
روایتی از حضور نیروهای داوطلب و نقش چشمگیر آنان در مبارزه با کرونا

فراخوان های  تاکنون،  کرونا  پاندمی  ابتدای  از 
متعدد برای جذب کادر درمان داوطلب، بی جواب 
نمانده است. تاکنون، جمعیت قابل توجهی از 
کادر درمان برای کار داوطلبانه در مراکز درمان 
بیماران کرونا اعالم همکاری کرده اند. نیروهای 
داوطلب از ابتدای شیوع ویروس کرونا تاکنون 

همواره در کنار کادر درمان بوده اند.
همچنین گروه قابل توجهی از پزشکان، پرستاران، 
بهیاران و سایر کادر درمان در شهرهای مختلف 
نیز داوطلبانه به میدان خدمت آمده اند تا بحران 
کرونا را مهار کنند. آنها با علم به اینکه ممکن 
است به کرونا مبتال شوند و در شرایطی که هیچ 
اجباری برای درمان بیماران کرونا ندارند، اما 
خدمت در شرایط بحرانی را در اولویت باالتری 

نسبت به حفظ سالمت خود قرار داده اند.
این روزها نفس های کادر درمان به شماره افتاده 
و جامعه پزشکی با فشار کاری بی سابقه ای روبرو 
است. در خیلی از مراکز درمانی که به بیماران 
مبتال به کرونا خدمت می کنند، کمبود نیرو به 
شکل جدی وجود دارد و گاهی یک نفر همزمان 
به جای چندین نیرو به بیماران مبتال به کرونا 

رسیدگی می کند.
در چنین شرایطی که مشکل کمبود نیرو در بسیاری 
است، شاهد حضور  درمانی مشهود  مراکز  از 
نیروهای داوطلب برای مهار بحران کرونا هستیم. 
دیگر  نهادهای  برخی  و  احمر  هالل  جمعیت 
انسانی در حوزه  نیروی  برای رفع کمبود  هم 
درمان، اقداماتی انچام داده اند. بسیاری از افرادی 

که به عنوان نیروی داوطلب به مراکز درمانی 
اعزام شده اند، با آگاهی از شرایط کاری پرفشار 
در بیمارستان هایی که بیماران مبتال به کرونا را 
پذیرش می کنند، به فعالیت درمانی داوطلبانه در 

این مراکز پرخطر روی آورده اند.

نباید فقط روی نیروهای داوطلب، 
حساب باز کنیم

برخی از فعاالن جامعه پزشکی می گویند اگرچه 
حضور نیروهای داوطلب در عرصه درمان بیماران 
کرونا، اتفاق مثبتی است که باید آن را به فال 
نیک گرفت، اما در عین حال باید فکر اساسی 
برای جبران کمبود نیرو شود. به اعتقاد آنها برای 
جبران کمبود درمانگر در حوزه کرونا نباید فقط 
روی نیروهای داوطلب، حساب باز کرد، بلکه 
باید تمهیداتی اندیشیده شود تا نیروهای تازه 

نفس به شکل رسمی و غیرداوطلبانه به سیستم 
درمانی جذب شوند تا نیروهای قدیمی تر بتوانند 

تجدید قوا کنند.
نمایندگان جامعه پزشکی بر این باورند که اگر 
فکر اساسی برای رفع کمبود نیروی انسانی در 
حوزه درمان نشود و فقط روی داوطلبان درمانگر، 
حساب باز کنیم، افزایش خستگی و فرسودگی 

کادر درمان، دور از انتظار نخواهد بود.
هیات  عضو  و  دانشگاه  استاد  ناصری،  نوید 
مدیره سازمان نظام پزشکی شیراز نیز در گفتگو 
درمانگران  جذب  که  می کند  تاکید  سپید  با 
داوطلب در مراکز درمانی، اقدامی بسیار خوب 
در راستای مهار بیماری کرونا است، اما این 
از  را  کاری  فشار  نمی تواند  تنهایی  به  اقدام 

دوش کادر درمان بردارد.
او توضیح می دهد: »کادر درمانی فرسوده شده اند 

و جمع قابل توجهی از آنها نیز به ویروس کرونا 
مبتال شده اند. گروه دیگری از فداکاران جامعه 
پزشکی نیز بر اثر کرونا فوت شدند. فرسودگی 
شدید کادر درمان، تاثیر جدی بر کیفیت درمان 
بیماران مبتال به کرونا بر جای می گذارد. به همین 
دلیل، فراخوان برای جذب درمانگران داوطلب 
و در صورت نیاز نیز آموزش آنها باید در دستور 
کار قرار بگیرد. این اتفاق در بسیاری از استان ها 

انجام شد و نیروهای داوطلب توزیع شدند.«
او یادآور می شود: »االن بسیاری از بیمارستان ها، 
کرونا  به  مبتال  بیماران  درمان  به  را  بخشی 
اختصاص داده اند و یا اینکه کال با تمام قوا به 
درمان بیماران مبتال به کرونا می پردازند. االن 
برخی نقاهتگاه ها نیز تبدیل به بیمارستان شده 
است. یعنی با وجود آنکه شرایط کامل تبدیل 
بستری  به  اما  ندارند،  را  بیمارستان  به  شدن 
بیماران می پردازند. در چنین شرایطی، فرسودگی 
و بیماری پرسنل درمانی در حال افزایش است. 
به همین دلیل، اگر نیروهای داوطلب در کنار 
افراد آموزش دیده و مجرب قرار بگیرند، اقدامی 
کاری  فشار  کاهش  به  که  است  منطقی  کامال 

کادر درمان منجر می شود.«
ناصری خاطرنشان می کند: »اگرچه باید جذب 
نیروهای درمانی داوطلب در دستور کار قرار 
بگیرد، اما متولیان نظام سالمت باید برای استخدام 
مشکل  تا  کنند  اقدام  هم  نفس  تازه  نیروهای 
کمبود نیرو در برخی مراکز درمانی مرتفع شود. 
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دستخالیوبیچشمداشت
اگرچه حضور نیروهای داوطلب در عرصه درمان بیماران کرونا اتفاق مثبتی است 

اما باید برای جبران کمبود نیرو، فکری اساسی شود

از ابتدای پاندمی کرونا تاکنون، فراخوان های متعدد برای جذب کادر درمان 
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داوطلب از ابتدای شیوع ویروس کرونا تاکنون همواره در کنار کادر درمان 

بوده اند. همچنین گروه قابل توجهی از پزشکان، پرستاران، بهیاران و سایر کادر 
درمان در شهرهای مختلف نیز داوطلبانه به میدان خدمت آمده اند تا بحران 

کرونا را مهار کنند. آنها با علم به اینکه ممکن است به کرونا مبتال شوند و در 
شرایطی که هیچ اجباری برای درمان بیماران کرونا ندارند، اما خدمت در شرایط 

بحرانی را در اولویت باالتری نسبت به حفظ سالمت خود قرار داده اند
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