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مرکز تحقیقات ام اس
نمونه اى از عملکرد سیستم درمان 
در برابر کرونا

اکنون که بیش از دو سال از شروع پاندمی کرونا گذشته است، شاید بسیار مناسب 
باشــد تا همه عوامل درگیر از تجربیات خود در برابر این پاندمی بنویســند. اکنون که 
به این دو ســال نگاه می کنم، آن را دوره ای گرانبها می بینم که ســبب شد تجارب ما 
در برابر چگونگی برخورد با یک شــرایط بحرانی به شــکل بــارزی افزایش یابد. در 
این دوره نه تنها با کووید و عوارض آن آشــنا شــدیم، بلکه بــا جنبه های دیگری نیز 
که می تواند بر زندگی و بیماری بیماران مؤثر باشــد، آشــنا شــدیم؛ جنبه هایی که تا 
پیش از این برای ما ناشــناخته بود. در ابتــدای پاندمی مانند تمام دنیا چیزی درباره 
کووید نمی دانســتیم. فقط می دانســتیم کووید بیماری خطرناکی است که می تواند 
به طور بالقوه تهدیدکننده حیات انســان ها باشــد. در این بین، ترسمان درباره کسانی 
بود که از قبل یک بیماری زمینه ای داشتند یا داروهای سرکوب کننده ایمنی را مصرف 
می کردند. ادامه راه به ما نشــان داد که این ترس بی دلیل نبوده اســت و بیماران به 
دالیل مختلف بیشتر از افراد سالم در معرض ابتال به کووید و مخاطرات ناشی از آن 
بودند. یک دسته از این بیماران، مبتالیان عزیز به ام اس بودند؛ بیمارانی عمدتا جوان 
که در ســطح جامعه بسیار فعال بوده و بنابراین باید مراقبت های بیشتری نیز از آنها 
صورت گیرد. مرکز تحقیقات ام اس بیمارستان سینا وابسته به دانشگاه علوم پزشکی 
تهران، مهم ترین ارگان درمانی و تحقیقاتی در زمینه بیماری ام اس در کشــور است 
و روزانه بســیاری از بیماران به کلینیک این مرکز برای درمان خود مراجعه می کنند 
و در بخش فوق تخصصی آن بســتری می شــوند. مرکز تحقیقات ام اس در برخورد 
با پاندمی کووید ســعی کرد به روشی سیســتماتیک و با تکیه کامل بر اطالعات روز، 
تصمیم گیری های مؤثر درمانی خود را انجام دهد. نکته مهم اینجاســت که به دلیل 
نبود شــواهد و اطالعات درباره این بیماری جدید، این مرکز به صورت کامال فعال در 
عرصه تحقیقات وارد شد و سعی کرد شواهد کافی را جهت ارائه راه حل های درمانی 
و پیشگیری فراهم آورد. از این رو یکی از اولین مقاالت تحقیقی در زمینه رابطه کووید 
و ام اس در سطح جهان از همین مرکز به چاپ رسید. در روزهایی که هنوز نه درمان 
مؤثری برای کووید کشف و نه واکسنی ساخته شده بود، مهم ترین اقدام، توصیه های 
پیشگیرانه و عمل به آنها بود؛ همان توصیه هایی معمولی مانند استفاده از ماسک، 
حفظ فاصله اجتماعی، شستن دســت ها و سایر مواردی که روزانه از سوی سازمان 
بهداشــت جهانی اعالم می شد. مرکز تحقیقات ام اس همراه با انجمن ام اس سعی 
کرد از پتانســیل فضای مجازی نهایت استفاده را در اطالع رسانی به بیماران عزیز به  
عمل آورد. این مرکز بیماران ام اس را به طور خاص هدف این اطالع رســانی قرار داد 
و ســعی کرد اهمیت پیروی از این دســتورالعمل ها را به آنها گوشزد کند که در این 
کار نیــز موفق بود. همچنین به دلیل اینکه در آن روزهای اوج کرونا احتمال ابتال به 
بیمــاری کووید به خصوص در مراکز درمانی و درمانگاه هــا باال بود، مرکز تحقیقات 
ام اس از پتانســیل هایی همچون واتس اپ، ایمیــل و تماس های تلفنی برای ویزیت 
مجازی بیماران اســتفاده و ســعی کرد مشــکالت بیماران را تا جایی که می شود از 
این طریق حل وفصل کند. اینها تجربه های درخشــانی بود که اکنون نمود خود را در 
پلتفرم های ویزیت های آنالین نشــان داده اســت. یک نکته بعد که در کارهای مرکز 
تحقیقات منحصربه فرد بود، توجه به جنبه های روان شناختی کووید و تأثیر آنها روی 
بیماران مبتال به ام اس بود. اینکه اضطراب و افسردگی در دوران پاندمی تا چه میزان 
اســت و این موضوع چه تأثیری می تواند بر بیماری و ســیر آن بگذارد، نکته بســیار 
مهمی بود که مرکز تحقیقات به آن پرداخت. همچنین مرکز تحقیقات ام اس دست 
به تدوین نوعی دســتورالعمل دارویی برای پزشــکان در این دوره زد و توصیه هایی 
درباره چگونگی مصرف داروهایی که ریســک کووید را افزایش می دادند، ارائه کرد. 
بعد از ورود واکســن ها و لزوم استفاده از آنها، مرکز تحقیقات ام اس به فعالیت های 
خود در این زمینه ادامه داد. این مرکز سعی کرد فضایی مناسب برای واکسیناسیون 
ســریع بیماران مبتال به ام اس به  وجود آورد. همچنین اطالع رسانی های وسیعی نیز 
در مورد لزوم اســتفاده از واکسن ها انجام داد. اینها گوشه ای کوچک از فعالیت های 
مرکز تحقیقات ام اس در دوران کووید است. بنابراین به گمان من این مرکز می تواند 
به عنوان الگوی مناســبی برای عملکرد یک سیستم درمانی در شرایط بحرانی مانند 

پاندمی کووید در نظر گرفته شود.
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وقتی ویروس کرونا در شــهر «ووهان» چین پیدا شــد و تصاویری از بیماران و فوتی ها در شبکه های اجتماعی دست به دست شد، 
وحشــت عجیبی سراپای مردم جهان را فرا گرفت. خیلی ها فکر نمی کردند این ویروس ناشناخته قرار است خیلی زود سراسر جهان را 

آلوده کند؛ اما وقتی گزارش هایی از دیگر کشورها روی خروجی رسانه ها قرار گرفت، ترس مردم دوچندان شد.
ســرانجام این ترس و دلهره در ایران هم نمایان شــد؛ زمانی که وزارت بهداشت به طور رسمی اعالم کرد مواردی از ابتال به ویروس 

کرونا در شهر قم گزارش شده است.
اواخر بهمن ۱۳۹۸ بود و مردم داشتند خود را برای سال نو آماده می کردند که همه چیز نقش بر آب شد؛ زیرا نوروز ۹۹ برای مردم 

ایران به گونه ای دیگر رقم خورد و ترس از این ویروس کشنده، باعث شد در خانه بمانند.
خیابان ها خلوت بود و گویی کسی در این دیار زندگی نمی کرد. خیلی ها خریدهای ضروری را انجام داده بودند تا کمتر از خانه خارج 

شوند. وقتی هم یک نفر از اعضای خانواده برای خرید بیرون می رفت، سعی می کرد با کمتر کسی برخورد و گفت وگو کند.
کافی بود یک نفر سرفه یا عطسه کند، به سرعت باد همه از اطراف او فرار می کردند.

کرونا همه را فراری داده بود... .
هر چه از روزهای کرونایی می گذشــت، تعداد بیماران و فوتی ها بیشــتر می شــد و همین امر، کار پزشکان و کادر درمان را سخت تر 
کرده بود؛ به طوری که برخی از کادر درمان مجبور بودند روزها و هفته ها را بدون اســتراحت، در بیمارســتان ها بمانند تا جان بیماران را 

نجات دهند.
حسین کرمانپور، مدیر بخش اورژانس بیمارستان سینای تهران، جزء نخستین پزشکانی بود که در اسفند ۹۸ به کرونا مبتال شد. او از 

روزهای سخت و تلخ کرونایی می گوید و اینکه چگونه مرگ بیمار در جلو چشمان پزشک، دردآور است.
کرمانپور آن روزها را این گونه روایت می کند: یک پزشــک برای نجات جان بیمــارش دارویی را تجویز می کند و همراهان بیمار هم 

هر طور بود آن دارو را تهیه می کردند، اما در نهایت منجر به نجات بیمار نمی شد. این صحنه های تلخ کرونا بود.
او به خطرات کرونا برای خانواده کادر درمان اشــاره می کند و می گوید: بعد از شــیفت، کادر درمان که در خط مقدم مبارزه با کرونا 
هستند، با خود ویروس را به خانه می برند. در اصفهان زن و شوهر پزشک بودند و فرزندشان کرونا گرفت و فوت شد. کل خانواده در این 
جنگ حضور دارند. وجه تمایز دوران کرونا با دفاع مقدس این است که در مبارزه با کرونا، کادر درمان خانوادگی درگیر می شدند. خیلی 

از همکاران ما ناخواسته کرونا را به پدر و مادر، زن و بچه و... منتقل کردند و آنها را از دست دادند.
روزهای بدون ماسک و واکسن

با آمدن کرونا، ماسک های سه الیه که تا دیروز در قفسه داروخانه ها خاک می خورد و کسی خریدار آنها نبود، یکباره نایاب شد. شرایط 
به گونه ای بود که کادر درمان هم در تهیه ماســک دچار مشکل بودند؛ اما هر چه بود، باالی سر بیمار کرونایی حاضر می شدند و ترسی 
هم از ویروس مرگبار نداشتند. نبود واکسن نیز یکی دیگر از مشکالت در مواجهه با ویروس کرونا بود که کادر درمان از آن محروم بودند؛ 
زیرا با توجه به شرایط تحریمی کشور و مشکالتی که بر سر راه واردات واکسن وجود داشت، کادر درمان ما نتوانست در ماه های ابتدایی 

شیوع کرونا، به واکسن دسترسی پیدا کند.
مردم از جنازه کرونایی هم وحشت داشتند

یادم هست که اوایل کرونا آقای جوانی آمده بود که جنازه مادرش را تحویل بگیرد؛ همان طور که می دانید هر جنازه ای باید شناسایی 
و سپس تحویل داده شود. در اوج کرونا بودیم و فضای سردخانه خیلی شلوغ بود، برای همین این آقای جوان از ترس اینکه کرونا بگیرد، 
نمی توانست وارد سردخانه شود. از اینکه نمی توانست نزدیک تر بیاید و مادرش را ببیند، ناراحت بود و گریه می کرد. در حالی که پرسنل 
ســردخانه در بیمارستان ها در چنین شرایطی به بیماران کرونایی خدمت می کردند و این از خودگذشتگی ها را در این دوران زیاد دیدیم. 

هیچ کدام از پرسنل بیمارستان ها دست از کار نکشیدند و همیشه آماده خدمت به مردم عزیز بوده اند.
مدافعان سالمت عافیت طلب نبودند

عباس شیراوژن، سخنگوی ستاد ملی کرونا، ضمن تقدیر و تجلیل از زحمات کادر درمان در مبارزه با کرونا و تقدیم ۳۰۰ شهید مدافع 
سالمت گفت: مدافعان سالمت در دوران کرونا عافیت طلبی نکردند تا مردم ما کمتر سوگوار شوند.

وی افزود: مدافعان سالمت همچون دوران دفاع مقدس، در این دوران از جان مایه گذاشتند.
اولین شهید مبارزه با کرونا

نرجس خانعلی زاده سال ۱۳۷۴ در کالچای شهرستان رودسر متولد شد و پس از پایان تحصیالت به عنوان پرستار در بخش اورژانس 
بیمارســتان میالد الهیجان مشــغول به کار شد. او در ابتدای شــیوع ویروس کرونا و در حین مراقبت از بیماران کرونایی در بیمارستان 
میالد الهیجان به کرونا مبتال شد و ششم اسفند ۱۳۹۸ بر اثر همین بیماری به شهادت رسید و نخستین شهید مدافع سالمت کشور شد.

نگاهی به رشادت های جامعه پزشکی در پاندمی کووید ۱۹

  پزشکانی که مشق عشق نوشتند

 عبدالرضا ناصرمقدسى
هرمتخصص مغز و اعصاب
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