
  امین جاللوند

کرونا،  به  ابتال  موارد  افزایش  با  روزها  این 
درمان های خانگی هم در بین برخی بیماران 
رواج پیدا کرده است. انگیزه های متعددی هم 
باعث می شود که فرد مبتال به کرونا بجای رفتن 
بیمارستان حاضر می شود در فضای خانه  به 

خودش درمان شود.
آنکه  بدون  کرونا  به  بیماران مشکوک  برخی 
قرنطینه  خانه  در  را  خودشان  بدهند،  تست 
می کنند، به درمان های خانگی روی می آورند 
آنها  از  بسیاری  می مانند.  بهبودی  امید  به  و 
پیدا  بهبود  منزل  در  مراقبت  و  استراحت  با 
به  زمانی  فقط  نیز  آنها  از  برخی  اما  می کنند، 
مراکز درمانی برای بستری مراجعه می کنند که 
ریه آنها بسیار درگیر کووید 19 شده و بیماری 
کرونا در آنها به مرحله حادی رسیده است.

اشغال  دلیل  به  می گویند  هم  بیماران  برخی 
بودن ظرفیت تخت های بستری و صف انتظار 
طوالنی، ترجیح می دهند که بجای منتظر ماندن 
و در صف ایستادن، تیم درمانی را به خانه خود 
ویزیت  ساعته،   24 پرستار  استخدام  بیاورند. 
روزانه پزشک، تهیه دارو و تجهیزات اکسیژن، 
بخشی از هزینه های مراقبت از بیمار مبتال به 
هزینه ها  این  مجموع  است.  منزل  در  کرونا 
برای هر بیمار کامال متفاوت است، اما برخی 
خدمات  دریافت  که  می دهد  نشان  شواهد 
درمان،  کادر  کمک  با  منزل  در  کرونا  درمان 
تومان  میلیون   100 حتی  تا   20 بین  رقمی 
البته  است.  بیماران، آب خورده  برخی  برای 
معموال بیماران در شرایط حاد کرونا با وضعیت 
به پرداخت چنین  نسبتا مطلوب حاضر  مالی 
بسیاری  که  پیداست  ناگفته  می شوند.  مبالغی 
چنین  پرداخت  توان  ایرانی،  خانواده های  از 
مبالغی را ندارند که بتوانند پزشک و پرستار 

را بر بالین بیمارشان حاضر کنند.

کمبود تخت بستری؛ از هشدار 
کارشناسان تا تکذیب وزارت بهداشت

وضعیت  دلیل  به  کرونا  به  مبتال  بیمار  اینکه 
مالی مطلوب تصمیم بگیرد که کل تیم درمان 
و تجهیزات پزشکی را به منزل بیاورد، اتفاق 
چندان دور از انتظاری نیست. تا اینجای کار، 
این یک تصمیم کامال شخصی است که تبعات 
مثبت و منفی آن متوجه بیمار خواهد شد. اینگونه 
افراد حتی اگر تخت های بستری هم خالی باشد، 
شاید ترجیح بدهند که خدمات درمانی را در 
محیط امن خانه خود دریافت کنند، اما اینکه 
مجبور  بستری  تخت  کمبود  دلیل  به  بیماری 
شود که درمان کرونا را در خانه دنبال کند و 
تیم درمانی را با صرف هزینه های هنگفت به 

خانه بیاورد، کامال بحث دیگری است. 

اظهارنظرها درباره کمبود تخت بستری در حوزه 
درمان کرونا نیز کامال ضد و نقیض است. از 
یک سو، مثال مینو محرز، عضو کمیته علمی 
ستاد ملی مقابله با کرونا تصریح می کند: »در 
بیمارستان های دولتی، بیماران مبتال به کرونا در 
نوبت بستری هستند و جا نیست. بیمارستان های 
خصوصی  هم تقریبا همین طورند، یعنی تا یک 
فرد دیگری  نمی شود  نشود،  مریض مرخص 

را بستری کرد.«
نیز مسعود مردانی، عضو کمیته علمی  پیشتر 
کمبود  به  اشاره  با  کرونا  با  مقابله  ملی  ستاد 

به  مبتال  بیماران  درمان  برای  بستری  تخت 
بیمارستان ها دیگر  کرونا، هشدار داده بود: » 
تخت خالی برای پذیرش بیمار جدید ندارند. 
جان باختگان  و  مبتالیان  بستری شدگان،  آمار 
کرونا در کشور به ویژه کالن شهر تهران به شدت 
بیمارستان ها  افزایش است؛ طوری که  به  رو 
به سختی مبتالیان بدحال را پذیرش می کنند؛ 
چراکه تختی برای بیماران کرونایی در مراکز 

درمانی باقی نمانده است.«
در عین حال، وزارت بهداشت این اظهارنظرها 
را تکذیب می کند. چندی قبل، سعید نمکی، 
وزیر بهداشت با اشاره به اینکه مشکل کمبود 
تخت بستری برای درمان بیماران مبتال به کرونا 
وجود ندارد، یادآور شد: »در ایامی که مشغول 
مقابله با کرونا بوده ایم حتی یک بیمار در پشت 
ما  و  نماند  تخت  بدون  بیمارستانی  هیچ  در 
هیچ کسی را به علت بی بضاعتی رها نکردیم.«
او خطاب به روسای دانشگاه های علوم پزشکی 
سیگنال  مردم  به  »نباید  می کند:  تصریح  نیز 
مایوس کننده بیهوده داد. مردم را از خطرات 
این گونه  اما  کنید،  هوشیار  کنید،  آگاه  کرونا 
صحبت نکنید که ایها الناس، تخت خالی نیست 
و ممکن است در خیابان بمانید. بنده به عنوان 
وزیر و شما به عنوان خدمتگزاران کنار مردم 
در نظام سالمت، وظیفه داریم که همه بیماران 
را فارغ از هر دلیل و علتی پذیرش کنیم و به 

آن ها خدمت رسانی کنیم.«

برخالف اظهارات وزیر بهداشت، برخی مردم 
اعضای  برای  نتوانسته اند  که  می کنند  گالیه 
خانواده شان که به کرونا مبتال شده اند، تخت 
خالی پیدا کنند و همین عامل آنها را به سمت 

درمان های خانگی کشانده است. 
باالی  تعرفه های  از  هم  مردم  از  گروهی 
کرونا  درمان  برای  خصوصی  بیمارستان های 
آنها می گویند یک دوره درمان  دارند.  گالیه 
کرونا در بیمارستان های خصوصی بین 50 تا 
100 میلیون تومان هزینه به بار می آورد. البته 
بهداشت  وزارت  معاون کل  ایرج حریرچی، 
معتقد است که دریافت 50 میلیون تومان برای 
مراکز  در  کرونا  درمان  دوره  یک  کردن  طی 
خصوصی، چندان هم رقم نامعقولی نیست. 

او تاکید می کند: »اگر بیماری برای یک دوره 
در بیمارستان خصوصی بستری شده باشد و از 
آی سی یو استفاده کند ممکن است که هزینه های 
بیمارستان حدود 50 میلیون تومان بشود. در 
تعرفه بیمارستان بخش خصوصی قیمت تخت 
آی سی یو مشخص است. کافی است داروهای 
گرانقیمت هم برای او مصرف شود، مشخصا 
همین قیمت برای بیمار، تمام می شود. البته اگر 
بیماری فکر می کند که صورتحساب او بیش از 
حد شده است، می تواند با 190 تماس بگیرد و 
صورتحساب خود را ارائه کند. اگر در بررسی ها 

تخلفی احراز شود، برخورد خواهند کرد.«
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درمان خانگی کرونا؛  نسخه الکچری یا   توفیق اجباری؟
برخی بیماران مبتال به کرونا می گویند به دلیل کمبود تخت بستری مجبور به دریافت خدمات 

گرانقیمت بستری در منزل شده اند. در عین حال وزارت بهداشت، کمبود تخت بستری را تکذیب می کند

برخی بیماران می گویند به دلیل 
اشغال بودن ظرفیت تخت های 

بستری و صف انتظار طوالنی، 
ترجیح می دهند که بجای منتظر 
ماندن و در صف ایستادن، تیم 
درمانی را به خانه خود بیاورند. 

استخدام پرستار 24 ساعته، 
ویزیت روزانه پزشک، تهیه 

دارو و تجهیزات اکسیژن، بخشی 
از هزینه های مراقبت از بیمار 
مبتال به کرونا در منزل است. 
این خدمات، رقمی بین 20 تا 

حتی 100 میلیون تومان برای 
بیماران، آب می خورد
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