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نامگذاری شهرها با عناوین زرد و آبی و قرمز 
تنها شاخص هایی قراردادی است که به سرعت 

قابل تغییر است.«
وی با اشاره به وجود ترددهای بین شهری در 
داخل کشور افزود: »با همین ترددها، وضعیت 
شهرها می تواند به سرعت تغییر کند. شهری که 
زرد است قرار نیست تا ابد زرد بماند، بلکه ممکن 
است با کوچکترین بی احتیاطی ظرف کمتر از یک 
هفته قرمز شود. بنابراین این شکنندگی وضعیت 
اپیدمی در سطح شهرها و کل کشور حکمفرما است. 
بنابراین هر اقدامی در جهت رفع محدودیت ها و 
تغییر مداخالت باید با احتیاط و در نظر گرفتن 
جوانب و ابعاد مختلف موضوع اعمال شود. متولی 
اصلی مدیریت اپیدمی در کشور وزارت بهداشت 
نباید  وزارتخانه  با  هماهنگی الزم  بدون  است. 
هیچ مداخله ای از سوی ارگان ها لغو شود و یا 
تغییر کند، چراکه این مساله نیازمند فراهم آوردن 
زیرساخت های الزم، ارایه آموزش های کافی و حتی 
مهیا بودن تیم های بهداشتی و واکنش سریع، پیش 

از بازگشایی هاست.«
سوری ضمن انتقاد از بازگشایی مدارس قبل از پایدار 
شدن شرایط اپیدمی و فراهم آوردن زیرساخت های 

الزم گفت: »ممکن است آموزش و پرورش با قواعد 
خود نسبت به بازگشایی ها اقدام کند، ولی اگر وزارت 
بهداشت بسترهای الزم از جمله تیم های واکنش 
سریع را فراهم نکرده باشد، ممکن است به سرعت 
شاهد شعله ور شدن مجدد اپیدمی در آن شهر یا 
منطقه باشیم. در شرایط اپیدمی توجه به زمان بندی 
مناسب برای بازگشایی مدارس بسیار مهم تر از 
تبعات و عوارض ناشی از تعطیلی مدارس است.«

وی اظهار کرد: »تمام تالش های فعلی با هدف 
بازگشت جامعه به شرایط عادی صورت می گیرد. 
حاال که 70 درصد مسیر کنترل اپیدمی در کشور 

طی شده است، باید چند هفته دیگر نیز با صبوری 
و شکیبایی پروتکل ها و محدودیت ها را رعایت 
کنیم تا شرایط اپیدمی پایدارتر و آمارها تثبیت شود. 
پس از آن با مستندات کافی و دالیل متقن و ضمن 
بسترسازی مناسب، نسبت به بازگشایی ها اقدام کنیم.«

کادر درمان نمی تواند موج جدید کرونا 
را دوام بیاورد

رئیس کمیته کشوری اپیدمیولوژی کرونا همچنین 
به  مازندران  در  اپیدمی  وضعیت  در خصوص 

رعایت  که  می رسد  نظر  »به  شد:  یادآور  ایسنا 
اجرا  محدودیت ها،  و  پروتکل ها  دقیق  نکردن 
نشدن صحیح محدودیت های تردد و مجوزهای 
جابجایی، سفرهای غیر ضروری و همچنین طبیعت 
آن منطقه یعنی تراکم جمعیت و نزدیکی شهرها 
در استان مازندران، باعث شعله ور شدن اپیدمی 
در آن منطقه شده است.« سوری با تاکید بر تاثیر 
جدی سفر بر شعله ور شدن اپیدمی گفت: »سفرها 
و بخصوص سفرهای غیرضروری الگوی اپیدمی 
در جوامع را بر هم زده و جابجایی های جمعیتی 
ناشی از سفر، وخامت ناشی از آن را تشدید می کند. 
متاسفانه این اتفاق در مازندران رخ داده و بسیار 
نگران کننده است، به گونه ای که حدود یک پنجم 
کل فوتی های ناشی از کرونا طی چند روز گذشته 

تنها مربوط به مازندران بوده است.«
رعایت  غیرضروری،   سفرهای  از  پرهیز  وی 
پروتکل های بهداشتی و محدودیت ها، رفتارهای 
کنترل شده از سوی مردم و پیشگیری از اعمال 
سیاست های شتابزده در بازگشت به شرایط عادی 
را در بهبود شرایط مازندران موثر دانست و گفت: 
»در روند کنترل اپیدمی مساله طغیان اپیدمی یعنی 
افزایش ناگهانی بار بیماری در یک منطقه جغرافیایی 

محدود مانند اتفاقی که در مازندران رخ داده است، 
اهمیت بسزایی دارد. در این شرایط باید به سرعت 
توسط تیم های واکنش سریع کنترل شود. این در 
حالی است که متاسفانه تعداد شهرهای قرمز این 
استان بیشتر شده و این مساله به این معناست که 
طغیان به جای کنترل، گسترش پیدا کرده است.«

استاد اپیدمیولوژی دانشگاه علوم پزشکی شهید 
بهشتی، طغیان اپیدمی در مازندران به علت جهش 
ویروس را نادرست خواند و گفت: »اگرچه توجه 
و رصد جهش های ویروس مساله مهمی است، 
ولی در حال حاضر بحث جهش ویروس شاخص 
مهمی در وضعیت اپیدمی در داخل کشور و منطقه 

مازندران محسوب نمی شود.«
همچنین میالد قرابتی، متخصص بیماری های داخلی 
نیز در گفتگو با سپید هشدار می دهد: »مهم ترین 
نگرانی فعلی جامعه پزشکی، وضع سالمت مردم 
و کادر درمان است. سالمت مردم و کادر درمان، 
اصال از همدیگر جدا نیست. اگر تعداد بستری ها 
افزایش پیدا کند و سالمت مردم در خطر باشد، یعنی 
سالمت کادر درمان هم به خطر می افتد. همچنین 
اگر سالمت کادر درمان به خطر بیفتد، در نتیجه 
ارائه خدمات بهداشتی و درمانی به بیماران هم 
دچار اختالل می شود که در این صورت، سالمت 

مردم هم به خطر می افتد.«
قرابتی یادآور می شود: »افزایش آمار بیماران بستری 
در بخش های درمان کرونا به این معنی خواهد بود 
که کادر درمان با یک فشار کاری بی سابقه مواجه 
خواهد شد. با توجه به اینکه جامعه پزشکی دچار 
خستگی و فرسودگی مفرط شده است، بیم آن 
می رود که در صورت تشدید کرونا به مرحله ای 
برسیم که کادر درمان نتواند تبعات تشدید این موج 
از کرونا را دوام بیاورد. این اتفا ق بسیار خطرناکی 

است که باید از آن پیشگیری کنیم.«
از سوی دیگر، مسعود قاسم زاده، پزشک و کارشناس 
سالمت هم در گفتگو با سپید با اشاره به تبعات 
تشدید کرونا بر سالمت کادر درمان، خاطرنشان 
می کند: »واقعیت این است که در نبرد با کرونا، 
ده ها نفر از جامعه پزشکی جانشان را از دست 
داده اند. همچنین هزاران نفر از کادر درمان هم به 
کرونا مبتال شده اند. جایگزین کردن کادر درمان، 
اصال کار راحتی نیست. در موج اول و دوم کرونا، 
بخش زیادی از توان کادر درمان برای مهار کرونا 
از بین رفت. حال با تشدید کرونا، کادر درمان 
دیگر رمقی برای مهار موج بعدی نخواهد داشت.«
او هشدار می دهد: »باید در نظر داشته باشیم که 
مهم ترین سرمایه ما برای نبرد با کرونا، کادر درمان 
است. اگر قدر این کادر درمان را ندانیم، در نهایت 
همه ضرر خواهند کرد. اگر می خواهیم رمقی برای 
کادر درمان بماند تا بتواند بیماران مبتال به کرونا را 
نجات دهد، باید محدودیت سفر قائل شویم و اجازه 
ندهیم که ترددهای غیرضروری ادامه داشته باشد. 
همچنین ممنوعیت اجتماعات و نظارت بهداشتی 
بیشتر بر اماکن عمومی و بازارها نیز باید در دستور 
کار قرار بگیرد. اگر این کارهای حیاتی را انجام 
ندهیم، در آن صورت باید شاهد جان باختن تعداد 
بیشتری از کادر درمان باشیم. در آن صورت، شک 
نکنید که آمار جان باختگان کرونا نیز در سراسر 
کشور بیشتر می شود.« در شرایطی که بسیاری از 
کارشناسان سالمت از خطر شیوع موج چهارم کرونا 
سخن می گویند، تداوم محدودیت های کرونایی و 
اولویت قرار دادن اصل پیشگیری می تواند مانع از 

وقوع موج های تازه کرونا شود.

حسن بیگی: متاسفانه شاهد یک 
درصد افزایش در زمینه پذیرش 

بیماران در بخش ویژه هستیم. 
این نشان از کمرنگ شدن رعایت 

پروتکل ها و فاصله گذاری اجتماعی 
است. میانگین رعایت فاصله گذاری 

اجتماعی در حال حاضر ۷۷ درصد 
است، در حالی که برای اثرگذاری 

مطلوب باید این میانگین بیش 
از ۹۰ درصد باشد. باید رعایت 
پروتکل ها را به صورت جدی در 
دستور کار قرار دهیم تا شاهد 

پیک چهارم نباشیم
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قاسم زاده: در نبرد با کرونا، 
ده ها نفر از جامعه پزشکی 

جانشان را از دست داده اند. 
همچنین هزاران نفر از کادر 

درمان هم به کرونا مبتال شده اند. 
جایگزین کردن کادر درمان، اصال 
کار راحتی نیست. در موج اول و 
دوم کرونا، بخش زیادی از توان 

کادر درمان برای مهار کرونا از 
بین رفت. حال با تشدید کرونا، 

کادر درمان دیگر رمقی برای مهار 
موج بعدی نخواهد داشت

سوری: اگرچه از حدود ۵۰ 
روز گذشته در مسیر کنترل 
اپیدمی قرار گرفته ایم، ولی 

هنوز به مرحله کنترل اپیدمی 
نرسیده ایم. حدود ۷۰ درصد راه 
طی شده و ۳۰ درصد دیگر برای 

دستیابی به مرز کنترل اپیدمی 
باقی مانده است. برای رسیدن 

به مرحله ای که دیگر نگران شعله 
ور شدن مجدد اپیدمی نباشیم، 

باید بتوانیم اپیدمی را به صورت 
کامل کنترل کنیم


