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چگونه فوالدآبدیده شد؟

بررسی برنامه های پیاده شده درمبارزه با بحران کرونا 
با تأکیدبرفعالیت های تیم سالمت

اهداف آموزشی

چند مورد ازراهکارهای کنترل ویروس کرونا را 

بیان کنند.

گروه های درمعرض خطربیماری را نام ببرند.

اقدامات انجام شده درکشوربرای مبارزه با 

کووید 19 را توضیح دهند.

انتظارمی رود خوانندگان محترم پس ازمطالعه:

فایقه حسین پور

مربی مرکز آموزش بهورزی
دانشگاه علوم پزشکی آذربایجان غربی

لیال خسرویفر

مدیر مرکز آموزش بهورزی
دانشگاه علوم پزشکی آذربایجان غربی

دکترسیفعلی اسکندرزاده

رییس مرکز بهداشت شهرستان نقده
دانشگاه علوم پزشکی ارومیه 

محمدحسن مسعودی

کارشناس بیماری های واگیر
دانشگاه علوم پزشکی مشهد



35سال  سی ویکم  /  تابستان 1399 / شماره 105

مقدمه

انداخته است،  به هراس  را  کووید 19، سراسر جهانیان 

صد ها  و  بیماری  این  به  ابتال  جدید  مورد  هزاران  روز  هر 

شهر ها  از  بسیاری  می شود.  اعالم  آن  اثر  بر  مرگ  مورد 

پرواز ها  درآمــده انــد.  تعطیل  حالت  به  کشور ها  همه  در 

همایش های  و  جهانی  رویداد های  هوایی،  سفر های  و 

از  یکی  به  اروپا  می شوند،  لغو  گوناگون  مراسم  و  ساالنه 

مراکز همه گیری این بیماری تبدیل شده است و در نقاط 

میزان  هم  خاور میانه  و  متحده  ایاالت  مثل  جهان  دیگر 

آلودگی به این ویروس روزانه رو به افزایش است. 

حیوان  و  انسان  در  مهم  های  پاتوژن  از  ها  ویروس  کرونا 

ویروس  کرونا  یک   ،2019 دسامبر  اواسط  در  هستند. 

حاد  تنفسی  سندرم  ویــروس  کرونا  عنوان  تحت  جدید 

ایجاد  عامل  عنوان  به  روز   14 تا   3 بین  کمون  دوره  با 

گروهی از موارد پنومونی در شهر ووهان چین شناسایی 

نقاط  بقیه  سپس  و  چین  در  سرعت  به  بیماری  این  شد. 

دنیا گسترش یافت. 

سازمان بهداشت جهانی در رابطه با شیوع کووید 19 در 

بین المللی  اضطراری  وضعیت  ژانویه2020  تاریخ30 

چند  مرز  از   19 کووید  که  بعد  روز   40 بود.  کرده  اعالم 

قاره فراتر رفت. در روز چهارشنبه 11 مارس )21اسفند( 

گیری  »همه  را  جهان  در  کرونا  ویــروس  شیوع  وضعیت 

جهانی« یا پاندمی اعالم کرد.

بهمن   29 تاریخ  در  جدید  کروناویروس  نیز  ــران  ای در 

به  اسفند   14 چهارشنبه  روز  شد.  تأیید  رسمًا   139۸

تقریبًا  کرونا  جدید  ویروس  شیوع  جمهور،  ریاست  گفته 

تمامی استان های کشور را دربرگرفته است.

طریق  از   19 کووید  ویــروس  موجود،  شواهد  اســاس  بر 

می شود.  منتشر  مردم  بین  قطرات  ریز  و  نزدیک  تماس 

کرونا  به  مبتال  بیماران  با  نزدیک  تماس  در  که  افــرادی 

معرض  در  می کنند،  مراقبت  بیماران  این  از  یا  هستند 

و  پیشگیری  روش هـــای  هستند.  ابتال  خطر  بیشترین 

در  هم  کلیدی  اقــدام هــای  عنوان  به  آلــودگــی،  کاهش 

سطح ارایه کنندگان خدمات و هم در سطح جامعه مطرح 

می شوند. 

شامل  جامعه  سطح  در  پیشگیری  روش هــای  مؤثرترین 

موارد زیراست:

مکرر  شــســت و شــوی  رعــایــت  بــا  فـــردی  بهداشت  الـــف: 

دست ها، پرهیز از لمس چشم ها، دهان و بینی

سرفه  و  عطسه  پوشاندن  طریق  از  تنفسی  بهداشت  ب: 

بهداشتی  دفع  و  کاغذی  دستمال  داخل  یا  بسته  آرنج  با 

کاربرد  استفاده،  از  پس  بالفاصله  کاغذی  دستمال 

تنفسی دارد و  ماسک جراحی در صورتی که فرد عالیم 

از  )البته بعضی  از برداشتن ماسک  بعد  شستن دست ها 

تحقیقات زدن ماسک برای جاهای عمومی را برای همه 

متری  یک  حداقل  فاصله  رعایت  می کند(،  توصیه  افراد 

تغییر  دلیل  به  کشورها  اغلب  اجتماعی  فاصله گیری  و 

اندکی  تجربه  واگیر،  بیماری های  شیوع  و  بروز  الگوی 

نوپدید  بیماری های  همه گیری  در  بحران  مدیریت  برای 

دارند، کووید 19 مهر تاییدی بر این ادعاست.

جلوی  توانسته اند  کشور ها  بعضی  وجــود  ــن  ای بــا  ــا  ام

را  آن  و  بگیرند  را  ویروس  این  ناگهانی  و  سریع  گسترش 

مهار کنند )کره جنوبی، سنگاپور و ژاپن( که شاید بتوان 

در این زمینه به عنوان الگو از آن ها یاد کرد.

چند مورد از مؤثرترین راهکارها

۱. آزمایش:  آزمایش، آزمایش و باز هم آزمایش  اولین قدم 
»تدروس  گفته  این  است.  جهانی  همه گیری  مهار  برای 

به  اســت.  جهانی  بهداشت  سازمان   دبیر کل  آدهانوم« 

باید تمام موارد مشکوک به ابتال  عقیده او همه کشور ها 

این  جنگ  به  بسته  چشم  با  نمی شود  کنند،  آزمایش  را 

بیماری همه گیر رفت و تشخیص زودهنگام، اساسی ترین 

عامل در جلوگیری از گسترش همه گیری جهانی است. 

کره جنوبی با روزانه حدود 10هزار مورد آزمایش یکی از 

کشورهای موفق در این زمینه است.

موارد  یا  مبتال  افــراد  جدا سازی  مبتالیان:  جدا سازی   .۲
مشکوک به بیماری از مهم ترین اقدام ها برای جلوگیری از 

گسترش ویروس است. برخی از کشورها در زمینه  رد گیری 

و آزمایش و کنترل شهروندان بسیار عالی عمل کردند.

۳. آمادگی و واکنش سریع: به نظر اپیدمیولوژیست ها از 
ویروس،  انتشار  از  جلوگیری  و  مهار  برای  اساسی  عناصر 
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است که  آن  از  پیش  سریع  از  منظور  است.  سریع  واکنش 

ویروس به همه افراد جامعه سرایت کند. کشور های موفق 

در این زمینه تایوان و سنگاپورهستند. در برخی کشورهای 

اروپایی نه فقط آمادگی وجود نداشت بلکه می توان گفت 

این کشورها خیلی هم کند واکنش نشان دادند و موجب 

ایجاد خسارت سنگین شدند) ایتالیا و اسپانیا(.

4. فاصله گیری اجتماعی: اپیدمیولوژیست ها می گویند: 
»وقتی بیماری در کشور شیوع پیدا کرده باشد، اقدامات 

زمان  ایــن  از  نــدارنــد«.  کارایی  دیگر  مهار  و  پیشگیری 

بهترین روش برای محافظت مردم فاصله گیری اجتماعی 

است، همان طور که در هنگ کنگ و تایوان انجام شد.

۵. توصیه و ترویج رعایت بهداشت: بنا به توصیه سازمان 
ثانیه ای   20 حداقل  وشــوی  شست  جهانی،  بهداشت 

وضوح  به  دست ها  اگر  و  صابون  و  آب  با  دست ها  منظم 

حاوی  ضد عفونی کننده  مایع  از  استفاده  نیستند  آلوده 

مؤثرترین  دست ها،  ضدعفونی  بــرای  درجــه   70 الکل 

راهکار است.

در کــشــورهــایــی مــثــل ســنــگــاپــور، هــنــگ کــنــگ، تــایــوان 

ایستگاه های ژل ضد عفونی دست در خیابان ها قرار داده 

شده است و مردم به طور معمول از ماسک استفاده می کنند. 

به نظر می آید هر کشوری باید یک راهبرد شامل ترکیبی 

از دو هدف مهار و تخفیف را برای کنترل این اپیدمی به 

شکل جامع تهیه کند تا این ویروس را عقب براند.

وضعیت ایران 

اگرچه ایران به اذعان بسیاری از جمله سازمان بهداشت 

جهانی از توانمندی باالیی در کنترل و مهار بیماری های 

کووید  ورود  تشخیص  درمورد  اما  است  برخوردار  واگیر 

19 تأخیر داشت.

اکبر  علی  دکتر  و  پژوهش  معاون  ملک زاده  رضا  دکتر 

اپیدمیولوژی  کمیته  رئیس  و  آموزش  معاون  حقدوست 

این  ورود  به  دو  هر  وزارت  کرونا  با  مبارزه  ملی  ستاد 

ویروس در اوایل بهمن ماه 9۸ اذعان کردند و علت عدم 

شناسایی را ورود بسیار آرام و خزنده ویروس و بی عالمت 

بودن و نداشتن عالیم اختصاصی در اوایل  بیان کردند. 

چند  در  ویروس  چرخش  باعـث  دیرهنگام  شناسایی  این 

مبتال  یا  مشکوک  ــراد  اف عالیم  بــروز  از  بعد  و  شهرشده 

سیستم  و  شدند  سرازیر  بیمارستان ها  به   19 کووید  به 

درمان و کادر درمانی با فشار بیش از حد مواجه شدند.  

کشور  در  بیماری  اعالم  و  شناسایی  در  تأخیرها  همه  با 

اتفاق خوبی که به پشتوانه نیروهای تیم سالمت با تجارب 

کردن  مشخص  افتاد  واگیر  بیماری های  مهار  قبلی 

رویکردها بود.  

نحوه  بیماری،  وضعیت  تبیین  اول،  فاز  در  اول  رویکرد 

پیشگیری، اطالع رسانی و آموزش عمومی در جهت اقناع 

افکار عمومی و جلب مشارکت عمومی و جلب مشارکت 

شد  عمل  موفق  بسیار  اول  فــاز  در  که  بــود  بخشی  بین 

بیمارستان  به  بیمار  اینکه  از  قبل  شد  بنا  جدید  طرح  در 

مراجعه کند تیم سالمت  به سراغ او برود.

مــوارد  نسبی  ساماندهی  از  بعد  بالفاصله  دوم  فــاز  در 

شدیم.  زودهنگام  مداخله  و  شناسایی  فاز  وارد  بستری، 

نمایان  سالمت  تیم های  حیاتی  نقش  که  فــاز  ایــن  در 

درمانی  بهداشتی  کارکنان  توانمندسازی  آموزش  شد، 

کروناویروس  به  مشکوک  مــوارد  مدیریت  و  مواجهه  در 

با     salamat.gov.ir سامانه  و  ــد  آم عمل  بــه  جدید 

هموطنان  حال  رفــاه  بــرای  مشارکت جویانه   رویکردی 

کووید  بیماری  به  مشکوک  افراد  غربالگری  منظور  به  و 

19 راه اندازی شد تا هموطنان به جای مراجعه به مراکز 

سبب  خود  که  ازدحــام  گونه  هر  از  جلوگیری  و  درمانی 



37سال  سی ویکم  /  تابستان 1399 / شماره 105

انتشار ویروس کرونا می شود از طریق این سامانه با وارد 

ارزیابی  خود  ساده  ســواالت  به  خود  ملی  شماره  کردن 

بیماری کووید19  پاسخ داده و اطالعات ثبت شده افراد 

بهورز  و  مراقب  میزکار  در  وناب  سینا  سیب،  سامانه  به 

منتقل می شود. پس از انجام غربالگری مراقبان سالمت 

و بهورزان از طریق شماره تلفن 4030 با افراد مشکوک 

در سامانه تماس گرفته می شود و مشاوره و پیگیری های 

الزم را ارایه خواهند داد. در صورت نیاز فرد مشکوک  را 

جامع  خدمات  مراکز  از  یکی  به  حضوری  مراجعه  جهت 

سالمت راهنمایی می کند.

مــوارد  ــد  درص  ۸0 بــه  نــزدیــک  جهانی  ــار  آم بــه  توجه  بــا 

به بستری نخواهند داشت لذا در راستای  نیاز  مبتالیان 

اطالع  کووید19،  بموقع  تشخیص  و  بیماریابی  تسهیل 

مرکز   1000 بهتر،  بهداشتی  خدمات  ارایــه  و  رسانی 

یا  ساعته   16 شکل  به  منتخب  سالمت  جامع  خدمات 

کووید19  به  مشکوک  افــراد  مراجعه  جهت  ساعته   24

برخوردار  کمتر  مناطق  اولویت  با  و  کشور  سراسر  در 

راه اندازی شده است تا افراد با عالیم لرز، گلودرد و سرفه 

به همراه تنگی نفس همراه با تب یا بدون تب یا افرادی که 

از طریق سامانه های پیگیری ارجاع شده اند به این مراکز 

در  سرپایی،  خدمات  مناسب،  ارزیابی  با  و  کنند  مراجعه 

بیماری  شیوع  از  جلوگیری  و  ایزوالسیون  رعایت  مورد 

آموزش داده شود و افراد نیازمند اقدام های بیمارستانی 

با تشخیص پزشک به بیمارستان مرجع ارجاع شوند. 

این  مورد  در  شده  ثابت  اختصاصی  درمان  که  آنجایی  از 

بیماری وجود ندارد، استفاده از رژیم دارویی پیشنهادی 

محسوب  خطر  پر  گــروه  جزو  که  سرپایی  بیماران  بــرای 

نمی شوند توصیه نمی شود. 

به بیماران بدون تنگی نفس که تب ندارند  یا تب داشته 

تغذیه  استراحت،  نیستند،  خطر  معرض  در  گروه  جز  اما 

عالمتی  درمانی  های  مراقبت  کافی،  مایعات  مناسب، 

بر  مــی شــود.  توصیه  منزل  در  جــداســازی  و  تسکینی  و 

فرد  بــرای  است  ممکن  پزشک  بالینی  تشخیص  حسب 

آنتی بیوتیک تجویز شود.

تمام  برای  جراحی  ماسک  از  استفاده  که  است  بدیهی 

کاهش  برای  شده اند،  تنفسی  عالیم  دچار  که  افــرادی 

میزان انتقال به دیگران ضروری است. 

 COVID19 گروه های در معرض خطر ابتال به بیماری

عارضه دار شامل:

با  درمـــان  تحت  ایمنی:  نقص  با  بیماران  ــف.   ال ــروه  گ
از  بیش  پردنیزولون   20mg/d )بیش  کورتیکواستروئید 

دو هفته با دوز تجمیعی600 میلی گرم(، شیمی درمانی، 

HIV بدخیمی ها، پیوند اعضاء، مبتالیان به

بیماری های  زمینه ای:  بیماری  با  بیماران  ب.  گــروه 
مانند  هستند.  مهم  سن  نظرگرفتن  در  بدون  زمینه ای 

بیماری های  دیابت،  فشارخون،  عروقی،  قلبی  بیماری 

کلیوی  نــارســایــی  و   BMI > 40 ــه ای،  ــن ــی زم تنفسی 

و  نام  ملی،  کد  باید  دارو،  تجویز  منتخب  مراکز  مزمن. 

شهرستان  بهداشت  مرکز  به  را  بیمار  فرد  نام خانوادگی 

در  را  آن  مربوط  سالمت  مراقب  و  بهورز  تا  کند  اعــالم 

سامانه ثبت و به شکل روزانه پیگیری کند.

می گیرند  قــرار  سرپایی  درمــان  تحت  که  ــرادی  اف چون 

توسط  باید  لذا  شوند  شدید  عــوارض  دچار  است  ممکن 

تا 5  تلفنی روزانه  پیگیری فعال  یا بهورز  مراقب سالمت 

بیمار  پیگیری  شود.آخرین  انجام  دارو  دریافت  اول  روز 

الکترونیک  سامانه  در  ثبت  زمــان  از  چهاردهم  روز  در 

صورت  در  تا  گرفت  خواهد  صورت  ناب(  و  سینا  )سیب، 

بروز هر کدام از عالیم  تنگی نفس یا عالیم کاهش سطح 

ارجاع  منتخب  بیمارستانی  مراکز  به  را  بیمار  هوشیاری 

دهند.

در صورت تشدید سرفه، ایجاد سرفه خلط دار یا  عدم قطع 

از درمان به پزشک مرکز جامع سالمت  تب بعداز 5 روز 
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بیمارستان های  به  ــاع  ارج بــرای  پزشک  و  شــود  ــاع  ارج

حمایتی  درمــان هــای  ــزودن  اف یا  درمــان  ادامــه  یا  مرجع 

تصمیم بگیرد.

همچنین پیگیری پاسخ آزمایش توسط مراقب سالمت یا 

بهورز انجام می شود.

بهبود  از  پس  روز   14 تا  سرپایی  مشکوک  مــوارد  کلیه 

عالیم نیاز به جدا سازی دارند. 

آموزش اصول خودمراقبتی و قرنطینه به خانواده ها توسط 

مراقب سالمت یا بهورز انجام می شود. در صورتی که فرد 

شرایط جداسازی در منزل را نداشته و تمایل به رفتن به 

نقاهتگاه را دارد باید حتمًا از وی نمونه اخذ شده و تنها در 

صورت مثبت بودن می تواند به نقاهتگاه اعزام شود.

خدمات تشخیص، درمان و بستری

افرادی که عالوه بر عالیم سرفه یا گلو درد با یا بدون . 1

تب دچار تنگی نفس و سطح اشباع اکسیژن کمتر از 

93 درصد  یا  RR<30  باشند نیازمند ارجاع فوری به 

بیمارستان های منتخب هستند. 

بیماری . 2 به  شک  صورت  در  ایمنی  نقص  با  افــراد  در 

COVID -19 باید به بیمارستان های منتخب ارجاع 
شوند.

بوده اند  بیمار  با  تماس  در  که  افــرادی  پیگیری  موضوع 

در هر دو هدف مهار و تخفیف، برای کنترل این اپیدمی 

حرف اول را می زند. افراد در تماس با بیمار باید آموزش 

ببینند و تست شوند که در کشور ما به همت تیم سالمت 

آموزش با کیفیت و بموقع به عمل آمده است ولی بنا به 

دالیل کمبود تست، افراد آزمایش نشده اند. 

کارکنان  توسط  فوقانی  تنفسی  دستگاه  از  نمونه برداری 

آموزش دیده مرکز بهداشت انجام می شود.

آزمایشگاه،  کارشناس  توسط  می تواند  نمونه برداری 

ازطــرف  که  دیگری  آموخته  دانــش  هر  یا  ماما  پرستار، 

رئیس مرکز صاحب صالحیت است، انجام شود.

نقاهتگاه ها و استراحتگاه های پسابیمارستانی 

نقاهتگاه های  تکمیلی  مراقبت های  و  درمان  ادامه  برای 

نظارت  تحت  ــوزش  آم و  مراقبت  اقــامــت،  جهت  موقت 

بیمارستان  از  بیماران ترخیص شده  به  تیم های سالمت 

در  جــداســازی  امکان  که  بیماری  به  مشکوک  ــراد  اف یا 

رفاهی  امکانات  بهترین  با  ندارد  وجود  آنان  برای  منزل 

و  است  شده  دیده  تدارک  بیماران  این  برای  تجهیزات  و 

الگوهای  با  استراحتگاه ها  این  درظاهر  رسد  می  نظر  به 

اجتماعی  روان شناختی  و  شناختی  جامعه  فرهنگی، 

از  که  دارند  تمایل  خانواده ها  و  ندارد  نزدیکی  قرابت  ما 

بیماران شان در منزل مراقبت کنند. 

فعالیت ایستگاه فاصله گذاری اجتماعی

ویــروس  کرونا  بیماری  انتقال  زنجیره  قطع  منظور  به 

ایستگاه شبانه روزی فاصله گذاری اجتماعی در مبادی 

ثبت  اداره  راهـــور،  پلیس  مشارکت  با  شهرها  ورودی 

احوال و مرکز بهداشت راه اندازی شد در این طرح عالوه 

محدودکردن  و  غیربومی  نقلیه  وسایل  تردد  کنترل  بر 

آموزش  ــراد،  اف تجمعات  کاهش  و  جمعیت  جابه جایی 

توصیه های بهداشتی از طریق تیم سالمت داده می شود 

با  مبادی  این  در  نیز  بیماران  شناسایی  و  غربالگری  و 

حضور تیم های سالمت انجام می شود.

بهداشت روان در همه گیری کووید ۱9

عفونی  بیماری  یــک  انتشار  بــاالی  سرعت  دنــبــال  بــه 

کمترشناخته شده و ابتالی جمعیت قابل توجهی از یک 
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روان شناختی  عوارض  کوتاه،  زمانی  بازه  یک  در  کشور 

شایع هستند. در همین راستا سامانه 4030  راه اندازی 

شد. 

 4030 سامانه  با  تماس  برقراری  از  بعد  گیرنده  تماس 

یا  سواالت  بیان  ضمن   ،  ۸ کلید  از  استفاده  با  می تواند 

مشکالت احتمالی خود از خدمات همکاران روان شناس 

بهره مند شود. 

خدمات  از  ــردم  م مندی  بهره  ــزوم  ل علت  به  همچنین 

مدیریت  در  روان  سالمت  کارشناسان  روان شناختی، 

استرس و مقابله با اضطراب ویروس کرونا در ایام تعطیل 

حضور  سالمت  خدمات  جامع  مرکز  در  تعطیل  غیر  و 

یافتند تا شهروندان در صورت نیاز جهت دریافت خدمات 

روان شناختی به این مراکز مراجعه کنند. 

مقابله محیطی با کووید ۱9

برنامه بسیج مقابله محیطی با کووید19، با حضور فعال 

از  مناسب  تجهیزات  به  مجهز  محیط  بهداشت  بازرسان 

مکانی  و  زمانی  موقعیت  به  توجه  )با  شب   ۸ تا  صبح   ۸

روزهای  اداری،  غیر  و  اداری  ساعات  در   )24 ساعت  تا 

مراکز  و  ستاد  در  ساعته   24 آنکال  همچنین  و  تعطیل 

تابعه با اولویت نظارت بر مراکز تهیه، توزیع و عرضه مواد 

نگهداری  مراکز  ها،  بیمارستان  عمومی،  اماکن  غذایی، 

بیماران بعد از بیمارستان و قبل از منزل، مراکز پسماند 

منازل  کارگاهی،  صنفی  واحدهای  بیمارستانی،  ویژه 

بیماران قطعی و فوتی در صورت لزوم با ارایه برنامه های 

نظارت  محیطی،  های  برگندزدایی  نظارت  آموزشی، 

انسانی  تجمعات  به  توجه  و  نظارت  فــردی،  بهداشت  بر 

و  کروناویروس  متوفیان  دفن  و  کفن  مــوارد  بر  نظارت  و 

تأسیسات آبرسانی اجرا می شود.

خدمات  مراکز  محیط  بهداشت  کارشناسان  همچنین 

اداره  و  قضایی  مرجع  هماهنگی  با  سالمت  جامع 

ویژه  نظارت  ضربت  طــرح  انتظامی،  نیروی  اماکن 

و  کنندگان  عرضه  مثل  عمومی  امــاکــن  بــر  ــوری  ف و 

ها،  خانه  سفره  ها،  رستوران  قلیان،  مصرف کنندگان 

کافی شاپ و قهوه خانه ها، هتل و مسافرخانه ها اجرا 

شده است. 

شکایات  ثبت  سامانه  خصوص  در  عمومی  رسانی  اطالع 

خصوص  در   4030 پاسخگویی  سامانه  و   190 مردمی 

مسایل بهداشت محیط و حرفه ای دایر شده است. 

با توجه به اهمیت کنترل عوامل شغلی و مرتبط با کار در 

پیشگیری و کاهش بار بیماری ناشی از ویروس کرونا در 

راستای تأکید بر صیانت از سالمت کلیه کارکنان برنامه 

تشدید نظارت بهداشت حرفه ای با هدف مقابله با ویروس 

کووید 19 در ایام نوروز و تعطیالت اجرا شد.

راهنمای تغذیه برای همه مراقبت کنندگان از بیماران

 بهبود یافته در فاز نقاهت بیماری کووید- ۱9

درپی انتشار برخی مطالب بدون پایه و اساس علمی در 

خصوص بیماری کرونا و پیشگیری از آن از نظر تغذیه ای 

پروتکل  شــد،  منتشر  سایت ها  و  مجازی  فضای  در  که 

از  کنندگان  مراقبت  همه  و  تغذیه  کارشناسان  ــژه  وی

بیماران بهبود یافته در فاز نقاهت بیماری کووید 19 در 

نقاهتگاه ها یا منازل تهیه شده و الزم است به مدت حداقل 

14روز برای این مرحله که عالیم بیماری فروکش کرده و 

با تشخیص کادر درمانی وارد فاز نقاهت شده است مورد 

توجه و اجرا قرار گیرد.

همچنین واحد تغذیه معاونت درمان با همکاری مسؤوالن 

تغذیه بیمارستان ها اقدام به تعیین نکات ضروری جهت 

رعایت در رژیم غذایی بیماران کرده اند. 

خوشبختانه با هوشیاری تیم های آموزشی مراکز آموزش 

و  ستادی  و  سالمت  نظام  کارکنان  بازآموزی  و  بهورزی 

بستر مناسب شبکه ها و کانال های فضای مجازی، روش 

کارآمدی برای ارتباط و ارایه آموزش های مجازی فراهم 

اشتراک  به  راهکارها  و  دستورالعمل ها  آخرین  تا  شد 

به  سالمت  تیم  همکاران  آمــوزش هــای  و  شده  گذاشته 

امکان  نیز  سامانه ها  کارآمد  به روزرسانی های  شود.  روز 

غربال کردن افراد مشکوک و آمارگیری را با کمترین نیاز 

به تماس حضوری فراهم کرد. 

نتیجه گیری

جمعیت  هــزار   70 از  بیش  بــا   کشور  بهداشتی  جامعه 

شامل بهورزان، مراقبان سالمت، کاردانان، کارشناسان، 



سال  سی ویکم  /  تابستان 1399 / شماره 105 40

و...  بهداشتی  رشته های  دکتری  و  ارشــد  کارشناسان 

 ،19 کووید  از  ناشی  بیماری  ــالم   اع ابتدای  همان  از 

دوشادوش سایر خدمتگزاران عرصه سالمت، بی هراس 

قدم در ورطه این میدان سخت گذاشته و از هیچ کوششی 

برای مبارزه با این بیماری دریغ نکرده اند. 

آن ها در این روز و شب های نفسگیر، عالوه بر طرح بزرگ 

غربالگری و بیماریابی اولیه مبتالیان، پیگیری و مراقبت 

بیماران و افراد در تماس نزدیک را با آموزش خودمراقبتی 

و آگاهی بخشی برای اتخاذ رفتار پیشگیرانه، گندزدایی 

همه گیرشناسی  بــررســی هــای  عــفــونــت،  کــنــتــرل  و 

)اپیدمیولوژیک(، پیگیری روزانه افراد مشکوک، مراقبت 

و  محتوا  تولید  بیمارستان،  از  شده  ترخیص  بیماران  از 

یافته های علمی و... به دور از هیاهوی رسانه ای، شبانه 

روز تالش می کنند تا بار بیماری کاهش یابد، از مراجعه 

به بیمارستان ها که عامل مهمی در کنترل بیماری است 

به  درمان  سرسام آور  هزینه های  تحمیل  از  شود،  کاسته 

این  از  ناشی  روانی  فشار  شود،  جلوگیری  مردم  و  دولت 

ناخوشی تقلیل یابد و از همه مهم تر مردم عزیز کشورمان 

کمتر به رنج این بیماری مبتال شوند. در این مسیر پرفراز 

و نشیب شماری از آنان، خود گرفتار این بیماری و شهید 
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راه خدمت شدند.

اثرگذاری  و  بهداشت  حوزه  عملکردهای  نتیجه  اگرچه 

آن در دراز مدت هویدا می شود اما در مورد این بیماری 

باید  داد  نشان  و  شد  نمایان  آن  شگرف  نتایج  زود  خیلی 

افزایش  و  کشور  محور  درمـــان  سیاست های  اصــالح 

توانمندسازی  جهت  در  ویــژه  به  محور  پیشگیری  نگاه 

توجه  مورد  خود  سالمت  بر  کنترل  افزایش  برای  مردم 

سیاستگذاران عرصه سالمت قرار گیرد و صد البته اقدام 

عملی مبنی بر درک و درونی شدن این مهم و توجه بیشتر 

به حوزه  بهداشت و دادن انگیز ه های بیشتر به کارمندان 

این حوزه و همچنین برنامه ریزی های استراتژیک در این 

را  انتقال شده  و شکست کرونا  باعث قطع زنحیره  حوزه 

در پی خواهد داشت.

ویروسی  و  بــوده  نوپدید  بیماری  این  می شود  ــادآوری  ی

مبتنی  آن  درباره  علمی  اطالعات  بنابراین  است.  جدید 

اســاس  بــر  بیشتر  و  نــبــوده  متقن  مـــدارک  و  شــواهــد  بــر 

گزارش های موردی است که عمر هیچ یک از آن ها ممکن 

می توان  اساس  همین  بر  نرسد.  هم  ماه  چهار  به  است 

در  هنوز   COVID-19 از  دانشمندان  فهم  و  درک  گفت 

حال پیشرفت است.


