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. جهان را لرزاند یو اجتماع ي، اقتصادیاسیس وضاعاکشور جهان،  204اپیدمی ویروس کرونا با درگیري بیش از دو میلیون نفر در 
و  ياقتصاد بهداشتی درمانی،  موج گسترده کیداشته است،  یدر پ يزیکه به طرز غم انگ ياریبس يرهایگذشته از مرگ و م

بحران  نیکه در برابر ا ی هستندو انطباق ایپو يها ستمیس ياما جوامع بشر. رخ داده است يماریب ناشی از این ها یرانیاز و یاجتماع
مهمترین  یبهداشت يمراقبت ها ستمیس و سود محور نهیاز حد پرهز شی، بیهماهنگ در فیضع و نظم یب عتیطب. کنند یمقاومت م

وجود داروها و تجهیزات . نباشدآماده  يریهمه گ کشورها برايدالیلی است که باعث می شود نظام  هاي سالمت در بسیاري از 
نظام هاي  نیمقاوم تر نی، اگرچه در برانیبخش بهداشت و درمان ا. تقلبی در دوران اپیدمی بحرانی است که باید با آن مبارزه کرد

و  میبه طور مستقان کرونایی بیمار و درمان  صی، تشخيریشگیپ يجنبه ها ممکن است در منطقه و دنیا شناخته شده است اما
  )1(.گرددو در مبارزه با بحران دچار کمبود  دچار مشکل شود میرمستقیغ
و  ریهمه گ يماریتا بار ب شودباعث ممکن است  محافظ و داروها يمانند لباسها یشگاهیو آزما یی، دارویپزشک زاتیکمبود تجه 

 زاتیبه داروها و تجه یها باعث شده است که دسترس میآور تحر انیو اثرات ز يماریب نیا وعیسرعت ش. ابدی شیتعداد تلفات افزا
تأثیر رسد که  یبه نظر نم اگرچه .ه شودافزود در حوزه سالمتاز قبل موجود بخش بهداشت  مشکالت رو ب فتهاینجات بخش کاهش 

به خطر انداختن سالمت . هستند ترمرگبار ارینباشد، بس نیاز ا شتریاگر ب ولیباشد،  یکیزیجنگ ف يسالح هاهمانند  ،ها میتحر
 یتلق یجنگ اتیمجازات ها را جنا نیا دیبهداشت با یجامعه جهان. است انهیبلکه وحش یرقانونینه تنها غ یاسیاهداف س يبرا تیجمع

 ی،  جامعه جهانرانیدر اآن اپیدمی نگران کننده  جیو نتاکروناویروس  به پاندمیتوجه  اب .افراد باشد نیا ییکند و به دنبال پاسخگو
 بایدمتحده  االتیسازمان ملل و ا تیامن يشورا. ستدیرسانند، با یم بیآس یرانیها ا ونیلیکه به م ییها میموظف است در برابر تحر

ها در مورد  میتحر یاحتمال راتیتأث دیبا ی، جامعه جهانندهیدر آ. را برطرف کنند رانیا هنجات بخش ب یپزشک زاتیتجه نیموانع تأم
  .)2(اقدام کند  شتریب عیاز وقوع فجا يریجلوگ يکرده و برا ینیب شیبشردوستانه را پ يکمک ها

 ی، نقش احتمالکروناویروسواکسن  ابیدر غ. است یسالمت عموم دیتهد مهترین آن بوده است و قیعم کروناویروس یجهان ریتأث
توجه به . در کشورها ارزش بیشتري پیدا نموده است )NPIs( ییدارو ریت غبه اصطالح مداخال - یاز اقدامات بهداشت عموم يتعداد

و  نیوالداز سوي دیگر . مقوله بهداشت و درك ارزش آن در بین سیاستمداران و مسئولین و حتی مردم بسیار چشمگیر بوده است
 رفتنی، پذیاجتماع فاصله گذاريمدرسه،  یلیتعط. روبرو هستند یبا مشکالت عمده زندگ کروناویروس يماریب وعیفرزندان با ش

راهبردهاي یونیسف براي خانواده ها و کودکان توجه به سالمت روان  .همه افراد در خانواده دشوار است ياست و برا يادیز يزهایچ
  .)3(خانواده ها در مواجهه یا این ویروس از قببیل افزایش مهارت صحبت کردن و مشاوره براي کاهش استرس می باشد 

تاثیر کروناویروس و روش هاي شیوع و مقابله با آن در اکثر مطالعات از نظر اپیدمیولوژي و استراتژي هاي نظام هاي سالمت به وفور 
تواند  یآلوده م تیجمع محدود کردنو  یاجتماع فاصله گذاري، نهیدهد که قرنط یاتفاق افتاده نشان م نینچه در چآ. مشاهده شد

 يا رانهیتوانند اقدامات سختگ یکشورها م ریسا ایکه آ ستیحال، مشخص ن نیبا ا. به این ویروس باشدبهترین راه هاي پاسخ 
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در مورد این ویروس ابهامات و عدم اطمینان هایی وجود دارد که همین . به مرحله اجرا درآورند ،نداتخاذ کرده ا ی هانیچهمانگونه که 
عوامل اقدامات و استراتژي هاي متعددي را در کشورها نشان می دهد، نرخ کشندگی و واگیري، تخمین هاي متعدد در زمینه آلودگی 

هر . صان و حتی مدیران نظام سالمت استجامعه به کروناویروس، دوره پنهان بیماري از مهمترین موارد محل اختالف در بین متخص
  .)4(نوع مداخالت نظام سالمت باید با تحلیل و درك هر کدام از این متغیرها و اتخاذ تصمیمات درست متمرکز باشد 

نشان داد که زنان نسبت به در مورد پاسخ عاطفی و راهکارهاي کنترل روانی نسبت به کروناویروس  )2020(مطالعه هونگ لی جینتا
اضطراب و ترس  ییشرکت کنندگان در شهرها نسبت به شرکت کنندگان در مناطق روستا. دارند يدتریدان اضطراب و ترس شدمر

هرچه . برخوردار بودند يشترینشان دادند، اما شرکت کنندگان در روستاها نسبت به شرکت کنندگان در شهر از غم و اندوه ب يشتریب
در هسته  ، مانند پزشکان و پرستاران که درشود یتر م يقو تیر باشد، اضطراب و عصبانت کیبه شرکت کنندگان نزدکروناویروس 

به  یروانشناخت يپرستاران و ارائه کمک هاپزشکان و  به یبانیپشتخدمات بر ارائه  دیبا مارستانهایب. رندیگ یقرار م ریتأث نیا یاصل
  .)5( توجه کنند لهمقاب يموقع و آموزش راهبردها

اورژانس  ياضافه کردن بخش ها ي،اضطرار ستمیشکل مجدد س رییتغاستراتژي هاي نظام سالمت در چین براي مقابله با کرونا 
 یعموم تمداخال تیو تقو یو داخل یالملل نیب يوندهایپ تیو تقو يساختار اقتصاد میتنظ ر،گیبه دانشگاه ها و موسسات د یبهداشت

خدمات . ساختار ارایه خدمات سالمت به دلیل شیوع کرونا تغییر یافته است.  )6(ی بود عموم بهداشت يدر پاسخ به موارد اضطرار
را انجام دهند و از  یقدامات محافظت شخصکلیه کارکنان باید ا. الکتیو درمانی در دوران اپیدمی در کمترین میزان قرار می گیرد

شود که  یم هیتوصبه عنوان مثال . به حداقل برسانند ای يریجلوگ کند دیذرات معلق در هوا تول ایتواند قطرات  یکه م یاتیعمل
  .)7( ارایه کنند کروناویروس وعیش نیرا در ح یدندانپزشک يفور يها يماریفقط ب و کنند يخوددار فعالیتدندانپزشکان از 

. را به حداقل برسانند روسیو وعیش ياقتصاد ریو هم تاث روسیو اکرون يماریاز ب یناش ریقادر نخواهند بود که هم مرگ و م کشورها
اقدامات الزم  دیرو دولت ها با نیاز ا. خواهد بود سیاست گذاران تیاولو نیباالتر ،حد ممکن نیدر کمتر ریمرگ و م زانینگه داشتن م

سیاست ایمنی جمعی در مورد این ویروس بسیار اشتباه است به این دلیل که  .اعمال کنند ریاجتناب ناپذ يبهبود رکود اقتصاد يبرارا 
در مورد انتقال و آلودگی کودکان اطیمنان وجود ندارد و به دلیل عدم دسترسی  به برخی از افراد جامعه این سیاست منجر به شکست 

تاثیرات بسیار مثبتی در کنترل اپیدمی در می شود و نکته مهم دیگر این است که سیاست قرنطینه و فاصله گذاري اجتماعی 
و مرگ  عوارض به حداقل رساندن :عبارت است ازگذاران  استیس اصلی براي اولویت .کشورهایی مانند چین و کره جنوبی داشته است

 اثرات، کنترل درمانی بیمارستانی يخدمات مراقبت هاتوان ارایه حفظ  براي ي بیماريریهمه گپیک از  يریاز آن، جلوگ یناش ریو م
ی، مسلما روسیضد و یدرمان يداروها زیاد اسیدر مق دیو تول توسعه، انتظار واکسن يبرا یدمیاپ یصاف کردن منحن آن بر اقتصاد،

تغییر در سبک  )8(.ی از طریق تمرکز و توجه بیش و رعایت اصول بهداشتی در مداخالت اجتماعی و سیاستگذاري استاهداف نیچن
ور، توجه بیشتر به معنویات و اتحاذ رفتارهاي بهداشتی از مهمترین تغییرات ارزشی و فرهنگی است که مشاهده زندگی مردم در کش

 با تقویت بنیه علمی و ارائه یک الگوي جهانی بر مبناي حقایق اسالم، به عنوان الگويمردم سبک زندگی تغییر در  . می گردد
فرصت را براي ما فراهم می آورد تا مبانی اسالمی ایرانی با تاکید بر آموزه هاي اپیدمی کرونا این . ضرورت دارداسالمی  بهداشتی

دوران . آسیب شناسی سبک زندگی در ایران باید مود توجه قرار گیرد. دینی و طب سنتی جدي تر وارد عرصه مبارزه با اپیدمی نماییم
ن مفهوم حیات طیبه براي افراد، تقویت معنویت و تالش دشوار اپیدمی فرصت مناسب براي تحکیم مبانی سبک زندگی اسالمی، تبیی

  .هاي جهادي در این زمینه است
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