
رئیس شورای عالی نظام پزشکی:  خبـر

کارتیمیومشترکدرخصوصمدیریتبیماریکرونادیدهنمیشود
رئیس شورای عالی نظام پزشکی در جلسه هم 
اندیشی نخستین همایش جامع کشوری کرونا با 
تاکید بر ضرورت تشکیل جلسه ای مشترک از اساتید 
پایه و بالینی جهت بررسی جنبه های مختلف کرونا 
گفت: »نبود کار تیمی و مشترک از جمله نقاط ضعف 
کشور در مدیریت بیماری کووید۱۹ بوده که ضرر 

آن متوجه بیماران خواهد شد.«
به گزارش سپید، مصطفی معین با تاکید بر اهمیت 
استیگما در دوران حاد کرونا گفت: »نباید از اهمیت 
استیگما در دوران کرونا و پسا کرونا غافل شد زیرا 

مدیریت بحران را با مشکل مواجه خواهد کرد.«
وی افزود: »برای دوران پساکرونا نیازمند برنامه 
مدیریت شده هستیم، باید مدیریت جنبه های روانی 
و اجتماعی را در دوران پسا کرونا مدنظر قرار دهیم 
که الزم است در این راستا جلسه مشترکی از اساتید 
پایه و بالینی تشکیل شده و جنبه های مختلف این 
مهم مورد بحث و بررسی قرار گیرد، نبود کار تیمی 

و مشترک یکی از نقاط ضعف کشور در مدیریت 
این بیماری است، متاسفانه کار تیمی و مشترک 

در خصوص مدیریت بیماری کم انجام می شود 
که ضرر آن در نهایت متوجه مردم خواهد شد.«

رئیس شورای عالی نظام پزشکی با گالیه از این 
که از نگاه دولت انجمن های علمی موضوعیتی 
در کشور ندارند، تصریح کرد: »در علوم پزشکی 
نزدیک به 250 انجمن علمی داریم اما چقدر در 
برنامه ریزی های کالن و مسائل صنفی از ظرفیت های 
آنها استفاده می شود؛ در حالی که باید بازوی اجرایی 

و کارشناسی ارشد دولت تلقی شوند.«
به گزارش روابط عمومی سازمان نظام پزشکی معین 
در پایان با اظهار تاسف از این که قدر انجمن های 
علمی را نمی دانند، گفت: »در سطح کالن نوع 
نگاه به انجمن های علمی و NGO ها منفی یا 
بی تفاوتی است و از این پتانسیل عظیم استفاده 
نمی شود، از انجمن های علمی درخواست می کنم 
هر پیشنهاد که جنبه سیاستی داشته و در جهت 
ارتقاء جایگاه انجمن هاست به سازمان نظام پزشکی 
ارائه شود تا به عنوان نظر مشورتی به مسئوالن 

ذی ربط اعالم شود.«

رییس بیمارستان شهدای تجریش گفت: »با شیوع کرونا شاید یکی 
از اصلی ترین دغدغه های مسئوالن مراکز درمانی و بهداشتی ترک 
محل خدمت پرسنل درمان خصوصا پرستاران بود، ولی پرستاران 
نه تنها محل خدمت خود را ترک نکردند بلکه تمام قد و با همه 
قوا در خدمت مردم و خط مقدم دفاع از سالمت حضور داشتند 

و ایستادگی کردند.«
به گزارش سپید، رضا جلیلی خشنود ضمن قدردانی از تالش 
نیروهای کادر درمان، بهداشت و پشتیبانی بیمارستان شهدای 
تجریش در دوران کرونا، اظهار کرد: »با شیوع کووید۱۹، ویروسی 
ناشناخته با ماهیت همه گیری باال و در برخی موارد کشنده، شاید 
یکی از اصلی ترین دغدغه های مسئوالن مراکز درمانی و بهداشتی 
ترک محل خدمت پرسنل درمان خصوصا پرستاران بود، ولی 
پرستاران نه تنها محل خدمت خود را ترک نکردند بلکه تمام قد 
و با همه قوا در خط مقدم دفاع از سالمت مردم حضور داشتند.«
خشنود ضمن یادآوری مشکالت و چالش های پرسنل بخش های 
کرونایی خاطرنشان کرد: »مراقبت بی کم و کاست از بیمارانی که 
در پی ابتال به کرونا در بیمارستان ها بستری می شوند از اهمیت 
ویژه برخوردار است و این درحالیست که  بخش اعظمی از این 
مسئولیت دشوار بردوش کادر پرستاری قرار گرفته، تالشگرانی 
که متاسفانه مدت  زمان زیادی هم از خانواده خود دور هستند.«

به گفته رییس بیمارستان شهدای تجریش، پرستاران نسبت به 
خدمات رسانی به تک تک افراد جامعه دغدغه مند هستند و تا به 
امروز با همه سختی ها و موارد زیاد ابتالی خود و انتقال ویروس به 
خانواده بازهم پای کار بودند و در باالترین سطح ممکن خدمات 

ارزنده ای ارائه داده اند. 

وی در ادامه کارنامه ایثارگری و جانفشانی مدافعان سالمت را 
درخشان توصیف کرد و ادامه داد: »بسیاری از نیروهای پرتالش 
بیمارستان شهدای تجریش زمانیکه به کرونا مبتال می شدند به محض 
بهبودی و یا حتی در برخی موارد علی رغم ضعف جسمانی باز هم 
سنگر خدمت را خالی نگذاشتند و به مراقبت بیماران ادامه دادند.«
بیان این که از روز شیوع بزرگترین چالش قرن تا به  با  وی 
امروز حتی یک روز بدون بحران هم نداشتیم، یکی از مهم ترین 
چالش های روزهای اول کرونایی را کمبود تجهیزات حفاظت 
فردی کارکنان و پرسنل دانست و گفت: »از همان روزهایی که 
شیوع کرونا اعالم شد، مصرف وسایل حفاظت فردی باالرفت 
به شکلی که تقاضا بیشتر از تولیدات کشور بود هر چند که این 
امرمشکلی در تمام مراکز درمانی دنیا بود ولی با توجه به این که 
تامین و تضمین سالمت کارکنان یکی از مهم ترین وظایف متولیان 
و سیاست گذاران حوزه بهداشت است، تامین و تولید این وسایل 

حفاظتی در اولویت قرار گرفت.«
خشنود یکی دیگر از مشکالت کادر درمان و بخش های مختلف 
خدماتی و پشتیبانی در بیمارستان ها را کمبود نیروی انسانی دانست 
و خاطرنشان کرد: »این درحالیست که فقط تا به امروز بیش از 
۳50 نفر از کادر درمان و پشتیبانی بیمارستان شهدای تجریش به 
ویروس کرونا آلوده شده و از  مرخصی استعالجی استفاده کردند.«
رییس بیمارستان شهدای تجریش در ادامه با بیان این که از ابتدای 
شیوع بیماری کووید۱۹ و از آنجایی که در موج اول تعداد اشغال 
تخت بسیار باال رفت، نسبت به استخدام و بکارگیری  پرستاران 
۸۹ روزه اقدام شد، گفت: »این راهکار در عین حال که از خستگی 
و بی رمقی کادر درمان کاست به میزان قابل توجهی هم در ارائه 

خدمت باکیفیت تر به بیماران اثر گذار بود.«
خشنود ادامه داد: »البته در طرح های جدید بکارگیری پرستاران ۸۹ 
روزه به صورت خرید خدمت یا به صورت طرحی و یا تمدید طرح 
در دستورکار است و این افراد در اولویت استخدام قرار دارند.«

رییس بیمارستان شهدای تجریش اظهار کرد: »با شروع پاندمی 
کرونا و عدم مراجعه بیماران غیر کرونایی به دلیل ترس از ابتال 
به بیمارستان ها به یکباره با کاهش مراجعات غیر کرونایی مواجه 
شدیم، بنابراین برخی از  بخش های بیمارستان را با هم ادغام کردیم 
تا بتوانیم از نیروهای این  بخش ها برای درمان بیماران مبتال به 

کرونا کمک بگیریم.« 

وی با اشاره به این که رسالت بیمارستان ها ارائه خدمت باکیفیت 
به تمام بیماران است گفت: »جداسازی اورژانس و  بخش های 
کرونایی از  بخش های غیر کرونایی از همان روزهای اول شیوع 
اپیدمی در بیمارستان شهدای تجریش آغاز شد، به شکلی که در 
بازه زمانی کمتر از دو تا سه هفته بیش از 5 بخش بستری بیمارستان 

به کرونا اختصاص داده شد.«
رییس بیمارستان شهدای تجریش با یادآوری این که همچنان 
بسیاری از ابعاد مختلف ویروس کرونا ناشناخته است، در مورد 
اجرای پروتکل های درمانی درباره مبتالیان به کرونا توضیح داد: 
»بسیاری از دستورالعمل ها و شیوه نامه های سازمان جهانی بهداشت 
و یا سایر کشورهای پیشرو در زمینه درمان مدام به روز رسانی 
می شد و حتی خیلی از این درمان ها هم ناکارآمد و یا به طور 

کلی مردود اعالم می شد.«
خشنود به یکی از اقدامات خالقانه وزارت بهداشت در درمان 
مبتالیان به کووید اشاره کرد و گفت: »ضمن این که درمان بیماران 
کرونایی طبق پروتکل های ابالغی وزارت بهداشت انجام می شود، 
اما در موارد خاص و معدود، درمان بیماران بدحال با روش های 
نوین که به تایید شورای پژوهشی دانشگاه رسیده، انجام می شود.«
وی از چاپ بیش از 50 مقاله معتبر تحقیقاتی توسط محققان 
بیمارستان شهدای تجریش خبر داد و افزود: »نتیجه این پژوهش های 
بالینی در قالب مقاالتی به همراه برچسب های اخالق در مجالت 

معتبر جهانی منتشر شده است.«
وی با بیان این که با اعمال محدودیت های جدید تعداد بیماران 
بستری به شکل قابل توجهی کاهش پیدا کرده است اظهار امیدواری 

کرد که این روند همچنان ادامه پیدا کند. 
خشنود تاثیر پررنگ توسعه زیرساخت های ارتباطی در مواجهه با 
بحران ها و رویدادهای احتمالی آینده را یادآور شد و گفت: »تالش 
دو چندان دستگاه ها خصوصا در حوزه بهداشت و درمان برای 
جبران کاستی ها و ایجاد آمادگی برای مواجه اصولی با بحران ها 

ضرورت دارد.«
به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی، وی 
تاکید کرد: »الزمه مواجهه درست با رویدادها این است که مدیریت 
بحران را بشناسیم و هر کدام از ما یک مدیر بحران باشیم چرا که 
این دانش برای تضمین موفقیت و پیشگیری از ایجاد کم ترین 

ضریب خطا ضروری است.«

ابتالی بیش از ۳۵۰ تن از کادر بیمارستان شهدای تجریش به کرونا
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