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آیا ریزگردها این بار شمال و شمال شرقی ایران را در مینوردد؟

خلیج گرگان تا مرگ قطعی چهارسال زمان دارد

رؤسای بیمارستانهای تهران از افزایش مشارکت عمومی و روند کاهش بستری بیماران کووید 19-در روز های اخیر میگویند

فریبا خان احمدی

خبرنگار

بــا گذشــت نزدیــک بــه دو مــاه از چرخش بســیار
نگرانکننــده ویروس کرونــا و فوق قرمز اعالم شــدن
پایتخت حــاال رؤســای بیمارســتانهای ســانتر کرونا
در تهــران از کاهــش نســبی ورودی بیمــاران مبتال به
کوویــد 19-خبــر میدهنــد .در ادامــه حملــه مرگبــار
ویروس کرونا به تهران از اوایل آبان تاکنون تقریباًهیچ
روزی نبــوده که آمار جانباختگان کمتــر از  420نفر در
گومیر
روز گــزارش شــود ،بهطوری کــه رکوردهای مر 
و مبتالیان در کشــور در دو ماه اول پاییز ســیاه کرونایی
هیــچ مشــابهی در  9مــاه گذشــته و در مــدت شــیوع
ویــروس کرونا نداشــته اســت در طول دو ماه گذشــته
اوضاع شیوع ویروس به قدری در کشور به هم ریخته
شد که به اذعان رؤسای بیمارستانها تمام تختهای
بستری از بیماران کووید 19-پر شد و دیگر جایی برای
بیمار جدید نبود .در این میان با آغاز پیک سوم کرونا
و در ادامه روزهای تلخ کرونایی طرح استفاده اجباری
ماســک در تمام فضاهای عمومی و تعطیلی برخی
تجمعــات از نیمــه دوم مهــر مــاه تدبیری بــود که به
دنبال کاهش بســیار نگرانکننده رعایت پروتکلهای
بهداشتی در فضاهای عمومی و افزایش نگرانکننده
آمــار ابتــا و تکمیــل ظرفیــت تختهای بســتری در
بیمارســتانهای پایتخــت اتخــاذ شــد .بعــد از آن در
پــی هشــدارهای مکــرر مســئوالن از رونــد افزایشــی
گومیرهــا و اعمــال برخــی محدودیتهــا میزان
مر 
اســتفاده از ماســک در اماکــن عمومــی و فضاهــای
سربســته از جملــه پاســاژها ،اتوبــوس و متــرو و مراکز
اداری و بانکهــا بــه بیــش از  80درصــد رســید .در
همین زمینه بود که فرمانده ستاد عملیاتی مقابله با
کرونا در کالنشــهر تهران اعالم کرد چنانچه اســتفاده
از ماســک به باالی  80درصد برسد و مردم از شرکت
م عروسی و عزا پرهیز کنند آمار
در تجمعات و مراســ 
ابتــا در یــک ماه آینده روند کاهشــی خواهد داشــت.
البته با ادامه چرخش نگرانکننده ویروس در ســطح
جامعه،ستادملیمقابلهباکروناتصمیمبهتعطیلی
دو هفتــهای و اعمــال محدودیتهای ســختگیرانهتر
در تهران و  260شــهر قرمز و شــهرهای نارنجی و زرد
گرفت تا حلقه محاصره ویروس را تنگتر کند .مطابق
آنچه دســتاندرکاران نظام ســامت میگویند باید
حداقل دو هفته منتظر باشیم تا نتایج و آثار این طرح
مشخص شــود .با این حال با رؤسای بیمارستانهای
پایتخت درباره اثر بخشــی شــیوههای کنتــرل قبلی و
رونــد نزولــی بیمــاری کوویــد 19-در تهــران گفتوگو
کردیم که در ادامه میخوانید.

رؤســای بیمارستانهای ســینا ،امام خمینی (ره)،
فیروزگــر و رئیــس بخش عفونی بیمارســتان مســیح
توگــو بــا «ایــران» از کاهــش ورودی
دانشــوری در گف 
بیمــاران مبتــا به کوویــد 19-به این بیمارســتانهای
معین در تهــران خبر میدهند با این حال آنها تأکید
دارند هنوز نمیتوان با قاطعیت درباره چرایی کاهش
موارد بستری در مراکز درمانی اظهارنظر دقیقی ارائه
داد چرا که عوامل مختلفی در علت کاهش مراجعه
بیماران به مرکز درمانی دخالت دارد و هنوز قضاوت
در اینباره که روند جزئی کاهشــی به محدودیتهای
 20آبان (تعطیلی اصناف از ســاعت  6عصر به بعد)
و محدودیتهــای اخیــر ربــط دارد خیلــی زود اســت
و حداقــل باید دو تا ســه هفته منتظر بمانیم تا نتایج
و آثــار ایــن محدودیتهــا را ببینیــم امــا بدون شــک
محدودیتهــای قبلــی از جمله اســتفاده اجبــاری از
ماســک و پرهیــز از برگــزاری تجمعــات و همچنیــن
افزایــش اطالعرســانیها و میزان مشــارکت مردم در
رعایت پروتکلهای بهداشتی در سیر نزولی مراجعه
بیماران به بیمارستانها بیتأثیر نبوده است.
ëëتاثیر استفاد ه از ماسک و مشارکت عمومی در تغییر
آماربستریها
رئیس بیمارستان ســینا به «ایران» میگوید :روند
کاهش آمار مراجعه به تریاژ بیمارستان از  8روز پیش
شروع شد یعنی اگر یک هفته پیش روزانه  100نفر در
بیمارســتان سینا تریاژ (ویزیت) میشــدند اکنون این
عدد به  50نفر در روز رسیده است.
دکتــر محمــد طالبپــور میافزایــد 10 :روز پیــش
روزانه  16الی  17بیمار بســتری داشتیم .طبق آخرین
آمار بســتری (یکشــنبه دوم آذر) تعداد بیمار بستری
 7نفــر بــود که نشــان میدهد مــوارد بســتری بیش از
50درصد کاهش داشته است .او درباره چرایی کاهش
آمار ورودی بیماران به بیمارستان سینا عنوان میکند:
مــا نمیتوانیم بــه راحتی این مســأله را تحلیل کنیم
شاید یک دلیلش افزایش استفاده از ماسک در سطح
جامعه باشــد یا اینکه برخی از بیماران ســفر رفتند و
ممکن اســت چند روز بعد با حال بد دوباره مراجعه
کننــد .بــا توجــه بــه اینکــه بیمارســتان مــا در میدان
حســنآباد و بافت قدیمی شــهر اســت ممکن است
برخی به دلیل مشکالت مالی مراجعه نکنند.
دکتــر طالبپور در ادامه به وضعیت تختها هم
اشــاره میکنــد و میگویــد :مــا  140تخت بیمارســتان
ســینا را بــرای کرونا اختصــاص دادیــم هماینک 115
بیمار بســتری و  28تخت خالی داریم در حالی که 10
روز پیــش حتی یــک تخت خالی هم نداشــتیم همه
کادر درمــان اســترس داشــتیم مریض بعــدی را کجا

باید بســتری کنیم؟ هر چند که تختهای آیســییو
همچنــان پر اســت ولی همچنان معتقــدم که مردم
متوجه شــدهاند چنانچه ســهلانگاری و سادهانگاری
کنند آمار ابتال و فوتی ها باال میرود.
رئیــس بیمارســتان ســینا به ایــن نکته هــم تأکید
میکنــد کــه اگرچــه سیاســت اعمــال تعطیلیهــا از
ســوی دولت نمیتواند دائمی باشــد ولی یک حسن
گومیر
م مر 
قابلتوجــه آن ایــن اســت که عــدد و رقــ 
و ابتــا را کاهــش خواهــد داد و بدیــن ترتیــب بعــد از
بازگشــاییها افراد با آرامش خاطر بیشتری بهداشت
را رعایت خواهند کرد.
بــه بــاور دکتــر طالــبزاده کاهــش آمــار مراجعه
بیماران به بیمارســتانها پیام مثبتی است و انگیزه و
مشــارکت مردم را در رعایــت محدودیتهای جدید
کرونایی و فاصلهگذاری اجتماعی و رعایت بهداشت
فردی جدیتر میکند.
به گفته او ،عالوه بر کاهش روند بســتری همچین
گومیر هم بــه نســبت  10روز پیش کنترل
تعــداد مر 
شده است یعنی اینگونه نیست که بیماران بیمحابا
گومیر هم رو به
بدحال شوند به هر حال منحنی مر 
کاهش نســبی است و هیچ تفسیری نمیتوان داشت
شــاید علت را باید در سیاســتهای یک ماه گذشــته
توجو کــرد از جملــه اجباری شــدن اســتفاده از
جســ 
ماســک ،رایگان شدن درمان کرونا در مراکز درمانی و
تسهیلبستریتأثیرگذارباشد.
ëëمراجعاتبیمارانروندکاهشیداشتهاست
رئیس بیمارستان امام خمینی (ره) نیز در اینباره
به «ایران» میگوید :مراجعه بیماران به بیمارســتان

صدور  ۵هزار جریمه در طرح ممنوعیت تردد
رئیس پلیس راهور درباره میزان جریمه در طرح
تردد جدید گفت :از آغاز اجرای طرح ممنوعیت
تــردد تاکنون ،حدود پنــج هزار جریمه در کشــور
انجام شــده و تالش بر این اســت که با تذکرات و
پیامکهــا اقدامات خود را انجام دهیم و شــاهد
کمترین جریمه در این رابطه باشــیم .بهگزارش
تســنیم؛ سردار سیدکمال هادیانفر درباره اعمال
محدودیتهای تردد در مســیرهای بین اســتانی
و اقدامــات پلیس راهور در این رابطه اظهار کرد:
بالفاصله بعد از ابالغ ستاد ملی مقابله با کرونا،
عوامــل پلیــس راهــور در ســاعت  24بامــداد 30

آبــان مــاه ،در هــزار و  181نقطه اعــم از ورودی و
خروجی شــهرهای قرمز و نارنجی مســتقر شدند
و انجام وظیفــه کردند .در دو روز از اجرای طرح،
در تمام محورها شــاهد کاهش تردد هســتیم .در
 48ساعت گذشته به  156هزار وسیلهنقلیه تذکر
دادیــم که رانندگان  110هزار وســیلهنقلیه به این
تذکــرات تمکین کــرده و به مبدأ خود بازگشــتند.
هادیانفــر ادامــه داد :بــر اســاس مصوبــات ابالغ
شــده به پلیــس راهور ،در شــهرها نیــز دوربینها
فعال هستند و از ساعت  21تا چهار صبح اعمال
قانون میکنند.

یادداشت

آمار بستریهای کرونایی در سراشیبی

پرواز پروانهها

امام روند کاهشــی داشــته و ظرفیت پذیرش بیماران
نسبت به قبل بهتر شده است البته اینکه بخواهیم این
روند کاهش بســتری را به کل بیمارســتانهای تهران
تعمیم دهیم نیاز به کار پژوهشــی دارد اما برداشــت
مــن به عنــوان تئوری یا فرضیه این اســت که احتماالً
کاهــش مراجعــه بیمــاران به دلیــل توجه بــه اصول
پیشگیری ،رعایت بهداشت و فاصلهگذاری اجتماعی
و استفاده از ماسک در دو تا سه هفته گذشته است.
دکتــر خســرو صادقنیــت در ادامــه مــی افزایــد:
رقم ورودی بیمارســتان ما در دو تا ســه هفته گذشــته
روزانــه بــه بــاالی  250نفر هم میرســید .امــا آخرین
اطالعاتمــان نشــان میدهــد کــه رقــم مریضهای
ورودی ما به زیر  150نفر طی چند روز گذشــته رسیده
که کاهش خیلی واضحی را شاهد هستیم و این اتفاق
مهمی است که در چند روز اخیر افتاده است.
او بــا بیــان اینکــه در مــوج ســوم کرونــا تعــداد
مریضهــای بدحال نســبت به دو موج قبلی بیشــتر
است عنوان میکند :احتماالً یکی از دالیل کاهش آمار
مراجعه به بیمارستان گســترش درمانهای سرپایی
هم باشــد حتــی برخــی افــراد بــه دلیــل درمانهای
فــردی و خوددرمانــی دیر بــه مرکز درمانــی مراجعه
میکنند اگرچه ثابت شــده هــر اندازه بیمــاران دیرتر
به بیمارستان مراجعه کنند نتیجه درمان ضعیفتر
گومیر را به زیر 2
میشــود مراجعه بموقع میزان مر 
درصد کاهش میدهد.
رئیــس بیمارســتان امــام خمینی تأکیــد میکند:
کاهــش مــوارد بســتری در بیمارســتان امــام نیــاز بــه
تحقیق علمی دارد و اینکه بگوییم این روند ربطی به

محدودیتهای قبلی نداشــته را هم نــه تأیید و نه رد
میکنم باید اپیدمیولوژیستها در این باره نظر بدهند
گومیــر نگرانی مردم
ولــی به هر حــال آمار باالی مر 
را افزایــش داده و باعث شــده محدودیتها و رعایت
پروتکلهــا را جــدی بگیرنــد از طرفــی آموزشها نیز
تأثیرگذاربوده.
ëëازروزی 260بیماربه 200نفررسیدیم
رئیس بخش عفونی بیمارستان مسیح دانشوری
کاهش میــزان بســتری بیمــاران کوویــد 19-را در این
بیمارســتان معین تأیید و عنوان میکنــد :قبالً روزانه
 260بیمار به بیمارســتان مســیح دانشــوری مراجعه
می کردند ولی در ســه تا چهار روز گذشــته روزی 200
نفر مراجعه کرده اند.
دکتر پیام طبرسی میافزاید :با قاطعیت نمیتوان
دربــاره علت کاهــش ورودیها اظهارنظر کرد شــاید
شرایط جوی و برف و باران و محدودیت های کرونایی
توآمد به این بیمارستان کم شود.
موجب شده تا رف 
با این حال تختها همچنان پر است و فعالً با کاهش
ورودی مدیریت بیماران بهتر از قبل شده است.
او معتقد است نتیجه اعمال محدودیت های تازه
هنوز خودش را نشــان نداده ولی شــهر خیلی شــلوغ
است و زمانی این محدودیتها اثربخش خواهد بود
که به طور محسوسی ارتباطات اجتماعی کمتر شود.
ëëکاهشبستریهاامیدوارکنندهاست
رئیــس بیمارســتان فیروزگر تهران نیــز به کاهش
جزئی میزان بســتری بیماران کرونایی اشاره می کند
و بــه «ایــران» میگویــد :قبــاً روزانه بیــن  180تا 280
مریض کرونایی بســتری داشــتیم هفتــه پیش تعداد
مریضهای بستری ما تا  280مریض نیز رسید .چند
روزی است که تعداد بیماران بستری کمی افت کرده
و روزی  240بستری داریم .کاهش عدد بستری از 280
به  240در عرض چند روز خبر خوبی است .با این حال
همچنان شالوده بیمارســتان ما بههم ریخته است و
یسیو درگیر کرونا هستند.
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بــه گفتــه فرهاد زمانــی ،آمارهــای فوتی در کشــور
بــاال رفته و مردم ترســیدهاند برای همین اغلب افراد
ماســک میزننــد .بــا وجود آنکــه  50درصــد جامعه
ماســک اســتاندارد میزننــد 20 ،درصــد ماســک
غیراســتاندارد و  20درصــد هم ماســک نمیزنند اما
حتی یک نفر فرد آلوده هم برای کل کشور خطرناک
است .من از مردم میخواهم صبور باشند چون قطعاً
تا ســال  1400واکسن کرونا دست مردم ما هم خواهد
رسید تا آن زمان در خانه هایتان را قفل کنید دولت با
چه زبانی به شما بگوید خطر جدی است و پروتکل ها
را باید دقیق اجرا کنید.

 ۴۵۳فوتی جدید کرونا در کشور
ëëترافیک پایتخت در ســاعات محدودیت ۸۰درصد
کاهشیافت
رئیــس پلیس راهور تهــران بزرگ گفــت :ترافیک
پایتخت در ساعات ممنوعیت تردد ۸۰درصد کاهش
یافت .به گزارش ایسنا ،سردار محمد حسین حمیدی
بابیاناینکهدرنخستینشب،اینطرحبهشکلهشدار
و ارشادی اجرا شد ،گفت :در این مدت سعی کردیم تا
به رانندگان هشدارها و آموزشهای الزم را بدهیم .اما
ازیکشنبهشبخودروهایغیرمجازیکهاقدامبهتردد
درسطحشهرکردهبودندبهوسیلهدوربینهاوبهمبلغ
۲۰۰هزارتومانبرایهرشبجریمه شدند.

سخنگوی وزارت بهداشــت از شناسایی ۱۲۴۶۰
مــورد جدید کووید ۱۹در کشــور طی  ۲۴ســاعت
خبــر داد و گفت :متأســفانه در این بازه زمانی،
 ۴۵۳نفر نیز جان خود را از دست دادند.
بهگــزارش ایســنا ،دکتــر سیماســادات الری
گفت :از روز یکشــنبه تا روز دوشــنبه و بر اساس
معیارهــای قطعــی تشــخیصی ۱۲ ،هــزار و
 ۴۶۰بیمــار جدیــد مبتــا بــه کووید ۱۹در کشــور
شناســایی شــد کــه دو هــزار و  ۷۴۴نفــر از آنهــا
بستری شــدند .براین اســاس مجموع بیماران
کووید ۱۹در کشور به  ۸۶۶هزار و  ۸۲۱نفر رسید.

الری ادامه داد :متأسفانه با ثبت فوت ۴۵۳
بیمــار کوویــد ۱۹جدیــد ،مجمــوع جانباختگان
این بیماری به  ۴۵هزار و  ۲۵۵نفر رسید.
وی گفــت :خوشــبختانه تــا کنــون  ۶۱۰هــزار
و  ۴۰۶نفــر از بیمــاران ،بهبــود یافتــه یــا از
بیمارستانها ترخیص شدهاند.
الری بــا بیــان اینکــه  ۵۸۱۲نفــر از بیمــاران
مبتــا بــه کوویــد ۱۹در وضعیــت شــدید ایــن
بیمــاری تحــت مراقبــت قــرار دارند ،گفــت :تا
کنــون پنج میلیون و  ۸۲۸هزار و  ۳۰۷آزمایش
تشخیص کووید ۱۹در کشور انجام شده است.

آیــا شــما جــزو کســانی هســتید کــه در
محدودیتهــای کرونایــی بــه ســفر
رفتهاید؟یــا جــزو آن افــرادی هســتید
کــه باوجــود درخواســت خانــواده بــرای
بیژن یاور
ســفر ،برای حفظ ســامت آنها با وجود
استاد دانشگاه و
تمــام مشــکالت و حرفهــای مختلــف
صاحب نظر در حوزه
مدیریت بحران ،ریسک اطرافیان به سفر نرفتهاید؟ کمی با خود
و پدافند غیرعامل
بیندیشیم! براستی کدام رفتار صحیحتر
است؟ آرامش ظاهری پرمخاطره کوتاه
مدت و ریســک باالی ابتالی به بیماری کووید 19با انجام ســفر یا
صبــوری و در خانــه ماندن و حفظ ســامت خانــواده هر چند که
طاقت فرسا و یکنواخت باشد؟
طبق تحقیقات ب ه عمل آمده توســط تعدادی از دانشمندان
در ماههای اخیر ،تحت عنوان «رتبهبندی تأثیرگذاری مداخالت
دولتــی در زمینــه کووید 19در ســطح جهان» کــه در ژورنال نیچر
منتشــر شــده اســت ،تأثیرگذارترین مداخالت بر اساس امتیاز به
ترتیب عبارتند از :لغو دورهمیهای کوچک (باامتیاز  83درصد)،
تعطیلــی مؤسســات آموزشــی (بــا امتیــاز  73درصــد) ،اعمــال
محدودیــت مــرزی (با امتیــاز  56درصــد) ،لغــو گردهماییهای
بــزرگ و انبوه (با امتیــاز  53درصد) ،افزایش در دســترس بودن
تجهیــزات حفاظــت شــخصی (بــا امتیــاز 51درصــد) ،تربیــت و
برقــراری ارتبــاط فعــال بــا مردم(بــا امتیــاز  48درصــد) ،اعمال
محدودیتهــای حرکات و جابهجایی انفــرادی و فردی (با امتیاز
 42درصــد) ،فراهــم نمودن کمک به مردم آســیب پذیر توســط
دولــت (با امتیاز  41درصد) ،برقراری ارتبــاط فعال با مدیران (با
امتیــاز  40درصد) ،تدابیری بــرای جمعیتهای خاص (با امتیاز
 37درصد) ،افزایش کادر سالمت و درمان(با امتیاز  35درصد)،
قرنطینه (با امتیاز  30درصد) ،فعالسازی یا مقرر نمودن پاسخ
اضطــراری (بــا امتیــاز  29درصــد) ،قرنطینــه ملــی (بــا امتیاز25
درصد) و افزایش ،بهبود و بهینهسازی سامانه ردیابی و کشف (با
امتیاز  25درصد) و سایر موارد.
دیــد ،نباید مقطعی ،غیرمســتمر ،شــرطی و به یک قســمت
خــاص معطوف گردد بلکه باید جامع االطــراف و برپایه اصولی
مشــخص باشــد .بــر فــرض اینکــه «قرنطینــه ملــی» کامــاً هم
رعایــت گــردد ،بــه تنهایــی تأثیرگــذار نبــوده بلکــه رعایت ســایر
مــوارد در کنــار آن نیز ب ه صورت مکمل ،ضــروری خواهد بود .لذا
برنامهای جامع برای پاســخ اضطراری که خود شــامل مدیریت،
فرماندهی ،عملیات و پشتیبانی میگردد در عین ملحوظ نمودن
پیشــگیریهای الزم و تمرکز بر مدیریت جامع ریســک و آمادگی
جامعــه هــدف برای پاســخ در عیــن ایجاد تــابآوری بــرای آن،
مورد نیاز است .اینکه چرا برخی افراد هشدارهای ایمنی را جدی
نمیگیرند شــاید هنــوز در برابر کووید19آن میزان حساســیتی که
الزم اســت ،لمس نشده باشد و ملموس نیست! شاید هم وجود
عــدم قطعیتهــا و تردیدهــا در تصمیم گیریهــا مزید بر علت
گردیده اســت .بهنظر میرســد کــه میباید مطالعــهای دقیق در
خصوص شناخت انگیزههای ایجاد یک نگرش رفتار و مبتنی بر
آن در طول زمان صورت گیرد.
در چرخــه مدیریــت جامع شــرایط اضطراری فقط «پاســخ»
مهم نیست بلکه از آن مهمتر« ،پیشگیری» و تمرکز بر مدیریت
مخاطــرات ،انواع ریســک و تهدیدات در مبحــث عدم قطعیت
میباشــد .بدین معنــا که عوامل مؤثر در تغییــر نگرش منجر به
تغییــر رفتار از رفتارهای شــرطی ،انفعالی و واکنشــی (مثال ســفر
بــه شــمال ،ترافیــک ســنگین در بارندگی و )...بهســمت و ســوی
رفتارهای برنامه ریزانه ،هوشــمندانه ،آگاهانه و انتخابی میباید
طی یک پژوهش جامع استخراج گردد .پیشگیری و پاسخ دو روی
یک سکه هستند.
همــه مــا در هــر جایگاهی کــه هســتیم ،مســئولیم! مدیریت
ریســک و شــرایط اضطــراری از جمله مباحثی اســت که نیازمند
همدلی ،همفکری ،همافزایی ،همراهی و همکاری مســتمر و به
دور از روزمرگیها توسط تیمی متشکل از متخصصین رشتههای
مختلف است که جای برخی خالی است .توجه کنیم که موفقیت
و پیروزی خود به خود ب ه دست نیامده و تصادفی نیست! بلکه با
مدیریت وبرنامهریزی ساخته میشود .متفاوت بیندیشیم!

