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Abstract
Introduction: Humans always are at risk of disease from viral emeregence. The SARS-
CoV2, the cause of COVID-19, has recently led to the worldwide outbreak. In this regard, 
numerous efforst have been dedicated to develop strategies to overcome this problem.
Methods: The major databases including, Scince Direct, Web of Science, Scopus, Cockrain, 
Pubmed and etc. were searched carfully using approparite kaywords to find the papars have 
been published on the topic of interest. A number of 11 articles were found eligble to be 
included in this review.
Results: Due to the lack of standard and effective treatments or any prophilactic vaccines 
for the novle coronavirus, the best ways to avoid the infection spread in the current situation 
are the managament and controlling measures. Sufficient knowledge of the virus nature, as 
well as the correct decisions to take the personal protective and hygienic measures could be 
efficient in the management of this problem.
Conclusions: In spite of effects on physical health, COVID-19 has also resulted in major 
psychological illnesses, including stress and anxiety. Therefore, effective measure shuld be 
considered to mange the mental health issues arsied from this disease. It is also essential to 
prevent nosocomial infections of medical staff and patients by strengthening the management 
measures. Education of the medical staffs can also help them to edure the various problems 
in this situation.
Key words: COVID-19, Coronavirus, Disease Management, Healthcare.
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چکیده
مقدمــه: انســان بــه عنــوان موجــودی اجتماعــی، همــواره از ســوی انتشــار بیمــاری هــای واگیــردار در مخاطــره بــوده اســت. هــر چنــد 
بــا توســعه بهداشــت، ارتقــاء نظــام درمانــی و پیشــرفت علــم پزشــکی انتشــار بیمــاری هــای واگیــردار رو بــه کاهــش گذاشــته اســت؛ امــا 
همــواره ایــن بیمــاری هــا تهدیــدی بــرای جوامــع بشــری محســوب مــی شــوند. امــروزه؛ بیمــاری کرونــا بــه عنــوان یــک ویــروس جدیــد 
همچنــان در سرتاســر جهــان رواج دارد و دولــت هــا را وادار مــی کنــد تــا تــاش هــای خــود را بــرای کاهــش شــیوع ایــن بیمــاری افزایش 

دهنــد. هــدف از مطالعــۀ حاضــر مدیریــت بیمــاری کرونــا در جهــان و ارائــه راهکارهایــی از ســوی ســازمان بهداشــت جهانــی اســت. 
روش کار: مطالعــۀ حاضــر از نــوع مطالعــۀ مــروری مــی باشــد کــه بــر پایــۀ اطاعــات جمــع آوری شــده از جســتجوهای متعــددی از 
منابــع اینترنتــی در پایــگاه هــای انگلیســی زبــان از جملــه گــوگل اســکوالر، امرالــد، ســاینس دایرکــت و اســپرینگر بــا اســتفاده از واژگان 
کلیــدی انگلیســی همچــون COVID-19؛ Management Plan؛ Coronavirus 2019؛ Managing COVID-19؛ 

انجــام گردیــد. الزم بــه ذکــر اســت کــه 11 مقالــه بــه عنــوان منابــع مربوطــه و نهایــی جهــت بررســی ایــن موضــوع انتخــاب شــد.
یافتــه هــا: بــا توجــه بــه نبــود درمــان اســتاندارد و واکســن مؤثــر بــراي کرونــا ویــروس جدیــد، بهتریــن راه در شــرایط حاضــر اجتنــاب از 
آلودگــي؛ مدیریــت و جلوگیــري از انتشــار آن اســت. جهــت مدیریــت بیمــاری کرونــا و پیــروزی در ایــن نبــرد عــاوه بــر شــناخت کافــي از 
ایــن ویــروس مهاجــم و مســري، نیــاز بــه اتخــاذ تصمیمــات کنترلــي صحیــح و بــه موقــع از ســوي کشــورها و اهتمــام بــه انجــام اقدامــات 

محافظتــي و بهداشــتي شــخصي مي باشــد. 
نتیجــه گیــری: ایــن بیمــاری همــه گیــر نــه تنهــا ســبب نگرانــی در ســامت جســمی شــده؛ بلکــه ســبب بــروز تعــدادی از بیمــاری 
هــای روانشــناختی از جملــه اســترس و اضطــراب نیــز مــی شــود. لــذا در ایــن شــرایط حفــظ و مدیریــت ســامت روان افــراد ضــروری  
اســت. همچنیــن جلوگیــری از ابتــا بــه عفونــت هــای بیمارســتانی بــا تقویــت مدیریــت کادر پزشــکی و بیمــاران بســیار ضــروری اســت. 

آمــوزش بهداشــت در زمینــه دانــش در زمینــه پیشــگیری و کنتــرل بیمــاری نیــز حائــز اهمیــت اســت.
کلیدواژه ها:  کوید-19، ویروس کرونا، مدیریت بیماری، بهداشت و درمان.

مقدمه
ــر  ــن در نوامب ــان در چی ــهر ووه ــی، ش ــتان هوب ــد-19 از اس کوی
2019 آغــاز شــد و تــا مــارس 2020 در سراســر جهــان پخــش شــد 
کــه در تاریــخ جهــان اســتثنایی اســت؛ زیــرا چالــش برانگیزتریــن 
فاجعــه در جهــان پــس از ده هــا ســال شــاید جنــگ جهانــی دوم 
ــال  ــی از انتق ــاد جهان ــاالت در اقتص ــده اخت ــت. عم رخ داده اس
ــواد  ــی، م ــرده فروش ــش خ ــه بخ ــژه ب ــه وی ــروس، ب ــن وی ای
غذایــی، کاالهــای مصرفــی، خدمــات درمانــی و کاهــش احتمالــی 
ــر  ــی اکث ــای اصل ــرک ه ــوان مح ــه عن ــردی ب ــفر و جهانگ س

کشــورهای جهــان، غیرقابــل انــدازه گیری و شــدید از آنچــه انتظار                                                                                                 
مــی رود، اســت. ویــروس کرونــا نــه تنهــا کل ســاختارهای 
اجتماعــی و اقتصــادی را بــه حالــت تعلیــق درآورده؛ بلکــه جهانــی 
ســازی و عملکــرد جهانــی شــرکت هــا را نیــز بــه چالــش کشــیده 
اســت. بــا ایــن حــال، پیامدهــای احتمالــی و راه هــای جایگزیــن، 
ــروه  ــرای گ ــا، بیشــتر ب ــروس کرون ــات هســتند. وی ــی ثب ــوز ب هن
ــی هــای بهداشــتی  ــه و ناامن ــق تغذی ــر از طری هــای آســیب پذی

ــت )1(. ــاک اس خطرن
امــروزه، ایــن ویــروس همــه گیــر شــده و دیگــر هیــچ کشــوری 
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از ایــن بیمــاری در امــان نیســت؛ بســیاری از مــردم در کشــورهای 
مختلــف در قرنطینــه بســر مــی بردنــد و محدودیت هــای اجتماعــی 
ــی  ــی و اجتماع ــت فرهنگ ــور وضعی ــه فراخ ــی خاصــی ب و ارتباط
کشــورها در بســیاری از نقــاط حاکــم شــده اســت )2(. مســئلۀ مهم 
اینکــه پرداخــت هزینــه درمــان بیمــاران مبتــا بــه ایــن ویــروس 
در بیمارســتان های مختلــف موضوعــی اســت کــه در ایــن مطالعــه 
ــتان های  ــی آن در بیمارس ــزان دریافت ــه می ــر ب ــور مختص ــه ط ب
دولتــی، خصوصــی، تأمین اجتماعی و نیروهای مســلح اشــاره شــده 
اســت. هزینــه درمــان بیمــاران در مراکــز درمانــی در نقــاط مختلف 
ــه طــوری کــه برخــی از مــردم کشــورها؛  دنیــا متفــاوت اســت؛ ب
ــد و در  ــا می پردازن ــاری کرون ــان بیم ــادی در درم ــای زی هزینه ه
برخــی کشــورها نیــز پوشــش بیمــه ای مناســب تــری بــه بیمــاران 
مبتــا بــه کرونــا ارائــه می شــود. درمــان مبتایــان بــه کرونــا بــه 
دلیــل عــدم داروی مشــخص بــرای ایــن بیمــاری درمانــی قطعــی 
ــا  ــاران مبت ــه بیم ــکلی ک ــه ش ــی دارد؛ ب ــش حمایت ــت و نق نیس
ــرده و  ــدا ک ــری پی ــرایط بهت ــا ش ــری داروه ــتفاده از یکس ــا اس ب
ــا گذرانــدن دوره هــای قرنطیــه  پــس از ترخیــص در بیمارســتان ب
در خانــه، از ایــن بیمــاری خاصــی پیــدا می کننــد. بــا توجــه بــه 
ایــن موضــوع، آغــاز فرآینــد درمــان بیمــاران مبتــا بــه کرونــا در 
ــه  ــال دارد ک ــه دنب ــاران ب ــرای بیم ــی ب ــی هزینه های ــز درمان مراک
ــن روزهــای بیمــاران  ایــن موضــوع یکــی از دل مشــغولی های ای

مبتــا بــه کرونــای مراجعــه کننــده بــه مراکــز درمانــی اســت.
ــان،  ــا در جه ــاری کرون ــیوع بیم ــاز ش ــا آغ ــر؛ ب ــی دیگ از طرف
مطالــب بســیاری دربــاره دریافــت هزینــه درمــان ایــن بیمــاران در 
مراکــز درمانــی مطــرح شــد و اعتــراض برخــی از بیمــاران دربــاره 
ــال داشــت  ــه دنب ــه درمــان در بیمارســتان هــا را ب پرداخــت هزین
ــوزه  ــی از ســوی مســئوالن ح ــای مختلف ــل اظهارنظره و در مقاب
درمــان و رؤســای بیمارســتان هــا بیــان شــد کــه همــه خدمــات 
در بیمارســتان های دولتــی بــه صــورت رایــگان و یــا بــا کمتریــن 
هزینــه انجــام خواهــد شــد. بــا توجــه بــه اینکــه بیمــاران مبتــا به 
ــراد مشــکوک  ــی اف ــد، تمام ــه حســاب می آین ــا اورژانســی ب کرون
بــه بیمــاری کرونــا کــه در بیمارســتان بســتری می شــوند، 
بافاصلــه بیمــه شــده و در صــورت توانایــی مالــی، خودشــان حــق 
بیمــه را پرداخــت می کننــد؛ امــا در صــورت عــدم توانایــی مالــی، 
ــاران  ــال بیم ــاه ح ــه جهــت رف ــی وســع انجــام می شــود ک ارزیاب
مبتــا بــه کرونــا، هماهنگی هایــی بــا وزارت رفــاه صــورت گرفــت 
ــک روزه  ــرد، ی ــان می ب ــه زم ــک ماه ــه ی ــعی ک ــی وس ــا ارزیاب ت

ــات  ــه خدم ــرایطی ارائ ــچ ش ــامت در هی ــه س ــود. بیم ــام ش انج
ــد. از ســوی  ــار نمی کن ــت اعتب ــه دریاف ــه بیمــاران را معطــوف ب ب
ــت  ــی وزارت بهداش ــای اباغ ــه در پروتکل ه ــی ک ــر داروهای دیگ
ــا اعــام شــده اســت، تعــدادی از  بــرای بیمــاران مبتــا بــه کرون
گذشــته تحــت حمایــت بیمــه ســامت بــوده و تعــدادی هــم پــس 
از ابــاغ، تحــت پوشــش قــرار گرفتــه اســت. همچنیــن، خدمــات، 
آزمایشــات، تصویربــرداری و اقدامــات پاراکلینیکــی بــرای بیمــاران 
مبتــا بــه کرونــای بســتری در بیمارســتان، تحــت پوشــش بیمــه 
ــن  ــط ای ــا توس ــای آنه ــد هزینه ه ــرار دارد و 90 درص ــامت ق س

ــود )3(. ــت می ش ــازمان پرداخ س
ــته  ــژه نداش ــات وی ــا خدم ــی یو و ی ــه آی س ــاز ب ــه نی ــرادی ک اف
ــرای  ــت ب ــترین قیم ــان و بیش ــزار توم ــا 500 ه ــند، 400 ت باش
ــژه  ــات وی ــی یو و خدم ــه آی س ــاز ب ــه نی ــی ک ــاران کرونای بیم
ــزو  ــت. ج ــان اس ــون توم ــا 25 میلی ــدود 20 ت ــند، ح ــته باش داش
ــران بیمــه هســتند و  ــر مــردم ای ــران اســت کــه اکث افتخــارات ای
ــد و 90  ــرار دارن ــه ق ــش بیم ــت پوش ــز تح ــی نی ــاران کرونای بیم
ــد؛ در نتیجــه  ــه پرداخــت می کن ــان آن را بیم ــه درم درصــد هزین
ــند )4(. دوره  ــته باش ــی داش ــه مال ــد دغدغ ــی نبای ــاران کرونای بیم
کمــون بیمــاری می توانــد تــا 14 روز ادامــه داشــته باشــد و وقتــی 
گروهــی از مشــاغل آزاد می شــوند اواخــر هفتــه دوم ممکــن اســت 
بــا بــار بیمــاری مواجــه شــوند. ایــن بیمــاری جدیــد یــک بیمــاری 
قابــل ســرایت از حیــوان بــه انســان اســت و هنــوز راه هــای انتقــال، 
منشــأهای حیوانــی، راه هــای پیشــگیری و تظاهــرات دقیــق بالینــی 
ــات بیشــتر دارد )5(.  ــه مطالع ــاز ب آن مشــخص نشــده اســت و نی
پــس از افزایــش مــوارد ابتــا و گســترش جهانــي ایــن ویــروس، 
ســازمان بهداشــت جهانــي در تاریــخ 30 ژانویــه 2020 بــا انتشــار 
بیانیــه¬اي، شــیوع کروناویــروس جدیــد را ششــمین عامل وضعیت 
اضطــراري بهداشــت عمومــي در سرتاســر جهــان اعــام نمــود که 
تهدیــدي نــه فقــط بــراي چیــن، بلکــه بــراي تمــام کشــورها بــه 
شــمار مــي رود )6(. از آنجایــی کــه ایــن ویــروس در مقایســه بــا 
ــود  ــه نب ــه ب ــا توج ــوده و ب ــر ب ــی گســترده ت ــای قبل ــروس ه وی
درومــان و واکســن مؤثــر آن در زمــان حاضــر، بهتریــن راه جهــت 
مقابلــه بــا ایــن بیمــاری، اجتنــاب از آلودگــی و جلوگیــری از انتشــار 
آن از طریــق اقدامــات محافظتــی و بهداشــت شــخصی مــی باشــد. 
ــاً یــک فعالیــت پیشــگیرانه  فرآینــد مدیریــت ایــن بیمــاری عمدت
اســت. بــدان معنــی کــه بــه صــورت پیــش فعــال بایــد بــا درنظــر 
گرفتــن خطــر و ریســک قابــل انتظــار ســه چهــارم فعالیــت هــا و 
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ــاب  ــد صــرف پیشــگیری )آمادگــی،  افزایــش ت بودجــه هــا را بای
ــاخت  ــر س ــاح زی ــن، اص ــال قوانی ــع و اعم ــوزش، وض آوری، آم
ــر  ــش حاض ــدف از پژوه ــتا ه ــن راس ــود. در ای ــم( نم ــای مه ه
مدیریــت بیمــاری کویــد-19 و ارائــه راهکارهایــی جهــت جلوگیری 

از ایــن نــوع ویــروس جدیــد مــی باشــد.

ویژگی های ویروس کرونا
ــان  ــه متخصص ــه آنچ ــبت ب ــنده نس ــروس کش ــن وی ــر ای تأثی
تخمیــن زدنــد، شــدیدتر اســت و هیجــان انگیزتریــن بیمــاری همه 
ــور در  ــل 200 کش ــه در 14 آوری ــت ک ــر اس ــخ اخی ــر در تاری گی
سراســر جهــان بــا بیــش از 1.9 میلیــون بیمــار و بیــش از 120،000 
ــه در خصــوص  ــی اولی ــته اســت )7(.  اطاعات ــر داش ــرگ و می م
گســترش ویــروس کرونــا وجــود دارد، از ویژگــی هــای نــادر ایــن 

ــه مــوارد زیــر اشــاره کــرد: ویــروس مــی تــوان ب
ــروس در  ــاه وی ــد م ــی چن ــاری: ط ــیوع بیم ــاالی ش ــزان ب 1( می
ــاری  ــک بیم ــوان ی ــه عن ــه اســت و ب ــیوع یافت ــان ش ســطح جه
ــه اســت؛  ــرار گرفت ــورد توجــه ق ــان م ــر در سراســر جه همــه گی
ســرعت گســترش آن زیــاد اســت، کــه بــه دلیــل تحــرک بیشــتر 
ــاد.  ــه هــم پیوســته در جهــان اتفــاق افت مــردم در یــک جهــان ب
ــاد مــردم مرتبــط اســت. ــرخ انتقــال بســیار زی ــه ن ایــن شــیوع ب

2( آســیب پذیــری افــراد مســن و دارای سیســتم ایمنــی ضعیــف: 
داده هــا نشــان مــی دهــد کــه جمعیــت ســالخورده و افــرادی کــه 
ــن  ــاری مزم ــا بیم ــت ی ــا دیاب ــد )ب ــی دارن ــی ضعیف سیســتم ایمن
دیگــر( نســبت بــه ایــن ویــروس جدیــد حساســیت بیشــتری دارند.
ــودی در  ــن بهب ــه میانگی ــی ک ــاوت: در حال ــودی متف ــرخ بهب 3( ن
ســطح جهــان نســبتاً پایین اســت )ماننــد 28 تــا 30٪(، کشــورهای 
ــی برخــوردار  ــودی متفاوت ــزان بهب ــاوت از می ــًا متف ــف کام مختل
هســتند. در حالــی کــه چیــن، کــره، ژاپــن از نــرخ بهبــودی نســبتًا 
باالیــی برخــوردار هســتند، اروپــا، ایــران، ایــاالت متحــده آمریــکا 
ــم  ــوارد دائ ــن م ــری را نشــان داد. ای ــودی نســبتاً کمت ــزان بهب می
ــود. در  ــر ش ــه زودی بهت ــت ب ــد اس ــت و امی ــر اس ــال تغیی در ح
طــول دوره بیمــاری کرونــا کلمــات جدیــد بیشــماری مــورد توجــه 
قــرار گرفتــه اســت کــه عبارتنــد از: "گســترش اجتمــاع"، "فاصلــه 
گــذاری اجتماعــی )دوری جســمی(، "خودایمنــی" ، "قرنطینــه 15 
روزه" ، "شکســتن زنجیــره" و خیلــی بیشــتر )8(. همــه ایــن موارد 
ــد.  ــه شــده ان ــروس در نظــر گرفت ــری از انتشــار وی ــرای جلوگی ب
اگرچــه در کشــورهای مختلــف از داروهــای متفاوتــی بــرای ایــن 

ــده ای  ــد ش ــچ داروی تأیی ــا هی ــد، ام ــرده ان ــتفاده ک ــاری اس بیم
ــدارد، و از 30 آوریــل 2020  ــروس وجــود ن ــرای درمــان ایــن وی ب
تاکنــون هیــچ واکســنی بــرای کویــد-19 در بــازار موجــود نیســت. 
ــن، تنهــا راه جلوگیــری از گســترش ایــن اســت کــه خــود  بنابرای
را از اجتماعــات یــا تــوده هــای اجتماعــی جــدا کــرده و بــا افــراد 
ــی  ــه ترکیب ــن روش ب ــم. ای ــه ســپری کنی ــد شــده در قرنطین تأیی
از حکومتــداری قــوی، اســتفاده از فنــاوری هــای موجــود و روش 
هــای نوآورانــه و مشــارکت قــوی جامعــه و همبســتگی نیــاز دارد 

.)9(

فعالیت های پیشگیری از کوید-19
ــال  ــردن انتق ــد ک ــت و ُکن ــه عفون ــا ب ــری از ابت ــرای جلوگی ب

ــود )3، 10(: ــی ش ــنهاد م ــر پیش ــوارد زی ــروس، م وی
• دســتان خــود را مرتبــاً بــا آب و صابــون بشــویید یــا آن¬هــا را بــا 

ســاییدن دســت الــکل تمیــز کنید.
ــا  ــرفه ی ــه س ــرادی ک ــما و اف ــن ش ــه بی ــر فاصل ــل 1 مت • حداق

ــد. ــد، باش ــی کنن ــه م عطس
• از لمس صورت خودداری کنید.

• هنگام سرفه یا عطسه، دهان و بینی خود را بپوشانید.
• اگر احساس ناخوشایندی کردید در خانه بمانید.

• از ســیگار کشــیدن و ســایر فعالیــت هایــی کــه باعــث ضعــف               
ــد. ــا مــی شــود خــودداری کنی ــه ه ری

ــروه  ــدن از گ ــر ضــروری و دور مان ــاب از مســافرت غی ــا اجتن • ب
ــد. ــت کنی ــه اجتماعــی را رعای ــراد، فاصل ــادی از اف هــای زی

ــروس  ــیوع وی ــری از ش ــور جلوگی ــه منظ ــن، ب ــر ای ــاوه ب • ع
ــی  ــافت اجتماع ــت، مس ــرر دس ــوی مک ــد شستش ــد-19 مانن کوی
)حفــظ فاصلــه جســمی از دیگــران، بــه ویــژه از کســانی کــه دارای 
عائــم هســتند(، توصیــه مــی شــود ســرفه هــا و عطســه هــا را 
بــا بافــت یــا آرنــج داخلــی پوشــش دهنــد و دســت هــای شســته 
نشــده را دور از صــورت نگــه دارنــد و همچنیــن پیشــنهاد می شــود 
ــن اســت کــه  ــن امــر ای از ماســک اســتفاده شــود )11(. دلیــل ای
تاکنــون واکســن یــا درمــان ضــد ویروســی خاصــی بــرای کویــد-
ــه  ــا ب ــاران مبت ــکان بیم ــتان، پزش ــدارد. در بیمارس ــود ن 19 وج
کویــد-19 را بــا در نظــر گرفتــن عائــم، مراقبــت هــای حمایتــی، 
انــزوا و اقدامــات تجربــی مدیریــت کــرده انــد. بنابرایــن، مؤسســه 
ملــی بهداشــت چندیــن گــروه را ذکــر کــرد کــه در معــرض خطــر 
ــال،  ــودکان خردس ــه ک ــد-19 هســتند ک ــوارض کوی ــه ع ــا ب ابت
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ــان حاملــه هســتند )2(. ــر و زن افــراد در ســن 65 ســال و باالت

قرنطینه شدن و عوارض آن
ــروس  ــال وی ــه انتق ــتن چرخ ــه شکس ــش الزم ب ــی از واکن بخش
کرونــا ایــن اســت کــه افــراد مبتــا بــه ایــن بیمــاری، و کســانی 
ــه  ــد، خودشــان را قرنطین ــاط نزدیکــی دارن ــان ارتب ــا مبتای کــه ب
کننــد. اگرچــه قرنطینــه شــدن بــه مقابلــه و کنتــرل شــیوع بیماری 
هــای عفونــی کمــک مــی کنــد امــا ممکــن اســت ســامت روان 
افــراد را بــه خطــر انــدازد. پژوهــش هــای متعــددی هســتند کــه 
بــا شــواهدی روشــن، اثــرات منفــی قرنطینــه بــر مــردم را تاییــد 
مــی کننــد. از ســوی دیگــر، برخــی مطالعــات حاکــی از آننــد کــه 
ــرات منفــی آن هــا را  ــن تاثی ــه مــردم در مــورد ای آگاهــی دادن ب
بــرای قرنطینــه شــدن آمــاده و البتــه گاهــی منصــرف مــی کنــد 
)12(. در ادبیــات روان شناســی و مراقبــت از ســامت عمومــی بارها 
تاییــد شــده اســت کــه انــزوای اجتماعــی بــرای بهزیســتی روانــی 
مضــر اســت و اثــرات منفــی آن بــا مضــرات برخــی عوامــل خطــر 
شــناخته شــده مثــل ســیگار کشــیدن قابــل مقایســه اســت. تنهایی 
ــه  ــه مشــکات ســامت روان، از جمل ــا ب ــا افزایــش خطــر ابت ب

ــاط دارد )13(.  افســردگی و اضطــراب، ارتب
شــواهد بــه روشــنی حاکــی از آننــد کــه قرنطینه بــه ســامت روان 
آســیب مــی زنــد. بــه همیــن دلیــل، مســئوالن مــی بایســت بــرای 

کســانی کــه قرنطینــه مــی شــوند خدمــات ســامت روان بیشــتری 
ــات تشــویق  ــن خدم ــه اســتفاده از ای ــا را ب ــد و آن ه فراهــم آورن
کننــد. احتمــاال تشــویق افــراد بــه داشــتن برنامــه ریــزی در زمــان 
قرنطینــه مفیــد خواهــد بــود، هرچنــد شــواهد قدرتمنــدی در ایــن 
ــرد  ــا را تشــویق ک ــوان آن ه ــی ت ــًا، م ــدارد. مث ــود ن ــه وج زمین
ــد و در شــبکه هــای  فعالیــت هــای روزمــره شــان را انجــام دهن
اجتماعــی اظهــار کننــد کــه قرنطینــه هســتند و دوســت دارنــد از 
دیگــران پیــام و تمــاس تلفنــی دریافــت کننــد. آشــنا کــردن مــردم 
بــا فراینــد قرنطینــه و راه هــای مقابلــه بــا آن احتمال پیــروی مردم 
از دســتورالعمل قرنطینــه را تقویــت مــی کنــد. بــه طــور خاصــه، 
ــه  ــه ن ــت ک ــی اس ــل جمع ــک عم ــا ی ــروس کرون ــا وی ــه ب مقابل
صرفــا در ســطح ملــی و بیــن المللــی، بلکــه در کلیــه مــکان هــای 
ــوی  ــان دارد. شــواهد ق ــازل جری ــای کار و من ــی، محــل ه عموم
حاکــی از آننــد کــه بســیاری از مــردم حاضرنــد بــرای رســیدن بــه 
ــد.  ــده بگیرن ــع خودشــان را نادی ــر، مناف ــی بهت ــک نتیجــه جمع ی
بــرای تســهیل عمــل جمعــی، شــیوه اســتفاده از زبــان و رهبــری 

اهمیــت حیاتــی دارد )14(.
ــه  ــاری را ب ــن بیم ــدت ای ــای ش ــکاران )2020( معیاره زو  و هم
ــدول 1  ــه در ج ــد )15( ک ــرده ان ــدی ک ــیم بن ــروه تقس ــار گ چه

ــود.  ــی ش ــش داده م نمای

SARS-CoV2 جدول 1: معیارهای شدت بیماری کوید-19 ناشی از
مشخصاتشدت بیماری کوید-19

عائم بالینی خفیف )تب باالی 38 درجه سانتیگراد، همراه با سرفه یا بدون سرفه، نبود تنگی نفس، نفس خفیف
نفس زدن، نبود بیماری زمینه ای(؛ نبود شواهد تصویری از ذاتالریه

تب؛ عائم تنفسی، شواهد تصویری از ذات الریهمتوسط

زجر تنفسی، نرخ تنفس بیش از 30 بار در دقیقهشدید
سطح اشباع اکسیژن خون کمتر از 93 درصد در حالت استراحت

نارسایی تنفسی، نیاز به تهویه مکانیکی یا تنفس مصنوعی، شوک سپتیک، نارسایی ارگانی خارج ریوی، وخیم
انتقال به بخش مراقبت ویژه.

سالمت کادر درمانی
 توجــه بــه بهداشــت روانــي در تمام عرصه¬هــاي زندگــي از جمله 
زندگــي فــردي و اجتماعــي و شــغلي حایــز اهمیــت اســت. عــدم 
توجــه بــه ســامت روان یکــي از عوامــل مهــم در کاهــش کارآیي، 
از دســت رفتــن نیــروي انســاني و ایجاد عــوارض جســمي و رواني، 
ــان  ــد کارکن ــدوِن تردی ــه اي، اســت. ب ــات حرف خصوصــاً در خدم
مراقبــت هــای بهداشــتی و درمانــی در خــط اول مبــارزه بــا ایــن 

بیمــاری کویــد- 19 هســتند و در معــرض آلودگــی بیشــتری نیــز 
قــرار دارنــد. بررســی هــا نشــان داد کــه نســبت درصــدی میــزان 
ــن  ــان مراقبــت هــای پزشــکی در طــی شــیوع ای آلودگــی کارکن
ــای  ــی آن تمــاس ه ــل اصل ــه دلی ــاری 3/8 درصــد اســت ک بیم
ــاری  ــیوع بیم ــدای ش ــوده در ابت ــاران آل ــا بیم محافظــت نشــده ب
ویــروس کرونــا اســت )16(. مطالعــات پیشــین نشــان دادنــد کــه 
در زمــان وقــوع بیمــاری ســارس و ابــوال کارکنــان مراقبت-هــای 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 ij

nv
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

22
 ]

 

                             5 / 13

http://ijnv.ir/article-1-730-en.html


سیدحسام الدین هدایت زاده و همکاران

25

ــر  ــناختی مض ــاالت روانش ــی از اخت ــی از برخ ــتی و درمان بهداش
همچــون اضطــراب، تــرس و اســترس در عــذاب بودنــد. الزم بــه 
ذکــر اســت کــه ایــن نتایــج مــی توانــد کیفیــت و عملکــرد فعالیت 
و خدمــات رســانی آن هــا را بــه شــدت تحــت تأثیــر قــرار دهــد 
ــرار گرفتــن در معــرض عامــل بیمــاری  )17(. خطــرات شــامل، ق
زا، ســاعات کار طوالنــی، پریشــانی روانــی، خســتگی، فرســودگی 
شــغلی، توهیــن و خشــونت جســمی و روانــی اســت. بنابرایــن الزم 
اســت کــه کارکنــان مراقبــت هــای بهداشــتی و درمانــی از انــواع 
ــد.  ــی اســتفاده کنن ماســک هــای N95 و لبــاس هــای محافظت
همچنیــن کارکنــان خدمــات درمانــی بایــد رویــه هــای ایمنــی و 
ــن  ــرار گرفت ــد، از ق ــال کنن ــن شــده را دنب بهداشــتی شــغلی تعیی
دیگــران در معــرض خطــرات ایمنــی و بهداشــتی خــودداری کــرده 
ــارکت  ــان مش ــغلی کارفرمای ــت ش ــی و بهداش ــوزش ایمن و در آم

داشــته باشــند )18(. 
ــی،  ــرای ارزیاب ــده ب ــه ش ــای ارائ ــکل ه ــن، از پروت ــر ای ــاوه ب ع
ــرام،  ــا احت ــد و ب ــاران اســتفاده کنن ــدی و معالجــه بیم اولویــت بن
شــفقت و عــزت بــا بیمــاران رفتــار کــرده و اســرار بیمــار را حفــظ 
کننــد. یافته-هــای مطالعــۀ کــوه  و همــکاران )2005( نشــان داد 
ــی  ــتی و درمان ــات بهداش ــان خدم ــی از کارکن ــش از نیم ــه بی ک
ــه  ــار کار ب ــزان 0/56 و فش ــه می ــترس کار ب ــطح اس ــش س افزای
میــزان 0/53 را گــزارش کــرده انــد )19(. در یــک مطالعــۀ دیگــر 
ــن انجــام  ــتانی در چی ــتاران بیمارس ــن پزشــکان و پرس ــه در بی ک
شــد، یافتــه هــای مطالعــه نشــان داد کــه کارکنــان مراقبــت هــای 
ــزان 50/4  ــه می ــردگی )ب ــم افس ــی از عائ ــه باالی ــکی درج پزش
ــزان  ــه می ــی )ب ــی خواب ــزان 44/6(، ب ــه می درصــد(؛ اضطــراب )ب
34 درصــد( و دردمنــدی )بــه میــزان 71/5 درصــد( را تجربــه مــی 
کننــد. پیــام قابــل توجــه از ایــن مطالعــه ایــن اســت کــه خانــم هــا 
و افــراد در تمــاس مســتقیم بــا بیمــاران آلــوده بــه ویــروس کرونــا 
میــزان باالتــری از عائــم روانشــناختی گــزارش شــده را بدســت 
آورده انــد. لــذا بــه نظــر مــی رســد رســیدگی و حفظ ســامت روان 
ایــن کارکنــان در طــی ایــن وضعیــت بحرانــی از اهمیــت واالیــی 

برخــوردار اســت )20(.

ــا در  ــروس کرون ــیوع وی ــری از ش ــای جلوگی راهکاره
ــل کار )18(: مح

ــا  ــل دســت ه ــاء شستشــوی منظــم و کام ــکار نخســت ارتق راه
توســط کارکنــان، کادر درمانــی و بیمــاران اســت. بنابرایــن، 
ــراف  ــی و اط ــاط اصل ــت را در نق ــای دس ــده ه ــی کنن ضدعفون

ــا مــواد  محیــط کار قــرار بدهنــد و از پــر شــدن مــداوم ظــروف ب
ضدعفونــی کننــده اطمینــان حاصــل کننــد. پوســترهای تشــویق و 
یــادآوری نحــوه شستشــوی دســت در همــه جــا در معــرض دیــد 
ــی از  ــات ارتباط ــایر اقدام ــا س ــر را ب ــن ام ــود. ای ــه ش ــرار گرفت ق
ــت و  ــن بهداش ــق رابطی ــی از طری ــای های ــه راهنم ــه ارائ جمل
ایمنــی شــغلی، تشــریح در جلســات و اطــاع رســانی بــا اینترنــت 
درخصــوص شستشــوی دســت گســترش بدهنــد. اطمینــان حاصل 
ــی  ــکان های ــه م ــاران ب ــی و بیم ــان، کادر درمان ــه کارکن ــود ک ش
بــرای شستشــوی دســت خــود بــا آب و صابــون دسترســی دارنــد. 
زیــرا شستشــو؛ ویــروس موجــود روی دســتان را از بیــن مــی بــرد 
و از شــیوع بیمــاری جلوگیــری مــی کنــد. تشــویق رفتــار خــوب و 
بهداشــتی تنفســی در محــل کار بــه عنــوان راهــکار دوم شــمرده 
ــی را در  ــت تنفس ــده بهداش ــغ کنن ــترهای تبلی ــود. پوس ــی ش م
معــرض دیــد قــرار دهنــد. ایــن کار را بــا ســایر اقدامــات ارتباطــی 
ماننــد ارائــه راهنمایــی از طریــق رابطین بهداشــت و ایمنی شــغلی، 
جلســه توجیهــی در جلســات و اطاعــات مربــوط بــه داخل شــبکه 
و غیــره ترکیــب کننــد. اطمینــان حاصــل شــود کــه بــرای کســانی 
کــه دچــار آبریــزش بینــی یــا ســرفه مــی شــوند؛ ماســک صــورت 
و / یــا دســتمال کاغــذی در محــل کار وجــود دارد و هنــگام 
ــی  ــه خوب ــود را ب ــوی مجــاری تنفســی خ ــا ســرفه جل عطســه ی
بگیرنــد. همچنیــن اطمینــان حاصــل شــود در محــل کار، ســطل 
هــای درب دار بــرای دفــع مــواد اســتفاده شــده ماننــد ماســک و 
دســتمال وجود دارد. زیرا بهداشــت مناســب تنفســی مانع از انتشــار 
ویــروس کرونــا مــی شــود. درصــورت شــیوع ویــروس، هــر کادری 
دارای کوچکتریــن عائــم ابتــا بــه بیمــاری حتــی بــا ســرفه کــم 
یــا یــک درجــه خفیــف تــب )37.3 درجــه ســانتیگراد یــا بیشــتر( 
بایــد در خانــه بمانــد. آنهــا در صــورت اســتفاده از داروهایــی ماننــد 
ــا آســپرین، کــه ممکــن  ــن ی پاراســتامول / اســتامینوفن، ایبوپروف
اســت عائــم عفونــت را پوشــانده باشــد بایــد در خانــه بماننــد و یــا 
از خانــه کارهــا را انجــام دهنــد )دورکاری کننــد(. ســرانجام بــرای 
کارمنــدان تشــریح نماییــد کــه آن هــا مــی تواننــد ایــن زمــان را 

بــه عنــوان مرخصــی اســتعاجی در نظــر بگیرنــد. 

راهکارهاي چین براي مقابله با کرونا
ــا ایــن ویــروس در  ــه ب کشــور چیــن راهکارهایــی را جهــت مقابل
مــارس 2020 ارائــه کــرده اســت کــه در جــدول 2 گــزارش شــده 

اســت.
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جدول 2: راهکارهای کشور چین در وضعیت بحرانی کوید-19
منبع/تاریخشرحراهکار

ابزارهای موردنیاز مقابله با ویروس 
کرونا مانند ماسک، تبسنج و برنامههای 

موبایلی مبارزه با اخبار جعلی

گزارش مجمع جهانی اقتصاد نشان میدهد که شرکتهای چینی با تمام وجود برای تولید 
ابزارهای مورد نیاز مقابله با ویروس کرونا مانند ماسک، تبسنج و حتی برنامههای موبایلی مبارزه 

با اخبار جعلی، تاش میکنند.
خبر آناین- 5 اسفند

کمکهای رایگان به مراکز بهداشتی و 
درمانی توسط شرکتهای بزرگ چینی 

مانند علیبابا، هوآوی، شیائومی و...

شرکتهای بزرگ چینی مانند علیبابا، هوآوی، شیائومی و...تمام تاش خود را برای افزایش تولید 
خبر آناین- 5 اسفندوکمکهای رایگان به مراکز بهداشتی ودرمانی به کار برد.

راهاندازی خط تولید ماسک توسط 
خبر آناین- 5 اسفندبرخی از کارخانههای خودروسازی چین، خط تولید ماسک راهاندازی کردهاند.کارخانههای خودروسازی چین

ایجاد امکانات شرکتهای فناوری برای 
خبر آناین- 5 اسفندشرکتهای فناوری چین امکاناتی برای مشاوره آنالین پزشکی ایجاد کردهاندمشاوره آنالین پزشک

استخدام موقتی شاغان کسب 
وکارهایی مانند رستورانها که تعطیل 

شدهاند، توسط هلدینگهای بزرگ

برای جلوگیری از بیکاری شاغان کسبوکارهایی مانند رستورانها که تعطیل شدهاند، 
خبر آناین- 5 اسفندهلدینگهای بزرگ کارکنان آنها را به طور موقت استخدام میکنند

ارسال مقادیر بسیار زیادی کاالهای 
مراقبت بهداشتی وغذا به مناطق آلوده 
توسط شرکتهای خصوصی و گروههای 

خودروساز

برای مثال، شرکتهایی مانند علیبابا، بانک چین، شیائومی، بانک سازندگی چین و ... مقادیر بسیار 
زیادی کاالهای مراقبت بهداشتی و غذا به مناطق آلوده ارسال کردهاند. شرکتهای تولیدی 
مختلفی نیزمانند BYD، گروه خودروسازی گوانگژو و ... نیزدرکارخانههای خود خط تولید 

ماسک به راه انداختهاند تا ماسکها و ضدعفونیکنندههای بیشتری تولید کنند

خبر آناین- 5 اسفند

راهاندازی کانال سبز برای تسریع در 
ارسال سریع و بیخطر لوازم پزشکی از 

سراسر جهان به مناطق آسیبدیده

زنجیره عرضه داروخانهای شرکت اینترنتی علیبابا، تعهدی را امضا کرده است که فعال باقی 
بماند، قیمتها را افزایش ندهد و موجودیها را در اختیار سهامداران قرار دهد. بازوی لجستیکی 

این شرکت، شبکه لجستیک هوشمند کاینیائو، با دهها شرکت توزیعی دیگر تیمی را تشکیل داد 
و کانال سبز را برای تسریع در ارسال سریع و بیخطر لوازم پزشکی از سراسر جهان به مناطق 

آسیب دیده راهاندازی کردند. تحویل اکسپرس و سیستم عاملهای پستی دیگر نیز در ارائه لوازم 
ضروری به ساکنان مناطق آلوده تاش میکنند. عاوه بر این، شرکت دانگفنگ، وسایل نقلیهای 

برای تسهیل حمل و نقل و عرضه کاالها در ووهان اهدا کرد.

خبر آناین- 5 اسفند

اهدا روبات خودمختار برای تحویل 
لوازم در بیمارستانهای ووهان توسط 

شرکتهای خصوصی

شرکت DJ لجستیک نیز روباتهای خودمختاری برای تحویل لوازم در بیمارستانهای ووهان 
خبر آناین- 5 اسفنداهدا کرد

ساخت دو بیمارستان 1000 و 1600 
تخت خوابی هاوشنشان و لیشنشان در 

ووهان در کمتر از 10 روز

کمبود تختهای بیمارستانی برای بیماران مبتا، از دیگر مواردی است که شرکتهای چینی برای 
حل بحران آن تاش کردند. دو مثال برجسته، سرعت و بهرهوری باال در ساخت بیمارستان 
هزار تختخوابی هاوشنشان و بیمارستان 1600 تختخوابی لیشنشان در ووهان است. هر دوی 

این بیمارستانها در کمتر از 10 روز ساخته شدند. شرکت انرژی شرق دور نیز برای فراهم کردن 
شبکه کابلهای بیمارستانهای تازه ساخته شده کار کرد.

خبر آناین- 5 اسفند

توانمندسازی زنجیره عرضه کاالهای 
اساسی

دیگر شرکتها، از راههای بسیار مهم اما کمتر دیده شده دیگری کار کردند. به عنوان مثال، 
شرکت دولتی شبکه گراید چین تاشهای چشمگیری را برای توانمند کردن زنجیره عرضه 

کاالهای اساسی انجام داد
خبر آناین- 5 اسفند

مشاوره آناین از راه دور
شرکت هوآوی و چاینا تلکام نیز به طور مشترک مرکز تشخیص تصویری از راه دور با فناوری 
 G 5طراحی کردند. این فناوری به کادر پزشکی این امکان را داد که برای بیماران مشکوک، 

مشاوره آناین از راه دور انجام دهند
خبر آناین- 5 اسفند

استفاده از ابزارهای جدید برای به 
اشتراک گذاشتن اطاعات قابل اعتماد و 

خنثی کردن افسانهها

مجمع جهانی اقتصاد مینویسد: در دنیای آناین و بیش از اندازه متصل امروز؛ اخبار جعلی، 
شایعات و اطاعات غلط میتوانند سریعتر از هر ویروسی به هر جایی که بخواهند، سفر کنند. 
بسیاری از شرکتها ابزارهای جدیدی برای به اشتراک گذاشتن اطاعات قابل اعتماد و خنثی 

کردن افسانهها ساختند

خبر آناین- 5 اسفند

ایجاد نقشه جدید در مسیریاب باید و 
برای نشان دادن مکانهای واقعی تایید 

شده از موارد جدید مبتا به کرونا

شرکت باید و یک نقشه جدید در  باالی مسیریاب بایدو ایجاد کرد که مکانهای واقعی تایید 
شده از موارد جدید مبتا را نشان میداد، بنابراین مردم میتوانستند که از ورود به مناطق آلوده 

خودداری کنند.
خبر آناین- 5 اسفند
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راه اندازی پلتفرم برای تشخیص 
مسافران مبتا به کرونا

شرکت کیهو 360 پلتفرمی را راهاندازی کرد که امکانی جالب را در اختیار مسافران گذاشت؛ 
مردم میتوانستند بررسی کنند که در هواپیما یا قطاری که اخیرا با آن سفر کردهاند، آیا کسی از 
مسافران آن به کرونا مبتا شده است یا خیر. در صورت مثبت بودن نتیجه، آنها برای قرنطینه 
شخصی و یا مراجعه به بیمارستان در صورت بروز هر عائمی، اقدام میکردند. هلدینگ توانست 
همچنین نقشهای درست کرده که کاربران آن میتوانند نزدیکترین کلینیکها را پیدا کنند. آنها 
پلتفرم ژیائوژن را نیز راهاندازی کردهاند که به کاربران کمک میکند تا واقعیت را از افسانهها، 

تشخیص دهند

خبر آناین- 5 اسفند

راهاندازی پایگاه اینترنتی مدیا پدیا 
دایرهالمعارف بهداشت و درمان

برای فراهم کردن اطاعات قابل اعتماد پزشکی، هلدینگ توانست پایگاه اینترنتی مدیا پدیا 
یک دایرهالمعارف بهداشت و درمان را راهاندازی کند. در این پایگاه اینترنتی، عائم مربوط به 
کرونا، درمانهای دارویی و اقدامات پیشگیرانه توسط متخصصان مشهور پزشکی نوشته، ویرایش 

و منتشر میشود.

خبر آناین- 5 اسفند

راهاندازی ارائه خدمات مشاورهای 
توسط استارتاپهای پزشکی با استفاده از 

هوش مصنوعی

چینیها استارتاپهای پزشکی را نیز با استفاده از هوش مصنوعی ساختهاند. از باب بپرس اسم 
یک دستیار مجازی پزشکی است که با اطاعات مربوط به ویروس کرونا به روز میشود و 
توصیههای الزم را به مردم ارائه میدهد. همچنین بهداشت JD و  دکتر خوب و چند برنامه 

دیگر نیز برای ارائه خدمات مشاورهای راهاندازی شدهاند

خبر آناین- 5 اسفند

دورکاری و همکاری آناین با محیط 
کار

شیوع ویروس کرونا، چین را به وضعیت “دورکاری” رساند. میلیونها نفر از کارگران، حال از 
ابزارهای آناین و شبکههای اجتماعی مانند دینگتاک از شرکت علیبابا، ویچت از شرکت تانست 
و ویلینک از شرکت هوآپوی برای همکاری آناین با محیط کار خود استفاده میکنند. این ابزارها 
امکانات جدیدی را در هفتههای گذشته ایجاد کردهاند که شامل برگزاری کنفرانس ویدئویی، 
کنترل آنالین سالمت و راهحلهای مخصوص هر صنعت میشود. عاوه بر این، شرکت اینترنتی 

بایتدنس دسترسی رایگان به نسخه پولی یکی از برنامههای خود را به مدت سه سال برای 
کسبوکارهای کوچک، سازمانهای مردم نهاد، بیمارستانها و نهادهای پزشکی امکانپذیر کرده 

است

خبر آناین- 5 اسفند

تعطیلی مدارس و دانشگاههای 
چین و فراهمسازی امکان برگزاری 

دورههای آناین و هدایت دانشآموزان و 
دانشجویان از خانه

مدارس و دانشگاههای چین به دلیل شیوع گسترده ویروس کرونا همچنان تعطیل هستند. برای 
به حداقل رساندن آسیب تعطیلی مدارس، برنامههایی برای آموزش آناین دانشآموزان طراحی 

شده است. شبکههای اجتماعی وابسته به شرکتهای علیبابا و تانسنت، امکان برگزاری کاسهای 
آناین ایجاد کردهاند. این برنامهها به معلمان و اساتید امکان برگزاری دورههای آناین و 

هدایت دانشآموزان و دانشجویان از خانه را میدهد

خبر آناین- 5 اسفند

اجبار قانونی تعطیلی بسیاری از 
کسبوکارهای چین مانند رستورانها

بسیاری از کسبوکارهای چین مانند رستورانها با اجبار قانونی تعطیل شدهاند. هلدینگهای بزرگی 
مانند علیبابا و جیدی، برای جلوگیری از بیکاری گسترده برنامهای برای استخدام کوتاهمدت 

کارکنان بخشهایی که تعطیل شدهاند، ایجاد کرده است
خبر آناین- 5 اسفند

نصب سیستمهای تشخیص تب از 
طریق هوش مصنوعی در ایستگاههای 

اصلی راه آهن

شرکتهای تکنولوژی چین، سیستمهای تشخیص تب را از طریق هوش مصنوعی در 
خبر آناین- 5 اسفندایستگاههای اصلی راهآهن نصب کردهاند.

نابودی گسترده اسکناس در چین برای 
مقابله با کرونا

طبق دستورالعمل جدید بانک مرکزی چین، همه بانکها باید پیش از تحویل وجه نقد به 
مشتریان آنها را ضدعفونی کرده و دست کم یک هفته قبل از تحویل به مشتریان خود با 

استفاده از حرارت و اشعه ماورا بنفش، ویروسهای آن را از بین ببرند. همچنین اسکناسهای بسیار 
آلوده باید سوزانده و نابود شوند. بانک مرکزی برای کاستن از سرعت تکثیر بیماری تنها در 

ماه ژانویه چهار میلیارد قطعه اسکناس جدید را چاپ و روانه بازار کرد تا جایگزین اسکناسهای 
قدیمی شوند که بخش بسیار بزرگی از این اسکناسها به ووهان یعنی کانون شیوع ویروس کرونا 
فرستاده شده است. بانک مرکزی چین همچنین با صدور بیانیهای از مردم این کشور خواسته 

است تا حد امکان از ابزارهای پرداخت الکترونیکی استفاده کنند و فعال وجه نقد را کنار بگذارند. 
این بانک اقدامات اخیر را در راستای عمل به تعهدات نظام مالی و بانکی برای مهار بیماری 

ویروسی جدید عنوان کرده است.

خبر آناین- 5 اسفند

اقدامات فوقالعاده برای قرنطینه استان 
ووهان  )برنامهریزی لغو پروازها، حرکت 
قطارهایی که شهر را ترک میکردند و 
تعلیق تردد اتوبوسها، مترو و کامیونها(

برای نبرد با گسترش ویروس که برای اولین بار در پایان دسامبر ظاهر شد و باعث مرگ 17 نفر 
و بیماری 600 تن شد، مقامات چین به سرعت اقداماتی فوقالعاده را برای قرنطینه استان ووهان 
در دستور کار قرار دادند. برای این کار لغو پروازها، حرکت قطارهایی که شهر را ترک میکردند 
و همچنین تعلیق تردد اتوبوسها، مترو و کامیونها برنامهریزی شد. قرنطینه شیکاگوی چین: 

طبق آمار ارائه شده توسط دانشگاه شمال شرقی بوستون در حالت عادی 30 هزار نفر در روز از 
ووهان خارج میشوند. تعداد بسیار بیشتری از مردم از سیستم حمل و نقل زمینی مانند خودرو و 
قطار استفاده میکنند. این شهر یک هاب اقتصادی و تجاری در مرکز چین به شمار میرود. این 

شهر بزرگترین فرودگاه و بندرگاه منطقه را در اختیار دارد و به شیکاگوی چین مشهور است.

خبر آناین- 5 اسفند
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تدابیر ویژه برای مقابله با کرونا در 
زندانها

شیوع ویروس کرونا در چین به زندانهای این کشور نیز کشیده شده و نگرانیهای گستردهای 
را به بار آورده است. مسئوالن زندانهای چین برای جلوگیری از شیوع این بیماری، تدابیر 

ویژهای را در زندانها اتخاذ کردهاند. تاکنون کرونا در زندانهای چین تلفات انسانی نداشته است. 
مسئوالن زندانهای چین تاکید دارند بررسیهای الزم درباره وضع سالمت زندانیان انجام میشود و 

درصورت نیاز آنها در قرنطینههای سفت و سخت قرار میگیرند.

خبرگزاری صدا و 
سیما/

1398/12/08

اهدا پاسمای بیماران بهبود یافته از 
ویروس کرونا برای بهبود بیماران بدحال

به گزارش خبرگزاری فرانسه، مقامات بهداشتی چین از بیماران بهبود یافته از ویروس کرونا 
درخواست کردند برای درمان سایر بیمارانی که در وضعیت وخیم قرار دارند، پاسمای خون اهدا 

کنند. یکی از مقامات کمیسیون بهداشت ملی چین در کنفرانسی مطبوعاتی گفت: پاسمای 
خون بیمارانی که از ویروس کرونا جان سالم به در بردهاند، شامل پادتنهایی است که میتوان از 

آن برای بهبود بیماران بدحال استفاده کرد

1398/12/08

تسنیم

قرنطینه شدن ووهان و ماسک زدن

دولت حتی از پهپادهایی استفاده میکند که به بلندگو مجهز هستند. برای مثال مردی که ماسک 
ندارد با استفاده از پهپاد شناسایی و به او هشدار داده میشود که ماسک ندارد و باید به خانه بازگردد. 
پکن برای محدود کردن سفرها و جابجاییها تدابیر فوق العادهای اتخاذ کرده است. 56 میلیون نفر 

قرنطینه شدهاند و هیچکس در خیابانهای ووهان که کانون اصلی شیوع ویروس است دیده نمیشود. 
هیچ راهی برای رسیدن به فرودگاه ووهان وجود ندارد و برخی اتباع خارجی در شهرهای نزدیک به 

ووهان گرفتار شدهاند

1398/11/19

خبرگذاری صدا و سیما

ــی  ــتان در ط ــی بیمارس ــت اورژانس ــه مدیری برنام
ــی اپیدم

مــوارد تأییــد شــده و مشــکوک بیمــاری کرونــا ویــروس نــه تنهــا 
در ووهــان اســتان هوبــی بلکــه در چیــن و جهــان نیــز افزایــش 
یافتــه اســت. تقاضــای زیــاد بــرای مقابلــه بــا شــیوع کویــد-19 
هــم پرســنل بهداشــت و درمــان و هــم سیســتم تأمیــن پزشــکی 
را بــه چالــش کشــید. در بیمارســتان غــرب چیــن، بخــش 
اورژانــس، ماموریــت پذیــرش بالینــی، تشــخیص اولیــه و درمــان 
موقــت را بــرای مــوارد مشــکوک کویــد-19 انجــام داد. پاتــوژن 
ــدید، دارای  ــاد ش ــی ح ــندرم تنفس ــد-19، س ــاری زا کوی ــا بیم ی
انتقــال یــک انســان بــه انســان دیگــر بــود. بنابرایــن، کویــد-19 
خطــر عفونــت را از ووهــان بــه شــهرهای سراســر چیــن و حتــی 
ــوردی گســترش داده اســت.  ــل م ــل و نق ــق حم ــان از طری جه
ــت  ــرای محافظ ــخصی ب ــح ش ــزات صحی ــم آوردن تجهی فراه
ــی در  ــش مهم ــان نق ــت و درم ــنل بهداش ــرای پرس ــخصی ب ش
ــت دارد.  ــغل و عفون ــرض ش ــن در مع ــرار گرفت ــری از ق جلوگی
مراکــز کنتــرل و پیشــگیری از بیمــاری در ایــاالت متحــده بــرای 
کنتــرل عفونــت کویــد-19 از پرســنل مراقبــت هــای بهداشــتی، 
ــم  ــت از چش ــس و محافظ ــت از تنف ــاس، محافظ ــتکش، لب دس
ــه  ــت توصی ــخصی حفاظ ــتاندارد ش ــزات اس ــوان تجهی ــه عن را ب
ــظ، دســتگاه هــای  ــاس هــای محاف ــن حــال، لب ــا ای ــد. ب میکنن
ــورد  ــی م ــل بالین ــواًل در عم ــا معم ــک ه ــی N95 و عین تنفس
ــه  ــز فل ــار نی ــن رو، در انب ــد، و از ای ــی گیرن ــرار نم ــتفاده ق اس
نیســتند. بــا ایــن وجــود، بیمارســتان غربــی چیــن مجموعــه ای 
از اقدامــات را بــرای دســتیابی بــه آلودگــی صفــر در بیــن پرســنل 

ــن صــورت اتخــاذ کــرد )21(: مراقبــت هــای بهداشــتی بدی
ابتــدا، کلینیــک آنایــن بــرای تســهیل تریــاژ بیمــار تنظیــم شــود. 

از طریــق مشــاوره آنایــن رایــگا، بیمارســتان مقدماتــی در مــورد 
فوریــت هــای درمانــی قضــاوت کرده، بــه بیمــاران غیــر اورژانس 
ــه  ــرار ماقــات هــای بیمارســتان را ب ــه مــی شــود کــه ق توصی
ــر ضــد  ــای غی ــایر بیمارســتان ه ــه س ــا ب ــد ی ــی اندازن ــر ب تاخی
اپیدمــی مراجعــه کننــد. پرســنل اختصــاص یافتــه قبــل از معاینــه 
ــایر  ــون و س ــاران مظن ــه بیم ــه ب ــیم مراجع ــرای تقس ــاژ ب و تری
بیمــاران انجــام داده و بیمــاران مختلفــی را ملــزم بــه رعایت روال 
هــای مشــخص شــده جهــت ورود بــه بخــش اورژانــس و جــدا 
کــردن فضــای بخــش فوریــت هــای پزشــکی در معــرض خطــر 
ــوردار  ــت برخ ــن اولوی ــس از باالتری ــاز اورژان ــوم، نی ــت. س دانس
ــاد  ــد ایج ــی توانمن ــتم فرمانده ــک سیس ــتان ی ــت. بیمارس اس
ــزات  ــام داد، تجهی ــی را انج ــر هماهنگ ــازوکارهای مؤث ــرد، س ک
ــه  ــس ارائ ــه اورژان ــکی را ب ــایل پزش ــخصی و وس ــت ش حفاظ
داد، پرســنل تریــاژ و پرخطــر را بــا حفاظــت شــخصی اســتاندارد 
مجهــز کــرد، قرارهــا و عملیــات غیرفــوری را عقــب نشــینی کــرد 
یــا بــه تعویــق انداخــت و پرســنل کمــک را از ســایر بخــش هــا 

بــه بخــش اورژانــس اعــزام کــرد.
ــک  ــم و ی ــئله مه ــک مس ــه ای ی ــراری و فاجع ــی اضط آمادگ
مشــکل جهانــی بــود. بــه دلیــل کمبــود منابــع مرتبــط بــا فاجعــه، 
اکثــر بیمارســتان هــا نتوانســتند کارهــای معمــول خــود را بــرای 
ــت از  ــات موق ــن اقدام ــد. بیمارســتان چی ــه حفــظ کنن یــک هفت
جملــه مشــاوره آنایــن، جداســازی منطقــه و اولویــت همــه گیــر 
را بــرای کاهــش فشــار در کار بالینــی، کاهــش عفونــت متقابــل 
و تقویــت محافظــت از پرســنل پرخطــر اتخــاذ کــرده اســت. در 
بیمارســتان مــا رکــورد »آلودگــی صفــر«، کــه بســیار پایینتــر از 
ــود،  ــه ب ــر ژانوی ــی 3/4% در اواخ ــارج از هوب ــط خ ــزان متوس می
بــود؛ بــا ایــن وجــود هنــوز از محدودیــت هایــی بــه شــرح ذیــل 
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برخــوردار بــود. نخســت، پروتــکل تأمین امنیت بهداشــت پرســنل 
کــم خطــر و بــدون تجهیــزات اســتاندارد حفاظــت شــخصی را بــه 
خطــر مــی انــدازد. دوم، اســتراتژی-های مدیریــت موقــت نمــی 
ــت  ــزات حفاظ ــود تجهی ــترده و کمب ــیوع گس ــر ش ــد در براب توان
ــود،  ــن وج ــا ای ــد. ب ــت کن ــزرگ مقاوم ــاس ب ــخصی در مقی ش
اســتراتژی هــای مدیریتــی مــا، به عنــوان یــک برنامــه اضطراری 
موقــت، بزرگتریــن مزایــای منابــع بســیار محــدود را بــرای رفــع 
ــد  ــدت بای ــل بلندم ــت. راه ح ــرده اس ــاد ک ــراری ایج ــاز اضط نی
ــن  ــت چی ــبختانه، دول ــد. خوش ــدار باش ــن پای ــره تأمی ــک زنجی ی

ــی  ــزات حفاظــت شــخصی را بازیاب ــه عرضــه تجهی در مــاه فوری
ــل توجهــی کاهــش  ــزان قاب ــه می کــرد کــه کمبــود عرضــه را ب
مــی داد. در پایــان، برنامــه مدیریــت اضطــراری بیمارســتان غــرب 
چیــن مــی توانــد بــار کار اورژانــس را کاهــش دهــد، از پرســنل 
مراقبــت هــای بهداشــتی محافظــت کنــد و عفونــت متقاطــع را 
ــد. درنتیجــه  ــرل کن ــد-19 کنت ــر کوی ــاری همــه گی ــگام بیم هن
هــر بیمارســتان بایــد برنامــه اورژانســی متناســب بــا شــرایط خــود 
ــای  ــازمان ه ــی س ــئولیت تمام ــدول 3 مس ــد )21(. ج ایجــاد کن
مختلــف را در شــیوع ایــن بیمــاری بــه نمایــش گذاشــته اســت.

جدول 3: مسئولیت های سازمان های مختلف در همه )استان، شهر، شهرستان، ناحیه، شهر و خیابان( در شیوع کوید-19
مؤسسات پزشکیمرکز کنترل بیماریهااداره امور بهداشتسازمانها در تمامی سطوح

برای یافتن و گزارش به موقع موارد کوید-19، ویژگیهای بیماری و منابع احتمالی عفونت را بشناسید، مدیریت مخاطبین اهداف:
نزدیک را استاندارد کنید و از شیوع این بیماری همه گیر جلوگیری کنید.

مسئولیت ها

راهنماي کلي کنترل اپیدمي، 
تشکیل یک گروه متخصص فني 
براي پیشگیري و کنترل. تدوین 
و بهبود برنامه های کاری و فنی 

مربوطه و اجرای بودجه و مواد برای 
پیشگیری و کنترل بیماری. پیگیری 

و مدیریت مخاطبین نزدیک

سازماندهی، هماهنگی ، نظارت و 
ارزیابی کار، جمع آوری، تجزیه و 

تحلیل، گزارش و بازخورد داده های 
نظارت؛ بررسی اپیدمیولوژیک؛ تقویت 
توانایی آزمایشگاه، آگاهی از ایمنی 

زیست محیطی و آموزش فنی. آموزش 
بهداشت و تبلیغات و ارتباط با ریسک 

با مردم

تشخیص موارد و گزارش، جداسازی، 
تشخیص و درمان. مدیریت بالینی 
و پیشگیری و کنترل عفونت های 

بیمارستانی؛ جمع آوری نمونه و کشف 
و آموزش کارمندان پزشکی در این 

موسسه

بحث و نتیجه گیری
ــه  ــوند ک ــوب می ش ــا محس ــی از ویروس ه ــواده بزرگ ــا، خان کرون
ــا ســندرم تنفســی حــاد )ســارس( و  ــد در ســرماخوردگی ت می توان
ســندرم تنفســی خاورمیانــه )مــرس(، ایجــاد عفونــت کنــد. کرونــا 
ــه  ــم ب ــه ه ــی ک ــن معن ــه ای ــتند، ب ــک هس ــا، زئونوتی ویروس ه
ــتم  ــه سیس ــد و ب ــرایت می کنن ــات س ــه حیوان ــم ب ــان ها و ه انس
ــه می شــود.  ــه آســیب های ری ــد و منجــر ب ــه می کن تنفســی حمل
عــاوه بــر ایــن؛ ایــن ویــروس بســیار مســری اســت و از طریــق 
در معــرض قــرار گرفتــن هــر چیــزی کــه بــه آن آلــوده شــده باشــد 
ــم  ــل  ســرایت اســت. عائ ــا عطســه، قاب ــد تنفــس، ســرفه ی مانن
ــت؛  ــزا اس ــرماخوردگی و آنفلوآن ــبیه س ــت ش ــروس درس ــن وی ای
ــی  ــب، تنگ ــرفه، ت ــردرد، س ــی، س ــزش بین ــد آبری ــی مانن عائم
نفــس، لــرزش و درد بــدن و در مــوارد شــدیدتر، عفونــت می توانــد 
ــی و  ــای قلب ــه بیماری ه ــان ب ــن، مبتای ــراد مس ــژه در اف ــه وی ب
خودایمنــی، باعــث ذات الریــه، ســندرم حــاد تنفســی، نارســایی کلیه 

و حتــی مــرگ شــود. 
کویــد-19 در نزدیکــی، از نظــر بیمــاری هــای دیگــر تنفســی مانند 
آنفوالنــزا، از فــردی بــه فــرد دیگــر گســترش مــی یابــد. قطــرات 
مایعــات بدنــی از فــرد آلــوده بــا ســرفه یــا عطســه در هــوا یــا روی 

ســطوح پراکنــده مــی شــوند. ایــن قطــرات مــی تواننــد بــا افــراد 
ــا لمــس کــردن  ــا ب ــد و ی ــرار بگیرن دیگــر در تمــاس مســتقیم ق
ســطوح آلــوده و ســپس صــورت آنهــا، افــرادی کــه آنها را برداشــت 
ــاری  ــای بیم ــن عامــت ه ــایع تری ــد. ش ــوده کنن ــد، آل ــی کنن م
کوویــد-19، تــب، خســتگی و ســرفه هــای خشــک اســت. برخــی 
بیمــاران ممکــن اســت دردهایــی ضعیــف تــا شــدید عضانــی و 
ســردرد، گرفتگــی یــا آبریــزش بینــی، گلــودرد یــا اســهال را تجربه 
ــج آغــاز مــی  ــه تدری ــد و ب ــم عمومــا مایــم ان ــد. ایــن عائ کنن
شــوند. ویــروس ممکــن اســت بــه بعضــی از مــردم ســرایت کنــد 
بــی آنکــه هیــچ عامتــی بــروز دهــد یــا ســبب بیمــاری شــود. در 
حــدود 80 درصــد افــراد بــدون هرگونــه اقــدام خــاص، بــه طــور 
کامــل بهبــود مــی یابنــد امــا در میــان آنهایــی کــه بیمــاری را بروز 
داده انــد تقریبــا از هــر شــش بیمــار یــک بیمــار ناخوشــی شــدیدی 
تجربــه مــی کنــد و دچــار تنگــی نفــس مــی شــود؛ افــراد مســن، و 
آنهایــی کــه بیمــاری زمینــه ای ماننــد پرفشــاری خــون، مشــکات 
ــدید  ــوع ش ــر ن ــرض خط ــتر در مع ــد بیش ــت دارن ــا دیاب ــی ی قلب
ــاری در  ــوارد بیم ــه م ــد هم ــش از 95 درص ــتند. بی ــاری هس بیم
چیــن کشــف شــده انــد کــه بیشترشــان در اســتان هوبــی هســتند. 
ــا  ــکاری ب ــغول هم ــون مش ــم اکن ــی ه ــت جهان ــازمان بهداش س
مقامــات بهداشــتی چیــن و ســایر کشــورهای جهــان بــرای دیــده 
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بانــی و اقــدام الــزم در برابــر کانــون هــای جدیــد اپیدمــی بیمــاری 
اســت. هنــور هیــچ واکســن و داروی ضــد ویــروس خاصــی بــرای 
ــازمان  ــدارد. س ــود ن ــد- 19 وج ــان کووی ــا درم ــری و ی جلوگی
ــا و  ــن ه ــد واکس ــرای تولی ــاش ب ــال ت ــی در ح ــت جهان بهداش
داروهــا بــرای پیشــگیری و درمــان کوویــد- 19 اســت. بهتریــن راه 
محافظــت از خــود و دیگــران در برابــر کوویــد- 19 ایــن اســت: که 
مرتبــاً دســتان خــود را تمیــز کنیــد، ســرفه خــود را بــا خــم آرنــج 
یــا دســتمال بپوشــانید و فاصلــه حداقــل 1 متــری را از افــرادی کــه 
ســرفه یــا عطســه مــی کننــد، حفــظ کنیــد و از ماســک اســتفاده 
کنیــد. دوره کمــون بــه معنــی مــدت زمــان بیــن ابتــا بــه ویروس 
تــا شــروع عائــم بیمــاری اســت. بیشــترین تخمیــن دوره نهفتگی 
ــدود  ــوال در ح ــه معم ــا 14 روز اســت ک ــد-19 از 1 ت ــرای کووی ب

پنــج روز تخمیــن زده شــده اســت )22(.
ــن کشــور حاکــی از آن  ــی در چندی ــه هــای عموم بررســی توصی
اســت کــه همــه دولــت هــا توصیــه بــه قرنطینــه شــخصی مــی 
کننــد. بررســی پژوهــش هــا در بافــت هــای مختلــف نشــان داده 
اســت کــه احتمــال اجــرای یــک رفتــار جمعــی در صــورت وجــود 
ســه مولفــه افزایــش مــی یابــد. همــکاری مــردم بــا یکدیگــر در 
بحــران در صورتــی افزایــش مــی یابــد کــه در مــورد یــک راهبــرد 
مشــترک مبتنــی بــر نفــع جمعــی بــه مــردم اطــاع رســانی شــود، 
هویــت گروهــی قــوی باشــد و بــرای افــراد غیرمتعهــد تنبیهــات 
ــوان در  ــی ت ــول م ــن اص ــود. از ای ــه ش ــر گرفت ــی در نظ معقول
ــت: از تشــویق  ــری بیمــاری بهــره گرف ــف همــه گی ــاد مختل ابع
مــردم بــه رعایــت اصــول بهداشــتی و قرنطینــه خانگــی گرفتــه 
تــا منصــرف کــردن آن هــا از خریــد عصبــی و بیگانــه هراســی.
باتوجــه بــه اینکــه در حــال حاضــر هیــچ درمانــی بــرای 
ــر جهــت  ــات زی ــدارد اقدام ــاری وجــود ن ــن بیم پیشــگیری از ای
ــه کویــد-19 و مدیریــت آن و حتــی انتقــال آن  کاهــش ابتــا ب
ــگ )2020(  ــگ و پین ــای دن ــه ه ــاس یافت ــر اس ــران ب ــه دیگ ب

ــود )23(: ــی ش ــه م توصی
ــا دســتمال  •  موقــع عطســه و ســرفه دهــان و بینــی خــود را ب
ــتان  ــه و دس ــا را دور انداخت ــه آنه ــانید و بافاصل ــذی بپوش کاغ

شســته شــوند.
ــدت 20  ــه م ــل ب ــون حداق ــا آب و صاب ــتها ب ــوی دس • شستش
ثانیــه؛ در صــورت نبــود آب و صابــون از مــواد ضدعفونــی کننــده 

اســتفاده نماییــد.
ــا چشــم،  ــد در نزدیکــی تمــاس ب ــف را نبای • دســت هــای کثی

ــد. ــرار دهی بینــی و دهــان خــود ق
ــک  ــا از ماس ــالم و مبت ــراد س ــی اف ــود تمام ــی ش ــه م • توصی

ــد. ــتفاده نماین اس
• جهــت جلوگیــری از ابتــا؛ افــراد ســالم بایــد حداقــل 2-1 متــر 
از فــردی کــه مشــکوک بــه عایــم ایــن ویــروس اســت، فاصلــه 

داشــته باشــد.
• از خوردن محصوالت دامی و حیوانی خام اجتناب شود

• مــوارد مشــکوک و تأییــد شــده بایــد در بیمارســتان هایــی کــه 
شــرایط انــزوا و محافظــت مؤثــر دارنــد، درمــان شــوند. همچنیــن 
ــد در اســرع وقــت در بخــش مراقبــت هــای  ــی بای مــوارد بحران

ویــژه درمــان شــوند.
ــان از  ــی، اطمین ــان حمایت ــت درم ــتر، تقوی ــتراحت در بس • اس

ــد. ــظ کنی ــی را حف ــط داخل ــات محی ــی؛ و ثب ــرژی کاف ان
• نظــارت بــر روال خــون، روال ادرار، پروتئیــن واکنشــی و عائــم 
ــه و  ــرد کلی ــوکارد، عملک ــم می ــدی، آنزی ــم کب ــامتی )آنزی س
غیــره(، عملکــرد انعقــادی، تجزیــه و تحلیــل گاز خــون شــریانی 
ــی  ــینه را بررس ــه س ــرداری از قفس ــزوم و تصویرب ــورت ل در ص

کنیــد.
ــع  ــه موق ــان ب ــیژن، درم ــباع اکس ــر اش ــه تغیی ــه ب ــا توج • ب
اکســیژن توســط ســوند بینــی یــا ماســک انجــام شــود. در صورت 
لــزوم، اکســیژن درمانــی بــا جریــان زیــاد از طریــق بینــی، تهویــه 

مکانیکــی غیــر تهاجمــی یــا تهاجمــی و غیــره اعمــال شــود.
• از اســتفاده کورکورانــه و نادرســت از آنتــی بیوتیــک هــا، 
ــا طیــف  بخصــوص اســتفاده ترکیبــی از آنتــی بیوتیــک هــای ب
گســترده جلوگیــری کنیــد. نظــارت بــر باکتریولوژیــک را تقویــت 
کنیــد. آنتــی بیوتیــک هــا بایــد بــه موقــع در عفونــت باکتریایــی 

ــه اســتفاده شــوند. ثانوی
ــر  ــی غی ــه مکانیک ــت، تهوی ــود وضعی ــدم بهب ــورت ع • در ص
ــا در صــورت  ــه مــدت دو ســاعت اعمــال کنیــد، ی تهاجمــی را ب
عــدم تحمــل بیمــار در مقابــل تهویــه غیــر تهاجمــی، همــراه بــا 
ــا همودینامیــک  ــی، ســرفه شــدید ی افزایــش ترشــحات راه هوای
ناپایــدار، بایــد بیمــار را بــه تهویــه مکانیکــی تهاجمــی در زمــان 

ــاع داد. ارج
ــات  ــل مایع ــای کام ــاس احی ــر اس ــیون را ب • میکروسیرکوالس
ــرده و در  ــتفاده ک ــو اس ــای وازواکتی ــید، از داروه ــود ببخش بهب

ــد. ــتفاده کنی ــک اس ــارت همودینامی ــزوم از نظ ــورت ل ص
• بــا توجــه بــه میــزان ســوء هاضمــه و پیشــرفت تصویربــرداری 
ــرای مــدت  از قفســه ســینه، از گلوکوکورتیکوئیدهــای مناســب ب

کوتاهــی اســتفاده کنیــد )5-3 روز(.
• از تهیــه کافــی ماســک، ضدعفونــی کننــده و ســایر محصــوالت 
ــازار  محافــظ موجــود در بــازار اطمینــان حاصــل کــرده و نظــم ب
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را اســتاندارد کننــد. 
• تقویــت نظــارت بــر بهداشــت عمومــی، تبلیغــات دانــش 
بهداشــتی و نظــارت بــر اماکــن عمومــی و گــروه هــای کلیــدی 

ــت.  ــروری اس ض
هــای  بیمارســتان  برخــی  و  پزشــکی  جامــع  مؤسســات   •
ــا  ــند ت ــد-19 باش ــاران کوی ــرش بیم ــاده پذی ــد آم تخصصــی بای
ــز،  ــم در تمای ــدید و مه ــوارد ش ــه م ــود ک ــل ش ــان حاص اطمین

ــود. ــی ش ــان م ــع درم ــه موق ــان ب ــخیص و درم تش
• ادارات بهداشــت و درمــان، ادارات بهداشــت عمومــی و مراکــز 
ــهر و  ــش، ش ــتان، بخ ــهر، شهرس ــتان، ش ــه )اس ــی در هم درمان
ــه پیشــگیری  ــد در زمین ــان( و ســازمان هــای اجتماعــی بای خیاب
و کنتــرل همــه گیــر فعالیــت کننــد و راهنمایــی هایــی را بــرای 

ــد )24(. بیمــاران جهــت پیشــگیری از بیمــاری انجــام بدهن
در ســال 2002 و 2003 شــیوع ســارس فاجعــه ای را بــرای 
مــردم جهــان بــه ویــژه مــردم چیــن بــه بــار آورد. خوشــبختانه، 
ــتی  ــای بهداش ــش ه ــورد، و بخ ــت خ ــرانجام شکس ــارس س س
ــا  ــارزه ب ــورد مب ــود در م ــات خ ــدی تجربی ــع بن ــا جم ــن ب چی
ســارس، سیســتم پیشــگیری و کنتــرل بیمــاری را ارتقــاء بخشــید. 
ــه  ــد-19 ظاهــر شــد، کل کشــور ب ــن، هنگامــی کــه کوی بنابرای
ــد شــد.  ــی جدی ــا بیمــاری عفون ــارزه ب ــت مب ســرعت وارد وضعی
ــی بطــور  ــری کمیســیون بهداشــت مل ــه رهب ــی ب سیاســت های

مؤثــر تدویــن و اجــرا شــده اســت، و دانشــمندان چینــی تشــخیص 
داده انــد کــه علــت ایــن بیمــاری بیــش از یــک مــاه نیســت. بــا 
ایــن حــال، مــوارد جدیــد هــر روز رو بــه افزایــش اســت و رونــد 
گســترش آن در کل کشــور و سراســر جهــان را نشــان مــی دهــد. 
ــار  ــنواره به ــل از جش ــاه قب ــک م ــت ی ــر درس ــی دیگ ــه عبارت ب
چیــن کویــد-19 ظاهــر شــد، و جریــان گســترده جمعیــت، چالش 
هــای بزرگــی را بــرای پیشــگیری و کنتــرل بیمــاری بــه وجــود 
ــال  ــل انتق ــه انســان قاب ــروس از انســان ب ــن وی آورده اســت. ای
اســت و هیــچ داروی درمانــی مؤثــر پیــدا نشــده اســت. مؤثرتریــن 
ــرای یافتــن بیمــاران مشــکوک  اقدامــات پیشــگیری و کنتــرل ب
و تمــاس نزدیــک، تأییــد بیمــاران و ناقلیــن ویــروس و مســدود 
کــردن انتقــال از طریــق انــزوا، ضــد عفونــی و محافظت شــخصی 
اســت. بنابرایــن، تشــخیص زودرس، جداســازی و درمــان بیمــاران 
اقدامــات اساســی بــرای کنتــرل منبــع عفونــت و کاهــش میــزان 
عفونــت اســت. همچنیــن جلوگیــری از ابتــا بــه عفونــت هــای 
بیمارســتانی بــا تقویــت مدیریــت کادر پزشــکی و بیمــاران بســیار 
ــه  ــش در زمین ــه دان ــوزش بهداشــت در زمین ضــروری اســت. آم

ــز اهمیــت اســت. پیشــگیری و کنتــرل بیمــاری نیــز حائ

تضاد منافع 
نویسندگان هیچ گونه تضاد منافعی گزارش نکرده اند. 
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