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که ناشی از یک بتاکروناویروس نوین با  11-بیماری کووید
از چین  2111باشد، در اواخر دسامبر می SARS-CoV-2نام 

که طوریسراسر دنیا را فرا گرفت، بهماه  4آغاز شد و در کمتر از 
جهانی شیوع بیماری  بهداشتسازمان  2121مارس  11در تاریخ 

گیر( اعلام کرد تا اهمیت آن بیش از را پاندمی )عالم 11-کووید
(. در حال حاضر بسیاری از 1) پیش برای همگان مشخص گردد

 چالشترین بزرگ ویروس راکروناها در دنیا، پاندمی اندیشکده
الملل، بازارهای نفت و برای سلامت عمومی، اقتصاد بین قرن

 (.2) دانندمیبسیاری از کشورها  درهای ملی سیاست
ترین چالشی که این پاندمی ایجاد رسد که مهمبه نظر می

که هر روز تعداد در سراسر جهان است چرا هاسلامت انسانکرده 
تعدادی نیز جان  شوند وبسیاری به این بیماری عفونی مبتلا می

می  23دهند. طبق آمارهای رسمی تا تاریخ خود را از دست می
میلیون  فراتر رفته و  161، تعداد مبتلایان به بیماری از 2121

در  11-هزار کشته بر اثر بیماری کووید 411میلیون و  3بیش از 
ویژه (. بسیاری از کشورها به3) سراسر جهان ثبت شده است

، وضعیت اضطراری و شرایط جنگی را در کشورهای پیشرفته
 (. در این جنگ نابرابر، پرسنل درمانی4) اندکشور خود اعلام کرده

به عنوان ارائه دهندگان خط مقدم هر روز و هر لحظه شاهد درد 
ند؛ بیماری که هنوز و رنج مردمی هستند که با این بیماری درگیر

 درمان قطعی و واکسن کاملاً مؤثری ندارد. 
آفرینی تردید نقشبیایران نیز همچون دیگر کشورها، در 

پیراپزشکان و  ،پزشکان، پرستارانپرسنل درمانی اعم از 
بیماران مبتلا و نیز تلاش در  و کاهش آلام در درمانآزمایشگاهیان 

قدر ستودنی و کنی و مبارزه با ویروس کرونا آنجهت ریشه

اصر است؛ سفیدپوشان ها قفشانیوالاست که قلم از بیان این جان
بیمار، عاشقانه تمام  انسانروز برای کمک به دلسوزی که شبانه

. در این راه برخی نیز نداهکرد ی مردمهستی خود را نثار سلامت
ای برازنده دهند که عنوان شهادت واژهجان خود را از دست می

(. در کشور چین نیز، پرسنل درمانی که جان خود 5) برای آنهاست
 هدهند را شایستراه مبازره با ویروس کرونا از دست می را در

تقدیر و احترام دانسته و برای پاسداشت و بزرگداشت آنان یک 
 (.6) اند( عزای عمومی اعلام کرده2121 آوریل 4روز )

فشانی پرسنل درمانی در خط مقدم امروز این تلاش و جان
ر دنیا، شناسد و در سراسسلامت، مرز، دین، نژاد و رنگ نمی

پرسنل درمانی بدون سلاحی مؤثر همچون دارو و واکسن قطعی و 
این  هاند. هممظلومانه به جنگ با این ویروس منحوس رفته

 ههای شریف با حماسه آفرینی، تمامی سعی خود را در جامانسان
مائده مبنی بر  همبارک هسور 32 های از آیعمل پوشاندن به نکته

مردم را از  همرگ نجات دهد گویا هم هرکس انسانی را از"اینکه 
اند. همچنین بر اساس کار بستهبه "مرگ نجات داده است

ها است ها ماهمستندات موجود برخی از پرسنل درمانی بیمارستان
روز در های خود نرفته و شبانهکه حتی به دیدن عزیزان و خانواده

بر آفرینش (. در برا1) اندبوده 11-خدمت بیماران مبتلا به کووید
گر وصف این ها هم یاریترین واژهها، مقدساین همه زیبایی

 تلاشگران خدوم نظام سلامت نیست.
آن چه روشن است این است که در این خط مقدم مبارزه با 

 در معرض ابتلای بیماریدرمانی نیز ویروس کرونا، خود پرسنل 
. لذا با آگاهی به این امر، از روزهای آغازین هستند 11-کووید

وقفه در صف بیگسترش ویروس در ایران، پرسنل و کادر درمانی 
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ند اهکار خود قرار داد هایثار و فداکاری را سرلوح بوده واول مبارزه 
و در این راه بشردوستانه از جان روی برگرداندند و دل در گروی 

های مبتلا و مار انسانشصیانت و حراست از جسم و جان بی
این افراد آگاهانه و فداکارانه، جان خود را به  ههم .نداهدردمند بست

به جامعه دوباره تا بتوانند سلامت و آرامش را  اندخطر انداخته
 .(8) بازگردانند

و سلامت و آرامش به جامعه با این وجود برای بازگرداندن 
دست به دست رکن اساسی باید  4شکست این ویروس منحوس، 

ترین رکن مردم هستند که هم دهند تا بشریت نجات یابد. مهم
بایستی با همدلی بیشتر و پایبندی کامل به قوانین مرتبط با 

در جوامع با متولیان امر همکاری  11-کنترل شیوع بیماری کووید
لازم و کافی را داشته باشند. رکن بعدی، پرسنل درمانی هستند که 

سلامت در خط مقدم مبارزه، خالصانه به ایفای  عنوان مدافعانبه
پردازند. رکن اساسی دیگر پژوهشگران زیست پزشکی و نقش می

ای را در جهت های گستردهباشند که تلاشدانشمندان مربوطه می
اند و امید است که به نتیجه تولید واکسن و دارو در پیش گرفته

بایست با د که میبرسند. رکن آخر، مسئولین و متولیان امر هستن
تصمیمات صحیح، دقیق و به هنگام در حمایت از مردم، کادر 

 درمان و پژوهشگران پیشرو باشند.
های این ویروس منحوس و بیماری آن مثل دیگر بیماری

واگیردار و عفونی و یا هر بلای دیگری در تاریخ بشریت، به پایان 
ایستی آن ب هها و تجربیات آموختخط خواهد رسید اما درس

های علمی بشر قرار زندگی و تلاش هادام هماندگار شود و سرلوح
 (.1) اینهاست هتر آنکه بدانیم خدا بالاتر از همگیرد و از همه مهم
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