
  بنام خدا

  19-مالحظاتی پیرامون بحران بیماري کووید

  

کننده آمارهاي مربوط به بیماران هاي کشور و افزایش بسیار نگراندر اکثر استان 19-به دنبال گسترش بیماري کووید

ساس نگرانی ،احاند، طی روزهاي اخیر دهکه در اثر این بیماري فوت کرهاي ویژه، و بیمارانی ، موارد بستري در بخشجدید

  در میان جامعه پزشکی و نخبگان علمی کشور شتابی دو چندان یافته است. مسئولیت و تالش براي چاره جویی

، پس از گسترش در کشورهاي متعددي از چندین قاره جهان و تبدیل به 19-ویروس کرونا و بیماري کووید» اپیدمی«

تبدیل شده است. در کشور عزیز ما ایران، علیرغم تعلل و تأخیر ترین معضالت جهان معاصر ، به یکی از مهم»پاندمی«

در  ،رش ابتال به ویروس کرونا ، و ضعف در تشخیص موارد و شناسایی عوامل ورود و گستلیه در اعالم شیوع بیمارياو

  مجموع در مرحله اول، مقابله مؤثري در برابر تهاجم خطرناك بیماري صورت گرفت.

ت وزارت بهداشاي علوم پزشکی، نظام سالمت تحت تولیت هها و مراکز بهداشت، دانشگاهوجود شبکه گسترده خانه

جربه نی و بهداشتی، تدرمان و آموزش پزشکی، احساس مسئولیت و فداکاري و جانفشانی جامعه پزشکی و همکاران درما

هاي تاجراي سیاسو مانگرانه بیش از پنجاه سال فعالیت ساز در وجود کارشناسان ارزشمندي که حاصل و دانش متبلور

هستند، دانش پیشرفته در  P.H.C (primay health care)هاي اولیه سالمت مبتنی بر نظام مراقبت بهداشتی

می ترین مراکز علمقایسه و برابري با پیشرفته م پزشکی دانشگاهی در کشور که قابلمربوط به عل زمینه تیوریها و فنون

ام جمهوري اسالمی ایران به مسئله مقابله با گسترش اپیدمی کرونا و همکاري ذیقیمت باشد، توجه کلیت نظ دنیا می

هاي مختلف حاکمیتی، نهایتاً رویکرد بسیار ارزشمند مردمی در قالب اقدامات نهادهاي مردمی که براي کمک مابین بخش

آغازین  در اقدامات وامل اصلی موفقیت نسبیاز ع، و ...  بودند،ها و مراکز بهداشتی، درمانی قد بر افراشته انبه بیمارست

مقابله با اپیدمی کرونا در ایران بودند. نتایج این اقدامات، زمانی که همراه با پشتیبانی قوي حاکمیتی و مقررات مربوط به 

ماري، جدید بیمواردش را در کاهش آمار تعداد ی، نتایج مثبت خو99ماه گذاري اجتماعی شدند، از اواسط فروردینفاصله

ن، ادند. این نتایج غرورآفریشدگان نشان دت هاي ویژه و کاهش قابل مالحظه آمار فوکاهش آمار بیماران بستري در بخش

ر نظام سالمت دانی و نیز به دلیل علم و تجربه انباشته جانفشانی پزشکان، پرستاران، کارشناسان بهداشتی و درم حاصل

 ت علمی دانش و فنمیرا«و افتخار برانگیزي به نام  »ثروت ملی«روشن شد که ایران، به دست آمد و براي نخبگان 

  بر عهده گرفته است. 19-پرخطر مبارزه با کووید در آوردگاه در میهن ما فراروییده و نقش بسیار موثري» پزشکی

اعی در هاي اجتمحرانها پیش به تعمیق بکه از سالمشکالت و معضالت اساسی  این روند ، به دلیل متأسفانه در ادامه

العاده جلوگیري از روابط و تجمعات غیر گذاري اجتماعی و اعمال مقررات فوق، دولت از ادامه فاصلهکشور دامن میزند

ذاشتن ، تصمیم گرفت تا با بازگ»سالمت«و » معیشت«کاذب تضاد بین  دوگانهي در جامعه، منصرف شده و در برابرضرور

ها، به جهت رعایت سالمت مردم انجام برخی از پیشهمع، کنتزل اندکی را هم که بروآمد و تجتکلیه مسیرهاي رف

  گرفت، از میان بردارد.می



و نامه  4/1/1399مورخ  17/10/100/399جامعه پزشکی از جمله نامه شماره علیرغم تذکرات صریح و دلسوزانه ناصحان 

 181/20/100/399ام پزشکی؛ و نیز نامه شماره ریاست کل سازمان نظ 4/2/1399مورخ  1427/10/100/399شماره 

ریاست شوراي عالی سازمان نظام پزشکی؛ و نیز بیانیه مشترك شوراي عالی و مجمع عمومی سازمان  10/1/1399مورخ 

ها و مقاالت و تذکرات اساتید برجسته ؛ و نیز مصاحبه26/1/1399مورخ  356/30/100/1399نظام پزشکی با شماره 

صی هاي علمی و تخصبهداشتی و درمانی از سازمان نظام پزشکی و انجمن هاي فعالو شخصیت نداننشمدانشگاهی و دا

هاي مؤثر در کاهش دامنه فعالیت و جلوگیري از گسترش ویروس کرونا، از سوي دولت روز محدودیتبهگوناگون، روز

یتی اعمال هاي حاکماه از سوي مجموعه دستگاهتفاوتی که نسبت به تعطیالت خردادمو به ویژه با بی ، نادیده گرفته شد

اقعی دانیم که شمار ومیبا افزایش مجدد آمارهاي مربوط به این بیماري در کشور مواجه هستیم. البته نیک شد، اکنون 

موارد زیرا گردد. می آن چیزي است که در آمارهاي رسمی منعکسدر جامعه فراتر از  19-مبتالیان به بیماري کووید

ویروس  خشپمشغول » ناقل«ي را تحمل کرده و به عنوان هاي بیماري خفیف و متوسط که به طور سرپائی نشانهابتال

 هاي آزمایشگاهی در ابعاد وسیعستعدم انجام ت بعلت ام سالمت، قرار دارند ،بوده و خارج از دایره کنترل و شناسایی نظ

   سایی نمی شوند.مردمی شنا

  

  در ایران: 19-اپیدمی کوویددور نماي کوتاه مدت 

تناقضات  ، و»گذاري اجتماعیروش فاصله«در  هاي الزمبه دنبال رفع محدودیت تشریح شد، با توجه به نکاتی که مقدمتا

ر حال د ایم،متولیان امر سالمت شاهد بودههاي اخیر در اظهارات و عملکرد مسئولین اجرائی کشور و فراوانی که طی ماه

وط بکه آمارهاي مری یهاهاي درگیر (با درجات مختلف) و به خصوص افزایش تعداد استانتعداد استان حاضر با افزایش

کلی با افزایش تعداد بیماران جدید، بیماران بستري در ن فراتر رفته است، به طوربحرا به گسترش بیماري در آنها از حد

 صحبتاپیدمی مجدد  و خیزش "دوم موج"از موارد از  فوت کرده مواجه هستیم. و در بسیاريهاي ویژه و بیماران بخش

  آید.یان میمب

مواجه هستیم.  19-زایش میزان ابتال به ویروس و شدت گرفتن اپیدمی کوویدفدر حال حاضر با ا ، از نظراپیدمیولوژي

اید لمی اوالً بظر عکنند، ولی از نقطه ناپیدمی عنوان می» موج دوم« آمارهاي ابتال به بیماري را  افزایشبرخی البته 

  ،افته استکاهش ی یبسیار پایین آن به سطح سرعت انتشاراول کنترل شده ودر موج  بتوانیم ثابت کنیم که ویروس

شده است.  و منجر به افزایش انفجاري در موارد ابتال و بستري" مجدداً ظاهر شده"وس و ثانیاً پس از آن مرحله، ویر 

ي ضرورت دارند. در مورد کشور ، دو پیش شرط گفته شده به لحاظ اپیدمیولوژ»موج دوم کرونا«براي اطالق عنوان 

تن آن اساساً رخ نداده است. بنابراین ما با شدت گرف ترین سطح رساندن انتشاربه پایین ایران، کنترل ویروس و عزیزمان

  مواجه هستیم. 19-اري کوویداپیدمی و افزایش آمارهاي ابتال به بیم

  اند: عواملی متعددي در این افزایش آمار و شدت گرفتن ابتال به بیماري نقش داشته

  هاي بهداشتی از نظر حاکمیت؛روشن نبودن تکلیف سیاست -

  هاي مبارزه با اپیدمی کرونا؛بحران اقتصادي و عدم کفایت منابع مالی برنامه -



و سایر  نهاي بهداشت با همکاري نیروهاي بسیج مستضعفیاز شروع بیماري شبکه عدم غربالگري در کل جمعیت؛ -

م مالً درست و کهاي تحت پوشش کردند. این روش کابودند، اقدام به غربالگري جمعیت نهادها که به کمک شتافته

ده بود، تقر شه مسخانواد ها بیشتر منسجم و سیستم پزشکیوص در مناطقی که شبکهبه خص اي بود که بخوبی وهزینه

داد. رار میتال به بیماري قق ابگیرندگان براي اطالع از سطح و عمدر دسترس مسئولین و تصمیماي آمارهاي قابل استفاده

ایشگاهی هاي آزمبالگري با کیتهاي غرفاقد اعتبار کافی بوده و بدون انجام آزمایش ،به این روش به تنهایی ولی اتکاء

ست و نهایتاً به آمارهاي به دشفاهی توان به سیستم غربالگري ، نمیدر ابعاد اجتماعی و عمومی ماري کرونا،خصوص بیم

  کرد؛کافی داشت و صرفاً از آنها استفاده  آمده اطمینان

  خستگی، فرسودگی و ضربات وارده به بدنه مدافعین سالمت و بهداشت مردم طی این مدت؛ -

هاي با کفایت مادي و معنوي براي ، بدون ارائه جایگزین»گذاريفاصله هايطرح«عوارض روحی و روانی ناشی از  -

گذاري اصلهف«شرایط  مردم. از نقطه نظر روانشناسی اجتماعی، مسئولین کشور و متولیان سالمت نتوانستند مردم را در

 راغبردي و اجتماعی ها و روشهاي حفاظتی فدستورالعمل اپیدمی کرونا، در کمال آرامش به اجراي و پس از» اجتماعی

   کنند ،

 ن رعایتکثیري از جمعیت به سمت کارها و مشاغل و کاسبی روزانه، بدو تحت تأثیر عوامل فوق روي آوردن توده -

ا اعتراف رسمی مسئوالن درجه اول کشور به وجود بحران اقتصادي، فقر منابع و عدم امکان هیچ پروتکل بهداشتی، که ب

نده در سطح شهرها و کشور پراک وبه دلیل اضطرار اقتصاديکنند، ها ایرانی که زیر خط فقر زندگی میتأمین میلیون

  اند؛شده

ز نو ن و ااي به نصایح مسئوالت ملی و منطقهها و رسوماهاي فراوانی از مردم، تحت تأثیر سنتپشت پا زدن بخش -

،و شروع مجدد مسافرت هاي میلیونی . در جستجوي برگزار کردن مراسم عروسی و عزا و ... در بسیاري از شهرهاي کشور 

ري و مسافرت هاي غیر ضروبیماري، قطعاً به اجتماعاتی مانند مراسم خواستگاري، عقد و عروسی و عزاداري  منابع انتشار

  واهیم رسید.خ

رایط اجتماعی اینست که با این شنگران کننده توان دالیل بیشتري را نیز برشمرد. مسئله مهم احتماالً با اندکی تمرکز می

  اپیدمی آنفلوانزا (در انواع مختلف) وجود دارد.ییز و احتمال خیزش اشاره شد، فاصله زمانی اندکی تا شروع پا اکه فوق

ویروس، چه  ه همزمانی و همراهی اپیدمی این دوو سازمان نظام پزشکی در آن است ک نگرانی بزرگ نخبگان علمی

ر دی چاره جوییشرایطی را براي مردم، اعم از بیماران، آلوده شدگان، و افراد سالم ایجاد خواهد کرد. حتی امروز هم براي 

 3تا  2نها ت لیه ویروس کرونا ممکنستهاي ایجاد شده بر عنتی باديتوجه داشته باشیم که آ از سوي دیگر،شده است.

  خبر ناگواري است. 19-و این یافته قطعاً در مسیر کنترل بیماري کووید .دنماه در بدن باقی بمان

  

  :یدو برنامه در قبال اپیدمی ویروسو سیاست،  دو



درمان نیز منعکس شده است،  -در سخنان ریاست جمهور و وزیر بهداشت می آید و به طوري که از رفتار حاکمیت بر

یار ایشان وجود ندارد، و یا حداقل بسمعیشت و تأمین  »گذاري اجتماعیفاصله«ها ایرانی در شرایط توانایی اداره میلیون

  دو سیاست و دو برنامه و دو راه در سطح مسئوالن جامعه و دلسوزان جامعه پزشکی مطرح است:دشوار است. بنابراین 

، ایمنی اپیدمیولوژیک تیوري در این)  Herd Immunity(اي): (یا ایمنی گله »معیایمنی ج«سیاست  -1

د شیوع آن گسترش یابد. به این درصاز جمعیت به این بیماري مبتال شوند و  افتد که درصد باالئیزمانی اتفاق می

ر از این آستانه اند بیشتشود که اگر نسبت جمعیتی که از این بیماري مصمون مانده گفته می »نسبت آستانه«مبتالیان

ر برخی از شده و دومیر در نظر گرفته یابد. در این سیاست، از ابتدا میزان باالي مرگباشد، شیوع این بیماري کاهش می

جمعیت نیاز به  %60ت که حداقل ن زده شده اساي) تخمی(ایمنی گله »ایمنی جمعی«به این مطالعات براي دستیابی 

  ند.داشتن آنتی بادي محافظ دار

، در سراسر جهان WHOسازمان بهداشت جهانی البته باید دانست که مطابق آخرین مقاالت علمی منابع معتبر، مثالً 

میزان یاد شده در فوق  درصد است و تمام کشورها از 3در مجموع کمتر از  Covid-19بادي تعداد مبتالیان داراي آنتی

  فاصله زیادي دارند.

انتظار مورد مرگ،  000/560در سراسر جهان و بیش از  Covid-19 ابتال به بیماريمیلیون مورد 6/12با وجود نزدیک به 

  باید اتفاق بیفتد.دیگر هم اي) صدها هزار مرگ اضافی له(ایمنی گ »ایمنی جمعی«رود براي می

  

در این روش دانشمندان با اجتماعی: ) جداسازي ( گذارياز طریق فاصله ماريسیاست مبارزه با بی -2

ارند افراد دیگر است، توصیه بر جداسازي اجتماعی د به و ویروس که نیازمند انتقال از فرد به فردتأکید بر ماهیت زیستی 

ب در سبکشانند، رعایت فاصله منایط عدم سرایت به دیگران به نابودي تا ویروس را اصطالحاً خلع سالح کرده و در شرا

ی در فضاهای» ماسک«، استفاده از ها با آب و صابون با روش علمی و زمان کافیفردي، شستشوي مرتب دست روابط

ضور ح ، کاهشی و تنفس در فضاي نزدیک ناگزیر است کالم دیگر حضور دارند و امکان تماس و رابطه هايانسانکه 

هاي مختلف تفریحی و ...، رعایت یک سلسله مردم در سطح جامعه و پرهیز از حضور غیر ضروري در مکان

هاي یتاند مانند انتقال بسیاري از فعالپیدا کرده یده اپیدمی کرونا در سراسر جهان عمومیتهایی که پس از پددستورالعمل

تغییر ساعات کار و نوع خدمات و اساساً  ،از روابط سابق رو در رواجتماعی و مشاغل به فضا و امکانات مجازي و دوري 

بیماریابی و غربالگري جمعیت،  -1هاي بهداشتی و درمانی براي نحوه سازماندهی کارکنان ادارات و ...، تالش سیستم

ا اولویت کسانی بستري کردن و مراقبت از بیماران بد حال ب -3 ،مراقبت و درمان بیماران خفیف و متوسط در منزل -2

اي دارند، تحقیق جهانی و متمرکز در مراکز علمی براي پیدا کردن واکسن مناسب و داروي مؤثر هاي زمینهکه بیماري

  و ... Covid-19 ي عفونت با کرونا ویروس مولد بیماريبر رو

 داف جلوگیري کرده و با اهونا که از ابتالي گسترده و عمومی به ویروس کر با انجام روشهاي فوق،سعی عمده بر اینست

شود. دانشمندان معتقد به این ، زنجیره گسترش ویروس قطع Covid-19ساختن واکسن مناسب و داروي مؤثر بر علیه 

از س دست بکشیم و بگذاریم تاخت  و تاجتماعی، ضروري نیست از مهار ویرو کنند که براي مصونیتاظهار میسیاست، 



اند انتقال شوند. بسیاري از کشورهاي جهان در همین فاصله کوتاه توانسته نده جمعیت مصونبانی بگیرد، تا باقیماقر کند و

راوان، ف ،نه از طریق قربانیهاي» جمعی یایمن«اي در روز به کاهش برسانند. در این سیاست العادهویروس را تا میزان فوق

  آید.، به دست می»اکسیناسیونو«از طریق سیاست جداسازي و تنها راه مطمئن و واقع بینانه :ه کبل

 یک شبکه بهداشت سراسري مواجه هستیم. ما باید با مان با وجوددر اجراي این سیاست، خوشبختانه در کشور عزیز

ی، گذاري (جداسازي) اجتماعاصلهایت همه جانبه دولتی ضمن اجراي سیاست فکمک این شبکه و با تصمیم قطعی حم

اي سراسري ترهگسی و در میلیونهاي تشخیص کرونا در ابعاد به کمک آزمایش و کیتالگري گسترده جمعیت غربباید بر 

  در میهن عزیزان اتکا کنیم.

  

  ضرورت توجه به معیشت مردم:

شده  هاي علمی و اثباتردن روشگذاري (جداسازي) اجتماعی و دنبال کسازمان نظام پزشکی با اعتقاد به سیاست فاصله

ها نفر ، نگرانی عمیقی از بابت معیشت و گذران زندگی میلیونCovid-19وع بیماري با شیبین المللی براي مقابله 

 حاشیه کالن شهرها، دستفروشان، و در یک ازنشستگان لشکري و کشوري، اقشار تهیدستکشاورز، کارمند، کارگر، ب

  نند.کها ایرانی دارد که مطابق بیانات مقامات دولتی زیر خط فقر زندگی میکالم میلیون

شریف  این ملت تی درستی، توجه به زندگی و نحوه معیشتزمینه اجتماعی الزم و شرط اولیه اجراي هر سیاست بهداش

در  تی و عملیهاي ضربامکانات و منابع مالی نظام، طرح  است. لذا، ضرورت دارد جمهوري اسالمی ایران با تجمیع کلیه

در حال حاضر توان مالی  را درآورد. را در نظر داشته و سریعاً به اج دههاي اجتماعی یاد شفی از گروهحمایت واقعی و مک

  ها ایرانی وجود ندارد.ساده، در میان میلیون »ماسک«براي خریدن 

  

  : »ثروت ملی« بمثابه »میراث علمی دانش و فن پزشکی«حفاظت از 

 هاي علومها و مراکز بهداشت و دانشگاه(خدمات اولیه سالمت) به دلیل خانه P.H.Cدر میهن ما، امکان عملکرد به 

، اول مبارزه با این اپیدمی از سوي این شبکه کشوري عمل میکند، وجود دارد. لذا در خط پزشکی که مانند یک شبکه ملی

ئه هشدارهاي الزم به مردم، ها تحت پوشش و ارااین عزیزان به غربالگري بیماران، اقدامات آموزشی در میان جمعیت

د پردازند، توانائی و وجوگیرد میین توزیع برخی اقالم دارویی که جملگی به رایگان انجام میها و همچنگیرينمونه

هاي بهداشت، در مقابله خط اول با کرونا بسیار مؤثر بوده و در این راه متأسفانه مانند سایر اجزاي نظام سالمت این شبکه

  اند.و شهدائی نیز به پیشگاه سالمت مردم تقدیم کرده ه دت متعددي را متحمل شعزیزان ضربا

 ان،درمانی در وزارت بهداشت درم گوناگون بهداشتی و هاي تیوریکها و تواناییرب و کارشناسیطی پنجاه سال اخیر تجا

 »داررتبه«ارایه خدمات بهداشتی ، در حوزه شرق مدیترانه در WHOاز نظر  اي متبلور شده ودر وجود کارشناسان خبره

. دانش بهداشتی و کارشناسی علمی در میهن ما از عمق و گستره قابل توجهی برخوردار است. عملکرد سیاسی هستیم

هاي کلی نظام داشته و نماینده توان علمی و کارشناسی موجود در کشور ها در ادوار مختلف، بستگی به سیاستدولت

  نیست.



هاي دانشگاهی و هاي مختلف علوم پزشکی در مراکز دانشگاهی، بیمارستانگرانقدري در عرصهحضور دانشمندان 

در  باال و پتانسیل اجرائی با ارزشی صصی در کشور ما، پشتوانه علمی و دانش فنیهاي علمی تخخصوصی و در انجمن

  رود.مراقبت و درمان بیماران مختلف به شمار می

و در  دآینبه حساب می »ثروت ملی«هستند، یک  »میراث علمی دانش و فن پزشکی« الذکر کهنیروهاي فوق مجموعه

  اولویت قرار دهند: ولین اجرائی نظام موارد زیر را در مسئ راستاي حفظ این ثروت ملی الزمست

ده نکناند، بسیار نگرانهیچ کوششی فروگذار نبوده ازن فدارکاري که طی این چند ماهه خستگی و فرسودگی همکارا

زشکی جامعه پ فعال است. تا حدي که مقام معظم رهبري، در بیانات تیر ماه خود از پدیده خستگی و فرسودگی نیروهاي

دند. بنابراین استخدام پرستاران تازه نفس و فراهم کردن  امکان استراحت و تجدید ابراز نگرانی کر و همکاران مربوطه

  کادر پرستاري موجود ضروري است. قوا براي

مت و در رابطه با حفظ سال آید و بایدک دارائی بزرگ به حساب میی د هر کدام از این همکاران، براي این ملتجو -

ات درمانی به این ملزوموبهداشتی هاي شریف این عزیزان توجه اکید به ملزومات حفاظت شخصی و تجهیز فعاالن جان

(PPE) ک که داوطلب کم یهایشور قرار گرفته و نیز نهادها و سازمانن بهداشت و درمان کاهاي متولیدر اولویت برنامه

  هاي خود را در این امر مهم متمرکز کنند.اند، تواناییبه این مجموعه شده

  بسیار ضروري است.  »ثروت ملی«تشویق و قدردانی از این  -

هاي مختلف ریاست کل و سایر مسئولین سازمان نظام پزشکی بارها عنوان شده است، ضرورت دارد به طوري که در نامه

هاي مالی و اداري و نیز تسهیالت قانونی و تخفیفات مالیاتی همراه ها و تشویقها با مساعدتها و تکریماین تشویق

  شود. 

  ، در آستانه روزهاي سخت آینده، قطعاً به نفع هیچکس نخواهد بود.»ثروت ملی«خسته و فرسوده و دلگیر شدن این 

  

  اي و با کدام مالحظات؟، با چه برنامه»در خانه بمانیم«

گذاري در کنار مزایاي بسیار فاصله» در خانه ماندن«اي که در سراسر دنیا مورد توجه قرار گرفته این است که: پدیده تازه

ریزه «و کنترل ویروس، عوارضی نیز دربرداشته است. تغذیه نامناسب و روي آوردن به اجتماعی در کاهش شیوع بیماري 

و مصرف کالري زیاد همراه با کاهش فعالیت بدنی و عدم ورزش کافی و مناسب، منجر به افزایش وزن و پر » خواري

  است.شده لروز، دیابت، زیادي فشار خون و ... خطر شدن وضعیت بسیاري از افراد دچار آترواسک

  ت.کنترل پزشکان خارج کرده اسعروقی و دیابتی بسیاري را از  -اي، بیماران قلبیعدم مراجعه منظم براي معاینات دوره

ها به درون منازل مردم در زمینه تغذیه، ورزش، و چگونگی کنترل دن این آموزشکار، توجه به امر مهم آموزش و بر چاره

 (Tele medicine)ي با بهره جوئی از امکانات اینترنتی و پزشکی از راه در هاي غیرواگیر و مشکالت سالمندبیماري

  است.

جدید در روابط اجتماعی، خواه و نا هاي باید توجه داشت که سایه شوم اپیدمی کرونا، از دست دادن عزیزان و محدودیت

گردد. سازمان حی و روانی میهاي روعصبی و تشدید عوارض بیماري پیدایش اختالالتخواه پس از چند ماه منجر به 



د تا از جنبه روانشناسی اجتماعی و روانشناسی فردي، در کنروانپزشک و روانشناس دعوت می نظام پزشکی از همکاران

و سطح ارائه آنها را در جامعه، از هر طریق ممکن  یهاي آموزشه و حجم برنامهرحله از اپیدمی به یاري مردم شتافتاین م

هاي متعدد فضاي مجازي ضروري است که امکان ارتباط گسترده این افزایش دهند. طبیعی است که رسانه ملی و رسانه

  با دشواري کمتري همراه شود. 19-ند تا اجراي امر مبارزه ملی با بیماري کوویدهم آورهمکاران را با مردم فرا

پر  ختلف به تولید آثاري مهاجویانه و مهربان مسئولین با هنرمندان متعهد که در عرصهن رابطه رفتار مسالمت در همی

ق امکان تنفس و ابراز وجود به سالی رسیده باشد که باالخرهن بسیار ضروري است. شاید زمان آ اند،پرداخته ارزش هنري

هاي گشایش در روانشناسی اجتماعی خواهد بود. حضور گاه ترین گرهگوناگون هنري داده شود. این یکی از مهم

دانشمندان، هنرمندان و نویسندگان محبوب مردم در رسانه ملی و سخن مستقیم ایشان با مردم بسیار به تلطیف روحیات 

  و بهبود شرایط معنوي و روانی جامعه کمک خواهد کرد.

  

  ه با کرونا هستند:ها و نهادهاي مردمی، سنگرهاي مبارزها، تشکلسازمان

ترین سنگر مقاومت هاي مردمی، در آموزش مردم و حمایت از سالمتی ایشان، مهمهمگرائی و همصدائی نهادها و سازمان

که  یهایدر برابر امواج سهمگین این بیماري شوم و خطرناك است. سازمان نظام پزشکی از نهادهاي مردمی و تشکل

آورد تا ضمن حمایت از مبارزه اند، صمیمانه دعوت به عمل میدها در خود گرد آوراي مرجع اجتماعی رهنخبگان و گروه

هاي حفاظتی و بهداشتی به ها و روشو جلب توجه مردم به دستورالعمل ، در امر بسیار مهم آموزش19-اري کوویدبا بیم

  د.هاي مشترکی را دنبال نماینبرنامه اپیدمی حاضر، با همدلی و اتحاد  منظور کنترل

و  مندانهاي هنرهاي منتخب کارگران، کانونون وکالي دادگستري، کانون معلمین، خانه کارگر و سایر تشکلکان

ا تقویت ده و بتوانند و باید پا پیش نهامی، هاي مختلف پزشکی و ... تخصصی رشته -هاي علمیانجمننویسندگان، 

متی مردم، تمدن کشور و حیات هموطنان تشکیل دهند. ف یکپارچه و متحدي در دفاع از سالهاي موجود، صتالش

ین هاي مردمی در همها و در مراکز بهداشتی و درمانی، نیازمند حمایت از سوي پویشمبارزه جامعه پزشکی در بیمارستان

یسر م مردمی و خیرین، امکان فعالیت براي بسیاري از مراکز يارتباط است. تاکنون نیز بدون کمک و امدادرسانی نهادها

  شد.نمی

  

  بندي:پیام آخر و جمع

انجامد. هاي مختلف تعیین تکلیف کرد. دوگانگی در تفکر، به تعلل در عمل و شکست در برنامه میابتدا باید با تئوري

اي) روشن (ایمنی گله »ایمنی جمعیتی«دولت جمهوري اسالمی ایران باید تکلیف خود را با اعتقاد و گرایش به سیاست 

سازد. توصیه اکید ما این است که دولت جمهوري اسالمی ایران با فاصله گرفتن از چنین سیاست و روش غلطی، با در 

س هاي گسترش اپیدمی ویرو، راه»اجتماعی گذاري (جداسازي)فاصله«پیش گرفتن یکپارچه، شفاف و مصمم سیاست 

اي متقابل و دوستانه با همه نیروها و عوامل مؤثر در جامعه، با اقداماتی رابطه االمکان مسدود کرده و درحاضر را حتی

گیري از تجارب و دانش بهره -2غربالگري میلیونی جمعیت و شناسایی ناقلین سالم و مبتالیان بدون عالمت،  -1مانند: 



 هاي آزمایشگاهی با کیفیت بااله کیتتهی -3، هاي پیشگیري و درمان ه برنامهنمودن لحظه به لحظ ، و به روز جهانیان

تر و مهم (PPE)حفاظت شخصی تدارك امکانات  -4است،  و کمیت میلیونی که یک ضرورت برجسته در مقطع فعلی

ی و هاي خستگبا زمینه ن، و باالخره ها ایرانی که قادر به خرید آن نیستند قرار دادو در اختیار میلیون »ماسک«از همه 

مقابله نماید. دولت و مجموعه حاکمیت جمهوري اسالمی ایران،  »غنی دانش و فنون پزشکی کشور میراث«فرسودگی 

ها و نقطه نظرات فعالین جامعه پزشکی و تولیدات فکري و دلسوزي انه روزهاي سخت آینده، الزم است نصایحدر آست

 "گیرهمه"و  "نگرجامع"هاي بهداشتی تو اولویت اجراي سیاسشور را مورد توجه اکید قرار داده کارشناسان برجسته ک

  را در این مقطع از تاریخ میهن، عمالً قبول داشته باشند.

  

  

  

  رییس مجمع عمومی سازمان نظام پزشکی                            

  دکتر عباس آقازاده                                         


