
 

 یجهان بهداشت سازمان کل دبیر مصاحبه 

 تدوین و ترجمه: 

 دانشگاه علوم پزشکی مشهد  -لوژیویرودانشیار ایمونو -دکتر سید عبدالرحیم رضایی

 جهاد دانشگاهی مشهد -میکروب شناسیاستادیار  -آرمان مساواتسید دکتر 

چند  . هرری جدی می کندآلوده ایجاد بیما ، فقط در کسر بسیار کوچکی از جمعیتCOVID-2019با نام جدید همه می دانیم که ویروس کرونا 

اما با افزایش تراکم جمعیت، گسترش گردشگگری ززیگارتی و سگیاحتی ،  ؛کند میایجاد کشنده  افراد آلوده بیماری %2-3که این ویروس فقط در 

و س اطالع رسگانی د؛ شایان توجه است که ابتدا توجه مقامات مسئول و سپمانی مشترک باید بیشتر مواظب بورشد استفاده از سرنگ یا وسایل در

بایگد هزینگه هگای ، در غیگر اینوگورت ضروری می باشگندبسیار می اولیه و های اطالع رسانی دقیق اقدا پایگاه ارتباط باتوصیه های بهداشتی و 

 و آموزشی کشور و همچنین خانواده ها بپردازیم.تم های اقتوادی، بهداشتی سدر سی هنگفتی

رسانی و آموزش مناسب در اعالم کم خطر بودن از نظر کشندگی اما خطر زا؛ از نظر گسترش ویروس و بگه ، اطالع ابتدا وزارت بهداشت و درمان

عمل مسئولین بهداشتی در بیمار یابی سریع، دقیق و مناسب با توجگه بگه آن  سپس، داشته باشد. نآهای اجتماعی و روانی  حداقل رساندن آسیب

با رعایت قواعد اکولوژی شهری  داری هاو بعد شهر آن فرد به فرد استنتقال گزارش نشده است و ا که هنوز انتقال از طریق ذره ویروسی در هوا

نگه بگا  ،کوشش در جهت بیدار کردن کسانی کگه بگی توجگه انگد، اطالع مناطق آلوده  و فرهنگی ززدفع درست زباله ها، کم کردن رفت و آمد ها

افگراد  فرد باشد ، موفق بگه کگاهش چشگمگیر فردا این بیماری ممکن است سر سفره خودتوضیح منطقی و این که و که با روی خوش بلبرخورد 

 آلوده خواهد شد. 

میزان حمایت دو جانبگه شگهروندان از یکگدیگر  (WHO)ه در تعریف شهر سالم، از دیدگاه سازمان بهداشت جهانی بارها این مطلب گفته شده ک

 بهداشتی بطور آگاهانه و جهت دار مسئولیت حفظ بهداشت و سالمت شهروند از طرف سازمان ؛راست که چنان شهری را بنا می کند. به بیان دیگ

این عفونت اول آنکه همگه افگراد سگالم بایگد من. در  ئولم و جامعه هم در برابرابتدا به خود فرد سپرده می شود. یعنی من هم در مقابل جامعه مس

ز هنگوز اابگت  در هگوای آزاد فرد آلوده منتقل می شود. نه گگردشیک یه یا سایر مایعات بیولوژاز ربدانند ویروس از طریق ذرات معلق خارج شده 

  .استو تاایر گذار نشده است، . پس رعایت اصول بهداشت فردی و آموزش عمومی بسیار مهم 

اجتماع و چه به افراد آلوده بگا  د چه بهمی دهنعلمی  نابعدر فضاهای مجازی بدون ذکر مکادر پزشکی نیز اطالعات نادرست  دوم آنکه بسیاری از

ه کگزیرا ، اساس پزشکی بر مستندات است نه سلیقه های شخوی پس از کسانی قبول کنید که مستند می گویند یا می نویسند. خانواده های آنها

تگرین پشگتوانه علمگی یگا  ه حتی کوچکهای بهداشتی بسیار اغراق گونه از این ویروس بدون آنک انتشار دیدگاه وضعیت را بسیار بغرنج تر نکند.

و البته توصیه به استفاده زیاد به استفاده از داروهای سنتی نیز در بعضی موارد خطر کلیوی و  اشد، از خود ویروس خطرناک تر استعملی داشته ب

 که این تجویزها را مداوم نکنیم.سعی شود بنابراین، کبدی دارد، 



 

ستی از ویروس در جامعه پزشکی و شهرهای آلوده بطور عالمانه کمک کنیم و سگپس بگا در اولویگت قگرار ماست که قبل از هرچیز به درک در بر

هگای  باالخره تحقیق و پژوهش پیرامون ویروس به درک مکانیسم نمودن این ویروس اقدام نماییم. دادن آموزش همگانی بهداشتی در ریشه کن

 : الخرهاب د.بیماری زایی آن کمک خواهد کردقیق 

 بیدار نمایید که در خواب نماند                                          آنکس که نداند که نداند که نداند                                       

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-بنگگگابراین در ایگگگن گفتگگگار سگگگعی نمگگگودیم کگگگه در  آدرس   

2019-coronavirus   را بگرای همگه کشگورها    1398 اسفند 9 ز 2020 فوریه 28و مواحبه جمعی دبیرکل سازمان بهداشت جهانی در روز

   ون پرانتز گذاشته شده است.در درو بطور کامل داشته باشیم مواردی هم که اضافه شده است  گونه دخل و تورفی بدون هیچ

 2019( دبیر کل سازمان بهداشت جهانی در مورد ویروس کرونا 1398 اسفند 9 ،2020 فوریه 28مصاحبه ) 

استونی، لیتوانی، هلند و نیجریه همه  ،از دیروز، دانمارک مورد فوت وجود دارد. 67کشور و  49مورد در  4351هم اکنون  چین در خارج از کشور

مورد نیز 97کشور رفته است و  14مورد از ایتالیا به  24ایتالیا دارند. در حدود  بهدر کشورشان را گزارش کرده اند. همه این موارد ارتباط  ارداولین مو

ولوژیست های اپیدمی گران کننده است.نافزایش مداوم تعداد موارد و تعداد کشورهای مبتال طی چند روز گذشته  .کشور از ایران افراد رفته اند 11در 

به سطح  COVID-19 خود در مورد خطر انتشار و ابتال بهو هشدار های  ا را رصد می کنند و ما اکنون ارزیابیگزارش هما به طور مداوم این 

 .بسیار باال در سطح جهانی افزایش داده ایم

کثر موارد هنوز برای یافتن منبع آلودگی رد یابی ادر ، اما در چندین کشور است COVID-19 آنچه در حال حاضر می بینیم همه گیری بیماری

 ما هنوز شواهدی از گردش ذرات آزاد ویروس در محیط و آلودگی .دانتشار یافته انای یا تک گیر ه که آیا بوورت خوش کنیممی 

وس این گونه . بنابراین تا زمانی که رفتار ویر)خوشبختانه( از این طریق را بطور جدی مشاهده نکرده ایم )عفونت زایی(

میزان تماس آن ها با افراد تعیین درمان و ، جدا سازی آن ها ،افراد آلودهعلمی باشد، باید اقدام ها در جهت شناسایی 

و حتی در یک کشور هم وضعیت های متفاوتی از رفتار ویروس وجود است جالب است که بدانید در هر کشوری وضعیت متفاوت  .دیگر باشد

نکته اصلی در مورد نجام شود. ا، جداسازی و مراقبت از بیماران و ردیابی آلوده دارد. بنابراین باید اقدام جدی برای تشخیص زود هنگام موارد

یری از کشورها باید برای آماده سازی پرونده ها و جلوگ مورد کارهایی که دیروز در .انتشار این ویروس قطع زنجیره های انتقال است

و چین هم اکنون گزارش خود را منتشر کرده است که به زبان  سازمان بهداشت جهانی ماموریت مشترک ، صحبت کردم.انتقال به بعد انجام دهند

این  داشت ملی به زبان چینی ارسال می شود.موجود است و همچنین در وب سایت کمیسیون به سازمان بهداشت جهانی انگلیسی در وب سایت

جامعه جهانی و عموم مردم و همچنین  ی کشورهای آسیب دیده و تحت تأایرتوصیه برای چین، برا 22و  استگزارش شامل اطالعات زیادی 

 است.

 .مراقبت کنندآلوده مسئوالنه هر مورد جدا سازی کنند و از ، واهد تا جمعیت خود را آموزش دهند، نظارت کنندهمه کشورها می خاز  سازماناین 

های خانه فقط کار وزارت  یش بگیرند. اینجامعه و سیستم بهداشتی جامعه را در پ ،هرگونه تماس را ردیابی کنند و رویکرد مسئولیت پذیری فرد

 .پژوهش در حوزه واکسن ها و درمان نیز پیش رودبلکه عالوه بر موارد باال، باید بهداشت نیست 
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بالینی قرار دارند. انتظار داریم چندین روش درمان در حال ارزیابی در سطح جهان در حال توسعه هستند و تا کنون واکسن  20بیش از نون هم اک

  .آینده اعالم شود ی اولین نتایج در عرض چند هفته

از خود و دیگران امروز و فردا می تواند انجام  اما نیازی نیست که منتظر واکسن و درمان باشیم. کارهایی وجود دارد که هر فرد برای محافظت

، سن و سالمت عمومی تان بستگی دارد. سازمان بهداشت جهانی فقط می تواند راهنمایی ها و توصیه رای شما، به محل زندگیب دهد. خطر

 .ت محلی مشورت کنیدراهنمایی های ملی خود را نیز دنبال کنید و با متخووان بهداشتوصیه و باید  اماهای کلی ارائه دهد 

 .و به آن پای بند باشند دوجود دارد که همه باید بدانن ده  مورد اساسیاما 

 . تمیز کنید دستمال حاوی الکلبا یا  دستان خود را بطور مرتب با آب و صابون بشویید، ابتدا همانطورکه گفته می شود

با تمیز کردن  .یکی از راههای انتقال ویروس است، زیرا اد بیمار خوداری کنیداز تماس دست و اشیا به صورت پس از تماس با سطوح آلوده یا افر

 .خود را کاهش دهیدانتقال به دست ها می توانید خطر 

آشپزخانه و میزهای کار زاداری و  ،نیمکت ها ،صندلی ها ؛به عنوان مثال .تمیز کنیدبا ضد عفونی کننده مناسب  ، سطوح مشکوک عفونی را دوم

 توجه شود.  اکز درمانیبخووص مر

ما از کامال متعهد باشید. اطمینان حاصل کنید که اطالعات ش COVID-19 ، به گرفتن آموزش به روز از زمنابع مطلع و علمی  در موردسوم

منابع  ، وب سایت سازمان بهداشت جهانی یا متخوص بهداشت محلی شما،بهداشت عمومی محلی یا ملی . سازمانمنابع معتبر تهیه شده است

  .عالئم را بشناسند و حتما خوبی هستند که همه باید

اهند در اکثر افراد، این بیماری با تب و سرفه خشک شروع می شود و نه آبریزش بینی. بیشتر افراد بدون نیاز به مراقبت ویژه، بیماری خفیف خو

 .پس زیاد هم نگران نباشید دداشت و بهبود می یابن

به خانه  .ارید از مسافرت خودداری کنید و اگر در هنگام پرواز احساس بیماری دارید، بسرعت به خدمه اطالع دهید، اگر تب یا سرفه دچهارم

، ولی ها بگویید. زاگر الزم است خود را در خانه قرنطینه کنید گیرید و در مورد محل زندگی خود به آنب تماس یبروید و با یک متخوص بهداشت

 محلی متعهد بمانید به توصیه های مرکز بهداشت 

، یا از یک دستمال استفاده کنید. بالفاصله آن را درون سطل زباله بسته ریخته و سپس یدکنعطسه سرفه یا  آستین خودقسمت باالیی در پنجم، 

 .بشوئیدتمیز  ومناسب  بشکلدستان خود را 

ب ایمنی ، بیماری های قلبی مانند پیوند عضو، زدرمان سرکو، یا اگر دچار بیماری زمینه ای سال سن داشته باشید 60ما بیش از ، اگر شششم

رفتن به مناطق  از، بیماری تنفسی یا دیابت هستید، بیشتر در معرض ابتال به بیماری شدید هستید. برای جلوگیری از آلوده شدن بشدت عروقی

  .شلوغ، یا مکانهایی که ممکن است فرد مبتال یا مشکوک باشد احتیاط کنند

. این به شما کمک داشته باشیداگر احساس ناراحتی نمی کنید، در خانه بمانید و با پزشک یا متخوص بهداشت محلی تماس  :ای همههفتم، بر

 .می کند تا توصیه های صحیح را دریافت کنید و به مراکز درمانی صحیح هدایت شوید و از آلوده شدن دیگران جلوگیری می کنید

بیاشامید، از خانواده خود جدا کنید، جداگانه بخورید،  انه بمانید ولی امور شخوی خود راده شدن دارید در خهشتم، اگر بیمار یا احساس آلو

 .استفاده کنید و در اطاق جدا باشیدل و کارد و چنگال های مخووص خود بخوابید، وقت بگذرانید و از وسای



 

 .دنبال مراقبت باشید با پزشک خود تماس بگیرید و سریعاً به ،اگر تنگی نفس دارید ،نهم

مطالعه ، به خووص اگر در جایی زندگی می کنید که احتمال آلودگی زیاد است. زاین شرایط طبیعی و قابل درک است ، احساس اضطراب دردهم

 هستند ولی به کودکان هرچند کمتر در معرض ابتال و از هوای آزاد در مناطق آزاد و کم رفت و آمد استفاده کنید. دهید، به موسیقی گوش کنید

 خواهند کاست . از اضطراب شما نیزها  ین شود آنسیار بیشتری داشته باشید، اگر چناحساسات آن ها در این مدت همه گیری توجه ب

با ه اینک منطقیو توصیه بسیار معقول ، لبته با توسل به اکولوژی فرهنگیاچه کاری می توانید انجام دهید و دقت کنید که شما برای جامعه خود 

در مورد چگونگی ایمن ماندن در محل کار، مدرسه » را نیز بیدار کنید.و آن ها دهید کامل توضیح  ،ت نمی کنندآنانی که رعایبرای خوشرویی و 

 «یا محل عبادت خود با هم صحبت کنید

 یادتان باشد که قدرت ما در با هم بودن است، مسئولیت پذیری ابتدا از هر فرد شروع می شود.


