کرونا ،فرصتهاوتهدیدها
دکترمصطفی جوانیان
معاون بهداشتی
دانشگاه علوم پزشکی بابل

دکترجمیله آقاتبار رودباری
معاون اجرایی معاونت بهداشت
دانشگاه علوم پزشکی بابل

غالمحسن رستم پور
مربی آموزش بهورزی و رابط فصلنامه
بهورز دانشگـاه علـوم پزشکی بابل

اهداف آموزشی
امیداست خوانندگان محترم پس ازمطالعه مقاله:

اهمیت شناساییفرصتهاوچالش هایکرونا را درمدیریت این بیماری توضیح دهند.
فرصتهای ناشی ازبحران کرونا را بیان کنند.
چالش های ناشی ازبحران کرونا را شرح دهند.
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مقدمه
بــروز بیماری کرونا به عنوان یک بحران جهان شمول،

بیش از جنگ و وقایع طبیعی (سیل و زلزله و )...بر
سراسر دنیا اثرگذار بوده است .این تبعات اما با توجه

به نگرش آدمی می تواند به فرصت یا تهدید بدل شود.
شیوع این بیماری محدود بودن زندگی را بار دیگر برای
بشر تداعی کرد و این یــادآوری می تواند به عنوان یک

فرصت بــرای لــذت بــردن از زندگی باشد .نقش مردم

با توجه به پذیرش سبک جدیدی از زندگی و رعایت
ضوابط بهداشتی مشخص در کنترل این بحران حایز

اهمیت اســت .حضور مــردم در برخی از تجمعات ،بر
اذه ــان عمومی تأثیرگذار بــوده و سبب جــدی نگرفتن
پیامدهای مخرب این واقعه و سهلانگاری شهروندان در

رعایت اصول بهداشتی می شود .بنابراین اطالعرسانی و

آگاهیبخشی با هدف رعایت اصول و ضوابط بهداشتی

و پزشکی از مهم ترین مسؤولیتهای اجتماعی هر یک
از ما در مهار این بحران است.

گشت و گذار در دنیاست .موقعیتی که کمک می کند با
فرهنگهای دیگر آشنا شویم و بدانیم آن ها به هنگام

روبهرو شدن با مشکالت ،چه راهحلهایی را پیدا کردهاند.

فرصت آموزش مجازی
در بسیاری از شبکههای اجتماعی و سایتهای آپلود

روزهـــــای در خــانــه مــانــدن شــایــد بـــرای بــســیــاری از ما

ویــدیــو ،بخش هایی بــرای آم ــوزش مــوضــوعــات مختلف

وجود دارد که کمک می کند از این سختی ،سادهتر عبور

تدریس متون متفاوت چون فلسفه و ادبیات تا کم کردن

سختیهای خاص خودش را داشته باشد اما راه هایی

کنیم و لحظات بهتری را بگذرانیم .منظور از این راه ها،

کارهایی است که در قرنطینه ،تهدید را به فرصت تبدیل

کردند و روزهای کرونایی با این کار بهتر گذشت.

فرصت مطالعه در خانه

وجود دارد ،از دکوراسیون خانه تا مهارتهای زندگی ،از
اضطراب و فشار نگرانیها .حتی در شبکه اجتماعی
اینستاگرام نیز برخی از صفحات رسمی ،فضایی را به

آموزش موضوعات اختصاص دادند و محتوای آموزشی
در این باره تولید کردند.

شاید کتابها بهترین دوستان خلوت و قرنطینه باشند

که حتی در روزهــای عــادی زندگی هم تنهایی افــراد را
پر می کنند ،اما اگر اهل کتاب هم نیستید بهتر است
بدانید کــه در دوران کــرونــا تــعــداد آثــار فــروش رفته در

کتابفروشیها قابل توجه بود و این آمار نشان می دهد
که مطالعه سرگرمی خوبی برای این موقعیت بوده است.
مطالعه ،یکی از مناسبترین راهکارهای فرهنگی برای

عبور از بحران کروناست ،زیــرا ایــن موقعیت را فراهم
می کند که آگاهانهتر با موقعیتی که در آن هستیم روبهرو

شویم .مطالعه داستان هایی از کشورهای گوناگون ،در
روزهایی که سفر امکانپذیر نیست ،خود فرصتی برای

شاید کتابها بهترین دوستان خلوت و قرنطینه

بـاشنـد کـه حتـی در روزهـای عـادی زنـدگی هـم
تنهـایی افـراد را پـر می کنند ،اما اگر اهل کتاب

هم نیستید بهتر است بدانید که در دوران کرونا
تعداد آثار فروش رفته در کتابفروشیها قابل

توجه بود و این آمار نشان می دهد که مطالعه
سرگرمی خوبی برای این موقعیت بوده است.
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برنامهنویسی ،توسعه وب و اپلیکیشن ،خدمات حوزه

فــنــاوری ارتــبــاطــات ،شبکه ،تحقیقات بــازار و دیجیتال
مارکتینگ) رشــدی  54درصــدی داشته اســت .به بیان

دیگر نه تنها چنین بحرانی بر بــازار شغلی ایــن حوزه

تأثیر منفی نگذاشته ،بلکه میزان فرصتهای شغلی
این حــوزه ،از میانگین فرصتهای بــازار شغلی صنایع
مختلف پیشی گرفته است.

اهمیت مدیریت اثربخش بحران بیماری واگیردار کرونا
در گــرو شناسایی سلسله عواملی اســت کــه تاثیرات

متفاوتی بر کنترل و مدیریت کرونا داشته اند .ریشهیابی

و بررسی فرصتها ،مشکالت یا چالش های احتمالی
در راستای نهادینهسازی مدیریت موثر و پایدار بحران

کرونا مورد تاکید است؛ لذا با توجه به وسعت تحلیل
فرصتها و چالش های ایجاد شده به دنبال بیماری کرونا

فرصت آموختن هنر
برای پرداختن به رشتههای مختلف هنری نیز ،قرنطینه

خانگی ،فرصت مناسبی است .حتی بسیاری ازهنرها را

می توان در همین موقعیتها یاد گرفت و به مرحله تولید

و کسب درآمد رساند .به دنبال تعطیلی مؤسسات در
موج اول شیوع کرونا برخی از هنرمندان برای اینکه مردم
در این روزهای حساس از خانههایشان خارج نشوند به

شکل خودجوش در فضای مجازی در حوزههای مختلف
هنری چون نقاشی ،طراحی ،نویسندگی ،موسیقی و … به
مخاطبان آموزش ارایه دادند و هنوز هم این کار ادامه دارد.

افزایش فعالیت برخی استارتاپها

به نام بردن اهم آن ها بسنده میکنیم:

فرصتها ی برآمده از کرونا
•هماهنگی و یکپارچگی ســازمــان هــای مختلف در
استان و شهرستان های کشور (استاندار ،فرماندار،
بخشداران و دهیاران ،همراهی نمایندگان مجلس)

•بهبود ارتباطات و تعامل جامعه با کارکنان سالمت

•کمک به ادراک مطلوبتر وظایف و مسؤولیتهای شغلی

حرفهمندان پزشکی و تقویت انگیزههای حرفهای آنان

•پیدایش عرصههایی ب ــرای خالقیت و نــوآوریهــای
مختلف به خصوص در حوزه سالمت

•ب ــه ــب ــود عــمــلــکــرد و ارایـــــــه خـ ــدمـ ــات ســـامـــت در

درفضای کسب وکارمجازی در دوران کرونا
روند رشد استخدام نیروی انسانی در حوزه فناوری طی
این شش مــاه ،فــراز و نشیبهای زیــادی داشته است.
در حالی که با شروع کرونا در اواخر سال گذشته برخی
استارتاپها بالفاصله به سراغ تعدیل نیرو رفتند ،برخی

بــازیــگــران استارتاپی در حــوزههــای دیگر بــه استخدام
گسترده نیرو روی آوردنـــد تــا تقاضاهای افـــزوده شده

در دوره کرونا را پاسخ دهند .آمارها نشان می دهد در

دوران کرونا ،فرصتهای شغلی حــوزه فناوری (اعــم از
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آمارها نشان می دهددردوران کرونا ،فرصتهای

شـغـلـی حـوزه فـنـاوری (اعـم از بـرنـامـهنـویـسـی،

توسعه وب و اپلیکیشن ،خدمات حوزه فناوری
ارتباطـات ،شبکـه ،تحقـیـقـات بـازار و دیجـیـتـال

مارکتینگ) رشـدی  54درصـدی داشتـه است.

تمامی حوزههای آموزشی ،پژوهشی ،فناورانه و سایر

خدمات از جمله خدمات بالینی

•افــزایــش اعــتــمــاد بــه نفس در مــقــامــات و مــســؤوالن
بهداشتی و برنامهریزی کاراتر و اثربخش و ارتقای
پاسخگویی سیستم بهداشت

•نهادینه شــدن برنامه پزشک خــانــواده در جامعه و
استفاده بهتر از ظرفیتهای تیم سالمت

•تقویت مقاومت سیستم سالمت در مقابل عوامل
استرس زای عادی و مزمن

•متناسبسازی زیر ساختهای توسعه سالمت بویژه
برنامههای آموزش سالمت

•اســتــفــاده از ظــرفــی ـتهــای عــظــیــم نــیــروهــای بسیج
حوزههای علمیه خیرین سالمت در سطح شهرستان

در بـســیــاری از شـبـکــههــای اجـتــمــاعــی و

سایتهای آپـلود ویـدیو ،بخش هایی برای

•شناسایی ظرفیتهای ساختاری وسازمانی دانشگاهها/

آموزش موضوعات مختلف وجود دارد ،از

•ایجاد بخش نوینی در زمینه آموزش در تمام مقاطع

تدریس متون متفاوت چون فلسفه وادبیات

ادارات و سازمان ها و بهره برداری از آن ها

تحصیلی اعم از استفاده از آموزش ترکیبی ،برخط،
آزمونهای الکترونیکی ،واقعیت مجازی و شبکههای

دکوراسیون خانه تا مهارتهای زندگی ،از

تا کـم کـردن اضطـراب و فـشـار نـگـرانـیهـا.

اجتماعی

•تقویت و ارتقای آموزش های عمومی به ویژه آموزش
اقشار جامعه

•پیشرفت در پزشکی از راه دور

رعایت پروتکلهای بهداشتی ابالغی وزارت بهداشت

•افزایش توانایی و قابلیت سازمان های یک جامعه در

•کاهش درآمد بیمارستانها و مراکز آموزشی درمانی

•هدفمند شدن برنامههای سالمت

•افزایش معضالت روحی روانی به علت محدودیتهای

مدیریت بحرانها

و بهداشتی

•افزایش توجه عمومی نسبت به رعایت اصول بهداشتی

ناشی از کرونا و ضربات ناشی از مرگ عزیزان

•کسب تجربه از روند بیماری و ظرفیت سازی در سطح

غیرحضوری دروس عملی پزشکی بــدون حضور بر

•خودکفایی در تولید برخی لوازم و تجهیزات پزشکی

•فقدان چارچوبی منظم برای تدوین مدیریت و اجرای

•تقویت ساختار نظام شبکه بهداشت
دانشگاه و معاونت

و بهداشتی

چالش های ناشی از همه گیری کرونا

•کاهش کیفیت آمــوزش هــای بالینی در اثــر یادگیری
بالین بیماران

برنامههای آموزش از راه دور در اثر بیماری کرونا

•بی ثباتی و اختالالت روزانه در خط مقدم نظام سالمت
شامل افــزایــش بــیــمــاران ،غیرقابل پیشبینی بــودن

•نیاز به اتخاذ سیاستهای سختگیرانهترکنترلی توسط

برنامهریزی منابع انسانی و بیماری کارکنان سالمت

•عــدم همکاری کامل بعضی از ادارات و صنوف در

درمانی و سایر ادارات در مواجهه با بیماری کرونا

دولت

•عدم آمادگی کامل بیمارستانها و مراکز بهداشتی
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•طوالنی بودن دوران مقابله با بحران کرونا و خستگی

و فرسودگی روحی و جسمی پرسنل بهداشتی درمانی

•آسیب و از دست رفتن بعضی مشاغل و شیوع برخی
آسیبهای اجتماعی در اثر بیکاری ،فقر و...

نتیجه گیری
توانایی و قابلیت دانشگاههای علوم پزشکی و نظامسالمت

کــه بــا خــدمــات ضـــروری در زمــانهــای بــحــران فعالیت

می کنند ،نقش بسیار مــهــمــی در تــــابآوری و سرعت
بازگشت جامعه به شرایط عــادی ایفا مینماید .برای

نظام سالمت و سازمان هایی مانند دانشگاههای علوم

در ابتدای همه گیری (ازنظر تامین وسایل حفاظت

پزشکی ،به عنوان سازمان پیشتاز و متولی تامین ،حفظ

•وجودمشکالت درسیستم یکپارچه ودقیق ثبت وضبط

به ویــژه همه گیری کرونا از اهمیت و ضــرورت بسیار

•وجود زیرساختهای ضعیف بهداشتی و درمانی در

فرصتها و چالش های برآمده از این بیماری می باشد.

فردی ،دارو ،تجهیزات تامین اکسیژن و)...

گزارش موارد بستری ،ترخیص ،فوتی و درمان سرپایی
برابر مقابله با بحران کرونا

•بغرنج بودن مصونسازی و پیشگیری از این بیماری

و ارتقای سالمت ،توانایی موفقیت در مواجهه با بحرانها
باالیی بــرخــورداراســت که ایــن توفیق در گــرو شناسایی
بــا شناسایی فرصتها و چالش های ناشی از بحران

اپیدمی کرونا مــی تــوان بــرای مقابله بــا ایــن همهگیری،

•پیچیدگی کرونا و تحت تاثیر قــراردادن همه ابعاد و

راهبردهای قوی و موثر جهت مدیریت مؤثرتر و کنترل

و اعتقادی

اپیدمیهای آینده ارایه نمودکه درحقیقت به عنوان نقشه

عوامل اجتماعی ،اقتصادی ،فرهنگی ،قومی ،قبیلهای

•غیر قابل پیش بینی بودن ،سرایت باال و پیدایش گونههای

جدید این بیماری و باالبودن قــدرت جهش ویروس

پایدار ایــن بحران و راهکارهایی بــرای مقابله و کنترل
راهــی بــرای کمک به مدیران و کنترل سایر بحرانهای

بیماریهای واگیر دارخواهد بود.
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