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کرونـا ویروس، از خانـواده کروناویریده، طیفی از یک بیماری خفیف، 
مشـابه سـرماخوردگی تا موارد جدی تر )مانند MERS )سـندروم تنفسـی 
 آسـیای میانـه( و SARS )سـندروم تنفسـی شـدید و حـاد(( را موجـب 

می شود.  
کرونـا ویـروس جدیـدی کـه در دسـامبر ۲۰۱۹ در ووهـان چیـن بـرای 
اولین بار مشـاهده و شـیوع پیدا کرده اسـت؛ عالئم و نشـانه هایی شـامل 
عالئـم تنفسـی، تـب، سـرفه و تنگـی نفـس دارد کـه در موارد شـدید تر 

مـی توانـد موجـب پنومونـی، SARS و حتی مرگ شـود. 
توصیه های اسـتاندارد جهت پیشگیری از گسـترش COVID-19 ، شست 
و شـوی متنـاوب دسـت هـا بـا شـوینده هـای الکلـی و یـا آب و صابون، 
پوشـاندن بینـی و دهـان )بـا آرنـج خمیـده یـا دسـتمال یکبـار مصـرف( 
هنـگام سـرفه و عطسـه کـردن و خـودداری از داشـتن تمـاس نزدیک با 

هـر فرد تـب دار و دارای سـرفه اسـت. 

حقـوق، نقـش هـا و مسـئولیت هـای پزشـکان و مراقبـان 
سـامت

خـط مقـدم مبـارزه با گسـترش و شـیوع هـر بیمـاری، مراقبان سـالمت، 
پزشـکان و کادر درمان هسـتند، این مسئولیت خطیر ایشان را در معرض 
خطراتـی مـن جمله ابتـالء به عفونت با همـان عامل بیمـاری زایی که در 

حال شـیوع اسـت، قرار مـی دهد. 
در این شـرایط خطیر سـاعت کاری طوالنی، مشـکالت روحی-روانی، 
معـرض  در  قـرار گرفتـن  شـغلی،  و آزردگـی  فرسـودگی  خسـتگی، 
خشـونت )جسـمی و روانی( نیز مخاطرات دیگری را برای ایشـان فراهم 

مـی آورد.
این نوشتار سعی در مرور حقوق و مسئولیت های کادر درمان من جمله 
 اقدامـات ضـروری بـرای حفظ سـالمتی و ایمنی شـغلی در ایشـان دارد.

حقـوق کادر درمـان؛ مراقبـان و کارکنـان مراکـز ارائـه 
درمـان کادر  سـامت،  خدمـات 

۱- اطمینـان کافـی از انجـام تمامـی اقدامـات پیشـگیرانه و حفاظتی الزم 

جهـت بـه حداقل رسـاندن خطرات سـالمتی و موانع تامین ایمنی شـغلی 
حداقل به صورت اجرای نظام مدیریت ایمنی و سـالمت شـغلی، شـامل:

شناسائی و ارزیابی خطرسالمتی و ایمنی                 
انجام اقدامات پیشگیری و کنترل عفونت                

به کارگیری سیاسـت های کاهش آسـتانه خشـونت و آزار                
در محیط کار

۲- فراهمـی اطالعـات، دسـتورالعمل هـا و آمـوزش هـای مرتبـط بـا 
بهداشـت و ایمنـی شـغلی شـامل:

آموزش های به روز در مورد پیشگیری و کنترل عفونت               
دسـتورالعمل هـای مرتبـط بـا شـیوه ی مناسـب و صحیـح                
اسـتفاده کـردن، پوشـیدن، در آوردن و دور انداختـن وسـائل حفاظـت 

شخصی
3- فراهمی و ذخایر کافی از مواد و وسائل الزم جهت حفاظت شخصی 
و پیشـگیری از انتقال عفونت برای تمامی کادر درمان و کارکنان و ارائه 
کننـدگان مراقبت که تماس مسـتقیم بـا بیماران مشـکوک، محتمل و یا 

قطعی بیماری COVID-19 دارند. شـامل:
ماسـک، دسـتکش، عینک، گان ، مواد ضد عفونی کننده                
دسـت، آب و صابـون و مـواد شـوینده و پـاک کننـده و تنظیـف یکبـار 

ف مصر
این فراهمی باید به گونه ای باشد که کارکنان هیچ هزینه ای                 

به منظور حفظ بهداشت و ایمنی شغلی متحمل نشوند. 
4- آمـوزش فنـی روز آمـد مرتبـط بـا COVID-19 و فراهمـی ابزارهـای 
مناسـب ارزیابـی، تریـاژ، بررسـی و معالجـه بیمـاران و همچنیـن مـواد 
آموزشـی الزم جهت به اشـتراک گذاری اطالعات مربوط به پیشگیری 

و کنتـرل عفونـت بـا بیمـاران و عمـوم مردم.
5- فراهمـی ابزارهـا و امکانات حفاظت شـخصی در صـورت ضرورت 

بـه منظـور حفظ امنیت شـخصی و بـه صـورت در اختیار.
6- فراهمـی محیطی با اعتماد کامـل و متقابل به نحویکه تمامی حوادث 
ممکـن ماننـد تمـاس با خـون یا مایعـات مخاطی-تنفسـی بیمـار و موارد 
خشـونت، بـه راحتـی گـزارش شـده و اقدامـات الزم را جهـت پیگیری 



گـزارش سـریع و فـوری مـوارد مشـکوک، محتمـل و قطعـی بـر 
اسـاس روال هـا و دسـتورالعمل هـای ابـالغ شـده.

حفـظ و تقویـت اقدامـات پیشـگیری و کنتـرل عفونت شـخصی و 
درمحیـط کار همـراه بـا تـالش جهـت ارتقـاء دانش سـالمتی جامعه من 

جملـه در افـراد بـدون عالمـت و در معـرض خطـر کم.
اسـتفاده مناسـب و صحیـح از ابـزار حفاظـت شـخصی در تمـام 

دورانداختـن(.  و  آوردن  در  )پوشـیدن،  مراحـل 
ارائـه پیشـنهاد در راسـتای ارائه مراقبـت های مورد نیـاز دیگر مانند 
ارائـه مداخـالت حمایتـی بـه مـوارد دارای عالئـم اسـترس و نگرانی بی 

مورد یا مشـکالت سـالمت روان.
اطـالع فـوری هـر رخـداد یـا شـرایطی کـه با توجیـه معقـول خطر 
جـدی و قریـب الوقـوع سـالمتی و جان خـود و افـراد دیگر را بـه همراه 

داشـته باشد. 

توجه به منابع اطاعاتی دیگر و تغییرات در دانش:
تذکـر ایـن نکتـه ضروری اسـت کـه دانش مـا در ارتبـاط با ایـن بیماری 
در حـال افزایـش اسـت، راهنماهـای بالینی و دسـتورالعمل های مختلف 
به سـرعت به روز رسـانی می شـوند. اسـتفاده از منابع به روز رسانی شده 
و تغییـرات در عرصـه دانـش و اقدامـات فنی الزم به منظور پیشـگیری و 

کنتـرل ایـن بیمـاری باید مـورد توجه ویژه قـرار گیرد. 

فـوری من جملـه حمایـت از قربانیان ضـورت پذیرد.
7- توصیـه بـه تمامـی کارکنـان جهـت ارزیابـی و گـزارش وضعیـت 
سـالمتی خود و امکان اسـتراحت در منزل در صورت احسـاس بیماری.

8- تنظیـم برنامـه کاری بـه نحویکه سـاعت کاری مناسـب بـا زمان های 
اسـتراحت کافی وجود داشـته باشـند. 

۹- وجـود خدمـات مشـاوره به کادر درمـان در ارتباط با ایمنی شـغلی و 
جنبـه هـای سـالمتی و امکان گزارش دهی کاسـتی هـا و نواقص.

۱۰- اعـالم عـدم بازگشـت بـه محیـط کار پـر خطـر تـا زمـان فراهمـی 
اقدامـات محافظتـی و درمانـی الزم.

۱۱- اعـالم تـرک محـل کار در صـورت وجـود خطـر قریـب الوقوع و 
جـدی بـرای سـالمتی و جـان کادر درمان.

۱۲- فراهمـی حـق دریافـت خسـارت، توانبخشـی و دریافـت خدمـات 
درمانـی در صـورت ابتـالء بیمـاری بـه صـورت تمـاس شـغلی. 

۱3- فراهمی و دسترسی به مشاوره سالمت روان.
۱4- دسترسـی تسـهیل شـده میان مدیران و کارکنان و یا نمایندگان این 
گـروه هـا بـه منظور انتقـال هر چه سـریعتر حـوادث، رخداد هـا، نظرات 

و راهکارها. 

مسـئولیت های متوجه پزشـکان و مراقبات سـامت و کادر 
درمان:

تبعیت کامل از دستوالعمل های حفظ بهداشت و ایمنی شغلی، 
خـودداری از انجـام هـر فعالیت مخاطـره آمیز که خطر سـالمتی و 

شـغلی برای خـود یا دیگـران به همـراه دارد.
مشـارکت در برنامـه هـای آموزشـی و تمرینات حفظ بهداشـت و 

امنیت شـغلی.
اسـتفاده از دسـتورالعمل های ابالغ شـده در ارزیابی، تریاژ و درمان 

بیماران.
رعایـت احتـرام، مهربانـی و همـدردی و حفـظ عـزت بیمـاران در 

طـول فرایندهـای مراقبـت و درمـان.
حفظ اصول رازداری و محرمانه بودن اطالعات بیماران.
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