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بیماری کووید 11-که ناشی از یک بتاکروناویروس نوین با
نام  SARS-CoV-2میباشد ،در اواخر دسامبر  2111از چین
آغاز شد و در کمتر از  4ماه سراسر دنیا را فرا گرفت ،بهطوریکه
در تاریخ  11مارس  2121سازمان بهداشت جهانی شیوع بیماری
کووید 11-را پاندمی (عالمگیر) اعلام کرد تا اهمیت آن بیش از
پیش برای همگان مشخص گردد ( .)1در حال حاضر بسیاری از
اندیشکدهها در دنیا ،پاندمی کروناویروس را بزرگترین چالش
قرن برای سلامت عمومی ،اقتصاد بینالملل ،بازارهای نفت و
سیاستهای ملی در بسیاری از کشورها میدانند (.)2
به نظر میرسد که مهمترین چالشی که این پاندمی ایجاد
کرده سلامت انسانها در سراسر جهان است چراکه هر روز تعداد
بسیاری به این بیماری عفونی مبتلا میشوند و تعدادی نیز جان
خود را از دست میدهند .طبق آمارهای رسمی تا تاریخ  23می
 ،2121تعداد مبتلایان به بیماری از  161میلیون فراتر رفته و
بیش از  3میلیون و  411هزار کشته بر اثر بیماری کووید 11-در
سراسر جهان ثبت شده است ( .)3بسیاری از کشورها بهویژه
کشورهای پیشرفته ،وضعیت اضطراری و شرایط جنگی را در
کشور خود اعلام کردهاند ( .)4در این جنگ نابرابر ،پرسنل درمانی
به عنوان ارائه دهندگان خط مقدم هر روز و هر لحظه شاهد درد
و رنج مردمی هستند که با این بیماری درگیرند؛ بیماری که هنوز
درمان قطعی و واکسن کاملاً مؤثری ندارد.
در ایران نیز همچون دیگر کشورها ،بیتردید نقشآفرینی
پرسنل درمانی اعم از پزشکان ،پرستاران ،پیراپزشکان و
آزمایشگاهیان در درمان و کاهش آلام بیماران مبتلا و نیز تلاش در
جهت ریشهکنی و مبارزه با ویروس کرونا آنقدر ستودنی و

والاست که قلم از بیان این جانفشانیها قاصر است؛ سفیدپوشان
دلسوزی که شبانهروز برای کمک به انسان بیمار ،عاشقانه تمام
هستی خود را نثار سلامتی مردم کردهاند .در این راه برخی نیز
جان خود را از دست میدهند که عنوان شهادت واژهای برازنده
برای آنهاست ( .)5در کشور چین نیز ،پرسنل درمانی که جان خود
را در راه مبازره با ویروس کرونا از دست میدهند را شایسته
تقدیر و احترام دانسته و برای پاسداشت و بزرگداشت آنان یک
روز ( 4آوریل  )2121عزای عمومی اعلام کردهاند (.)6
امروز این تلاش و جانفشانی پرسنل درمانی در خط مقدم
سلامت ،مرز ،دین ،نژاد و رنگ نمیشناسد و در سراسر دنیا،
پرسنل درمانی بدون سلاحی مؤثر همچون دارو و واکسن قطعی و
مظلومانه به جنگ با این ویروس منحوس رفتهاند .همه این
انسانهای شریف با حماسه آفرینی ،تمامی سعی خود را در جامه
عمل پوشاندن به نکتهای از آیه  32سوره مبارکه مائده مبنی بر
اینکه "هرکس انسانی را از مرگ نجات دهد گویا همه مردم را از
مرگ نجات داده است" بهکار بستهاند .همچنین بر اساس
مستندات موجود برخی از پرسنل درمانی بیمارستانها ماهها است
که حتی به دیدن عزیزان و خانوادههای خود نرفته و شبانهروز در
خدمت بیماران مبتلا به کووید 11-بودهاند ( .)1در برابر آفرینش
این همه زیباییها ،مقدسترین واژهها هم یاریگر وصف این
تلاشگران خدوم نظام سلامت نیست.
آن چه روشن است این است که در این خط مقدم مبارزه با
ویروس کرونا ،خود پرسنل درمانی نیز در معرض ابتلای بیماری
کووید 11-هستند .لذا با آگاهی به این امر ،از روزهای آغازین
گسترش ویروس در ایران ،پرسنل و کادر درمانی بیوقفه در صف

همه حقوق مادی و معنوی این اثر به موسسه بهداری رزمی دفاع مقدس و مقاومت تعلق دارد.
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اول مبارزه بوده و ایثار و فداکاری را سرلوحه کار خود قرار دادهاند
و در این راه بشردوستانه از جان روی برگرداندند و دل در گروی
صیانت و حراست از جسم و جان بیشمار انسانهای مبتلا و
دردمند بستهاند .همه این افراد آگاهانه و فداکارانه ،جان خود را به
خطر انداختهاند تا بتوانند سلامت و آرامش را دوباره به جامعه
بازگردانند (.)8
با این وجود برای بازگرداندن سلامت و آرامش به جامعه و
شکست این ویروس منحوس 4 ،رکن اساسی باید دست به دست
هم دهند تا بشریت نجات یابد .مهمترین رکن مردم هستند که
بایستی با همدلی بیشتر و پایبندی کامل به قوانین مرتبط با
کنترل شیوع بیماری کووید 11-در جوامع با متولیان امر همکاری
لازم و کافی را داشته باشند .رکن بعدی ،پرسنل درمانی هستند که
بهعنوان مدافعان سلامت در خط مقدم مبارزه ،خالصانه به ایفای
نقش میپردازند .رکن اساسی دیگر پژوهشگران زیست پزشکی و

دانشمندان مربوطه میباشند که تلاشهای گستردهای را در جهت
تولید واکسن و دارو در پیش گرفتهاند و امید است که به نتیجه
برسند .رکن آخر ،مسئولین و متولیان امر هستند که میبایست با
تصمیمات صحیح ،دقیق و به هنگام در حمایت از مردم ،کادر
درمان و پژوهشگران پیشرو باشند.
این ویروس منحوس و بیماری آن مثل دیگر بیماریهای
واگیردار و عفونی و یا هر بلای دیگری در تاریخ بشریت ،به پایان
خط خواهد رسید اما درسها و تجربیات آموخته آن بایستی
ماندگار شود و سرلوحه ادامه زندگی و تلاشهای علمی بشر قرار
گیرد و از همه مهمتر آنکه بدانیم خدا بالاتر از همه اینهاست (.)1
تضاد منافع :نویسندگان تصریح میکنند که هیچگونه تضاد
منافعی در مطالعه حاضر وجود ندارد.
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