
در بسیاری از مراکز درمانی با کمبود جدی 
تخت های »آی سی یو« مواجه هستیم. هر بار 
نیز با افزایش موارد بستری بیماران حاد مبتال 
به کرونا، کمبود تخت های مراقبت ویژه نیز 
مراقبت های  بخش  در  می کند.  پیدا  افزایش 
ویژه کودکان نیز کمبود تخت ها مشهود است. 
پیدا کردن تخت خالی برای نوزادان و کودکان 
این  والدین  که  است  جدی  چالش  بیمار، 
کودکان را به دردسر جدی می اندازد و سالمت 
این کودکان را هم در معرض خطرات جدی 

می دهد.  قرار 
رضا شروین بدو، رئیس مرکز طبی کودکان 
هم با توجه به کمبود تخت های مراقبت ویژه 
تاکید کرد: »با وجود نیاز کشور به بیمارستان 
در  کودکان،  ویژه  مراقبت های  بخش های  و 
کشور ۳۰۰ تخت ICU کودکان وجود دارد که 
۶۰ تخت آن در مرکز طبی کودکان است. این 
درحالی  است که نیاز تهران به این تخت ها، 

حداقل سه برابر تخت های موجود است.«
وی افزود: »امیدوارم با راه اندازی مرکز طبی 
کودکان شماره ۲ در جنوب تهران که ۳۰ درصد 
مراقبت های  کاربری  می تواند  آن  تخت های 
ویژه داشته باشد، بار بزرگی نه تنها از تهران و 
جنوب تهران بلکه از کل کشور برداشته شود.«
وی، مرکز طبی کودکان ۲ را تنها بیمارستان 
مجهز کودکان در نیمه جنوبی تهران دانست 
و گفت: »این بیمارستان می تواند از مرکز تا 
جنوب تهران را تحت پوشش قرار دهد. افزون 

مخصوص   ICU اینکه  به  توجه  با  این  بر 
حوادث و سوانح کودکان در کشور نداریم، 
قسمتی از تخت های این بیمارستان می تواند 

به حوادث ترافیکی اختصاص پیدا کند.«
زمان  به  اشاره  با  کودکان  طبی  مرکز  رئیس 
فاز  به  »فاز  پروژه گفت:  این  از  بهره برداری 
این بیمارستان مورد بهره برداری قرار می گیرد. 
اول،  قدم  در  آینده  ماه  شش  در  امیدواریم 
اورژانس و ۲ بخش بستری، سپس اتاق های 
آماده  ویژه  مراقبت  سرویس های  و  عمل 

شوند.« خدمت رسانی 
در این بین، کمبود نیروی متخصص و نیروی 
به  نیز  ویژه  مراقبت های  بخش  در  پرستاری 
ظرفیت  است.  شده  تبدیل  مضاعفی  مشکل 
نیروی انسانی متخصص در بخش مراقبت های 
ویژه برای روزهای عادی و معمولی پیش بینی 
شده است، اما هر بار با تشدید بحران کرونا، 
روبرو  ویژه  مراقبت  کمبود تخت های  با  هم 
پرستار  و  پزشک  کمبود  با  هم  و  می شویم 

فعال در این بخش.
پرستاران، پزشکان و سایر کادر درمان نیز که 
در بخش مراقبت های ویژه فعالیت می کنند، با 
فشار کاری مداوم دست و پنجه نرم می کنند. 
کمبود نیرو، چالش جدی است که در بخش 
مراقبت های ویژه موج می زند. بسیاری از پرسنل 
کار  ویژه  مراقبت های  بخش  در  که  درمانی 
می کنند، همزمان بجای چند نیرو کار می کنند. 
این  در  شغلی  فرسودگی  و  خستگی  موج 

بخش های حساس بیمارستان ها مشهود است.
تاکید  از صاحبنظران حوزه سالمت  بسیاری 
افزایش  برای  باید هر چه سریع تر  که  دارند 
مراکز  در  ویژه  مراقبت  تخت های  ظرفیت 
اندیشید.  عاجل  چاره ای  کشور،  درمانی 
به فشار  با توجه  دارند که  تاکید  کارشناسان 
کاری سنگینی که در مراکز »آی سی یو« وجود 
دارد، باید افزایش نیروی انسانی در این مراکز 
هم جدی گرفته شود تا موج های بعدی کرونا 
رفتن  دست  از  و  بیشتر  فرسودگی  موجب 

کادر درمان نشود.

کمبود تخت آی سی یو در وضعیت اضطراری
کمبود تخت آی سی یو برای رسیدگی به بیماران 
بسیار محسوس است. از سوی دیگر، بسیاری از 
کارشناسان تاکید دارند که هم از نظر تامین نیروی 
انسانی متخصص و هم از نظر بار هزینه های 
تامین تجهیزات، امکان تبدیل تخت های عادی 
به تخت های مراقبت ویژه در سطح گسترده ای 

وجود ندارد.
به گفته کارشناسان، حداقل به حدود ۲۰ هزار 
تخت مراقبت ویژه بیمارستانی نیاز داریم، اما 
فقط حدود یک سوم از تخت مراقبت های ویژه 

مورد نیاز در کشور، تامین شده است.
علیرضا سلیمی، متخصص بیهوشی و مراقبت های 
ویژه و فعال صنفی جامعه پزشکی هم با اشاره 
مراقبت  بخش های  در  نیرو  جدی  کمبود  به 
ویژه، هشدار داد: »اولین کمبود در بخش های 
تعداد  است.  انسانی  نیروی  کمبود  آی سی یو 
پایه یک  بر  را  در کشور  آی سی یو  تخت های 
زندگی عادی و نیازهای عادی دیده بودیم، اما 
اکنون شرایط فرق کرده و سخت تر شده است. 
این تعداد نیرو و وسایل جوابگو نیست. یکی از 
کمبودهای جدی، مشکل کمبود نیروی انسانی در 
بخش های مراقبت های ویژه است و این کمبود اعم 
از پرستار و پیراپزشکان است. این نیروها خسته 
و فرسوده شده اند. خستگی، ایمنی بدن را پایین 
می آورد و امکان ابتال به بیماری با وجود وسایل 

محافظت شخصی بیشتر می شود.«
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بحرانحلنشدهکمبودتختهایآیسییو
طبق آمارها در کل کشور فقط 300 تخت مراقبت ویژه مخصوص کودکان وجود دارد

در بسیاری از مراکز درمانی با 
کمبود جدی تخت های »آی سی یو« 

مواجه هستیم. هر بار نیز با 
افزایش موارد بستری بیماران 

حاد مبتال به کرونا، کمبود تخت های 
مراقبت ویژه نیز افزایش پیدا 

می کند. در بخش مراقبت های ویژه 
کودکان نیز کمبود تخت ها مشهود 
است. پیدا کردن تخت خالی برای 

نوزادان و کودکان بیمار، چالش 
جدی است که والدین این کودکان 

را به دردسر جدی می اندازد و 
سالمت این کودکان را هم در 

معرض خطرات جدی قرار می دهد
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