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 يبسمه تعال 
 جناب آقای دکتر حسن روحانی 

 محترم جمهوری اسالمی ایران ریاست

 و عرض ادب با سالم

که نشان از حسن توجه به جایگاه انجمن های  1399پیرو جلسه ارزشمند با حضرتعالی در مورخ نهم اردیبهشت ماه احتراماً 

داشته است، مواردی چند  COVID19علمی در اتخاذ تدابیر در پاسخ به مسائل روز جامعه به دنبال همه گیری جهانی بیماری 

 به استحضار می رساند:  از نقطه نظرات انجمن علمی پزشکی اجتماعی ایران را

جوامع؛ واسطه  تمامیانسان ها در برای تمامی  یحق اساس به عنواننشان داد که سالمت،  COVID19 یجهان یریهمه گ-1

رفتن توسعه، اشتغال، روال و ضرباهنگ  انیاز م معادلهست. از دست رفتن سالمت جامعه نیز  شرفتیو پ ییایپو یو حتم یقطع

 یدکریهمه ارکان جامعه است؛ رو تیفعال جهی، نت"سالمت" است و معمول یزندگ انیو متوقف شدن جر نسانا ستیز یعیطب

ه سالمت مردم اگرچ نیکند که تأم یم یادآوری ،شود یم ریتعب "سالمت یاجتماع یکننده ها نییتع ایمولفه ها "که از آن به 

متعدد در  یبخش ها یتعامل و همکار جهیدر واقع نت یشود، ول ینظام سالمت شمرده م فیاز وظا ییدر نگاه نخست، جز

مختلف در ساختار جامعه هماهنگ با  یکه بخش ها آشکار ساخت COVID19 همه گیری جهانیجامعه است.  کیساختار 

المت بخش س نیب یو هماهنگ یبدون همکارو  دست از کار بکشند یگاه یحت ایکنند  تیسالمت مردم فعال یدر راستاباید هم 

 ریغ یسالمت مردم، انتظار نیو ... تأم یآموزش، ارتباطات، حمل و نقل، گردشگر ت،یبخش ها از جمله صنعت، امن ریبا سا

 .است یواقع

نظام  دیبا لیدل نیاست و به هم یاجتماع یعمده و گسترده در همه ارکان زندگ راتییبحران در سالمت جامعه همراه با تغ-2

 ،یگفرهن ،یارتباط یانسجام اقتصاد، اشتغال، عرصه هاحفظ فروگذار نکند.  یتالش چیسالمت مردم از ه نیتأم یبرا یاجتماع

د مانن یاجتماع یختگیاز گس یاز عوارض ناش زیو پره یحفظ انسجام اجتماع چون ،یاجتماع یزندگ یجنبه ها ریو سا یمعنو

 یاه همه گیری ریعمده سالمت نظ یدر مقابله با بحران ها یاجتماع هیسرما تیاهم وضوعم یماریاز ابتال به ب یناش یانگ ها

 دهد.  یقرار م دیگسترده را مورد تأک

 که با توجه ریواگ ریغ یها یماریب ی بیماری ها داشته است. در کنارهمه بر مقابله با یجد یتذکر ،همه گیری جهانی نیا-3

است،  یرفتنیو پذ یمنطقمقابله با آنها و سرطان ها(،  ابتید ،یو عروق یقلب یها یماری)مانند ب ریو مرگ و م وعیش زانیبه م

در  یاجعه بارف جینتاکه گسترده،  یها یریبه همه گ لیتبد تیبا قابل دیبازپد ای دینوپد یها یماریب ژهیبه و ریواگ یها یماریب
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 حاصل یباب ب درمختلف  یدر کشور ها ریاخ یبه تصورات نادرست سال هاباید  و قرار گیرند. ژهیتوجه ومورد  دیبا ،بر دارد

  پایان داده شود. ونیناسیمانند واکس یپزشک رانهیشگیمضر بودن اقدامات پ یحت ایبودن 

جهانی متفاوت بوده است. از قرنطینه کامل در  همه گیریرویکردهای اتخاذ شده توسط دولت های مختلف در مورد این -4

یماران به منظور دریافت خدمت از یک منطقه به منطقه دیگر شده است تا رویکرد کشورهایی کشور چین که حتی مانع از انتقال ب

چون کره جنوبی و سنگاپور در استفاده گسترده از آزمون های غربالگری به منظور ردیابی تماس و شناسائی افراد مبتال و 

 ها می باشند. جداسازی ایشان در راستای قطع زنجیره انتقال، مثال هایی از این رویکرد

آنچه مسلم است و در کشور عزیز اسالمی ما نیز سعی بر آن بوده که انجام شود، جداسازی منطقی افراد مبتال از افراد سالم بوده 

که به نظر می رسد تنها راه ممکن در کنترل یک بیماری مسری است که تا این لحظه واکسن و درمان قطعی برای آن شناخته 

ست شکسته شدن این فاصله گذاری، بدون شواهد مطمئن از کنترل بیماری، می تواند به سرعت منجر نشده است. بدیهی ا

-بازگشت موج همه گیری شود. لذا استفاده از تمامی اطالعات در تصمیم سازی صحیح با در نظر گرفتن جمیع شرایط اقتصادی

حضرتعالی در فرمایشات خود تأکید فرموده اید، منطقی دن تصمیمات، همانگونه که ناجتماعی و آمادگی کامل جهت بازگردا

 ترین تدبیر است.

 خصی عرصه ها و باألخودکفائی در کشور، به ویژه در برهه حساس کنونی ناشی از تحریم ها و همه گیری بیماری، در همه -5

دی است و حتی تالش جهت افزایش ، دارو و امکانات مورد نیاز، بسیار حیاتی و کلییهای غربالگری و تشخیصتجهیزات، آزمون

تولید به سمت صادرات، بسیار اهمیت خواهد داشت. لکن به نظر می رسد ارزیابی کیفی و کارآئی محصوالت و بررسی صحت 

پیشنهاد می شود کمیته ای ویژه با نظارت  از اینروادعاها در تولید و کشف موارد مختلف، نیز از اهمیت باالئی برخوارد می باشد. 

نسبت به  ،قیم جنابعالی در معاونت تحقیقات و فن آوری ریاست جمهوری، با درستورالعمل های علمی مشخص و موجودمست

ارزیابی هر یک از محصوالت فن آورانه به صورت بی طرف اقدام کرده و سپس تخصیص بودجه و اعتبار و حمایت ها جهت تولید 

تنظیم نحوه حمایت ها به صورت مرحله به مرحله و بر اساس میزان تولید محصول انبوه و یا رسانه ای شدن آنها، مبنا قرار گیرد. 

به نظر می رسد می تواند تضمین مناسب تری از  ،ایو ارزیابی کارآئی محصوالت در عرصه و نه به صورت اعطای یک مرحله

 دستیابی به اهداف در این موارد را به همراه آورد.

پژوهش ها و گزارش  ،آمار و اطالعات کلیدی بوده و مبنای دستیابی به آمار و اطالعاتاده از استفدر روند تصمیم سازی ها،  -6

های مختلف موجود و یا طراحی شده است. از آنجا که در هر مورد از فرایند جمع آوری داده ها و گزارش موارد، خطاهای 

زد، پیشنهاد می شود، کمیته اپیدمیولوژی بیماری شناخته شده ای موجود بوده که می تواند اساس تصمیم سازی را متأثر سا

COVID19  با تشکیل کارگروهی ویژه، پیش از استفاده و انتشار اطالعات از منابع مختلف، آنها را مورد بررسی و تحلیل قرار
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رونا ترل بیماری کداده و یا در نظر گرفتن میزان اطمینان و خطا، آنها را در اختیار گروه تصمیم ساز به ویژه کمیته کشوری کن

 قرار دهند.

در تمام عرصه ها پیشگیری مقدم بر درمان و از نظر هزینه و اثربخشی، برترین رویکردها به شمار می رود. در دولت محترم  -7

ه بحضرتعالی و با مدیریت جناب آقای دکتر نمکی این عرصه بیشتر مورد توجه قرار گرفته است که شایسته تقدیر است، لکن 

در پیشنهادات انجمن علمی پزشکی اجتماعی ایران به وزارت محترم جزئیات آن توجه ساختاری به این مقوله که رسد  نظر می

آورده شده است به همراه استفاده مناسب و متناسب از تنها گروه متخصصین در این حوزه  بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 واند بهره وری و کارآمدی را در سطح قابل توجهی افزایش دهد. )متخصصین پزشکی اجتماعی و پیشگیری در کشور( می ت

یکی از مهمترین موارد در این حوزه نظام مراقبت از بیماری های تنفسی است که با توجه به احتمال باالی بروز بیماری های 

زود هنگام و انجام ، نقش بسیار کلیدی در شناسائی موارد به صورت COVID19های بعدی بیماری مشابه و همچنین موج

های ناشناخته و نوظهور از مبداء و در شروع اولیه بیماری دارد. به نظر می رسد امات عاجل در کنترل گسترش بیماریاقد

 پرداختن به این موضوع خطیر رویکردی کارآمد و تدبیری مشخص در پیشگیری از این بیماری و بیماری های مشابه خواهد بود. 

در کشور میزان ابتالء کادر درمان و انتقال بیماری در محیط های بیمارستانی  به نظر می رسدموجود، بر اساس اطالعات -8

مقوله بسیار مهم کنترل عفونت های بیمارستانی، حتی پیش از عالوه بر این به نظر می رسد باالتر از متوسط جهانی بوده است. 

ویژه تر در نظام حاکمیت بالینی داشته است. توجه به این مهم و  یرجاد ساختاینیز نیاز به توجه بیشتر و ا COVID19مقوله 

ایجاد ارکان اساسی آن در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به نظر می رسد می تواند نقشی مهم در ارتقاء مراقبت ها و 

ه شده در وزیر محترم بهداشت، افزایش ایمنی کادر درمان و کاهش مخاطرات داشته باشد، که انتظار می رود با تدبیر شناخت

 جناب آقای دکتر نمکی، این مقوله نیز به حد مطلوب مورد توجه بیشتر قرار گیرد.

که مورد توجه ویژه حضرتعالی بوده است، بسیار مهم بوده و ضرورتاً  COVID19جنبه های اجتماعی مرتبط با همه گیری -9

گیرد. ضمن تقدیر از زحمات و تالش های حضرتعالی و دولت محترم، پیشنهاد باید به طور ویژه مورد بررسی و چاره اندیشی قرار 

می شود کارگروه های ویژه ای به منظور بررسی مقوله های مهمی چون انزوای اجتماعی به دنبال فاصله گذاری اجتماعی، 

ه تماد بپردازند. این مقوله با توجه بخشونت خانگی و مباحث اقتصادی و پویایی اقتصادی به ارائه راهکارهای قابل اجرا و قابل اع

مسایل موجود که ممکن است در پیگیری موارد خشونت ها حتی در برخی از اوقات منجر به محکوم شدن قربانی به جای مجرم 

 راهکارهای پویا و کارآمد برخودار می باشد. هشود از اهمیت ویژه ای جهت نظارت و حسن تدبیر جنابعالی جهت ارائ

و همچنین  به نظر می رسد ظرفیت های قابل توجهی در کسب و کار مجازی و کسب و کارهای نوظهور قتصادی نیزدر مقوله ا

با توجه به وضعیت پیش آمده در کشور وجود داشته باشد،  بخش خصوصی، با رویکرد واقعی نگاه به مشارکت بخش خصوصی،

یت و تدبیر حضرتعالی می تواند منجر به گشایش های مشخصی که استفاده از اندیشه های جوان و نوآور در این عرصه با حما
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ایجاد ساختار مشورتی مشخص  و کاهش موج از دست رفتن کسب و کارهای قبلی داشته باشد. های جدیددر عرصه کسب و کار

در راستای شناسایی و استفاده از این ظرفیت ها به نظر می رسد می تواند کمک مؤثری در برون رفت از شرایط موجود داشته 

 باشد.

استفاده از ظرفیت های انجمن های علمی، هم در انتقال دانش و اطالعات به بدنه حاکمیت و تصمیم ساز و هم در یافتن -10

سؤاالت موجود جهت تصمیم سازی و هم در راستای اجرای مأموریت های مختلف حسب صالحدید و تفویض، به نظر می پاسخ 

رسد می تواند به عنوان یک سرمایه با ارزش افزوده در نظر گرفته شود. ایجاد ساختار مشورتی مناسب و پویا در این خصوص در 

ند نقطه روشنی را در این مسیر بگشاید. به عنوان پیشنهاد اولیه در صورت معاونت تحقیقات و فن آوری ریاست جمهوری، می توا

جهت رفع نواقصی که مانع از ارسال  ،بازبینی سامانه ارتباطات مردمی با ریاست محترم جمهوری درخواست صالحدید ضمن

ی علمی با حضرتعالی هاانجمنایده ها می شود، ایجاد یک محیط اختصاصی جهت ارتباط مستقیم و اختصاصی هر یک از 

 مناسب به نظر می رسد.

یکی از مهمترین اقدامات حضرتعالی در راستای تحقق عدالت اجتماعی و افزایش سطح سالمت و سرمایه اجتماعی و پویایی  -11

ی لدر تمامی عرصه ها به ویژه در عرصه های اقتصادی، موضوع شفافیت بوده است. به نظر می رسد تالش های ارزشمند جنابعا

در مقوله شفافیت و مسئولیت اجتماعی یکی از کلیدی ترین رویکردها در پویایی و شکوفایی در جامعه و دستیابی به فرصت 

افزون برای حضرتعالی و دولت محترم در این مقوله بسیار مهم، ه باشد. لذا ضمن آروزی توفیق روزهای برابر برای آحاد جامع

جود در شفاف سازی درآمدها، منابع تخصیص یافته و دریافت های اشخاص حقیقی و پیشنهاد می شود رویکردهای مختلف مو

اسان امر، مد نظر قرار گرفته و در راستای افزایش ب سایر کشورها و نقطه نظرات کارشنحقوقی حسب صالحدید و بر اساس تجار

 قرار گیرد. مورد توجهمؤثر موجود، بیشتر شفاف سازی اقدامات اعتماد عمومی به دولت محترم و 

در خاتمه ضمن تشکر مجدد از حضرتعالی در فرصت فراهم شده، انجمن علمی پزشکی اجتماعی ایران آمادگی کامل خود را در 

 سازی موارد ذکر شده در فوق و فراتر از آن، در حد تمام بضاعت و توان اعالم می دارد.تشریح، تبیین و پیاده

 و من الله التوفیق

میثمي دکتر علي اپشا   
 رییس انجمن علمي زپشکي اجتماعي اریان

 


