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دکتر عباس افراه
بورد تخصصی آزمایشگاه بالینی

زمستان  آغاز  در   COVID-19 نوپدید  ویروس 
به  نگرش  با  شد.  اپیدمی  چین  در  امسال 
کشور،  این  با  ایران  تنگاتنگ   اقتصادی   پیوند 
بی گمان باید دست اندرکاران وزارت بهداشت، به اندیشه ی 
پیشگیری و اندمی شدن از این ویروس هراسناک، می بودند. 
به جز چین و ایران، مردم کشورهای دیگر نیز دچار این 
بیماری شده اند. اما ناکارآمدی دست اندرکاران پزشکی 
در همرسانی به هنگام درباره این ویروس، مایه خشم 
کاری  نخستین  است.  شده  ایران  مردم  ناخرسندی  و 
که باید دولت می کرد، بستن همه ی راه های ارتباطی 
میان کانون آلوده و کشور ایران بود. در این باره سخنان 
سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، شاید به واقعیت 
نزدیک باشد: تعداد تلفات کرونا در ایران بیش از کل 
اول جدی  این موضوع  ... و  منهای چین است  جهان 
انگاری صورت گرفت و  بعد هم سهل  گرفته نشد و 
کشور  ورودی های  و  هوایی  مرزهای  مدیریت  عدم 
موجب شد تاوان آن گریبانگیر مردم و کشور شود. البته 
برخی هم کارگران چینی در قم را سرچشمه ی آلودگی 

با این ویروس می دانند. 
سرآمد  پزشکی  زمینه ی  در  ایران  امروزه  بهرروی، 
کشورهای همسایه است و توان رویارویی با این بحران 
را دارد ولی نیاز به مدیریت یکپارچه و هماهنگ دارد. 
در این باره استاد دکتر مینومحرز عضو کمیته کشوری 

بیماری های عفونی وزارت بهداشت  می گوید: در این 
و  کنند  حفظ  را  خود  خونسردی  باید  همه  شرایط، 
مسائل علمی و توصیه هایی را که از طریق رسانه های 
معتبر منتشر می شود، مورد توجه قرار دهند. همچنین 
در  حاضر  بهداشتی  کارکنان  و  پیراپزشکان  پزشکان، 
دقیقی  اطالعات  باید  درمانی،  مراکز  و  بیمارستان ها 
و  باشند  داشته  خودشان  از  حفاظت  چگونگی  درباره 
اما  کنند.  رعایت  را  استاندارد  همه جانبه  احتیاط های 
به نگرش مثبت  بیماری  این  به  متاسفانه آگاهی راجع 
اکنون  نتیجه  بر عملکرد منجر نشده است، در  تاثیر  و 
که  حالی  در  هستند،  وحشت زده  هم  پزشکی  پرسنل 
باید علمی و منطقی و براساس ضوابط سازمان جهانی 
بهداشت با این بیماری برخورد کنند تا هم خود حفظ 

انتقال به بقیه کمتر شود. شوند و هم 
باید  گمان  بی  آزمایشگاهی،  تشخیص  نظر  از  اما 
کافی  ی  اندازه  به  تشخیصی  های  کیت  زودتر  هرچه 
در  دانشگاهی  آزمایشگاه های  از  شماری  دسترس  در 
سراسر کشور نهاده شود و بیمارانی که نشانه های بالینی 
دارند، غربالگری شوند. سخنان وزیر بهداشت می تواند 
روحیه بخش باشد: "به اندازه کافی کیت و کارشناس 
برجسته برای تشخیص در دانشگاه های علوم پزشکی 

داریم و مردم به شایعات توجه نکنند".
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