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مقدمه

فراموش  را   ۱۹ کــوویــد-  ــام  ن هرگز  آیــنــده  نسل های 

نخواهند کرد. ویروسی که شاید تا امروز خیلی کمتر از 

برخی هم خانواده خود قربانی گرفته باشد، اما یک تنه، 

عصر  پیشرفت های  تمام  و  ــرده  ک زمین گیر  را  جهان 

صنعتی بشر را در بسیاری از حوزه ها، به چالش کشیده 

انسانی  است.  برده  تعطیلی  ورطه  به  هم  را  خیلی ها  و 

حیات  حق  برای  می کند  مبارزه  کرونا  با  روزها  این  که 

این  از  ماندن  مصون  و  ماندن  زنده  حق  می جنگد.  خود 

بیماری و نه چیز دیگر. 

مختلف  موضوعات  در  ــژه  وی گــزارشــگــران  روزهـــا  ایــن 

حقوق بشری و ساز و کارهای بین المللی حقوق بشری 

کرونا  منفی  پیامدهای  خصوص  در  دولت ها  به  دائما 

و  می دهند  هــشــدار  ــا  آن ه شــهــرونــدان  بشر  حقوق  بــر 

برای  محور  بشر  حقوق  و  فراگیر  اجتماعی  حمایت های 

با  ارتباط  در  بویژه  خواستارند،  را   ۱۹ کووید  با  مقابله 

بیشتری  آسیب های  معرض  در  که  جوامع  از  قشرهایی 

قرار دارند، مانند کودکان و افرادی دارای معلولیت های 

شکل  روزهــا  این  آنچه  همه  هستند.  روحــی  و  جسمی 

در  جــدیــد  عصر  آغـــاز  بـــرای  مــی شــود  بنایی  می گیرد 

نهادینه سازی، هنجارسازی و سوق دادن بشر به دورانی 

که به نظر می رسد برای آن آمادگی کامل نداشته است. 

بعد  دوران  گیری  شکل  برای  مبنایی  بحران ها  اصــواًل 

بعد  دوران  با  ارتباط  در  موضوع  این  و  هستند  خود  از 

زیان های  دل  از  که  دورانــی  است.  صادق  هم  کرونا  از 

به  تجارب  و  جهان  رکود  ماه  چندین  از  ناشی  اقتصادی 

دست آمده در تمام حوزه ها شکل خواهد گرفت. دورانی 

دوم  جهانی  جنگ  از  بعد  سال های  به  بی شباهت  که 

تفکری  شکل گیری  شاهد  ــاره  دوب شاید  حال  و  نیست 

وضعیت های  بــا  ــی  ــاروی روی بــرای  آمــادگــی  کــه  باشیم 

بداند.  جدید  هنجارسازی های  بهانه  را  آینده  در  مشابه 

اقتصادی،  توان  با  که  قدرتمندی  و  باثبات  دولت های 

جامعه  بتوانند  حاکمیتی  مؤثر  ابزارهای  و  اعتمادسازی 

حداقل  با  بحران ها،  این گونه  از  را  خود  حاکمیت  تحت 

تلفات، عبور بدهند. 

جوادفرحی شاهگلی

کارشناس مسؤول آموزش بهورزی ورابط فصلنامه 
دانشگاه علوم پزشکی تبریز 

زین العابدین تاری نژاد

مدیرمرکزآموزش بهورزی اهر 
دانشگاه علوم پزشکی تبریز

تجربه
ودست آوردهای 
مبارزه بابحران کرونا 
باتأکیدبرفعالیت 
تیم های سالمت
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وظایف دولت در پاندمی 

در  دولت ها    ۱۹ پاندمی کووید  مخصوصًا  پاندمی ها  در 

برابر ملت چهار وظیفه دارند:

کاری انجام دهند تا مردم کمتری مبتال شوند. یعنی . ۱

پیشگیری مقدم بر درمان بوده و اولویت با آموزش های 

اولیه شستن دست ها، رعایت آداب تنفسی، گندزادیی 

ماندن،  خانه  در  اجتماعی،  فاصله  رعایت  سطوح، 

قرنطینه کردن افراد و ... است.

درمانی  . 2 و  بهداشتی  خدمات  شد،  مبتال  فــردی  اگر 

ارایه شده به او باید به گونه ای باشد که بیمار، کارش 

به بیمارستان کشیده نشود. یعنی درمان سرپایی بر 

درمان بستری اولویت دارد؛ لذا مراقبت از گروه های 

جمله  از  زمــیــنــه ای  بــیــمــاری هــای  دارای  پرخطر 

بیماری های  دیابت ،  عروقی ،  و  قلبی  بیماری های 

مزمن ریوی، سرطان ها و ... اولویت دارد. 

به . 3 باید به شکلی مراقبت شود که  اگرفرد بستری شد 

بخش های ویژه نیاز نداشته باشد.

اگر افراد بیمار به بخش های ویژه انتقال یافت طوری . 4

به آن ها خدمات ارایه شودکه میزان مرگ ومیرکاهش یابد.

کرونا و مدافعان سالمت

بیماری  این  سرایت  گستردگی  نمی کرد  فکر  کس  هیچ 

دانشگاه ها  ــدارس،  م تعطیلی  باعث  که  باشد  حدی  به 

باید  روزهــا  این  که  نکته ای  عمومی  شــود.  مکان های  و 

مورد توجه قرار گیرد، تجربه ای است که در بستر مقابله 

می تواند  و  آمده  دست  به  ما  کشور  برای  کرونا  ویروس  با 

دستاوردهای بسیار خوبی به همراه داشته باشد.

بهداشتی  ــادر  ک پــرقــدرت  حضور  کــم،  مــدت  همین  در 

بــرای  آنـــان  مجاهدانه  ــالش  ت و  صحنه  در  ــی  ــان درم و 

کرونا،  بیماری  به  مبتالیان  درمان  و  پیشگیری  کنترل، 

و  بیماریابی  راستای  در  گرفته  صورت  عمل های  ابتکار 

و  کرونا  بیماری  تشخیص  کیت های  ساخت  غربالگری ، 

تولید  برای  ایرانی  دانشمندان  برانگیز  تحسین  اقدامات 

دارو و واکسن این بیماری، تحسین صاحب نظران دنیا را 

بر انگیخته است.

همچنین، این بحران سبب شد مشارکت بین بخشی که 

است،  اولیه  درمانی  و  بهداشتی  خدمات  اصول  از  یکی 

خدمات  ارایه  بگیرد.  شکل  جامعه  در  سطح  باالترین  در 

الکترونیک به مردم و کاهش مراجعات مردمی  به بانک ها ، 

ادارات و ارگان ها، راه اندازی کارگاه های شبانه روزی و 

بهداشتی،  اقالم  و  دستکش  و  ماسک  تولید  جهادگونه 

اطــالع رســانــی  بــا  شایعات  و  مــجــازی  فــضــای  مدیریت 

توسط  اسکناس  تبادل  حذف  بموقع،  و  دقیق  شفاف ، 

جانبه  همه  همراهی  آنالین،  خرید های  انجام  و  مــردم 

درمان،  و  بهداشت  مسؤوالن  و  پزشکی  جامعه  با  کشور 

از  می توان  نیز  را  و...  مردم  بین  همدلی  و  وحدت  ایجاد 

که  دانست  کرونا  بحران  با  مبارزه  دستاوردهای  جمله 

برای سال های متمادی و در بحران های احتمالی آینده 

و  مردم  اختیار  در  خوبی  بسیار  تجربه های  می تواند  هم 

مسؤوالن کشور ما قرار دهد.

با  مقابله  بــرای  روزهــا  این  که  همگانی  بسیج  بی تردید 

زیبایی  بسیار  صحنه های  یادآور  افتاده  راه  کرونا  ویروس 

بی تردید 
بسیج همگانی که 

این روزها برای مقابله با 
ویروس کرونا راه افتاده یادآور 

صحنه های بسیار زیبایی از 
رشادت ها ، از خودگذشتگی ها 

و ایثار رزمندگان اسالم در 
دوران دفاع مقدس 

است.
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رزمندگان  ایثار  و  خودگذشتگی ها  از  رشــادت هــا ،  از 

یک  دوران  آن  در  است.  مقدس  دفاع  دوران  در  اسالم 

جانانه  جبهه ها  در  که  بودند  رزمندگانی  پشتیبان  ملت 

هرآنچه  با  کس  هر  می کردند.  دفــاع  کشور  مرزهای  از 

یکی  می شتافت،  رزمندگان  کمک  به  داشت  اختیار  در 

می پخت،  نان  یکی  می دوخت،  لباس  رزمندگان  برای 

می داد  روحیه  رزمندگان  به  حماسی  سرودهای  با  یکی 

و پزشکان هم به پشت جبهه ها می رفتند و به رزمندگان 

امدادرسانی می کردند.

مواقع  در  را  صحنه ها  همین  نیز  این  از  پیش  ایران  مردم 

و  نیکوکاری  جشن  طبیعی،  بالیای  و  سیل  زلزله،  وقوع 

حتی در پذیرایی از شرکت کنندگان در پیاده روی اربعین 

حسینی )ع( نیز خلق کرده و نمونه هایی از اوج همدلی و 

نوع دوستی را به ثبت رسانده بودند.

خوبی  به  کرونا  با  مقابله  در  را  صحنه ها  همین  هم  امــروز 

مشاهده می کنیم. از پیرزنی که شبانه عابربانک ها را با مواد 

ضدعفونی کننده شست و شو می داد، یا تولید ماسک های 

حضور  مساجد،  در  خیاط  خانم های  توسط  بهداشتی 

شدن  شیفته  سه  درمانی،  مراکز  در  پزشکان  مجاهدانه 

تا تهیه  کارخانه های تولید مواد ضدعفونی کننده بگیرید 

سرود و کلیپ برای روحیه دادن به مردم در این ایام توسط 

برخی جوانان در فضای مجازی، برپایی دعا و نیایش های 

شبانه برای رفع بال از کشور که نشان می دهد مردم همدیگر 

را دوست دارند، کشور و انقالبشان را دوست دارند و برای 

دریغ  تالشی  هیچ  از  آن  دستاوردهای  و  نظام  این  حفظ 

نمی کنند و همان طور که رهبر معظم انقالب اشاره کردند، 

بال را به نعمت و تهدید را به فرصت تبدیل خواهند کرد تا از 

این آزمون الهی سربلند بیرون بیاییم. 

بسیج ملی مبارزه با بحران کرونا و تیم سالمت

بعد از پیام دلگرم کننده رهبر معظم انقالب، بازهم وفاق 

ملی در کشور شکل گرفت و تجربه روزهای دفاع مقدس 

را تداعی کرد.

همکاری  یــک  قــالــب  در  کــرونــا  بــا  ــارزه  ــب م ملی  بسیج 
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منابع

از  بیش  کشور،  کل  در  شد.  آغــاز  کشور  در  بین بخشی 

۱۷هزار خانه بهداشت و بیش از ۹ هزار مرکز بهداشتی و 

درمانی یا مرکز جامع خدمات سالمت در شهرها، حاشیه 

شهرها و روستاهای بزرگ در کنار بسیج و بسیج جامعه 

مردم  سازمان های  و  پرستاری  نظام  سازمان  پزشکی، 

کنار  در  و  آغــاز  را  یافته  سازمان  کار  یک  سالمت،  نهاد 

همدیگر قرار گرفتند.

و  سامانه ها  طــریــق  از  بــهــورزان،  و  ســالمــت  مــراقــبــان 

به  مبتال  یا  مشکوک  مــوارد  خانواده ها،  با  تلفنی  تماس 

به  عالیم،  وجود  صورت  در  و  پیگیری  روزانه  کووید۱۹را 

پزشکان مراکز تابعه ارجاع می دهند. پزشک تیم سالمت 

را در صورت دارا بودن عالیم کووید ۱۹  ارجاع شدگان 

ضمن  مثبت  موارد  برای  و  معرفی  بــرداری  نمونه  جهت 

تجویز دارو و آموزش الزم در زمینه رعایت مسایل قرنطینه 

به آن ها ارایه می شود.

زمانی که فرد مبتال به کووید ۱۹ به مراکز خدمات جامع 

و  مراقبان  می شود،  اعالم  بهداشت  خانه های  و  سالمت 

بهورزان به  همراه تیم سالمت ناظر متشکل از کارشناس 

مبارزه با بیماری ها و بهداشت محیط و ... ضمن حضور در 

منزل بیمار، ارایه آموزش های اصولی در رابطه با کنترل 

گندزادیی  همچنین  و  مربوط  پروتکل های  طبق  بیماری 

و  کرده  آغاز  را  مبتال  فرد  مسکونی  منزل  و  روستا  محیط 

بیمار  با  مواجهه  افراد  بیمار ،  اطرافیان  شناسایی  ضمن 

و تهیه لیست، آن ها را به عنوان فرد مشکوک تلقی و در 

در  و  کرده  ثبت   ... وغیره  سینا  الکترونیک  سامانه های 

صورت نیاز به پزشک ارجاع می دهند.

بر روند قرنطینه فرد نظارت داشته و  و بهورزان  مراقبان 

بهداشتی  تدابیر  رعایت  به  ملزم  خانواده  آن  افراد  کلیه 

بیمار  از  مراقبت  در  فردی  حفاظت  وسایل  از  استفاده  و 

هستند.

کرونا  به  مبتال  یا  مشکوک  افراد  روز،  چندین  از  بعد  اگر 

به  می توانند  مستقیما  بودند  بستری  نیازمند  منزل،  در 

مراقبان  توسط  یا  کرده  مراجعه  منتخب  بیمارستان های 

سالمت و بهورزان به بیمارستان منتقل شوند. 

اقدام هایی  کرونا  با  مبارزه  ملی  بسیج  سالمت  تیم  افراد 

چون بهداشت محیط محله، گندزدایی و ضدعفونی کردن 

معابر و اماکن عمومی  را نیز انجام می دهند.

همکاران بهداشتی در طرح بسیج ملی مقابله با کرونا، در 

آلوده به کروناویروس مستقر شده  گلوگاه های شهرهای 

به  ورودی  مسافران  غربالگری  تردد ها،  کنترل  ضمن  و 

شهرها را انجام داده و افراد آلوده یا مشکوک را به مراکز 

قرنطینه راهنمایی می کنند.


