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" بسمه تعالی "  

 مقدمه

، از شیوع طاعون در آتن  مهدر طول تاری    خ،  واره شیوع بیماری های عفونی

ی بیماری عفونی فراگیر بود. 430)  ق.م( که نخستیر  

که جدیدترین    19ید و ( تا کو 2018)کمیسیون پهنباند برای توسعه پایدار، 

ان ناپذیری بر انسان و  بیماری فراگیر در وسعت جهانی است، خسارت های جیر

به خطر سیر بیماری های  شته است. نگایه و اقتصادی او دا حیات اجتمایع 

ی بیماری هانی در دهه اخیر نسبت به   فراگیر نشان یم دهد که فاصله شیوع چنیر

 قبل کوتاه تر شده است. 

ی مانند کرونا یا حوادث   ایط تهدید ویروس های فراگیر در دوره معارص، در شر

ونی ی  ک، امکان مهیم تطبییع مثل سیل و زلزله، خدمات سالمت الکیر امیر

ی، رصد، تشخیص، اولویت بندی اقدامات،  سالمت عمویم ، اعم از پیشگیر

ی است. در واقع زمانی که ریسک بیماری به سطح همه مردم   درمان و پیگیر

نت(، که   ک) اینیر نزدیک یم شود، امکان اتصال مردم به شبکه ارتبایط مشیر

یس به میلیون نفر جمعیت ایران ا   60امروز نزدیک به  نت و مکان دسیر اینیر

ی الملیل شبکه  اجتمایع را دارند) مرکز برنامه ریزی و نظارت راه های میل و بیر

(، فرصت مهم برایه کاهش توسعه ی 1398بردی سازمان فناوری اطالعات، 

بیماری ها و ارائه خدمات بهداشتر و سالمت عمویم و درمان فراگیر از طریق 

اساس، مرور یم آید. بر این و فردی به حساب ارائه دانش های الزم عمویم 

ونیک در ارائه مراقبت های سالمت در زمان   اجمایل ظرفیت های سالمت الکیر

از اهمیت برخوردار است.  19شیوع بیماری های فراگیر مانند کووید  
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که توسط یک کرونا ویروس جدید ایجاد یم شود، توسط   19بیماری کووید

این اعالم به اعالم شده است. وان یک پاندویم سازمان بهداشت جهانی به عن

االی شیوع این بیماری نیاز است تا برای  این معناست که با توجه به شعت ب

مدت طوالنی از اجتماعات مردیم برای مثال مدارس، دانشگاه ها، مشاغل و  

ی شود. در کشورمان هم مانند نقاط دیگر جهان، از   محیط های کاری جلوگیر

زرگ به دورکاری روی آوردند  ان های کوچک و ببسیاری از سازم 98اواخر سال 

دازند. به این ترتیب   ل به انجام کارها بیر ی و از کارمنان خود خواستند تا از میی

انر در مدل انجام فعالیت های کسب و کارها رخ داده است که در حد   تغییر

ییک سازمان ها کاهش یابد.  ی  ممکن مراجعات حضوری به محل فیر

خط مشر ها و زیر ساخت های مناسب   کارها از راه دور، نیازمند وجود انجام  

ه فرایندهای  فناوری اطالعات در سازمان ها است. سیستم های پشتیبانی کنند

ی کننده ای در فراهم آوردن امکانات دورکاری   کسب و کار در سازمان نقش تعییر

انی  در سازمان دارد. ییک از مهم ترین سیستم هانی که در این بخش نقش به شی

دارد، سیستم اتوماسیون اداری است. این سیستم انجام مکاتبات و تعامالت 

 های 
ی

سازمانی را به شکل تحت وب و از راه دور ممکن یم سازد. امکانات و ویژگ

اتوماسیون اداری تحت وب همکاران سیستم، این راهکار را به گونه ای در 

طه ای از دنیا دفیر کار کارکنان سازمان اختیار سازمان ها قرار یم دهد که هر نق

  شود. 

ی برای کارکنان  ی از همه گیر  برنامه مدیریت پیشگیر

ش یم یابد،  از آنجا  ی گسیر     که ویروس کرونا به شعت در شاش کشور چیر

ت که یک پلتفرم پیچیده برای نظار HaiGeاز همه گیری  مدیریت پیشگیریبسیر 

ی رفت و آمد به کاهسالمت است، راه حیل برای  بر  ش ترس کارکنان در حیر

و با کمک سیستم جدید   BeiDouبا پشتیبانی سیستم  محل کار ارائه یم دهد. 

های نرم افزاری مکان یانر داخیل برای    ایجاد شده، بسیر
ی

« که به تازگ ی  »دلفیر
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 ثبت تاریخچه مکان یانر بیماران عفونی ارائه شده است. 

و اطالعات منطقه ای و جمع آوری اخبار   ودهبا اتصال پایگاه داده افراد آل

ی بیماری ها، این پلتفرم قادر به   ل و پیش گیر منتشر شده توسط مرکز کنیر

نمایش نقشه به روز بیماری های عفونی و تشخیص نقاط بحرانی بیماری با 

 استفاده از الگوریتم ردیانر مسیر است. 

های متداول   با مسیر
ی

و آمد روزانه کارکنان  رفتپس از مقایسه محل منبع آلودگ

و تجزیه و تحلیل تراکم افراد و وسایل نقلیه در دوره های زمانی مختلف، 

ی از جلسیستم یم تواند به طور خودکار مسیر سفر را برای کابران جهت  وگیر

دار برریس کند. مناطق   واگیر

ی را به شیوه  های  این پلتفرم، پیوسته اخبار و توصیه های مربوط به همه گیر

ساند. در صورت به  کت ها و دولت محیل میر موقع و دقیق به کارمندان، شر

ایط اضطراری، سیستم هشدار اضطراری، پیام هشدار دهنده به تلفن  بروز شر

 های همراه کاربر را صادر خواهد کرد. 

 

ونیک در سیستم    راهکارهای سالمت الکیر
ی

یکپارچگ

 سالمت عمویم در مبارزه با بیماری های فراگیر 

 

 

یپیشگیر تشخیص تصمیم درمان پیگیری
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جهان  2019
60درگیری 

4کشور مرگ 
هزارنفر

جهان 2008
مرگ روتاویروس 

هزار کودک450

جهان 2010
بیماری قلب و 

مرگ عروق 
17ساالنه 

میلیون نفر

آمریکا، 2010
سیاهکالیفرنیا 

درگیری سرفه 
نفر مرگ 9000
نفر10

آفریقا، 2013
آبوالگینه 

درگیری 
هزارنفر و 28
هزارنفر11مرگ 

افریقا، 2015
ماالریا اوگاندا 

198درگیری 
میلیون نفر و 

هزار نفر500

برزیل 2016
زیکاویروس

بیماری مادرزادی 
30کودکان در 
کشور

آمریکا 1952
فلج اطفال 

58درگیری 
هزارنفر و مرگ 

نفر3145

1068تا 1957
چین، هنگ کنگ 

آنفوالنزایه 
5مرگ آسیایی 

میلیون نفر در 
جهان

اچ آفریقا 1980
آی وی ایدز 

35درگیری 
میلیون نفر در 

جهان 

آمریکا، 1993
میلواکی 

کریپتوزپوریدیوم
هزار 400درگیری 

نفر

جهان 2000
کاهش چاقی

10متوسط 
ساله عمر

آفریقا، 2004
ویروس آنگوال 

مرگ ماربورگ 
252نفر از 227

مبتال

روم 541
طاعون شرقی 

مرگ ژوستینین 
میلیون نفر25

1353تا 1346
مرگ سیاه اروپا 
200تا 75مرگ 

میلیون نفر

1619تا 1617
آمریکای شمالی 

تا 50مرگ آبله
درصد بومیان 90

آمریکا 

آمریکا، 1793
د تب زرفیالدلفیا 

نفر5000مرگ 

1975تا 1817
وباهمه گیری 
28مرگ ساالنه 

هزار نفر142تا 

جهان 1918
آنفوالنزایه 

مرگ اسپانیایی 
میلیون نفر50
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 نحوه پخش ویروس در محیط

یم باشد، قطرات مایع آلوده وس کرونا که مبتال به ویر   در بازدم یا شفه کش

ء اطراف فرد آلوده قرار یم آزاد یم شود. بیشیر این قطرات روی سطوح و اشیا 

ند. افراد سالم یم توانند با دست زدن به سطو  و سپس   -ح یا اشیاء آلودهگیر

لمس چشم، بیتی یا دهان خود گرفتار این بیماری شوند. در صورت ایستادن در 

 باال خواهد بود و مشابه  
ی

فاصله کیر از یک میر از شخص بیمار احتمال آلودگ

ش یم آ ئم خفیفی را  یابد. بیشیر افراد آلوده به ویروس کرونا عال نفوالنزا گسیر

ر . با این حال، برای برخی از افراد بیماری حادتود یم یابند د و بهبتجربه یم کنن

د. خطر از داشته باشن است به مراقل در بیمارستان نیخواهد بود و ممک

سال   40ش یم یابد: بنظر یم رسد افراد باالی ش سن افزایبیماری جدی با افزای 

دارای سیستم ایمتی ستند. افراد  هسال آسیب پذیر  40نسبت به افراد زیر 

، بیماری های قلتر و ریوی عیف و افرادی که دارای بیماریهانی مانند دیابتض

ی در معرض ابتال به بیماری به صورت حاد قرار دارند.   هستند نیر

 ی از شیوع ویروس کرونا در محل کار شما راه های ساده برای جلوگیر  ( 1

و رویدادها   خطرات ویروس کرونا را هنگام برگزاری جلسات  ( چگونه میتوانید 2

 کنید. مدیریت  

وری شما و کار 3 مندانتان باید چه اقدامانر ( برای انجام ماموریت های اداری رصی

 جام دهید. را ان

یم. ( در صورت 4  ورود ویروس کرونا به محل کار چه تمهیدانر در پیش بگیر

ی از شیوع ویروس کرونا در محل کار شم( راه های ساده 1  ابرای جلوگیر

ی حکار  وع کنند، فرمایان باید کار خود را از همیر حتر اگر ویروس کرونا هنوز  اال شر

به محل فعالیت شما وارد نشده است. شما یم توانید روزهای کاری را به دلیل  
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ی از شیوع بیماری کاهش دهید تا در صورت آل  افرا پیشگیر
ی

د، انتشار ودگ

 کنید.  ویروس کرونا را متوقف با کند  

ز و ضد عفونز کنیدمح *  ل کار خود را تمیر

هسطوح)  - ی ه کلید(  ) به عنوان مثال تلفن، صفحءا( و اشیا به عنوان مثال میر

 روی سطوح آنجا که آ؟ از ا چر - ده مرتبا پاک شود. باید با ضدعفونی کنن
ی

لودگ

یان ییک از اصیل ترین راه های پخش ویروس توسط کارمندان  دهلمس ش و مشیر

 کرونا است. 

، پیمانکاران و مندان وی منظم و کامل دستها توسط کار ء شستشارتقا  *

یان  مشیر

. واطراف محیط کار قرار دهید را در نقاط اصیل ی دست ضدعفونی کننده ها  -

  -ید. کننده اطمینان حاصل کنونی  داوم ظروف با مواد ضدعفپر شدن ماز 

دست را در همه جا در معرض   ویوری نحوه شستشیق و یادآپوسیر های تشو 

 را با سایر اقدامات ارتبایط از جمله ارائه راهنمانی هانی  این امر  -. دید قرار دهید 

ی    ح در جلسات ی بهداشت و ایمتی شغیل،تشر ع رسانی با  و اطال  از طریق رابطیر

نت د ش دهید اینیر ان حاصل دهید  اطمین -. ر خصوص شستشوی دست گسیر

یان ب ،مندانکه کار  دست خود با  تشویسه مکان هانی برای شپیمانکاران و مشیر

یس دارند ب آ روی دستان   موجود ویروس  زیرا شستشو  چرا؟ -. و صابون دسیر

ی یم برد و از شی ی یم کنع بیماری جلو و شما را از بیر تشویق رفتار خوب و  *د. گیر

 تنفش را در غ کننده بهداشتر های تبلیپوسیر   –داشت تنفش در محل کار به

کار را با سایر اقدامات ارتبایط مانند ارائه راهنمانی  این   –ض دید قرار دهید. معر 

ی بهداشت و ایمتی شغیل ، جلسه توجییه در جلسات و از طریق رابطیر

ه  اطالعات مربوط به داخل اطمینان حاصل کنید که   -. ترکیب کنید شبکه و غیر

یا   / برای کسانی که دچار آبریزش بیتی یا شفه یم شوند ماسک صورت و 

مجاری   غذی در محل کار وجود دارد و هنگام عطسه یا شفه جلویدستمال کا

ند. تنفش خود را به خونر  ی  - یم گیر ل  ، سطل کار اطمینان یابید در محهمچیر
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اد استفاده شده مانند ماسک و دستمال وجود های درب دار برای دفع مو 

 *. ا؟ زیرا بهداشت مناسب تنفش مانع از انتشار ویروس کرونا یم شود چر  -دارد. 

  -رهای کاری، مشورت کنند. از سفد قبل انکاران توصیه کنیبه کارمندان و پیم

ی    ح ک، پیمانکاارمندانبرای ک یان خود تشر نید که در صورت شیوع  ران و مشیر

ین عال ویروس ک  ه کم با یئم ابتال به بیماری حتر با شف، هر فردی دارای کوچکیر

( باید در خانه بماند. آن ها  37.3) درجه خفیف تب درجه سانتر گراد یا بیشیر

یا فن ینوفن، ایبوپرو اماست / در صورت استفاده از داروهانی مانند پاراستامول

ین، که ممکن است عالئم عفونت را پوشانده باشد باید در خانه بمانند یا  آسپیر

ی ارتباط و پیام تبلیغانر  با برقرار  -. ام دهد) دورکاری کنند( از خانه کارها را انج

ها  -در خانه بمانند. ویق کنید تا افراد را تش های کاری  را با این پیام در مکان  پوسیر

 . خود نمایش دهید 

 پزشگ از راه دور

  استفاده از تکنولوژی مخابرات دوطرفه، نرم افزار چند پزشیک از راه دور شامل 

های   در آن متخصصان مراقبترسانه ای و شبکه های رایانه ای است که  

ییک در همان مکان حارصی نیستند.  ی  بهداشتر و بیماران به صورت فیر

اتصاالت ه اطالعات پزشیک از طریق ، ارسال، پردازش و ذخیر آوری جمع

ی ، به متخصصان بالیتی اجازه ارزیانر ویدیونی و صونر  ، تشخیص، دما و پیگیر

غلب تیم های تخصیص را با  ، این فناوری ا بیماران را یم دهد. عالوه بر این

 ن و تجربه کافی هستند. کناد کار چندین بیمارستان محیل مرتبط یم کند که فاق

کت های تاببه عنوان م ، خدمات پزشیک از راه ه وزارت علوم و صنعتعثال، شر

از طریق سیستم   Shantouو  Wuhanی در شهرها به بیمارستان ها را دور 

ی ماهواره، مدوالتور، دستگاه  ارائه یم ده های ارتبایط ماهواره ای  ند که از آنیر

نت و عوامل دیگ پروتکل، ضبط صدا و ویدیو های  ری تشکیل شده است.  اینیر

های مختلف در  بعد از جمع آوری ویدیو و تصاویر بیماران از بیمارستان
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لتفرم مده را به پی مختلف، میانجر ماهواره داده های به دست آشهرها

 کز پزشیک باز یم گردد. ماهواره ارتبایط انتقال یم دهد و سپس به مر 

صصان یم توانند از راه دور افراد مبتال را تشخیص داده و  کار، متخبا انجام این  

 امکان مشاوره و آموزی برای کارکنان پزشیک محیل را فراهم کنند. 

 طات ماهواره ای ارتبا

ق برنامه های  ش جهان از طریه ای ارتباطات وسییع در شا ارتباطات ماهوار 

و... را ارائه یم دهد که یم   ، رادیو، تلویزیون، از جمله تلفن های همراهمتنوع

ایط ا  د طراری عضتواند در شر  . مویم مورد استفاده قرار گیر

ده رخ یم دهد  پزشیک  ، متخصصان زمانی که شیوع بیماری همه گیر به طور گسیر

ی خود را از طریق ویدیو به صورت آنالین برای افرادی که  میتوانند برنامه روت یر

 در مناطق قرنطینه ساکن هستند ارائه دهند. 

 روزمره مردم را ، استفاده از ماهواره های ا نعالوه بر ای
ی

رتبایط میتواند زندگ

. زمانی که اقدامات موقت علیه کند سهیل کرده و بر موانع جغرافیانی غلبه  ت

. با ود دارد ودیت های سفر وجسه و محدبیماری های عفونی مانند تعلیق مدر 

نت ییک مختلف از طریق اینیر ی ، رادیو، پخش اتصال چندین کاربر در مکان های فیر

، مردم یم تواند ماموریت های دور و پیغام هیزیونی تلو  دست را از خانه ای متتی

 ند. به پایان برسان


