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 خدا  انم هب
 

 کرونا با مقابله در کشور بهداشت خانواده و سالمت مراقبین ،بهورزان نقش

 

 روز بود. خواهد «سالمت مدافعان از همگانی حمایت» هفته این محوری شعار است. سالمت هفته ماه اردیبهشت هفتم تا یکم 

 دلیل است. شده گذارینام «کرونا با مقابله در کشور بهداشت خانواده و سالمت مراقبین ،بهورزان» نام به هفته این نخست

 .است ملی بسیج برنامه اجرای در بهداشت بخش کارکنان بدیلبی نقش گذارینام این
 تالش و همکاری و هادانشگاه و بهداشت وزارت ستاد در بهداشت بخش کارشناسان و مدیران اهتمام با ملی بسیج غربالگری برنامه
 از نفر میلیون6۷ کنونتا و گردید آغاز پزشکان و سالمت مراقبین بهورزان، ویژهبه محیطی هایواحد کارکنان روزیشبانه و جانبه همه
 که است مفهوم بدان اقدام این اند.گرفتهقرار پیگیری و منتخب مراکز به ارجاع دور، راه از مراقبت آموزش، ارزیابی، مورد کشور مردم

 گردید مقرر گام این اجرای ازپس .است شده انجام درصد ۰۱۱ تا ۵۹ میزان به کشور نقاط اتفاق به قریب اکثریت در غربالگری پوشش
 یهابیماری به مبتالیان ،سال 6۱ باالی افراد بر مشتمل خطر معرض در افراد بررسی به بهداشت بخش کارکنان غربالگری دوم گام در

 کنندگانمصرف و باالبدنی توده با افراد و باردارزنان ،ایمنی نقص با افراد تنفسی، هایبیماری ،سرطان ،خونفشار ،دیابت :نظیر ایزمینه
 فرد با که کسانی و نزدیکان یا خانوار اعضای مرحله این در شد مقرر این بر عالوه نمایند. سرطان ضد داروهای و استروئیدی داروهای

 جمعیت بقیه ادامه در و شوند پیگیری و مراقبت اندداشته تماس کرونا مثبت تست نتیجه با افراد و شده ترخیص یا و شده بستری بیمار
 هاآن برای منتخب مراکز به ارجاع نیاز صورتدر و راهنمایی و آموزش اول مرحله همانند و شده غربالگری دوم مرحله برای مجدداً
 واجدین این است. شرایط واجدین برای آزمایشگاهی هایتست انجام دوم گام در مهم و توجه درخور اقدامات جمله از .شود انجام

 مراقبین و بهورزان طریق از منتخب مراکز به شده ارجاع افراد و مبتالیان با تماس معرض در افراد خطر، معرض در افراد شامل شرایط
  هستند. سالمت

 گسترده مداخالت انجام با مردمی بسیج نیروهای با همراه بهورزان و محیط بهداشت کارشناسان غربالگری برنامه اجرای موازات به
 دادند. انجام را خصوصی و عمومی اماکن و محیط سازیسالم به مربوط اقدامات
 ورودی مبادی کنترل و هاشرکت و ادارات کارکنان و کاری فضاهای از مراقبت هایزمینه در مختلفی هایفعالیت برنامه این با همگام
 گنجد.نمی مجمل این در آنها شرح که شد انجام شهرها

 بود. عملیات انجام در بهداشت وزارت از خارج هایسازمان گسترده حمایت و مشارکت رسید ظهور به هابرنامه این تمامی در آنچه

 با ابتال بر ثرؤم عوامل کنترل و خطر معرض در و ماربی افراد برای خدمات پوشش ایجاد هایراهبرد تریناساسی برنامه این اجرای با

 در اجرایی هایرویه ترینسریع و یافت تحقق مردم و هاسازمان سایر و بهداشت وزارت از دسترس در منابع تمامی از بیشینه استفاده
  یافت. تحقق مردم حقوق و ایمنی اصول رعایت با عوارض کاهش و بیماری گسترش از پیشگیری

 را برنامه این اجرای نتایج شد. انجام دسترس در منابع و اجرایی هایقابلیت گرفتن نظر در با و علمی اصول برمبتنی  اقدامات این
 :کرد خالصه زیر موارد در توانمی

  آن کنترل و گیریپیش و خطر عوامل و بیماری زمینه در هاخانواده و افراد مهارت و نگرش دانش ارتقای .۰
  اماکن و صنفی واحدهای در فعال افراد مهارت و دانش ارتقای .2

  اجتماعی هایفعالیت به نیاز صورت در خطر کاهش برای افراد مهارت و دانش ارتقای .3
 غربالگری و شده وسازماندهی بندیسطح شکل به منتخب واحدهای و مراکز به افراد ارجاع فرایندهای اجرای در تسهیل .4

 ایجاد و بستری و تخصص یهابخش به سنگین بار تحمیل از پیشگیری و نیاز مورد مسیرهای در آنها هدایت و بیماران
 .بیماری از ناشی عوارض و میرومرگ کاهش و بستری هایشبخ در ترکیفیت با و ترطوالنی هایمراقبت امکان
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  منزل در مراقبت بهینه اجرای .۹
 آنها اطرافیان و بیمار افراد و جامعه در بیماری از ترس از ناشی روانی بار کاهش .6
  شده ترخیص و مشکوک موارد پیگیری .۷

  خودمراقبتی آموزش و جامعه توانمندسازی ،سازی حساس .8
  اجتماعی هایفعالیت و کار و زیست فضای در گندزدایی خانگی، قرنطینه فرآیندهای اجرای در تسهیل .۵

 
 اجرایی و علمی یهابدنه میان بخشی برون و بخشی بین گسترده همکاری سازماندهی برنامه این فرد به منحصر هایویژگی جمله از
 ارائه واحدهای سطح در و شهرستانی دانشگاهی، کشوری، سطوح در اجرایی و گذاریسیاست هایکمیته تشکیل .بود کشور سطح در

 سازمان احمر، هالل سازمان سیما، و صدا بسیج، مقاومت نیروی پاسداران، سپاه بر مشتمل ذیربط هایسازمان کلیه مشارکت با خدمات
 .گردید انجام ذیربط هایسازمان سایر و کشور وزارت کشور، اورژانس

 سالمت تحول برنامه طول در که شبکه نظام .شد مدیریت مردم آحاد و کشور سطح در موثری نحو به برنامه هارسانه با هماهنگی با
 امکانات الکترونیک پیگیری و مراقبت امکان و اطالعات ثبت یهاتکنولوژی از گیریبهره با بود نموده کسب را نیاز مورد الزامات

 .آورد فراهم خدمات از مردم مندیبهره و دسترسی و بیماری شیوع و بروز میزان ارزیابی و خدمات شیابیارز و پایش جهت متعددی
 در دارند خدمات به نیاز که مردمی تا ،شد اندازی راه salamat.org.ir درگاه مردم توسط اظهاری خود ثبت امکان ایجاد منظوربه

 شوند. هدایت کشور سالمت شبکه بستر
 
 

 گردید استوار تیم ۴ تشکیل محور بر برنامه سازماندهی کار: 

  سالمت مراقبت تیم .1

  محیط سازیسالم مداخالت تیم .2

  هاشرکت و ادارات بسیج تیم .3

 شهرها ورودی مبادی کنترل تیم .۴
 
 
 و بهورزان هدایت وتحت سازی سالم هایتیم و مراقبت هایتیم قالب در ۰۵-کووید بیماری با مبارزه برنامه در بسیج نیروهای حضور با

 برنامه مراحل تمامی در این برعالوه .شد گذاشته اجرا به کشور سطح در ایگسترده اقدامات محیط بهداشت بازرسان و سالمت مراقبین
 داشتند. برنامه اجرای در ایجانبه همه مشارکت سالمت رابطین و سفیران

 جهت مسافرین نیز و خانوارها ،افراد برای ۰۵ کووید بیماری زمینه در اظهاری خود و غربالگری پیگیری و ثبت برای الکترونیکی درگاه 
 دهندگان ارائه برای الکترونیک درگاه این در تحوالت و تغییر ایجاد با زمان درطول و شدگرفتهکارب ،مشکوک افراد هایمراقبت پیگیری
 نمونه تکرار یا و مجدد ارزیابی جهت کرونا مثبت تست دارای افراد فراخوان امکان و گردیده ایجاد نیاز مورد هاینقش مختلف خدمات

 شد. ایجاد آن در
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 تبطمر اقدامات از ایگسترده طیف توانست سالمت نظام کرونا با مقابله ملی بسیج برنامه اجرای با :گفت توانمی خالصه طوربه 

  نماید. مدیریت کارآمدی نحوبه کشور در را بیماری با
 میلیون 4 از بیش پرخطر  افراد غربال میزان است. رسیده نفر میلیون ۷6 به نزدیک کشور کل در شده غربال افراد تعداد حاضر حال تا 
 8۱۱ و میلیون ۰6 تعداد و سال 6۱ باالی افراد از نفر هزار 8۱۱ و میلیون ۹ به نزدیک هاغربالگری این در است. بوده نفر هزار2۱۱ و

 درصد 3/۵۷ از بیش است. نفر هزار 3۹۱ و میلیون 2 بر بالغ شده انجام هایپیگیری تعداد اند.شده غربال سال ۰۹ زیر  افراد از نفر هزار
 اند.نموده ابراز خدمات از را خود رضایتمندی مردم

 
 ستادهای تشکیل به اقدام هاشهرستان و دانشگاهی طوحدرس کشور پزشکی علوم هایدانشگاه غربالگری هایبرنامه انجام راستای در

 روستا سطح تا کرونا مدیریت هایتیم تشکیل قالب در اقدامات روستاها در بهورزان به دسترسی با .نمودند کرونا مدیریت و بحران
 و عمومی واحدهای سازی سالم مدیریت و کار و محیط سالمت ارتقای زمینه در مداخالت انجام به اقدام روستاها بهورزان شد. انجام
 محیط بهداشت نکارشناسا و دادند انجام را هاپیگیری و غربالگری گسترده اقدامات سالمت مراقبین نیز شهر سطح در .نمودند اماکن

 گسترده همکاری هابرنامه این تمامی در .کردند هدایت و انجام را اختصاصی و عمومی اماکن و محیط سازیسالم گسترده اقدامات
 بیمار اطرافیان به آموزش و خانه در قرنطینه به توصیه .شد انجام دولتی غیر و دولتی نهادهای و هاسازمان سایر و ،بسیج قالب در مردم

 شد. انجام بهداشتی یهاتیم وسیلهبه عمومی اماکن و پرتردد اماکن به مربوط امور کلیه مدیریت و متوفیان اطرافیان نیز و
 و بهداشت حوزه گمنام و ایثارگر کارکنان گسترده مساعدت با که است جهان در نمونه و بزرگ ثر،ؤم رخداد یک اقدامات این مجموعه 
 است. شده انجام بسیج مقاومت روهاینی ویژهبه همکار هایسازمان تمامی مشارکت با
 
 و سالمت انمراقب و بهورزان باالخص بهداشت بخش کارکنان از مکرر طوربه مسئولین تمامی و وزارت محترم قامم

 اند.نموده تقدیر است نظیربی دنیا در که فرد به منحصر و گسترده عملیات این انجام در کارو محیط سالمت کارکنان

 
 دند:نمو اظهار چنین کردندارسال هادانشگاه به ۰3۵۵ ماهنفروردی هجدهم تاریخ در که ایهمکاتب در وزارت محترم مقام 

 بر تکیه با امروز و بودیم کشور سالمت نظام کارکنان ناپذیرخستگی تالش از نظیربی هاییصحنه شاهد کرات به گذشت که ایامی در »
 و دلدادگی و لطف از سرشار نو فرهنگی درمان و بهداشت هایبخش در پرتالش همکاران گفت توانمی راسخ اعتقادی با شواهد این
 این در که مجاهدتی فرهنگ و هاتالش این خاطره یقین به آفریدند. کشور شریف مردم آحاد برای سالمت خدمتگزاری عرصه در ایثار

 سالمت برای وقفهبی تالش و خدمتگزاری سعادت به نیز را آنها و بود خواهد نآیندگا برای ارزشمند ایذخیره رسید ظهور به راستا
 «کرد. خواهد رهنمون مردم

 
 

 تیم اعضای سایر نیز و سالمت مراقب و بهورز ارجمند برادران و خواهران به را بهداشت وزارت ارشد مدیران و خود تشکر ایشان 

 سالمت، شبکه مدیریت در که همکارانی تمام نیز و دارند مداخله کار و محیط سالمت هایزمینه در ملی بسیج طرح در که سالمت

 بهورزان مربیان و کارکنان دهندگانآموزش نیز و کنندمی فعالیت بیماری هایمراقبت و گیریپیش هایبرنامه انجام و هاداده ثبت

 نمودند. اعالم
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 است داشته نقش بزرگ دستاوردی چنین قتحق در شبکه نظام از فرد به منحصر ویژگی چند تردیدبی: 

 
 است. کشور ییجغرافیا پهنه در مردم آحاد برای عادالنه و گسترده دسترسی ایجاد هااین نخستین .۰

 
 زیر موارددر توانمی را سازیمدرن و تحول و تغییر این است. آن سازیمدرن و سالمت نظام در تحول و تغییر دوم ویژگی .2

 کرد: خالصه

 آینده هایافق و مردم روز نیازهای بر منطبق جدید خدمات اجرای -
 سالمت تیم در خانواده پزشکان و جدید تخصصی کارشناسان کارگیریبه -

 خدمات هدایت و پیگیری و اطالعات ثبت فرد به منحصر نظام یک کارگیریبه -
 

 و بوده روستا نهاد از برخاسته که است رزبهو بومی چندپیشه کارکنان کارگیریبه آنها مهمترین از یکی شاید و سوم ویژگی .3
 عجینند خود مردم زندگی و کار با

 
 در اساسی نقشی که است سالمت مراقب عنوان تحت متعهد و هچندپیش کارکنان کارگیریبه چهارم مهم بسیار ویژگی .4

 خدمات ارائه نظام و بستری هایبخش بین ارتباط ایجاد با و گرفتند برعهده را شهری جامعه در مردم به رسانیخدمت
 بهداشتی گسترده نظام وسیله به هاپیگیری و مراقبت امکان تا نمودند ایجاد بهداشت و درمان بخش بین پلی بهداشتی

 .یابد تحقق ورکش
 به منحصر و گسترده ساختار یک که دهندمی تشکیل را نفر هزار ۹۹ بر بالغ جمعیتی سالمت مراقبین و بهورزان مجموعه .۹

 است. دنیا سطح در پیشه چند خدمات دهندگانارائه از فرد
 

 به منحصر اقدامی مردم سالمت مرزهای از دفاع در بهداشت جبهه گمنام سربازان گسترده اقدامات تردید بی 

 که است سالمت نظام در آیندگان راهنمای و شد خواهد ضبط و ثبت کشور تاریخی اسناد در که است فرد

 به صادقانه رسانیخدمت سعادت به را سالمت خدمات دهندگان ارائه و کارگزاران آینده هاینسل تواندمی

 سازد. رهنمون الهی رضای و مردم

 

 در ملی شعار یک عنوانبه امروز که است «سالمت مدافعان از همگانی حمایت» گمنام سربازان این به منطقی پاسخ یگانه اًیقین

 شد. خواهد بیان کشور مختلف هایسازمان و نهادها و ایران شریف ملت آحاد زبان از سالمت هفته
 


