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 ی پزشکی اصفهان سردبیر محترم مجله دانشکده

 نگورا   و برانگیزتوری   چواش   از یکو   اکنوو   هم ،91 کووید بیماری

 بوا  مبوارزه  راهکارهوای  از یکو  . است گیرهمه هایبیماری تری کننده

 اوشیووه بهداشوو   هووایمراقبووت کووارگیری بووه ،91 کوویوود پانوودمی 

(Primary health care  یوا PHC)   رویکور   یو   کوه  باشود مو 

 بور  و نویسوندگا   تجارب اساس بر حاضر، تحقیق. است محور جامعه

 ارتقای شامل رویکر ، ای . است شده تدوی  مقاشه ان های منابع اساس

 هوای مراقبوت  و بخشو  تووا    رموا ،  بیمواری،  از گیریپی  سالمت،

 مشارکت مسایل، ی جانبه چند حل شامل PHC اصول. است تسکین 

 سیاسو   تعهود  مناسو،،  تکنوشوویی  از اس فا ه خو ، به اتکای و مر م

 اطالعوات   نظام از اس فا ه خدمات، جامعیت اصل عداشت، اصل  وشت،

 عشوق  و انگیزه وجو  مناس،، تحقیقات ن ایج از اس فا ه و اع ما  قابل

 سوح    ر تسوهیالت   و تدارکات  پش یبان  کارکنا ،  ر مر م به خدمت

 ی اوشیوه  هوای مراقبوت  کوار  ی ا امه و اندازیراه برای اشملل بی  و مل 

 برای مناس، راهکاری عنوا  به تواندم  اصول، ای . باشدم  بهداش  

 .شو  گرف ه کار به 91 کووید گیریهمه با مبارزه

 کشور از سرعت به جدیدی، ویروس کرونا ،9191 سال اواخر  ر

 سوازما   ،9191 ی فوریوه   ر. یافت گس رش جها  نقاط سایر به چی 

 بیماری مخفف که کر  مشخص را 91 کووید بیماری بهداشت جهان 

، 9011 خور ا   92 تاریخ تا جها ،  ر(. 9) است 9191 ویروس کرونا

 یورای  ر ا و نفور  921313611 ر جهوا    91 یدبه کوو یا تعدا  مب ال

ابوو ال  ر جهووا   یوو از ا  تعوودا  موووار  فوووت ناشوو ونفوور  3101103

 (.9) است بو ه نفر 39369 ایرا   ر و نفر 3391191

 بوا  مبارزه  ر  رما  و بهداشت ی حوزه هایچاش  و مشکالت از

 تجهیزات کمبو  انسان ، نیروی کمبو  به توا م  ،91 کووید پاندمی 

 و ارتباطوات   ر ضوعف  بیمارسو ان ،  تخوت  وِیژه به ما ی غیر منابع و

  ر ایحرفوه  اخوال   خو   مر م، و  رمان  بهداش   و کا ر بی  تعامل

  ریافوت  جهوت  جمعیوت  از حوام  سوالمت،  نظوام  کارکنا  برخ  بی 

  رموان   مراکز به مر م اع ما  کاه   وش  ،  رمان  مراکز  ر خدمات

 گر شوگری  جملوه  از  رآمودزا  هوای ظرفیوت  بوه  توجوه  عودم   وش  ،

 سووالمت، خیووری  بووزر  ظرفیووت از ضووعیف بوور اریبهووره پزشووک ،

 ی خوانوا ه  پزشو   ی برناموه  همچو  مل  هایبرنامه ضعیف مدیریت

 و فرهنگو   عوامول  مورزی،  مجواز  غیر تر  های ارجاع، نظام و شهری

 هوا، تحوریم  تأثیر برخور ار، کم مناطق  ر جمعیت پراکندگ  اق صا ی،

 (.3) نمو  اشاره مر م هوی   مدارک و سالمت هایبیمه مشکالت

  بوا  مبوارزه  بورای  راهکارهوای   عنووا   بوه  تواندم  ،PHC اصول

 مووار   شوامل  اصوول  ای (. 0) شو  گرف ه کار به 91 کووید گیریهمه

 :باشند م  زیر

 ی توسعه های بخ  هماهنگ  اصل)مسایل  ی جانبه چند حل -9
 اق صوا ی  ی حووزه   ر ،91کوویود   پانودم    ر (:اق صوا ی  -اج ماع 

 و اج مواع   خدمات به  س رس  عدم باعث مدت طوالن  محدو یت

 محلو ،  اق صوا ی  ثبوات  بر منف  تأثیر. شد صنایع از بسیاری فروپاش 

  ر یوا  شووند  مواش   خسوارات   چوار  مر م از زیا ی تعدا  شد موج،

 بوه  جها  سراسر  ر نشی  زاغه میلیار ها. گیرند قرار کاری ب  ی آس انه

 و نیسو ند  زنودگ   هوای  هزینه تأمی  به قا ر شغل،  ا    ست از  شیل

 افوت  افسور گ ،  ناامیودی،  گنواه،  احسواس  موجو،  شوده،  ایجوا   فقر

 واضو   بسویار (. 6)گر یوده اسوت    خو کش  میزا  افزای  و عملکر 

 و غواای   امنیوت   رمان ، و بهداش   امکانات ی  امنه قدر هر که است

 و سووا   سوح   رف   باال کنار  ر شو ، بیش ر محروم مناطق  ر مسک 

(. 3)شوو    مو   کن ورل  نیوز  مخ لف ابعا   ر فقر مناطق، ای   ر فرهنگ

بوه   کوه  است اق صا ی و اج ماع  -محیح  عوامل از ترکیب  بهداشت

 هوای  برناموه  موفقیوت (. 1)هس ند  ارتباط یکدیگر  ر با تنگاتنگ  طور

 گوناگو  های بخ  هماهنگ  و همکاری نیازمند ،91 کووید با مبارزه

 صوورت،  ایو   غیور   ر. باشود  م  جامعه اق صا ی -اج ماع  ی توسعه

 نامه به سردبیر
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  ر سوالمت  خودمات  ی  هنده ارایه های سازما  های تالش و اقدامات

 .بو  نخواهد کاف  تنهای  به مر م سالمت ارتقای

 بیمواری  کن رل  ر مر م نق  :خو  به اتکای و مر م مشارکت -9

 نکنند، همراه  مر م که زمان  تا و است کننده کم  بسیار 91کووید 

 ایو   نیوز  سوکه  سووی   آ . شود  نخواهد کن رل محلوب نحو به بیماری

 یوا  بهبوو   رونود  بور  جامعه، هر  ر مر م اج ماع  رف ار که است گونه 

 ایو   بوه .  ار  توأثیر  آ  از ناشو   گیری همه و بیماری بحرا  ی توسعه

 میوزا   و افورا   شخصوی    و اج مواع   روان ، های ویژگ  که صورت

 و خو  حقو  و سالمت حفظ به نسبت که تعهدی و پایری مسؤوشیت

  ر آمیوز  مخواطره  یوا  جویانهسالم   رف ار ی کننده  تعیی   ارند،  یگرا 

 ی توسوعه  و تأمی  به مر م ی عالقه و همکاری بدو (. 2) است جامعه

 تحمیول  و شوو   نمو   بینو   پوی   آ  برای موفقی   هیچ گونه خدمات،

 جوای   بهداشت، امر  ر نظریات قبوالند  برای فشار اعمال یا ها روش

 بیمواری  بوا  مبوارزه  اقدامات و خدمات از بسیاری(. 1) اشت  نخواهد

 اجورا  و ریوزی  برنامه تدوی ، مر م با مشارکت و مشورت بدو  کووید

  ر الزم نفو  قابلیت و از مقبوشیت اقدامات، ای   شیل، ای  به. گر   م 

 فشار اعمال که است بدیه . بو  نخواهد برخور ار نظر مور  ی جامعه

 جایگواه  نودار  و   بهداشوت  رعایوت  امور   ر نظریات قبوالند  برای

 .   اشت نخواهد شکست جز فرجام 

 هوای  بوکلوت  و هوا   س وراشعمل: مناس، تکنوشویی از اس فا ه -3

بهداشوت،  رموا  و    وزارت 91کوویود   با مبارزه سراسری و کشوری

 بوه  توجوه  بودو   کشوور،  م نووع  و م فاوت مناطق  ر آموزش پزشک 

 تودوی   و تهیوه  آ ، اجرایو   مخ لوف  های محیط با م ناس، تکنوشویی

محور    محیحو   بوا  ارتباط  ر تکنوشویی ی  بو   مناس،. است شده

 تموام    ر .گیور   قورار مو    اسو فا ه  موور   آ  تکنوشوویی  ر  که است

 هوا،  روش الزم اسوت از   رموان ،  بهداشو   و  خودمات  ی ارایه سحو 

 بوا  منحبوق  و مناسو،  ا اری سیسو م  ح   و موا  و  ارو پرسنل، ابزار،

(. 1)نموو    اسو فا ه  مناسو،  نیز تکنوشویی و جامعه، فرهنگ و شرایط

 بوا  مبوارزه  هوای  بوکلت  ر موجو  اجرای  های الزم است  س وراشعمل

 هوا،  روش از ، وزارت بهداشت،  رموا  و آمووزش پزشوک    91 کووید

 و شورایط  بوا  منحبوق  و مناسو،  ا اری سیسو م  ح   و پرسنل ابزارها،

 سوحو    ر مناسو،  تکنوشوویی   یگور،  عبوارت  بوه  و جامعوه  فرهنگ

 ی زمینوه   ر الزم توفیوق  به تا نماید اس فا ه  رمان  و بهداش   مخ لف

 .  یابد  ست 91 کووید با مبارزه

الزم اسوت   مق ضو ،  خدمات تأمی  برای : وشت سیاس  تعهد -0

 زمینوه  ایو    ر و بگیرنود  بور عهوده   را مهوم  ایو   مسوؤوشیت  ها  وشت

 اقودامات  بوا  تعهود،  احساس ضروری است ای . نمایند تعهد احساس

 اقودامات  موظوف اسوت بوا    نیوز  ایورا    وشوت (. 1)یابد  تجل  مناس،

 احسواس  ،91کوویود   با مبارزه  ر مق ض  خدمات تأمی  برای مناس،

 و هوا  طور   شووای ،  هوا،  سیاسوت  قووانی ،  و نمایود  تعهود  و مسؤوشیت

 الزم ی بو جوه  و زمینه و 91 کووید با مبارزه ی زمینه  ر الزم ارزشیاب 

 اق صوا ی  -اج ماع  م عد  مؤسسات و ها بخ  هماهنگ  و همکاری

 . نماید تأمی  و طراح  را جامعه

 بوه  افرا  اب الی  ر کرونا ویروس ازآ  جای  که :عداشت اصل -6

 ی همووه و نشوناخت  رسومیت  بوه  را موورزی هویچ  91 کوویود  بیمواری 

قرار  هدف مور  عا النه رف اری با و تبعیض بدو  را انسان  های گروه

 گیرانوه،  پوی   هوای  مراقبوت   ر نوابرابری  و هوا  تفاوت حال، ای  با  ا ،

شود   است، نمایا  حاکم آ   ر ها انسا  نق  که بخش  توا  و  رمان 

 نبووو  سووالمت و بخوو  بووه بو جووه کووم و نامناسوو، تخصوویص(. 2)

 توزیوع   ر عداش   ب  ی عمده  الیل از بلندمدت، و مناس، ریزی برنامه

 بوه  است.  س رسو   توسعه حال  ر کشورهای  ر سالمت بخ  منابع

  س رسو   شوامل  هم که است چند بعدی مفهوم ی  سالمت، خدمات

به طوور   فیزیک  باشد.  س رس  م  ماش   س رس  شامل هم و فیزیک 

 و بهداشوت  بخو   امکانات و منابع جغرافیای  توزیع عنوا  به معمول

 تعریوف  کشوور  یو   هوای  اس ا  یا اس ا  ی  های شهرس ا   ر  رما 

 منواطق  بوی   منوابع  توزیوع   هد م  نشا  شده، انجام محاشعات. شو  م 

 و اسوت  نابرابری و نامناس، وضعیت  ارای سالمت بخ   ر مخ لف

 منواطق  بی  سالمت بخ  منابع به فیزیک   س رس   ر زیا ی شکاف

 مراکوز  بوی   کوه   هود  مو   نشوا   پیشی ، محاشعات.  ار  وجو  مخ لف

 خودمات  بوه  نظور  س رسو    از هوا  آ  های شهرس ا  و ایرا  های اس ا 

 که طوری به  ار ؛ وجو  زیا ی شکاف و اخ الف  رمان ، و بهداش  

 بوزر   هوای  شهرسو ا   از محدو ی تعدا  برخور ار، بسیار تهرا  شهر

 وضوعیت   ر هوا،  شهرسو ا   سوایر  و برخوور ار  حودی  تا و برخور ار

 ی زمینووه  ر مخ لووف منوواطق بووی  نووابرابری کوواه . هسوو ند محووروم

 اهووداف تووری  مهووم از  رمووا ، و بهداشووت منووابع بووه  س رسوو 

 اصول   هوای  راه از یکو  . است  ر ایرا  سالمت بخ  گاارا  سیاست

 مناطق  ر سالمت منابع و امکانات م عا ل توزیع هدف، ای  به رسید 

 جمعیوت  سح  و مر م سالم   نیازهای به توجه با مخ لف جغرافیای 

 خودمات  ی ناعا النوه  توزیوع  سوالمت،  تحوول  طور    ر(. 3)باشد  م 

 نظوام  و الزم اسوت  وشوت  . (3، 3) یده شد  محروم مناطق  ر سالمت

 اخ یوار   ر عا النوه  بوه طوور   را 91 کوویود  با مبارزه خدمات سالمت،

 . هد قرار کشور مخ لف نقاط  ر مر م عموم

 بحورا   یو   با جها  حاضر، حال  ر :خدمات جامعیت اصل -1

 کرونوا ویوروس   گیور  ی همه ی  از ناش  بهداش   مراقبت ی سابقه ب 

 هوای  عفونوت  جهوان   مقیواس  و ان قوال  سورعت . است رو روبه جدی

 اساسو   اقدامات نیازمند که است وسیع قدری به سارس، و 91 کووید

  ر. باشود  مو   عفونوت  کن رل و منابع مدیریت راهبر ی، های حوزه  ر

 ویروس کووید گس رش از جلوگیری برای عفونت کن رل حاضر، حال
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 سوازما  . اسوت  عمووم   بهداشو    هوای  مراقبوت  اصل  ی مداخله ،91

 و گیوری  پوی   راهبر های مور   ر های   س وراشعمل بهداشت، جهان 

  ر ایو  . است  ا ه ارایه عفونت هنگام  ر اس فا ه برای عفونت کن رل

 صوورت  بوه   رمان ، و بهداش   ضرورت  ار  خدمات که است حاش 

 و  رموان   بهداشو  ،  اساس  نیازهای ی همه تأمی  جهت  ر و تلفیق 

 بوا  مبوارزه  هوای  بوکلت و مل  ی برنامه  ر(. 1)گر    ارایه بخش  توا 

 ی ثاشثیوه  و ثانویوه  اوشیوه،  سوح   سوه  هور  الزم است بوه  نیز 91 کووید

 ی هموه  توا  توجه موو    رما  و بهداشت  ر نظام بیماری از گیری پی 

 .گر   مرتفع زمینه ای   ر اساس  نیازهای

 تحقیقووات ن ووایج و اع مووا  قابوول اطالعووات  نظووام از اسوو فا ه -2

 اصوول  رعایوت  ،91کوویود   عفونت کن رل و گیری پی  برای: مناس،

 اوشوی   از یکو  . باشود  مو   اوشویوت   ر مور م  عمووم  توسوط  بهداش  

 اطالعوات  کسو،  ،91کووید  جمله از ها بحرا  زما   ر افرا  نیازهای

 و م خصصوا   نیاز با م ناس، و  رست  قیق، گیری تصمیم برای مع بر

 بوا  عوا ی،  مور م  و سوالمت  مراقبوت  م خصصا . باشد م  مر م عموم

 اطالعوات  جسو جوی  بوه  ویروس کرونا با مرتبط  ان  افزای  هدف

 ویوروس  کرونوا  بحرا  شرایط  ر رسان  اطالع خدمات اما پر ازند، م 

 از ناشوو  ایوو  کووه اسووت هووای   چووار چوواش  مخ لووف  الیوول بووه

 تووا   م  ها، چاش  ای  ی جمله از. باشد م  رسان  اطالع های پیچیدگ 

 ثبوات  و پایوداری   ر تنووع  سوالمت،  مخاطبوا   تنوع ها، رسانه تنوع به

 تنووع  چواش   مور م،  سالمت اطالعات سوا  میزا   ر تنوع اطالعات،

 تنووع  اطالعوات،  از اس فا ه تنوع چاش  اطالعات، با مواجهه  ر مر م

 تعلول  و برناموه  راهبر ، هماهنگ ، عدم و مر م به رسان  اطالع مدعیا 

  خبار جعلا  یگر، سوی از(. 2)نمو   اشاره رسان  اطالع  ر مسؤوشی 

 یهوا   ر رسانه یا طور گس ر ه  به 91 یدو اطالعات غلط  ر مور  کوو

. به هموراه  ار    خحرناک یاربس یامدهایو پ است شده من شر  اج ماع

 تمرکوز  با شواهد، بر مب ن  جمع  ارتباط کمپی  ی   وشتاست  الزم

 مناسو،،  بهداشو    هوای  پیوام  بوا  شخصو   تعهدات و عموم  منافع بر

 .ساز  فراهم

 عوامول : کارکنوا    ر مور م  بوه  خودمت  عشق و انگیزه وجو  -3

 یوا  اضوحراری  شورایط   ر قبلو   کار ی سابقه کار، ی سابقه نظیر شغل 

 و کارکنوا   بوی   ارتباطوات  کارکنوا ،  بوی   همکواری  بار کاری، کرونا،

 طوور  به  رفاه ، امکانات و فر ی حفاظت وسایل به  س رس  مدیرا ،

بهداشو     هوای  مراقبت کارکنا  ماندگاری و کار به تمایل با  اری معن 

 عوامول  میوا    ر(. 1)اسوت   ارتباط  ر 91 کووید پاندم   ر و  رمان 

 و سوازمان   عملکور   بر تأثیرگاار اج ماع  و فر ی م عد  و گوناگو 

  ر. کند م  ایفا را ای برجس ه نق  کارکنا  انگیزش کارکنا ، وری بهره

 موؤثر بور   ، الزم اسوت عوامول  91 کوویود  بوا  مبوارزه  کشوری ی برنامه

 تحلیول  و شناسوای   موور   آنا  عملکر  بهبو  جهت کارکنا  انگیزش

 هوای  گوام  آنوا ،  عملکور   اثربخشو   و کوارای   ارتقای  ر گیر  و قرار

 .شو  بر اش ه مق ض  و مناس،

 و ملوو  سووح   ر تسووهیالت  و توودارکات  پشوو یبان  وجووو  -1

  ر موفقیوت  عودم  یا موفقیت :کار ی ا امه و اندازی راه برای اشملل  بی 

 ی نحووه  جودیت،  عمول،  سورعت  به بس گ  ،91کووید  بیماری کن رل

 و بووم   مو ق   علمو   شوواهد  بر اساس اقدامات و ها سیاست تدوی 

 جامعوه  حمایت جل، و موقع به رسان  اطالع مداوم، پای  اشملل ، بی 

 و تغییور  موجو  امکانات بیش ری  از اس فا ه ها، سیاست با همراه   ر

 تجوارب   ار . بررسو   هوا  پوای   ن وایج  بوه  توجوه  با سیاست موقع به

 بور اسواس   هوا  برناموه  اصوال   و ها آموخ ه  رس اس خراج و اشملل  بی 

 ارتقوای  ی زمینوه  آوری، تواب  ارتقوای  ضم  اشملل ، بی  و مل  تجارب

 شورایط   ر همچنوی ،  .(91)کند  م  فراهم را اشملل  بی  و مل  آما گ 

 ویوروس  بوا  مبوارزه  بورای  جهوان   و ای منحقه مل ، همبس گ  کنون ،

 ویوژه  بوه   انشگاه  ی جامعه. محقق شده است آ   رما  و91 کووید

 فوراروی  را جدیدی های فرصت توانند م  ها،  انشگاه اشملل بی  مدیرا 

  هند. قرار 91 کووید پاندم   رما  و مبارزه برای جامعه

 کن ورل  جهوت   ر مناسو،  راهکارهوای  از یکو   رسود  م  به نظر

( PHC)اوشیه  بهداش   های مراقبت به کارگیری ،91 کووید گیری همه

 از سوالم    مشکالت ی جانبه چند حل بر م مرکز PHC اصول. است

 مناسو،،  تکنوشوویی  از اس فا ه خو ، به اتکای و مر م مشارکت طریق

 خودمات،  جامعیت اصل سالمت،  ر عداشت اصل  وشت، سیاس  تعهد

 مناسو،،  تحقیقوات  ن وایج  و اع موا   قابول  اطالعوات   نظوام  از اس فا ه

 تودارکات   پش یبان  کارکنا ،  ر مر م به خدمت عشق و انگیزه افزای 

 کوار  ی ا اموه  و اندازی راه برای اشملل  بی  و مل  سح   ر تسهیالت  و

 .باشد م  بهداش   ی اوشیه های مراقبت

 

مجله . سردبیر به نامه: 91-کووید پاندمی با مبارزه برای راهکاری عنوان به اولیه بهداشتی هایمراقبت .محمدخواه فاطمه فتوکیان زهرا، ارجاع:

 .071-070(: 631) 33؛ 1011دانشکده پزشکی اصفهان 
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Abstract 
Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) is currently one of the most challenging and worrying epidemics. One of 

the ways to combat the COVID-19 pandemic is to use primary health care (PHC), which is a community-based 

approach. The present study is based on the authors' experiences and the references at the end of the article. This 

approach includes health promotion, disease prevention, treatment, rehabilitation, and palliative care. PHC 

principles include multifaceted problem solving, people participation and self-reliance, use of appropriate 

technology, government political commitment, principle of justice, principle of comprehensiveness of services, 

use of reliable information system, use of appropriate research results, motivation, love of service staff, logistical 

support, and facilities at the national and international level to set up and continue the work of primary health 

care. These principles can be used as an appropriate solution to combat the COVID-19 epidemic. 

Keywords: COVID-19; Primary health care, Pandemics 

 
Citation: Fotokian Z, Mohammadkhah F. Primary Health Care as a Strategy to Fight COVID-19 Pandemic: 

Letter to the Editor. J Isfahan Med Sch 2021; 39(630): 470-4. 

 

Letter to Editor 

http://dx.doi.org/10.22122/jims.v39i630.14016
https://orcid.org/0000-0002-9274-7413
http://orcid.org/0000-0001-6726-7322

