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 يطلب تيمستند حما

 *زدهميت دولت سيدر شروع فعال 91-ديکنترل کوو يبرنامه مل يارتقا

 

 11/11/0011 پذيرش مقاله:    01/11/0011دريافت مقاله: 

 
 

 دهيچک
ر، يازمند اتخاذ تدابين يمارير گذاشته است. مهار بيجامعه تأث يو فرهنگ ياقتصاد يط اجتماعيابعاد سالمت افراد و شرا  يبر تمام 01-ديکوو يريگ همه

 شنهاد شده است. يراهبرد کالن پ05ن مستند يزدهم است. در ايتوسط دولت س  يبر شواهد علم يراهبردها و اقدامات چندجانبه و مبتن
 

 01-ديکوو ،ملي بهداشت هاي برنامه ها: واژهد يکل

 

 مقدمه
ت ي، با وجود اهميالعال اهلل ظله ادام  يرهبر فرزانه انقالب اسالم

کرونا را به عنوان  يريگ ، کنترل همهيو فرهنگ يموضوعات اقتصاد

 يريد گ اند.آثار سوء تدداوم همده   له کشور برشمردهئن مسيتر يفور

رابعاد از جملده  يبلكده سدا   ؛سدت يفقط منحصر به سالمت جسدم ن 

، در سدح  فدردي، ندانوادگي و    يو معنو ي، اجتماعيسالمت روان

جامعه را  يو فرهنگ ياجتماع ،ياقتصاد يها اجتماعي و همه جنبه

همه جانبه در مهار  يها ر قرار داده است. تالشيبه شدت تحت تأث

زدهم يدولت س يها ن آزمونيتر از سخت يكين و ي، اوليمارين بيا

بدايي آن،   يريپذ تيويروس و سرا ييزا يماريات بياست. نصوص

روابط و رفدت و   يها رانه در جامعه، شبكهيشگيپ يکاهش رفتارها

حضور  يبرا يتوجه و دوستان( و کم ين افراد )نانوادگيب يآمدها

، موجد  شدده،   يبرنامده ملد   يهدا  يدر تجمعات مختلف، و کاسدت 

در سدح  کشدور    يرانه و اقددامات درمدان  يشدگ ير پيتداب ياثربخش

ن يد افتده اسدت. مهدار ا   يش ير افزايوم زان ابتال و مرگيکاهش و م

 يدولدت و نهادهدا   يهدا  هم به تالش گسترده همه بخدش  يماريب

و هم به بازگشت اعتماد مردم و مشارکت آنهدا   يردولتيغ  يعموم

 اج دارد.ياحت

زدهم بده موضدوک کروندا و حضدور     ينوشبختانه اهتمام دولت س

کرونددا  يدر سددتاد ملدد ياسددت محتددرم جمهددور يفعددال و مددرثر ر

 يهدا  ، بارقده ين واکسن به ميزان کافيتأم يشان برايا يها يريگيوپ

جداد  يکروندا در کشدور، ا   يريد گ مهار بهتر همه يرا برا يند فراوايام

 کرده است. 

ر يد شدنهادها، راهبردهدا و اقددامات ز   يطلبدي، پ  در اين مستند حمايت

 يابيد و تراز  يبر منابع موجود علمد  ينظران و مبتن براساس نظرات صاح 

 شود: ي، ارائه ميو جهان  يات موفق بوميتجرب

 

کرونا و  يو بخش يتان، شهرسي، استانيت ستاد مليتقو
 ياتخاذ رويکرد فرابخش

 يقرارگااه  يف ساختارهايمجدد و بازتعر يسازمانده. 2 راهبرد

و   ي، نظاام يدولتا  يهاا  ت هماه بخا   ياز ظرف يريگ بهره يبرا

ت يريماد  يبارا  ،يو خصوص  يعموم يردولتي، بسيج ، غيانتظام

 گيري در سطح کشور. کنترل و مقابله با همه يها برنامه

 ماتاقدا

 با  مبارز با کرونا، يل مستمر ستاد مليو تشك يسانتار تخصص يارتقا

 اسالمي ايران؛ ياست محترم جمهوريت ريمسئول

 ت يدر استان بدا مسدئول   يا منحقه يت مستمر ستادهايل و فعاليتشك

استاندار، در شهرستان با مسئوليت فرماندار و در بخش بدا مسدئوليت   

نده وزارت بهداشت، درمدان و  ينما يري  متناظر و دبيبخشدار، با ترک

 ؛يآموزش پزشك

ت شدهردار تهدران و سدتاد    يل ستاد شهر تهران با مسدئول يتشك .2تبصره 

 ت استاندار تهران نواهد بود.يبا مسئول ياستان

 يموجود فنداور  يها تيظرف يبرا ين بخشيب يها تياستفاده از ظرف 

ماران و افدراد  يبه افراد مشكوک، ب ييو راهنما يريرهگ ياطالعات برا

 ماران؛يدر تماس با ب

 ينه مناطق به ستادهايها و قرنح تيارات اعمال محدوديانت يواگذار 

ت ين، بدا مسدئول  روش يها ها براساس دستوالعمل ها و شهرستان بخش

 ؛بخشدار و فرماندار
 

 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

 بندي و در معاونت علمي تنظيم شده است. ي انجام شده در فرهنگستان علوم پزشكي است که توسط هيئت رييسه جمع* اين سند محصول مذاکرات علم
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 در شروک فعاليت دولت سيزدهم 01-ارتقاي برنامه ملي کنترل کوويد

 051/نشريه فرهنگ و ارتقاي سالمت فرهنگستان علوم پزشكي ، شماره دوم0011دوره پنجم، تابستان 

  يبر شواهد متقن علم يمات قاطع مبتني. اتخاذ تصم1راهبرد 

 اقدامات

 بسدته   يا هر نوک تجمدع در فضدا  ي ش از ده نفر وياز تجمعات ب يريجلوگ

ي ضدروري در مدورد   هدا  و ارائه توصيه يدنينصوص با صرف غذا و آشام به

 گذاري فيزيكي در همه موارد؛ و رعايت فاصله ينانوادگ يها يدورهم

 ک منحقه افزون بر کنترل ورود و نروج، يدر  يليدر زمان دستور تعح

آهن و اتوبوس قحدع   ها به آن منحقه از جمله پرواز و راه يورود تمامي

 شود؛يا به حداقل ضروري محدود 

 د يکردن آن و تأک يو طوين يليط و تكرار تعحياز افراط و تفرز از يپره

 پرتدراکم، از قبيدل   يويژه در ندواح  ه، بيا منحقه بر ساير اقدامات مرثر

 فعال؛ يابيماريت سفر و بيتردد، محدود يضرور يها تيممنوع

 ن کدرد ف و هدفمندد  يت از اقشدار ضدع  يو حما  يجل  مشارکت مردم

ع يد ن اقشدار و بدا توز  يرتدر يه سدمت فق ب  يو مردم يدولت يها حمايت

د آذوقده  يد به نصوص حوالده نر  ير نقديد بر کمک غيعادينه و تأک

 و پردانت قبوض؛  ها يوه و سبزيگوشت، لبنيات، روغن، م :شامل

 يهدا  شين امكان انجدام آزمدا  کرد، فراهم يمارياز انتشار ب يريشگيپ 

که  ي، به نحويريگ مناس  در مراکز نمونه يگان و اتخاذ سازوکارهايرا

 روس را فراهم نكند.يشتر وينتقال بط ايشرا

 ير فرابخشياتخاذ تداب .3راهبرد 

 اقدامات

 يهدا  ، بخدش يدولت يروهايدان آوردن همه نيو به م ير فرابخشيتداب 

 و بسيج؛  يمردم و يردولتيغ  يعموم

 يج مردمي، بسي، انتظامينظام يروهاياستفاده هدفمند و مدبرانه از ن 

بدا   يمانيد سدل يت طدر  شده  يد و تقوي، با تأکيجامعه پزشكج يو بس 

و  يفرابخشد  يحد يت وزارت بهداشدت، در کدانون اقددامات مح   يمحور

 ؛قرار داشته باشد  يمردم

 نظر باشد.مد يكرد و شيوه فرابخشيکالن نيز، رو يزير در سح  برنامه 

 

 شفاف و صادقانه يرسان اطالع
 ف به مردمشفا يرسان ، و اطالعييپاسخگو .4راهبرد 

 اقدامات

 شفاف، و بده هنگدام    يرسان اطالک يواحد برا يک نفر سخنگوين ييتع

 ؛به مردم

احاطده کامدل بده     بده موضدوک و    ياحاطه کامدل علمد   سخنگو. 1تبصره 

ن يبد   يکروندا باشدد، و از نوشدنام    ياشته، عضو ستاد ملداطالعات کشور 

 ؛يزم برنوردار باشد يانيب مردم و نوش

 کشدور و پاسد     يعمدوم  يعات در فضدا يهات و شدا از شدب  يريشگيپ 

عات. آنچه کده اطالعداتش موجدود    يمنصفانه و درست به شبهات و شا

 ؛د به صراحت به اطالک عامه مردم برسديز بايست نين

 مختلدف   يها ن رشتهامتشكل از متخصص يفن يها ل گروهيتشك

 يهدا  انتخاب راهكارها و روش يبرا يو علوم پزشك يعلوم انسان

مردم و جلوگيري از انتشار اطالعدات   يرسان اطالک ي  برامناس

 بدون پايه و اساس علمي؛

 ارسال به مدردم   يمناس  برا يد محتواهايتول يها تياستفاده از ظرف

 ، معتبر و پاسخگو؛يبه صورت رسم يمجاز يدر فضاها

 ؛ ياز رسانه مل ينه و حداکثرياستفاده به 

  ش و نظارت مسدتمر تجربده   ياو پ يمدآت و روزي، حمايابي، بازاصال

 ؛«0111نط تماس »

 يمدار يل بروز عالئدم ب يکه به دل يويژه افراد هارائه مشاوره به مردم، ب 

ات پزشدكان  يد از تجرب يريگ بهره اند، با هکردنه ينود را در منزل قرنح

 ده؛ يآموزش د  يعموم

 يمددرتبط بددا ابددتال، بسددتر يهددا مناسدد  بدده داده يجدداد دسترسدديا ،

مداران(، بده   يب يو ... )پد  از حدذف مشخصدات فدرد    ون يناسيواکس

ان و ين و دانشدگاه ااسدتفاده محققد   يک استان و شهرستان بدرا يتفك

ل يد تحل يهدا بدرا   و دانشگاه يقاتيمراکز تحق يت بايياستفاده از ظرف

 .يد مستندات علميز تولياطالعات و بازنورد به مسئوين و ن  يعلم

 

 نهيل قرنطينظارت بر انجام و تسه
 نه در منزلياتخاذ راهبرد قرنط .5هبرد را

 اقدامات

 ن اک نفر از ساکنيکه  يهمه کسان يده روز برا ينه در منزل برايقرنح

 يکنندد( دارا  يمد  يمنزل آنها )بستگان درجه اول کده بدا هدم زنددگ    

نظدر از سدابقه    شده اسدت، صدرف   01-ديمشكوک به کوو يها تيشكا

 افت واکسن؛يا دريو  يقبل يابتال

 نده  ياز بده قرنح يد مد مسدتمر در صدورت ن  بدون درآ يها انوادهن يبرا

ص و از يک مداه، بده تشدخ   يد  ينه برايک کمک هزي ي، برقرارينانگ

 ؛يمانيد سليج طر  شهيطريق بس

 زوله بودن در منزل توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش يا يراهنما

  يا سدرو يد ، با در نظر گرفتن عدم امكدان انتصداص اتدا  و   يپزشك

ار يه و در انتيها، ته گاه از منازل و اقامت ياريجداگانه در بس يتبهداش

 رد؛يعموم قرار گ

 ش کرونا، مشخصدات افدراد هدم مندزل ثبدت و از      يآزما در زمان انجام

مدار  يص بيکده تشدخ   يامک در صدورت يک و پيالكترون يريق رهگيطر

 .شوداعمال  نه در منزل توصيه ويقرنح ا محتمل شد،ي يقحع

 يخاذ راهبرد دورکارات .6راهبرد 

 يدارند، با انجام دورکار يکه امكان دورکار يمشاغل يزوله بودن برايا 

افت حقدو  از  يبا در ياستعالج يبا احتساب در مرنص گرانيد يو برا

 ها؛ مهيق بيطر
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 طلبي مستند حمايت

 شماره دوم ،0011دوره پنجم، تابستان  نشريه فرهنگ و ارتقاي سالمت فرهنگستان علوم پزشكي /050

 نه؛يدرموارد احراز تخلف از دستور قرنح يم قانونياعمال جرا 

 دا کدرد،  يم کرونا پيالده روز بعد از تماس، ع يکه که فرد ط يدرصورت

مارسدتان  ينكده در ب يبه عنوان مبتال شنانته شدده و صدرف نظدر از ا   

کده گدروه    يمراقبت شدده، تدا زمدان    ييا به صورت سرپايشده  يبستر

نده بماندد و ايدن مددت بمنزلده      يکنندد، در قرنح  درمان مشخص مدي 

ن مدت ده روز بعد از يمرنصي استعالجي قابل محاسبه نواهد بود. ا

د بدا  يماران شدد يف(، تا چهار هفته در بيماران نفي)در ب ميالشروک ع

 ر نواهد بود؛يمتغ يمنيستم ايضعف س

 يدرمان يمراکز بهداشت يمنيظت و احفا .7اهبرد ر

 ت بهداشدت  يد مداران، از نظدر رعا  يمراجعه ب يها و محل يمراکز درمان

ز از تمداس افدراد مشدكوک بدا     يد ه و پرهيد ط، کنترل عفونت، تهويمح

مراقبدت و کنتدرل    يدات در حدد اعلد  يد ر امكانات و تأکيو ساگر يكدي

 ؛شوند

  کنتدرل عفوندت، بدا     يهدا  ت روشيد مراجعده رعا  يهدا  در همه محدل

 د شوند.يکأاستاندارد ت يها دستورالعمل

 متناسب سازي ظرفيت در سيستم حمل و نقل عمومي .8راهبرد 

 مشخص و اعالم شود   يستم حمل و نقل عموميت مناس  در سيظرف

ا مترو، با يمشكل ناشي از کاهش تعداد مجاز مسافران در اتوبوس و و 

هدا از جملده    ر ارگانيه سايط نقليش ساعات کار و استفاده از وسايافزا

 مسل ،جبران شود؛ يروهاين

 ت يه، فراتر از ظرفيستگاه چه در وسايل نقلين چه در اااز تجمع مسافر

 .شود يريتعيين شده، جلوگ

 

زارت بهداشت درمان و آماوز   و ينيآفر ت نق يتقو
 يپزشک
 مبارزه با کرونا يمجدد ستاد مل ياصالح و سازمان ده .9راهبرد 

 يهدا  هدا در کدارگروه   تيمجدد، مسئول ييزم است همراه با سازمانده 

در   گيدري  همهت و کنترل يريمد»ابد: يبا اين عناوين تمرکز  يتخصص

و  يينددددمات سدددرپا»؛ «يون همگدددانيناسدددياکسو»؛ «سدددح  اول

 يصدديندددمات تشخ»؛ «اطالعددات سددالمت يفندداور»؛ «يمارسددتانيب

و  ين منابع ماليتأم»؛ «ن واکسنيتأم»؛ «يربرداريو تصو يشگاهيآزما

هداي   جلد  مشدارکت  »؛ «و دارو يزات پزشدك يتجه»؛ «يانسان يروين

 ؛«يپژوهش و فناور»؛ «يمردم

 ز ا ينظران عار توانمند و مسلط،با حضور صاح   يته علميل کميتشك

 ؛يساز ميتصم يهر نوک تعارض منافع برا

 ک يد ون و ... ، به تفكيناسي، واکسيمرتبط با ابتال، بستر يها ارائه داده

  يته علميل شده، به کميز مستندات معتبر تحليو ن استان و شهرستان

به هنگام کمک  يها ميبه موقع،به اتخاذ تصم يبند ل و جمعيتا با تحل

 شود.

 ونيناسيواکس
 اتخاذ راهبرد پيشگيري از طريق واکسيناسيون .21راهبرد 

 يون در کنترل مرگ و نرخ بستريناسيت واکسيبا توجه به اين که اهم

مشدروحه ذيدل    اقادامات از کرونا امروزه اثبات شدده اسدت،    يشدن ناش

 ي است:رضرو

 و در  يهداي دانلد   د واکسنيگسترش تول يت مضاعف دولت برايحما

 ر آنها؛يأثن حال رصد علمي تيع

 بدا اهتمدام    واکسن از طريق واردات از منابع معتبدر،  ياز فوريتأمين ن

وزارت بهداشت، درمان و آموزش  يت فنيهمه ارکان دولت و با محور

 ع؛يو سر يزان کافيپزشكي، به م

 يکاهش مرگ و موارد بستر يارذگ د با هدفيون بايناسيبرنامه واکس 

 کاهش ابتال؛ شدن باشد، نه صرفاً

 کده در   يهاي پرنحر و افراد د همه گروهيبا يسن يبند تياز اولو قبل

 نه شوند؛يدتر هستند، واکسيشد يماريا بيشتر يمعرض نحر مرگ ب

 ار مهدم اسدت.   يآن بسد  ياثرگدذار  يون برايناسيسرعت در واکس

دو تا سده ماهده    يدر بازه زمان يدرصد 01ون يناسيپوشش واکس

 آل است؛ دهينده ايآ

 د علمي و اهميت واکسيناسيون، و تأکيد مقدام معظدم   با توجه به تأيي

ان ضدواکسدن در کشدور در   يد بدا جر است رهبري بر تعميم آن، يزم 

ها و  ان از طريق رسانهين جريدرجه اول برنورد اقناعي شده، تبليغات ا

 .شودا موارد تخلف برنورد قانوني فضاي مجازي ممنوک؛ و ب

 

 ر خدمتيدرمان و مس ياصالح راهنماها
و اجاازه   يالقاا   يتقاضا و ممانعت از تقاضا يسامانده .22اهبرد ر

، طارح  ينيبال يو راهنماها يبند ز صرفاً بر اساس نظام سطحيتجو

 کشور. يمل ييک و نظام دارويژنر

 اقدامات

 روزرسداني آنهدا بدا رعايدت      درمدان و بده   يع راهنماهدا يسدر  يزنگربا

 يصدرف داروهدا  و جلوگيري از تجدويز و م  ينه اثربخشيمحاسبات هز

 کشور؛ يساز برا نهيعارضه و هز يفاقد شواهد، دارا

 ستم ارجاک و با يها و ندمات به سمت س ر ارائه مراقبتيسو  دادن مس

 درماني کشور؛ يت مراکز شبكه بهداشتيمحور

 کدامالً  در مهر ماه کده  يش بار مراجعه به مراکز درمانيافزا ينيب شيپ 

ع کارکنان، يسر يبت به بازتواند نسين منظور بايمحتمل است. به هم

ت از آنهدا اقددام   يد ق و حمايو تشو يرو و رفع عوامل فرسودگيجذب ن

 ؛کرد

 ر يه مراقبت و ندمت، نظيد ارايجد يها وجود آوردن و حمايت از راه هب

ز يد ن نظدر ن يد از ا يمانيد سدل يمراقبت هوشمند در منزل . طر  شده 

 تواند راهگشا باشد؛ يم
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 در شروک فعاليت دولت سيزدهم 01-ارتقاي برنامه ملي کنترل کوويد

 055/نشريه فرهنگ و ارتقاي سالمت فرهنگستان علوم پزشكي ، شماره دوم0011دوره پنجم، تابستان 

 يندوب  ک کده در شدرايط جداري بده    يد الكترون تأکيد بر اجراي پرونده 

 تواند اجرا شود؛ مي

 ؛استفاده از فرصت مقابله با کرونا براي اصال  نظام سالمت 

 يربستريغ يها و مراقبت يير ارجاک و ندمات سرپايت از مسيدر حما ،

 ن باشند.يآفر توانند نقش يها م مهيب

 

 فعال يابيمارينظام مراقبت و ب
رد استقرار نظام مراقبت مناسب و متناسب تحقق راهب .21راهبرد 

 ط کشوريبا شرا

 صدورت کامدل،   ه طراحي، تدوين، اجرا و ارتقاي نظام مراقبت کرونا، ب

ن و او متخصص  يجامع و متناس  با اقتضائات کشور، توسط مراکز علم

 ها؛  يماريت بيريبا مشارکت نبرگان، با محوريت مرکز مد

 در سدح  اول و    گيري همهکنترل  ت ويريمد يياجرا - يکارگروه علم

رصد  يد براين مرکز بايل آن باشند و ايد ذيبا يون همگانيناسيواکس

نظدام سدالمت )بخدش     يهدا  تيد و اقدام کالن با استفاده از همه ظرف

 ؛کنند( اقدام يو نصوص يبهداشت و بخش درمان دولت

 ن بده اطالعدات   محققدا  يي رونددها، از طريدق دسترسد   يتسريع در شناسا

 ؛يعلم يها يساز ن امكان مدلکردماران(، و فراهم يون مشخصات ب)بد

 ت شبكه بهداشتي درماني کشدور و مشدارکت مدردم   ياستفاده از ظرف 

 فعال؛ يابيماريب يبرا

 بده   يهداي ضدرور   توانمندسازي و تقويت شبكه از طريق ارائه آموزش

 م؛ها و امكانات يز رسانتيه زيها و ندمات و ته کنندگان مراقبت ئهارا

 ارج از افدراد ند   يريد گ و به کار يمواز يجاد سانتارهايجلوگيري از ا

 (؛ يکار يموازچارچوب سانتارهاي موجود )

      ارتقاي اقدامات تشخيص سريع، دقيدق و کدم هزينده و جلدوگيري از

ر يد مراحدل ز  ريو تدأن  يص و کدم شدمار  يت در تشخيکاهش حساس

 رد:يار گد قريروندها مورد تأک ياستانداردساز يتواند برا يم

o د يد عالمت با يها آغاز و هر فرد دارا د براساس نشانهيبا يابيماريب

متشكل  يها مياز ت يو مشاوره تلفن کندنه ينود را در منزل قرنح

ن ي. همچنددکندددافددت يده دريدداز پرسددتار و پزشددک آمددوزش د 

ت افدراد مشدكوک انجدام و    يوضع يريگيپ يروزانه برا يها تماس

 ک سالمت ثبت شود؛يها در پرونده الكترون داده

o کده   يها انجام شود، درصورت تيضروري بسته به ظرف يها شيآزما

ش اجازه دهد، همه افراد مشكوک تست شوند، يت انجام آزمايظرف

بر عالمت  يمبتن ،يماريشرفت بيپ يها يابيصورت ارز نير ايدر غ

انجدام و در صدورت    يده بدا روش تلفند  يد توسط پزشكان آموزش

 رد؛يش مدنظرقرارگيم آزمام انجايد عاليتشد

o هدا   از نمونده  يتعدداد  يمند بدر رو  ص به صورت نظاميد تشخييأت

 هداي  ق انجدام و محالعدات گونده   يد دق يينان از شناساياطم يبرا

(Variants) ؛مند انجام شود نظام يز بر تعداد محدودتر وليس نويرو 

o انجام شود؛ يماران بستريب يبرا يش مولكوليآزما 

o نه توسدط  يش به صورت هدفمند و با پردانت هزياستفاده از آزما

نه، در يرنروج زودتر از قرنحيها، نظ تيرفع محدود ينود افراد برا

کده در   يافدراد  يا حضور در تجمعات بدرا يزمان ورود به کشور، 

 شود؛ يياند، اجرا معرض بوده

o مدار و افدراد   ينده ب يد همراه با صددور دسدتور قرنح  يم بايبروز عال

 (5شر  راهبرد  همخانه باشد )به

  استفاده ازCT ا يد باشد کده   يکسان يد براساس پروتكل و براياسكن هم با

 ( دارند؛درصد 10ژن ) کمتر از ين اکسييا اشباک پاينف  دارند  يتنگ

 ا محتمدل و  ي يان قحعيمبتال يوانات براياز تماس با ح يريتأکيد بر جلوگ

در  يمدار يسدتقرار ب ها )چون احتمدال ا  رساني از طريق دستورالعمل اطالک

 وجود دارد(؛ يو وحش ي، اهليوانات اعم از نانگياز ح يبرن

 يده شود که بار مدال يد ينظارت بر اجرا به نحو يسازوکار مناس  برا 

 ز وارد نشود؛يبر مردم ن ياضاف

 

 کيولوژگيري همهمطالعات مستمر 
 گيري برد تحقيقاتي براي مقابله با همهراه. 23راهبرد 

 اقدامات

 افتدده از يل يان و تشددكيددز مجرمسددتقل ا  يکددارگروه علمدد ليتشددك

هدا و   ، علدوم داده ياتيد ، آمدار ح يولوژگيري همه يها ن رشتهمتخصصا

 يبدرا   يعلمد  يهدا  انجمدن  يت و همراهد يد ، با حماياجتماع يپزشك

همچدون   يدر محالعدات  يقدات يها و مراکدز تحق  مشارکت فعال دانشگاه

 ر:يموارد ز

o ها؛ ک در تمام استانيتهاي ژن مند گونه نظام يبررس 

o ؛يتنفس يها يمارير بيبروز انفلوآنزا و سا يمند هم زمان نظام يبررس 

o و مرگ؛ ير آن بر نرخ بستريها به واکسن و تأث مند واکنش نظام يبررس 

o هددا و  مارسددتانيمنددد نددرخ ابددتال و مددرگ در ب   نظددام يبررسدد

 مختلف؛ يها شهرستان

o از  يمندد  و بهدره  زان مصدرف دارو و واکسدن  يد مند م نظام يبررس

 ندمات؛ 

o وانات؛يح ياحتمال ابتال يبررس 

 

 يطب سنت
و  يصيتشخ يها و روزآمد کردن رو  ياستانداردساز .24راهبرد 

 مرتبط با آن يها و فرآورده يب سنتط يدرمان

 که تاکنون درمان مشخص بدراي   01-ديکوو يماريبررسي ادعاها در ب

د به نصدوص در زمدان   و اظهارنظر مناس  و روشمن آن وجود ندارد،

صدال ، بدا حضدور     ذي  يدر کدارگروه علمد   ،يمدار ين بيامواج سدهمگ 
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 طلبي مستند حمايت

 شماره دوم ،0011دوره پنجم، تابستان  نشريه فرهنگ و ارتقاي سالمت فرهنگستان علوم پزشكي /051

 ها؛ ر رشتهيو سا ين ط  سنتامتخصص

    و از  يسدت يتده اندال  ز  يکم ياجازه پدژوهش براسداس اسدتانداردها

 مشخص با سرعت بايتر صادر شود؛ يرهايمس

 باتي که مصددا  مكمدل دارندد، چنانچده     يتسريع در صدور مجوز ترک

 نباشند؛ يي  فعال دارويترک يوحا

 بدات مضدر   ين داروها مهم است و اسدتفاده از ترک يت ايفينظارت بر ک

 شود؛ يريمشتقات آن جلوگ اک ويا ترير الكل ينظ

 محصدويت و   يگدذار  مدت يغدات و رعايدت ق  ينظارت بر ممنوعيت تبل

 مرتبط با ط  سنتي؛ يها فرآورده

 اساس جهل مردم قرار بر ياندوز را فرصت ثروت يماريکه ب يانيبا ناط

 د برنورد يزم را انجام شود.يد باان داده

 

 ها مدارس و دانشگاه يحضور ييزگشابا
 حمايت از آموز  توأم با صيانت از کنشگران. 25راهبرد 

 مالحظات

 اند؛ ده شدهيشتر دين نوجوانان و جوانان بيد در بيهاي جد گونه 

 ر از يد ها نظ نانواده يگبر زند 01-ديرات منفي کوويدر نظر داشتن تأث

 د؛يكان، کاهش قدرت نريدست دادن نزد

 ار از کشدورها و يدر بسد  يمدار يو نرافات و ترس از ب ها هعيافزايش شا 

 مناطق؛

 م گذشته؛يک سال و نيدانش آموزان در  يتغيير روش زندگ 

 يبده صدورت ناگهدان    ت ويد تواند بدون حما يبازگشت به حال قبل نم 

 رد؛يصورت پذ

 ز همدراه  يد د انتقدال انفلدوآنزا ن  يارس ممكن است با تشدمد ييبازگشا

 باشد؛

و با لحاظ الزامات  يجيصورت تدره ب يسسات آموزشرم ييبازگشا. الزامات

 زير باشد:

o ؛ها نانواده يساز آماده 

o ؛يسسه آموزشرن مان و مسئوييآموزش به مرب 

o ت فعال مدرسه؛يمحور ن مدرسه و نانه بايارتباط فعال ب 

o ها؛ کالسه مناس  يتهو 

o ؛يآموزش يدر همه فضاها يكيزيف يگذار امكان فاصله 

o ؛يفراهم آوردن ملزومات بهداشت 

o فعال در مدرسه؛ يابيماريب 

o ا يد ک کالس ي يليتعح ين مدرسه براار به مسئوييانت يواگذار

مشخص و بددون برندورد    يها عملاساس دستورالکل مدرسه بر

 ؛يا قهيسل

o آمدوزان   ول کسدالت داندش  قبد  يار به مدرسده بدرا  يانت يواگذار

 پزشک؛ ين و بدون ارائه گواهياساس درنواست والدبر

o ير اجتماعيپذ  يآس يها ژه از نانوادهيت ويحما. 

 

Advocacy paper 

Upgrading the National Control Program of COVID-19 at the Beginning of the 13th 

Government
* 

 
Abstract 
The COVID-19 pandemic has affected all aspects of human health as well as the socio-economic and cultural conditions 

of society. Disease control requires multidisciplinary and evidence-based measures, strategies and actions by the 

government. In this documentary, 15 macro-strategies are proposed. 
 
Keywords: COVID-19, National Health Programs 
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* The backbone of this document is scientific discussion in Academy of Medical Sciences. The conclusion is made by the Board of Directors and the Vice President of Academy sets it. 
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