
مطالبه جامعه پزشکی جهت تاب آوری کادر درمان و ارائه خدمات درمانی مطلوب

  امین جاللوند
کادر درمان را می توان یکی از گروه های بسیار 
آسیب پذیر در برابر کرونا دانست که خطر ابتال 
اقشار  سایر  برابر  چندین  آنها  در  بیماری  به 
جامعه است. بخصوص کادر درمان فعال در 
مراکز درمان کرونا، هر روز جانشان را کف 
باالی  خطر  وجود  با  و  می گذارند  دستشان 
ابتال به کرونا در حال خدمت رسانی به بیماران 
هستند. با توجه به خطر باالیی که سالمت کادر 
درمان را تهدید می کند، واکسیناسیون آنها باید 

در اولویت قرار بگیرد.
فعاالن  از  تعدادی  نوروز،  تعطیالت  ایام  در 
بیماری  این  برابر  در  بخش های درمان کرونا 
درمان  کادر  همه  هنوز  اما  شده اند،  واکسینه 
تحت واکسیناسیون قرار نگرفته اند. در عین حال 
هنوز واکسیناسیون کرونا برای خیلی عظیمی از 
فعاالن جامعه پزشکی و دندانپزشکی، فعاالن 
مراکز بهداشتی و کارکنان بخش های آزمایشگاه، 
تصویربرداری پزشکی و مطب های خصوصی 
انجام نشده است. درواقع همچنان اغلب کادر 
بهداشت، درمان و تشخیص در بخش خصوصی، 

واکسینه نشده اند.
اگر  که  دارند  تاکید  پزشکی  جامعه  فعاالن 
شود  حفظ  درمان  کادر  سالمت  می خواهیم 
بیاوریم،  دوام  کرونا  چهارم  موج  برابر  در  و 
شود.  تسریع  درمان  کادر  واکسیناسیون  باید 
سالمت،  حوزه  صاحبنظران  اغلب  گفته  به 
کرونا،  با  مقابله  در  کشور  سرمایه  مهم ترین 
کادر درمان فداکار و پرتالشی هستند که در 
برابر این بیماری ایستاده اند. حال اگر سالمت 
این منابع مهم انسانی در اولویت قرار نگیرد 
در  انجام شود،  تاخیر  با  آنها  و واکسیناسیون 
آن صورت توان نظام سالمت برای مهار کرونا 

نیز بسیار کاهش خواهد یافت.

چهتعدادازکادردرمانواکسینهشدهاند؟
وزارت  مسئوالن  از  برخی  که  شرایطی  در 
کادر  درصدی   80 واکسیناسیون  از  بهداشت 
نمایندگان  اما  می گویند،  سخن  کرونا  درمان 
هیچ  به  آمارها  این  می گویند  پزشکی  جامعه 
واکسیناسیون  با  هنوز  و  نیست  عنون صحیح 
گسترده کادر درمان، فاصله چشمگیری داریم.
چند روز قبل هم عباس آقازاده، رئیس مجمع 
عمومی سازمان نظام پزشکی با انتقاد از فرآیند 
کند واکسیناسیون کادر درمان، تاکید کرد: »در 
بیمارستان های دولتی سراسر کشور،80 درصد 
همکاران ما واکسینه نشده اند. حتی 80 درصد 
پرستاران استخدام بیمارستان دولتی ما نیز هنوز 
واکسن کرونا دریافت نکردند. ما کادر درمان 
یا  بهداشت  وزارت  در  که  کسانی  فقط  را 
تلقی  هستند،  دانشگاهی  بیمارستان های  در 
عرصه  فعاالن  تمام  درمان،  کادر  نمی کنیم. 
درمان و بهداشت را می گویند که در مقابله با 
بیماری ها و همین اپیدمی در مراحل مختلف 
مطب های  شامل  که  می آیند  مردم  یاری  به 

خصوصی،  بیمارستان های  خصوصی، 
تصویربرداری،  موسسات  درمانگاه ها، 
کارشناسی  دفاتر  آزمایشگاهی،  موسسات 
مطب  تغذیه،  سنجی،  شنوایی  سنجی،  بینایی 
مامایی و سایر مراکز است که همه جزو کادر 
کارکنان  می شوند. همچنین  درمانی محسوب 
شبکه بهداشت و درمان نیز یک مجموعه بزرگ 

است که در این گروه قرار دارند.«
در  بخش  فعال  درمان  »کادر  شد:  یادآور  او 
دانشگاهی و دولتی، بخصوص افرادی از این 
گروه که در  بخش های آی سی یو و درمان کرونا 
مشغول هستند، تقریبا درصد باالیی از آنها تا این 

لحظه واکسن را دریافت کردند، ولی در  بخش 
خصوصی، مطب ها، بیمارستان های خصوصی، 
داروخانه ها،  تصویربرداری،  موسسات 
فیزیوتراپی ها و کل  بخش خصوصی که بیرون 
از  بخش دولتی کار می کنند، هنوز واکسیناسیون 

برای آنها انجام نشده است.«
از سوی دیگر، قاسم جان بابایی، معاون درمان 
وزیر بهداشت هم تاکید کرد: »تاکنون ۱۶0 هزار 
نفر از کارکنان حوزه درمان و به همین میزان 
در حوزه بهداشت، علیه ویروس کرونا واکسینه 
می شود.  افزوده  آمار  این  به  مدام  و  شده اند 
که  درمان  و  بهداشت  گروه  فعاالن  درواقع، 
به  صورت مستقیم در بخش های درمان کرونا 
کار می کنند، واکسینه شده اند و به  زودی دیگر 
همکاران نیز واکسینه می شوند. به  محض این 
دسترس  در  هم  داخل  تولید  واکسن های  که 
واکسن،  تزریق  سند  اساس  بر  بگیرند،  قرار 
واکسیناسیون افراد سالمند و کسانی که دچار 

بیماری زمینه ای هستند نیز آغاز می شود.«
همچنین علیرضا زالی، فرمانده ستاد مقابله با 
کرونا در کالنشهر تهران هم با اشاره به فرآیند 
کند واکسیناسیون کادر درمان، تاکید کرد: »در 
تهران اگر مجموعه همکاران نظام سالمت را 
در نظر بگیریم، هنوز واکسیناسیون به سقف ۳0 
درصد هم نرسیده است. میزان واکسن کرونای 
نمی کند.  کفایت  کادر درمان  برای  وارد شده 
دهنده  ارائه  گروه های  اگر  می کنیم  پیش بینی 
خدمات درمانی و بهداشتی در کل کشور را در 
نظر بگیریم، پیش بینی ما برای تزریق واکسن، 

جمعیت ۷۵0 هزار نفری آنها است.«
فرمانده عملیات ستاد مقابله با کرونای کالنشهر 
تهران ادامه داد: »حال اگر در نظر بگیریم ۴0 
بهداشتی  خدمات  دهنده های  ارائه  از  درصد 
 ۳00 تا   ۲۵0 پس  هستند،  تهران  در  درمانی 
بخش  همکاران  مجموعه  کل  در  نفر  هزار 
به  بود.  خواهند  تهران  در  درمانی  بهداشتی 
خیلی  شده  وارد  واکسن  میزان  دلیل،  همین 
پایین تر از نیاز است. توصیه ما این است که 
به سرعت شرایط واکسیناسیون شکل بگیرد، 
بخش  که  خصوصی  بخش  برای  بخصوص 
عمده ای از خدمات را در تهران ارائه می دهند. 
همچنین بخش عمومی غیردولتی در راند اول 
و دوم خیلی مورد واکسیناسیون قرار نگرفتند، 
در حالی که با توجه به اینکه کادر درمان این 
بخش ها هم در معرض خطر هستند، باید مورد 

واکسیناسیون قرار گیرند.«
80 درصد  که  باشد  »یادمان  کرد:  تاکید  زالی 
خدمات سرپایی در تهران در بخش خصوصی 
انجام می شود و آنها هنوز جزو نقاط پرخالء 
می رسد  نظر  به  هستند.  واکسیناسیون  نظر  از 
در  و  فعلی  شرایط  در  راهبرد  مهم ترین  که 
از  استفاده  چهارم،  خیز  شکل گیری  آستانه 
تمام ظرفیت های کشور بخصوص ظرفیت های 
وزارت خارجه، بانک مرکزی و دولت است که 
هرچه سریع تر باید از همه روش های متعارف 
موجود جهانی با توجه به کمبود واکسن استفاده 
کنند و به سرعت واکسن کرونا را وارد کنند.«
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به واکسیناسیون کادردرمان سرعت ببخشید 

هنوز واکسیناسیون کرونا 
برای خیلی عظیمی از فعاالن 

جامعه پزشکی و دندانپزشکی، 
فعاالن مراکز بهداشتی و 

کارکنان بخش های آزمایشگاه، 
تصویربرداری پزشکی و 

مطب های خصوصی انجام نشده 
است. همچنان اغلب کادر 

بهداشت، درمان و تشخیص 
در بخش خصوصی، واکسینه 
نشده اند. کارشناسان تاکید 
دارند که اگر می خواهیم در 
برابر موج چهارم کرونا دوام 

بیاوریم، باید واکسیناسیون کادر 
درمان تسریع شود
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