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وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی -معاونت بهداشت -مرکز مدیریت بیماریهای واگیر
تازه های)(COVID-19

مسئولیت های کارکنان سالمت در
رابطه با سالمت و ایمنی شغلی در

همه گیری COVID-19

در پی وقوع همه گیری بیماری  COVID-19در دنیا  WHOاقدام به انتشار دستورالعملی تحت عنوان:
CORONAVIRUS DISEASE (COVID -19) OUTBREAK: RIGHTS ROLES AND
RESPONSIBILITIES OF HEALTH WORKERS INCLUDING KEY FOR OCCUPATIONAL SAFETY AND
HEALTH

نموده است که در آن به بیان بخشی از مسئولیت های کارکنان حوزه سالمت در این همه گیری پرداخته و مواردی
از جمله نکات ذیل را عنوان نموده است:
کارکنان بهداشتت و درمان در خ مددم پاست به هرگونه طغیان قرار دارند و به همین دلیل با مخاطراتی مواجهه
خواهند داشتتت که آن ها را در خطر عفونت ناشتتی از پاتو ن عامل همه گیری قرار خواهد داد هکه در حاح حا تتر
پاتو ن  COVID-19است).این مخاطرات عبارتند از :
مواجهه با پاتو ن  ،ستتاعت کاری طوالنی مدت  ،دیستتتره های روانی  ،خستتت ی  ،سرستتودگی شتتغلی  ،انگ ،و
خشونتهای جسمی و روانی .
حدوق و مسئولیت های کارکنان سالمت از جمله اقدامات مورد نیاز برای محاسظت از سالمت و ایمنی شغلی ایشان
عبارتند از:
مسئولیت های کارفرمایان و مدیران
 مستتئولیت کلی ایشتتان اطمینان از اتخاذ اقدامات پیشتت یرانه و محاسظتی با هدف به حداقل رستتاندن خطرات
سالمت و ایمنی شغلی کارکنان است.
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 تهیه اطالعات مورد نیاز و ارائه برنامه های آموزشی مورد نیاز در خصوص سالمت و ایمنی شغلی شامل:
 oبه روز رسانی برنامه های آموزشی در مورد پیش یری و کنترح عفونته)IPC
 oروش صحیح استفاده از تجهیزات حفاظت سردی ه)PPE
 سراهم نمودن تجهیزات و لوازم مورد نیاز برای پیش یری و کنترح عفونت و حفاظت سردی هماسک  ،دستکش ،
عینک  ،گان  ،مواد تتدعفونی کننده دستتت  ،صتتابون و آی ،وستتایل تمیز کردن) به مددار کاسی برای کارکنان
جهت ارائه خدمات و مراقبت از موارد مشکوک یا تأیید شدهCOVID-19
 به روز ر سانی اطالعات کارکنان در خ صوص د ستورالعمل های به روز ر سانی شده مرتب با  COVID-19و
سراهم نمودن ابزار منا سب جهت ارزیابی ،تریا  ،آزمایش و درمان بیماران و آموزش ا صوح پی ش یری و کنترح
عفونت به بیماران و جامعه
 ارائه اقدامات امنیتی مورد نیاز حفظ ایمنی کارکنان
 سراهم نمودن ب ستر منا سب جهت گزارش مخاطرات ایجاد شده برای کارکنان از جمله مواجهه با خون و سایر
مایعات بدن بیماران
 توصیه به کارکنان در خصوص خود ارزیابی و گزارش عالئم مشکوک به ابتال به عفونت COVID-19
 رعایت ساعت کاری و زمان استراحت تعریف شده
 مشاوره با کارکنان در خصوص جنبه های سالمت و ایمنی شغلی آن ها و مشخص نمودن مخاطراتی که ممکن
است منجر به بیماری شغلی در آن ها گردد.
 عدم الزام کارکنان به بازگشت به محی کار در صورتی که خطر جدی یا مداوم تهدید کننده حیات یا سالمتی
برای وی وجود دارد و تا زمان انجام اصالحات الزم توس کارسرما
 سراهم نمودن امکان دسترسی به منابع مشاوره سالمت روان
 سراهم نمودن امکان تعامل و همکاری بین کارکنان و مدیران یا نمایندگان آن ها
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کارکنان باید:

 دستتتورالعمل های تهیه شتتده در خصتتوص ستتالمت و ایمنی شتتغلی را دنباح کنند ،از مواجه دی ران با خطرات
ایمنی و سالمت شغلی خودداری نمایند ،در برنامه های آموزشی مربوط به سالمت و ایمنی شغلی شرکت کنند.
 دستورالعمل های تهیه شده در خصوص ارزیابی ،تریا و درمان بیماران را اجرا کنند.
 با بیماران با مهربانی و احترام برخورد کنند.
 سرایندهای تدوین شده تو س حوزه سالمت در خ صوص گزارش دهی موارد م شکوک و تایید شده بیماری را
اجرا نمایند.
 سرهنگ پیشتت یری و کنترح عفونت و اطالعات بهداشتتت عمومی ارتداء دهند ،به خصتتوص در مورد اسرادی که
عالئم یا ریسک و خطری ندارند.
 پوشیدن ،درآوردن و معدوم نمودن وسایل و تجهیزات حفاظت سردی را به درستی انجام دهند.
 خود را از نظر بروز عالئم و یاسته های بالینی مشتتکوک به  COVID- 19ارزیابی نموده و در صتتورت بروز عالئم
مراتب را به مدیر مربوطه گزارش دهند
 در صورت بروز عالئمی نا شی از ا ستره و چالش های روانی نیازمند انجام مداخالت پ شتیبانی  ،مدیر مجموعه
را مطلع نمایند.
 هرگونه عامل یا موقعیت خطر آسرین قریب الوقوع و جدی تهدید کننده ستتالمت یا زندگی را به مدیریت اطالع
رسانی کنند.
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تعداد کل موارد و موارد جدید عفونت با ) Coronavirus disease (COVID-19گزارش شده در دنیا  ،لغایت 25اسفند 1398

موارد بیماری در دنیا:
تعداد کل موارد تایید شده آزمایشگاهی153517مورد
تعداد کل موارد مرگ 5735:

موارد بیماری در چین:
تعداد کل موارد تایید شده آزمایشگاهی 81048 :مورد
تعداد کل موارد مرگ3204 :مورد

موارد بیماری سایر کشورها:
تعداد کل موارد تایید شده آزمایشگاهی72469 :مورد
تعداد کل موارد مرگ2531:مورد
تعداد کشورها/مناطق درگیر 143 :کشور/منطقه
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توزیع جغرافیایی ) Coronavirus disease (COVID-19در دنیا  ،لغایت  25اسفند 1398

 در  24ساعت گذشته  9کشور/منطقه جدید به مجموع کشورهایی که موارد  COVID-19را گزارش کرده اند اضافه شده است  .شامل
 7مورد در منطقه آفریقا 1 ،مورد در منطقه اروپا و  1مورد در منطقه آمریکا
 طبق اعالم دبیرکل سازمان بهداشت جهانی با توجه به تعداد موارد بیماری و تعداد موارد مرگ گزارش شده(جدا از چین) در حال
حاضر اروپا به عنوان مرکز پاندمی  COVID-19در دنیا می باشد.
 از ابتدای شروع همه گیری COVID-19اقدامات پیشگیری و کنترل عفونت مهم ترین فاکتور در اقدامات پیشگیری و مهار این
طغیان بوده اند.
 از مجموع کشورهایی که تا کنون موارد تایید شده آزمایشگاهی بیماری را گزارش کرده اند 50 ،کشور/منطقه در منطقه اروپا16 ،
کشور در منطقه مدیترانه شرقی 11 ،کشور در منطقه اقیانوس آرام غربی 25،کشور در منطقه آمریکا 8 ،کشور در منطقه جنوب شرق
آسیا و 21کشور در منطقه آفریقا هستند.
 پس از چین بیشترین موارد بیماری مربوط به ایتالیا (21157مورد) ،جمهوری اسالمی ایران  ،جمهوری کره ( 8162مورد)،
اسپانیا( )5753فرانسه ( 4469مورد) و آلمان (3795مورد)می باشد.
 ک شورهای با گزارش موارد بیماری در منطقه مدیترانه شرقی( )EMROبه  16ک شور افزایش یافته ا ست که عبارتند از  :جمهوری
اسالمی ایران ،قطر (337مورد) ،بحرین(211مورد) ،کویت(112مورد) ،عربستان سعودی(103مورد)  ،عراق(93مورد) ،مصر(93مورد)،
لب نان( 93مورد) ،ا مارات مت حده عربی(85مورد) ،پاکستت تان( 28مورد) ،ع مان( 20مورد) ،مراکش(18مورد)،تونس(  16مورد) ،
افغانستان( 10مورد)  ،اردن( 1مورد) و سودان ( 1مورد)
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تعداد کل موارد و موارد جدید عفونت ) Coronavirus disease (COVID-19گزارش شده در جمهوری اسالمی ایران  ،لغایت  26اسفند 1398

موارد بیماری در ایران:

تعداد کل موارد تایید شده آزمایشگاهی14991:مورد

تعداد کل موارد فوت853:مورد

استان های دارای بیشترین موارد تایید شده
آزمایشگاهی:
استان های دارای کمترین موارد تایید شده
آزمایشگاهی :

6

خبر نامهCOVID-19
شماره 1398/12/26 -14

وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی -معاونت بهداشت -مرکز مدیریت بیماریهای واگیر
نقشه پراکندگی جغرافیایی عفونت با) Coronavirus disease (COVID-19گزارش شده در جمهوری اسالمی ایران و کشورهای همجوار
لغایت  26اسفند 1398
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چکیده ای از اقدامات انجام شده
 بازدید کارشناس ارشد مرکز مدیریت بیماریها از بیمارستان حضرت رسول اکرم

در راستتتای ارزیابی چ ون ی اجرای برنامه های مراقبت از بیماران مبتال به  COVID-19در ستتطح دانش ت اه های
علوم پز شکی و خدمات بهدا شتی درمانی جنای آقای دکتر شیرزدای متخ صص بیماریهای عفونی و کار شناه
ار شد مرکز مدیریت بیماریهای واگیر از حوزه تحت پو شش دان ش اه علوم پز شکی تهران و بیمار ستان ح ضرت
ر سوح اکرم بازدید نمودند که از جمله مهمترین نکات قوت و اقدامات منا سب انجام شده در این بیمار ستان می
توان به موارد زیر اشاره نمود:
 ایجاد و سعالیت کلینیک بیماری های تنفسی در خارج از محی بیمارستان
 جدا بودن ساختمان بخش کرونا از سایر بخش ها جدا و دیوار کشی در بعضی قسمت ها هاین بخش در
 4طبده پیش بینی شتتده استتت که دارای  2بخش مجزای  ICUو امکان بستتتری بالغ بر  300بیمار می
باشد )
 پیش بینی و ایجاد راه ورودی ساختمان بخش کرونا در خارج از بیمارستان
 جداسازی کامل و تفکیک بخش رادیولو ی و بخش سی تی اسکن بیماران تنفسی از بخش رادیولو ی و
سی تی اسکن سایر بیماران همراه با تفکیک مسیرهای ورودی
 سراهم نمودن امکان تشخیص بیماری به روش PCRدر بیمارستان
 همکاری و مشارکت توام با عالقه کلیه پزشکان و کارکنان در امور مربوط به پی یری و درمان بیماران
 استفاده پرسنل شاغل در کلینیک تنفسی و بخش ها کامال از وسایل حفاظت سردی استفاده میکنند
 اجرای سیستم نظام مند ثبت کامپیوتری بیماران بستری و موارد سرپایی COVID-19
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 پی یری تلفنی بیماران ترخیص شده و سرپایی  COVID-19طبق دستورالعمل توس

کارکنان منتخب.

 تدوین دستورالعمل هایی جهت پی یری بیماران تحت عناوین:

 oپروتکل بیماران ترخیص شده از بخش کرونا هشامل توصیه ای مراقبتی به بیماران)
 oپروتکل پی یری بیماران
 oچک لیست پی یری بیماران

 به روز رسانی دستورالعمل کشوری کرونا ویروس جدید

ن سخه دوم راهنمای نحوه تامین و توزیع داروی مورد نیاز و پی یری بیماران تحت درمان سرپایی  COVID-19و
همچنین نسخه سوم سلوچارت تشخیص و درمان بیماری  COVID-19در سطوح ارائه خدمات سرپایی و ب ستری
تدوین و ابالغ گردید .شتایان ذکر استت طبق دستتورالعمل های موجود ارائه دارو به بیماران سترپایی در توست
حوزه معاون بهداشتی دانش اه ها و در مراکز خدمات جامع سالمت منتخب انجام خواهد شد.
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چکیده ای از اقدامات انجام شده

دانشگاه علوم پزشکی سمنان

دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی

 تر سیم ند شه نظام مراقبت در شهر و رو ستا با
کمک بخش خصوصی

 آموزش و اطالع رستتانی در خصتتوص نحوه
پیشتت یری و کنترح عفونت و استتتتفاده از
وسایل و حفظت سردی

 ه ماهن ی با ادارات ح مل و ن دل و پا یا نه ها-
شتتترکت سرآورده های نفتی شتتتهرداری -و ائمه
جمعه و جماعات و ارائه آموزش های الزم

 پی یری و آموزش خانواده موارد مشتتتکوک
به ابتال

 آموزش متتدیران و معلمین راب و مربیتتان
بهداشت مداره در شهرستان های تابعه

 تب ستتنجی در  33469مستتاسر  ،آموزش و
ارساح اسامی اسراد تب دار به شهرستانها

 هماهن ی با ریاستتتت اتحادیه آرایشتتت ران در
خصوص راه های پیش یری از کرونا

 آموزش کنترح استره به90نفر
 آموزش عموم مردم و سفیران سالمت

 آموزش تتدعفونی ستتطوح به نیروهای خدماتی
دانشتت اه و اجرای تتدعفونی ستتطوح توستت
نیروهای سوق

 برنامه های آموزشی از طریق رسانه ها
 آموزش کارکنان ادارات

 دعفنی کردن معابر شهری و پیاده روها توس
واحدهای نظامی و شهرداری ها
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توصیه های بهداشتی
موضوعات اصلی که مردم باید بدانند و به آن عمل کنند:

طبق اعالم ستتازمان بهداشتتت جهانی ویروه  COVID-19اسراد در تمام گروه های ستتنی را مبتال میکند ولی
م ستندات موجود حاکی از آن ا ست که  2گروه از اسراد خطر بی شتری برای ابتال به نوع شدید بیماری دارند که
عبارتند از :
 .1افراد در سنین باالتر (افراد در گروه سنی باالتر از  60سال)
 .2کستتانی که بیماری زمینه ای دارند ( مانند بیماری های قیبی عروقی ،دیابت ،بیماری مزمن
تنفسی ،و سرطان)
تاکید  WHOبر این استتت که تمام اسراد باید از خودشتتان مراقبت کنند تا بدین وستتیله از دی ران نیز محاسظت
شود .خطر ابتال به شکل شدید بیماری  COVID-19مشخصا از حدود سن  40ساح اسزایش می یابد .لذا نکته
مهم این ا ست که اسراد در این محدوده سنی از خود شان مراقبت نموده و به نوبه خود از سایر اسراد که بی شتر
آسیب پذیر هستند نیز مراقبت بیشتری کنند.
لذا  WHOبرای حمایت از سالمت این دو گروه و همچنین حمایت از سالمت جامعه تو صیه هایی ارائه نموده
است .
این تو صیه ها م شموح مو وعاتی در خ صوص مالقات کنندگان ،برنامه ای برای تامین دارو و مواد غذایی مورد
نیاز  ،امکان حضتتور در جامعه و حفظ ارتباط با دی ران توام با حفظ ستتالمتی در طوح طغیان  COVID-19می
باشد.
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توصیه های کییدی برای سالمندان و سایر گروه های در معرض خطر فوق الذکر:
 وقتی کسی به مالقات شما می آید حتما هن ام خوش آمد گویی ساصله  1متر را رعایت کنید.
 از مالقات کننده و اسرادی که با آن ها زندگی میکنید درخواستتت کنید که به طور مرتب دستتتهای خود را
بشویند.
 سطوح خانه خود را به صورت منظم تمیز و گند زدایی کنید به خ صوص سطوحی که به مددار زیاد لمس
می شوند.
 در صورتی که اسرادی که با شما زندگی میکنند اح ساه ناخو شی دارندهبه خ صوص با عالئمی که احتماح
 COVID-19را مطرح میکند) استفاده از سضاهای مشترک با ایشان را محدود کنید.
 اگر بیمار شت تده اید و عالئم بیماری  COVID-19دارید قبل از مراجعه به بیمارستتتتانکمرکز ارائه خدمات
سالمت با مراقب سالمت خود تماه ب یرید.
 برای خود برنامه ای برای آمادگی مواجهه با طغیان بیماری  C0VID-19تهیه کنید.
 در زمان حضور در جامعه نیز باید تمام اقدامات پیش یری که در منزح رعایت میکنید را انجام دهید.
 اطالعات جدید را از منابع قابل اعتماد کسب کنید.

12

