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 اریان من، جوان بمان
 

 رئیس/ سرپرست محترم دانشگاه / دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ...

 
 

 با سالم واحترام

 د مردمانز کالبجان را ا در کشور که خواب را از چشمان شما وتوجه به حضور ویرانگر ویروس کرونا  با

ه قبال تقدیم ک 11/1/1399د مورخ /55/104گرفته است ، الزم دیدم وصیت نامه ای دیگر پیرو نامه شماره 

ید. عه فرمایمطال کرده ام بنویسم و در درجه اول تقاضا کنم آن نامه را یکبار دیگر  پس از گذشت هشت ماه

گی از آلود یجی کهتغییراتی است که در ساختار مدیریتی کشور برای کنترل کرونا و نتا نوشتن این نامهعلت 

ه ه است که منجر به تغییر شاخص های ارزیابی شدمدآاین ویروس منحوس برای مردمانمان پیش 

 است.بعضی از این تغییرات عبارتند از: 

 کنترل کرونا درن یاورود حاکمیت برای پشتیبانی از مجر-1

 رهبری وزیر محترم کشور  به تاسیس قرارگاه در ستاد ملی کرونا -2

 تشکیل شورای مشورتی مدیریت  بیماری کرونا در وزارت بهداشت -3

 کشور  تمامگسترش بی سابقه و افسار گسیخته ویروس در -4

 افزایش میزان مرگ ناشی از آلودگی خارج از ضابطه های آماری علمی جهان -5

 پیش بینی بدتر شدن وضعیت در آینده در صورت عدم تغییر در روش های انتخابی امروز -6

ه هداشتی کی پشتیبانی نیروهای ببسیج کشور برا، مانند حضور ساختارهای علمی و دلسوز اجتماعی-7

 ن می ایرای اساللیونی نیروهای تحت پوشش سازمان هالل احمر جمهوریانشاهلل موثر باشد و اعالم آمادگی م

شور که کسراسر  و معاونین و مسئولین محترم دانشگاه/دانشکده های علوم پزشکی ءتجربه نه ماهه روسا-8

  .ش قراول به حساب می آینددر مقابله با ویروس کرونا سردمداران پی

 تجربیات کشورهای جهان در نقاط مختلف که نتایج مثبت و یا منفی داشته اند. -9

 ن آتغییرات علمی در شناخت عملکرد ویروس و چگونگی مهار -10

ان مردم جگونه با ذکر این دالیل هدف را ارزشیابی مسئولین ملی و محیطی عنوان می کنم تا معلوم شود چ

 نظام مقدس جمهوری اسالمی را حفظ کنیم . و آبروی

ای اندارد هز استا( شده امروز پاندمیکه مقابله با یک اپیدمی ) ،همانطور که در مکاتبات قبل ذکر شده است

. ی شودمعلمی روشنی برخوردار است و عدم رعایت آن منجر به شکست و بی آبرویی نظام و مرگ مردم 

 از ویروس شامل موارد زیر است : اصول و دالیل کنترل اپیدمی ناشی 

نیم و می دا م شدهانجا به خوبیشناخت عملکرد و عامل اپیدمی و بیولوژی انتشار و بیماریزایی آن که امروز 

 که انسان عامل انتشار و انسان دیگری  آماده ابتال است.
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زمند اران نیا: بیمب، گروه گروه الف :بیماران نیازمند مراقبت در بیمارستان  ،ان های مبتال به سه گروهسان

 .ج: بیماران بدون عالمت تقسیم می شوند گروه مراقبت سرپایی و

ه س این .ندن هستآحاملین و یروس و عاملین انتشار  ،هر سه گروه چه در خانه ، خیابان و چه در بیمارستان

 می باشند. گروه اصلی هدف نظام سالمت ،گروه به عنوان عامل و نماد انتشار ویروس

 :موارد زیر است اهداف اصلی نظام سالمت در این مورد شامل

 (Totally Early Detection =TEDن )کشف زودرس همه مبتالیا -الف

 (Rapid Responseنها )آپاسخ سریع به  -ب

 PCRت های از کی امروز استفاده دالف، از هر چه در اختیار داریم استفاده می کنیم ، استاندار هدفبرای 

ه ای به ا لحظمسئولین حوزه سالمت هرگز نباید منتظر لوازم تسهیل گر باشند و پاسخ سریع ر است ، اما

 عقب بیاندازند.

ا منفی کاذب هستند و پس از هدرصد تست  80-100که در چهار روز اول ابتال بین  به خاطر داشته باشیم

می رسد و از آن به بعد باز درصد  80-100به هشتم تا دهم آن احتمال مثبت شدن بیشتر می شود و روز 

م در هکاذب هستند آن منفی  PCRدرصد موارد تست ها  38هم کاهش می یابد ، به طور خالصه قریب 

 . شرایطی که نمونه گیری درست و علمی و انجام تست نیز با شاخص های علمی انجام شده باشد

( را چه TEDرس همه مبتالیان ) به هر حال نظام سالمت با مدیریت سردمداران خط مقدم باید کشف زود

 هند.انجام د غیره با نشانه های بالینی و یا روش های اپیدمیولوژیک و چه با استفاده از کیت های تشخیص و

ی روند تان مبه بیمارس پس از کشف مبتالیان و حاملین عده ای با شاخص های معینی که اعالم شده است ،

 مسئولین وظیفه پرستاری و طبابت از انها مراقبت می کنند . اماو همکاران ما در باالترین سطح تحصیلی 

 سالمت در اینجا تمام نمی شود و اقداماتی باید صورت دهند. 

 شاخصه ی ر اساسکه در خانه قرنطینه شوند. که ب دستور مقرر می شودعده ای هم یا با دستور، و یا بدون 

 کاهش می یابد( روز است )با شرایطی تا ده روز  14ویروس این مدت 

ار و روه بیممرقومه است  عدم مراقبت از ویروس در این  سه گ در این ععامل تصدیه کنکته بسیار مهم 

 کهند بوده ا عدم شناخت و پیگیری کسانی که با این گروه مبتال و حامل در تماسهمچنین حاملین است . 

دت د ) به موده اندر تماس نزدیک با بیمار باین گروه به دو دسته تقسیم می شوند ، دسته اول  افرادی که 

 نجام شدهقات ایک ربع ساعت در فاصله یک متری و یا هر شاخصی که مایل باشید تعریف کنید( بنا بر تحقی

ار مل و بیمد عامل و حانفر به ازای یک بیمار و یا حامل است.این افراد از نظر نظام سالمت بای 4/6این افراد 

  .نظام سالمت خارج شوند فعال ید از زیر چتر مراقبتتلقی شده و هرگز نبا
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   ول کنترلت مسئدسته دوم افرادی هستند که با این افراد در تماس نزدیک بوده اند. بنابراین نظام سالم

 .پنج گروه می باشد 

 بیماران در بیمارستان ها -1

 بیماران با عالئم خفیف -2

 حاملین سالم  -3

 افراد در تماس نزدیک -4

 گروه چهار با افراد در تماس  -5

ای هتست  وظیفه اول نظام سالمت با کشف این پنج گروه تمام می شود که ممکن است با بهره گیری از

 تآنها اس یع بهآزمایشگاهی و یا اقدامات اپیدمیولوژیک و نشانه های بالینی  باشد. وظیفه دوم پاسخ سر

 . )هدف ب(

ند. که ارج شوخاین پنج گروه نباید از زیر چتر مراقبتی نظام سالمت پاسخ سریع یعنی هیچ یک از افراد 

 معموال سه کار برای پاسخ سریع به این پنج گروه انجام می شود. 

لوم رند تا معقرار گی بیمارستانی مورد ردیابیعده ای در بیمارستان هستند که باید عالوه بر مراقبت های -1

یست ژولوپیدمیاردیابی ویروس( این اطالعات توسط همکاران ارجمند شود چگونه و از کجا مبتال شده اند )

 مورد ارزیابی و تحلیل قرار می گیرد. 

گی نطینه خانت از قرآنهایی که بیمار بودند و در خانه مراقبت می شوند)گروه دو وسه( ، باید نظام سالم-2

شان از ت( این نده اسدبیلی به تهران آمآنها مطمئن باشد ) نه اعالم کند مبتالی زنجانی به شمال رفته یا ار

 س را رهاویرو وضعف عملکرد نظام سالمت است که این افراد را از زیر چتر مراقبتی فعال خود خارج کرده 

 کرده است. 

گز ند . و هررار گیرقگروه چهار و پنج  نیز همانند گروه دو و سه باید تحت نظارت مستقیم برای قرنطینه -3

 وصلی بقا اوامل عه دلیل  سالم بودن و نداشتن عالمت رها کنیم به طوری که این گروه از نباید آنها را ب

 انتشار ویروس هستند. 

ن در کان آموضوع قرنطینه هم نکته ای است که باید عرض کنم ، هدف ایزوله کردن فرد است که اگر ام

ه رنطینق یلححتما باید در ممنزل وجود دارد با شاخص های روشن وزارت بهداشت بالمانع است وگرنه 

ست . اوالسیون ه ایزافراد در طی دور نواجبات ایجاد قرنطینه های منطقه ای برای خدمت به ای شوند. لهذا از

.. .واردوگاه ها  دارس،ممولفه های این مراکز با راه اندازی بیمارستان صحرایی متفاوت است و باید از هتل ها، 

ی دستور تئور ن امر شده یعنی ویروس در حال انتشار است و فقط به صورتاستفاده شود هرچه تاخیر در ای

  .قرنطینه داده ایم



 بسمه تعالی

 

  

  

 د/818/104

 ندارد

24/08/1399 
 

 عالیمشاور 
 

تاد مرکزی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکیس-یابان سیمای ایرانخ-ین فالمک جنوبی و زرافشانب-ب(شهرک قدس )غر-انی پستی: تهراننش 

 :نشانی صفحه اینترنتی:   88364111نمابر:   81455401تلفنهای تماسhttp://www.behdasht.gov.ir 

14:3

9 

 اریان من، جوان بمان
 

خارج  منزل آنها که در منزل هستند باید به نحوی مراقبت شوند که حتی برای تهیه مایحتاج ضروری از

 به طور کامل طی کنند.  نشوند و وظیفه حکومت است که کمک کند تا آنها دوره قرنطینه را

دیابی و رت درمان، مراقبگروه اول که معموال بدحال تر هستند  و در بیمارستان بستری هستند غیر از 

این  دهیم بدین معنی که هرگز نباید اجازه ه تبدیل شوند،ویروس هرگز نباید به یک فرد آلوده کنند

 وبگیرند  عهده د را بهداشته باشند . یعنی کس یا کسانی وظیفه مراقبت از این فر "همراه" ها بیمارستان

وس تشار ویرامل انعبه جامعه برگردند زیرا حتما این افراد جز گروه های یک ، دو،  سه و چهار بوده و سپس 

 هستند. 

 ممی کن آنچه گفتم را در قالب اعدادی که امروز در کشور اعالم می شود ، ذکر عپوزش از تصدیبا 

ه ( که اگر گروه یک ، دو ، س)کشف می  کنیم .  PCRیصی روزانه حدود ده هزار نفر بیمار با تست تشخ

 ضریب  منفی کاذب را در نظر بگیرید عدد تغییر می کند. 

 هزار نفر را در بیمارستان بستری می کنیم )گروه یک( سهروزانه حدود 

 نفر را به قرنطینه خانگی می فرستیم )گروه دو و سه(  هفت هزارروزانه حدود 

هار و ) گروه چیستندد هزار نفر )افراد در تماس نزدیک( بی خبریم و یا در زیر چتر ما نروزانه از حال هفتا

 پنج( 

 روزانه حدود چهارصد هزار نفر را اصال نه تست می کنیم و نه پیگیری می کنیم 

 .س نزدیک بوده است برابر گروه در تما 6)گروه پنج( این عدد تقریبی است اما در ویتنام و کره جنوبی حدود 

 شیم باا چهار یک ته روزانه باید پاسخگوی افراد گرو، حتی اگر گروه پنج را از جرگه مراقبتی خود خارج کنیم

 . یا سوال از حکومت و حاکمیت برای پشتیبانی از این امور روشن استآنین می کنیم ، چآیا 

 چه مدتی وا را بدانیم کج توسط همکاران اپیدمیولوژیست یعنی با ردیابیآیا قرنطینه هوشمند انجام دهیم 

کان ست و هرگز اما( و یا اینکه اصرار بر تعطیلی عمده داریم که گران ترین روش  lock downباید ببندیم )

 ل کند. ود عماستمرار برای آن وجود ندارد بلکه تنها فرصتی فراهم می کند تا نظام سالمت به وظایف خ

 یریم اگرر می گزودی مورد ارزیابی قرا ان و جهان باقی بههای روشن در این جه صهبدیهی است با این شاخ

 هستند.  ،عالمانههمکاران عزیزمان نیز هم اکنون در انتظار تالش  ی سالمت وه روح شهداچ

 
 

 


