
 ادامه از صفحه 5
درخواست جامعه پزشکی برای اعمال 

فوری محدودیت ها
بسیاری از فعاالن جامعه پزشکی نیز درخواست 
دارند که برای حفظ سالمت مردم و کادر درمان، 
فوریت  و  جدیت  با  کرونایی  محدودیت های 

اعمال شود. 
ایمان فیروزی الری، متخصص پزشکی اجتماعی 
در گفتگو با سپید به وضعیت حاد مراکز درمانی 
در موج چهارم کرونا اشاره می کند و می گوید: 
»اگر همین روند ادامه یابد، در چند هفته آینده 
باید منتظر چهار رقمی شدن تعداد فوتی های 
روزانه کرونا باشیم. اگر می خواهیم این سناریوی 
تلخ محقق نشود، باید محدودیت های کرونایی با 
شدت و فوریت اعمال شود. پس از ماه ها کار 
سخت، دیگر رمقی برای کادر درمان باقی نمانده 
است. اگر موج چهارم کرونا کنترل نشود، باید 
منتظر باشیم که دوباره آمار شهدای مدافع سالمت، 
افزایش پیدا کند. پیک چهارم کرونا یک تهدید 
بسیار جدی برای سالمت کادر درمان است. اگر 
این موج تازه بیماری مهار نشود و کادر درمان 
قربانی شوند، قطعا تبعات آن موجب افزایش 
مرگ و میر بیماران مبتال به کرونا خواهد بود.«

که  بود  این  »عاقالنه تر  می کند:  خاطرنشان  او 
نگذاریم کار به جایی برسد که موج چهارم کرونا 
آغاز شود. این اتفاق هم کامال شدنی بود، اما 
مجموعه ای از تصمیمات غلط مثل آزاد گذاشتن 
سفرهای نوروزی موجب شده است که حاال 
انتظار افزایش روزافزون مرگ های کرونایی را 
داشته باشیم. حال در شرایط فعلی مجبور هستیم 
که محدودیت هایی بیشتر از پیک سوم کرونا را 
اعمال کنیم، زیرا این بار با ویروس جهش یافته 
انگلیسی مواجه هستیم که در آن میزان سرایت 

و شدت بیماری، بسیار باالست.«
فیروزی الری تاکید می کند: »اصال دور از انتظار 
نیست که تا چند روز دیگر، همه شهرستان های 
کشور در وضعیت قرمز و نارنجی قرار بگیرند. 
اگر تا چند هفته قبل با اعمال محدودیت های 
جزئی می توانستیم از وقوع پیک چهارم کرونا 
موج  این  مهار  برای  حاال  اما  کنیم،  پیشگیری 
سرکش بیماری مجبور هستیم محدودیت های 
کرونایی شدیدتر و در نتیجه تلفات اقتصادی 
سنگین تری را متحمل شویم. با توجه به شرایط 
فعلی، فقط اعمال محدودیت های شدید و فوری 
و همچنین افزایش رعایت پروتکل های بهداشی 
می تواند این موج تازه را مهار کند. در عین حال 
باید تالش بیشتری برای واردات واکسن کرونا هم 
صورت بگیرد. تا وقتی واکسیناسیون سراسری به 
نتیجه مطلوب نرسد، هر بار احتمال وقوع پیک 

تازه ای از کرونا وجود دارد.«
همچنین سجاد موسوی، کارشناس اقتصاد سالمت 
هم در گفتگو با سپید به اهمیت تعطیلی شهرهای 
پرخطر برای حمایت از کادر درمان اشاره می کند 
و می گوید: »اگرچه گفته می شود که تعطیلی کامل 
شهرهای پرخطر به اقتصاد این شهرها آسیب 
می زند، اما واقعیت این است که تعطیل نشدن 
تلفات  اوج شیوع کرونا،  شهرهای پرخطر در 
اقتصادی بیشتری به دنبال خواهد داشت. البته 
اینکه تعطیلی ها به شکل نصفه و نیمه اجرا شود، 
یا بازارها و اماکن عمومی همچنان پذیرای مردم 
باشد، این سیاست ها نمی تواند کرونا را کنترل 
کند. تداوم این شرایط، اقتصاد سالمت را فلج 

بیماران حاد  برخی  درمان  هزینه  کرد.  خواهد 
مبتال به کرونا، گاهی از مرز 100 میلیون تومان 
از جیب  نیز  این هزینه ها  اغلب  هم می گذرد. 
نظام سالمت تامین می شود. در این شرایط اگر 
ورودی بیمارستان ها کمتر نشود، نظام سالمت 
از توان مالی کافی برای رسیدگی به بیماران مبتال 

به کرونا برخوردار نخواهد بود.« 
کامل  »تعطیلی  می کند:  خاطرنشان  موسوی 
کاهش  را  بستری ها  آمار  کالن شهرها می تواند 
و  فرسودگی  از  قدری  این صورت،  در  دهد. 
خستگی کادر درمان هم کاسته خواهد شد. باید 
در نظر داشت که تجهیزات بیمارستانی نیز در حال 
فرسوده شدن است و در خیلی از مراکز درمانی، 
امکان جایگزینی تجهیزات فرسوده وجود ندارد. 
تامین داروها و نیروی انسانی نیز برای بسیاری 
از مراکز درمانی به یک چالش بزرگ تبدیل شده 
است. در این شرایط اعمال تعطیلی حداقل دو 
هفته ای کامال ضروری است تا زیرساخت های 
نظام سالمت دچار فروپاشی نشود. تعطیلی کامل 
کالن شهرها می تواند به ساختارهای نظام سالمت، 

فرصت احیا بدهد.«

کادر درمان در اضطرار، بیمارستان ها 
در وضعیت اشباع

این روزها با افزیش چند برابری بیماران بستری 
در مراکز درمان کرونا روبرو هستیم. با توجه به 
شیب تند ابتال به کرونا، بیم آن می رود که تعداد 
فوتی های روزانه کرونا، چهار رقمی شود. در 
شرایط فعلی، ظرفیت اغلب مراکز درمان کرونا 
نیز اشباع شده و دوباره روزهای سخت کادر 

درمان آغاز شده است.
بیمارستان  عفونی  بخش  رئیس  طبرسی،  پیام 
مسیح دانشوری هم با اشاره به وضعیت ناگوار 
مراکز درمانی در موج چهارم کرونا گفت: »از 1۶ 
فروردین، تهران هم قرمز شده است. بیمارستان ها 
در حال حاضر اشباع شده اند. اگرچه بخش های 
درمانی جدید باز می شود، اما این کار هم محدود 
است و بعد از چند روز به بن بست می رسیم. 
نکته مهم برای مهار کرونا، رعایت پروتکل های 
است.  انداختن ویروس  از چرخه  و  بهداشتی 

موج  تا  شود  اعمال  زودتر  باید  محدودیت ها 
جدید به پایان برسد.«

او از افزایش آمار بستری ها و مراجعان به بخش 
اورژانس این بیمارستان خبر داد و در گفتگو با 
رادیو تهران گفت: »تعداد مراجعان به پنج برابر 
اسفندماه رسیده است. به دلیل پر بودن تخت ها 
در بیمارستان ها، برخی خانواده ها مجبورند عزیزان 

خود را در چند بیمارستان بستری کنند.«
به کشور  یافته  ویروس های جهش  وی ورود 
را اجتناب ناپذیر دانست و اظهار داشت: »نکته 
مهم رعایت دستورالعمل های بهداشتی در جهت 
به حداقل رساندن احتمال انتقال ویروس است. 
بسیاری از هموطنان در ایام نوروز به کشورهای 
توریستی سفر کرده اند و در حال برگشت هستند. 
هنوز گزارشی مبنی بر ویروس جهش یافته ایرانی 

وجود ندارد.«
تاکید  با کرونا  مقابله  عضو کمیته علمی ستاد 
کرد: »باید زمانی داشته باشیم تا بیماران کنونی 
را مدیریت کنیم. محدودیت ها باید شدید باشد. 
با محدویت های نیم بند نمی توان شرایط را کنترل 
کرد. باید در ستاد ملی مقابله با کرونا، جلسه ای 
برای کنترل درست اوضاع گذاشته شود. به هر 
حال، افرادی که به مسافرت رفته و یا در جاهای 
را  خود  روز  هشت  تا  هفت  بوده اند؛  پرخطر 

قرنطینه کنند و از ماسک استفاده کنند. همچنین 
به دید و بازدید به ویژه به دیدن افراد سالمند 
نیز نروند. متاسفانه تعداد زیادی از بیماران در 

دید و بازدید به بیماری مبتال شده اند.«

آسیب پذیری باالی کودکان در موج 
چهارم کرونا

در موج چهارم کرونا، کودکان بسیار آسیب پذیر 
هستند. کارشناسان تاکید دارند که با توجه به 
شیوع ویروس جهش یافته انگلیسی باید مراقبت 

بیشتری از کودکان انجام شود. 
فرهاد چوبدار، متخصص بیماری های کودکان 
هم با اشاره به در خطر بودن بچه ها در موج 
چهارم کرونا، تاکید کرد: »عالیم کرونا در بچه ها 
بغرنج تر و غیرتیپیک است. مثال ممکن است که 
اصال درگیری ریه وجود نداشته باشد و اتفاقا در 
آنها درگیری قلبی ایجاد کند. متاسفانه ما چند 
کودک را به دلیل درگیری قلبی و آریتمی ناشی 
از کرونا از دست دادیم. این ویروس جهش یافته، 
قدرت انتقالش بیشتر است و متاسفانه کودکان 

را هم به شدت درگیر می کند.«
وی یادآور شد: »خانواده ها نباید اشتباه کنند و 
باید در نظر بگیرند که هر عالمتی، نشانه آلرژی 
نیست. ممکن است که در این فصل به ویژه 
عالیم کرونا و عفونت خودش را به شکل آلرژی 
نشان دهد. بنابراین با دیدن این عالیم به پزشک 

مراجعه کنند.«
چوبدار تصریح کرد: »شیوع کرونا در برخی بچه ها 
بسیار شدید است. هم اکنون بخش های بیمارستانی 
در حال پر شدن است. البته شدت بیماری کرونا 
در بچه ها هم بستگی به بیماری زمینه ای در آنها 
دارد. ما در بیمارستان، بچه های مبتال به سرطان، 
نواقص کلیه و پیوندی هم داریم که کرونا در آنها 

شدیدتر خودش را نشان می دهد.«
باید در نظر داشت که آموزش خودمراقبتی به 
بهداشتی  پروتکل های  رعایت  برای  کودکان 
کاهش  را  کرونا  به  آنها  ابتالی  می تواند خطر 
دهد. این وظیفه مهمی است که هم بر دوش والدین 
و هم بر دوش رسانه ها، نهادهای فرهنگ ساز و 

متولیان نظام سالمت قرار دارد.

محسنی بندپی: فعالیت 
گروه های یک در تهران ادامه 

دارد، اما مشاغل گروه های ۲، ۳ 
و ۴ تعطیل خواهند بود. برخی 
مشاغل داوطلبانه فعالیت خود 

را متوقف کردند و برخی نیز 
تذکر گرفته اند که حداکثر تا 
پایان 18 فروردین، فعالیت 

خود را متوقف کنند. متاسفانه 
هنوز شهر دارای تراکم جمعیتی 

است و گویا این پیام دریافت 
نشده که کرونای جهش یافته 

انگلیسی را جدی بگیرند
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