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  19-در پاسخ به شیوع کوویدگذشته روبرو شده است.    یهادهه سالمتی طی    یدهایتهد  بزرگتریناز    یکی، جهان با  2019از دسامبر سال  

از حکومت نظامی و قرنطینه کامل تا توصیه به ماندن در خانه و ادامه کسب و –های متفاوتی را اتخاذ نمودند  کشورهای مختلف سیاست

اتخاذ شده   یاستیس یهابسته  ری باتوجه به تاث، مقاله قبلی ما در همین مجلهدر ادامه  که به دنبال آن نتایج متفاوتی را درپی داشته است. –کارها

با    رانیدر ا  19-کوویدمبارزه با    یشده برااتخاذ  یهااستیسحاضر به بررسی تطبیقی    مطالعهدر    ی،ماریکنترل ب  زانیدر هر کشور به م

منتخب   نه  ی هااستیس ژاپننیچ–  کشور  جنوب،  کره  آلمانی،  سنگاپور،  ا،  اسپانبریتانیا،  متحده  االتی،  ا  ای،  به    –ایتالیو  رسیدن  جهت 

مرتبط با    یهااستیاسناد مربوط به س  لیکه بر اساس تحل  یفیمطالعه ک  نیا. در  پرداخته شده استهای سیاستی مبتنی بر شواهد  آموزهدرس 

  یشش کارکرد ساختارچارچوب    یهالفه ؤاساس مها بر  ، داده یاستنباط  کردیبا استفاده از رو  ،و نه کشور منتخب انجام شده  رانی در ا  19-کووید

 .قرار گرفتند سهیمقامورد  ه وشد لیاستخراج و تحل 1سازمان جهانی سالمت 

 و راهبری کمرانیح

تشکیل شده است. ریاست این کمیته در چین   19-گذاری در مبارزه با کوویدهای ملی جهت سیاستدر همه کشورهای مورد مطالعه کمیته  •

ی، در  دفتر حفاظت مدن  سیرئ  به  ی، در ژاپن به معاون رئیس ستاد مدیریت بحران، در ایتالیاری شگیمشترک پ  تهیو کم  رینخست وزبه  

 بطور مشترک و در ایران به رئیس جمهور محول شده است.  بهداشت ریکشور و وز ریوزآلمان به 

به مناطق   یاز استان هوب  19-کوویداز انتقال    یریجلوگ  ی)برا  یریشگیپسه مرحله اقدام شامل    19-کشور چین برای مبارزه با کووید •

 .را طراحی و اجرا کرد (بیماری یهاکاهش خوشه یکنترل )براو  (ریکاهش مرگ و م یدرمان )برا (،گر ید

های مختلف وزارت بهداشت( و بین بخشی  ها و سازمانهای درون بخشی )بین بخشهماهنگیدولت بستر اصلی برای    ،در سنگاپور •

 گیری در دوران پاندمی را فراهم آورد.به منظور تشکیل کمیته چندبخشی جهت تصمیم ها(خانه)بین وزارت بهداشت و سایر وزارت

از تجارب سایر    یریادگی  یبرا  صدر اعظم  میمستق  ی اسیس  تیکشورها تحت حما  ریمعنادار با سا  یبخش  بین  یهمکاردر    شگامیپآلمان   •

 بود.  19-مبارزه با کووید یهااستیاز اتخاذ س ت یو حما کشورها

را به تاخیر انداخته و درنتیجه نظام    19-کوویدکه اجرای اقدامات مناسب علیه  و ایران  ایاالت متحده    ، اسپانیا، بریتانیا،برخالف ایتالیا •

کشورهای آسیای شرقی درمجموع در مبارزه علیه  مواجه شد؛   19-کوویدو مرگ و میر ناشی از   سالمت آنها با انبوهی از موارد ابتال

 ن مبارزه بود:آنها در ای  اقدام به موقع و سریعتر عمل کردند که بیشتر در نتیجه موفق 19-کووید
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o و آنها را آغاز    ، غربالگری مسافران ورودی به کشور با سنجش دمای بدنبه خارج از چین  19-یش از گسترش کوویدپور  سنگاپ 

، تصویب قانون  روز گذشته به چین سفر داشتند را محدود کرد. تشویق مردم به ماندن در خانه 14همچنین، ورود افرادی که طی 

 در سنگاپور بود.  سریع و به موقعت از دیگر اقداما بسته شدن اماکن عمومی و ممنوعیت تجمع

o  ،پژوهش در خصوص این بیماری را آغاز کردسه روز پس از آغاز بیماری در چینکره جنوبی ،. 

o شده   ییشناسا  مارانیو درمان ب  زودهنگام  صیتشخ  قرنطینه زودهنگام،  یی زودهنگام،شناسا  ییهاپرا برخود    یهااستیس  نیز  نیچ  

 کرد.تدوین 

توانست طی دو ماه  های آزمایشی همگانیطینه بیماران و تستن ه، قردشفافیت، غربالگری گستر  راهبرد کره جنوبی با استفاده از چهار   •

 تعداد روزانه ابتال به بیماری را به طرز معناداری کاهش دهد.

  19-تلفن همراه و تعقیب تمام افراد مشکوک به کوویداجبار همه مسافران ورودی به نصب اپلیکیشن هوشمند ارزیابی عالئم بر روی   •

 کردند نیز از دیگر اقدامات کره جنوبی بود. که برای انجام آزمایش تشخیصی همکاری نمی

 ارائه خدمت 

غربالگری  سنجش تب در سراسر کشور برای   های بیمارستان به کنترل بیماری اختصاص داده شد و کلینیک هایدر چین، تمام تخت •

 اولیه تاسیس شدند.

 فعال کرد. جدید نفر نیروی بهداشت عمومی    800را با بیش از های اولیه شبکه مراقبت وزارت بهداشت سنگاپور  •

مذاکره با بخش برای افزایش ظرفیت پاسخگوئی به این اپیدمی و کاهش بار ناشی از آن وارد    (NHS)در بریتانیا خدمات بهداشت ملی   •

 های موجود خود افزود. هزار تخت به ظرفیت بیمارستان 30این ترتیب  شد و به خصوصی

در میان  ICUاختصاص داده شد. ایتالیا نیز در زمینه اختصاص تخت  19-به بیماران کووید  ICUدرصد تخت های بخش  80در اسپانیا  •

 ده کشور برتر اروپا بود.  

وارد مذاکره شد، مراکز متعدد غربالگری  19-های تشخیص کوویدن کیتکره جنوبی با تولیدکنندگا CDCدر چین،  19-با ظهور کووید •

در روز در ماه آوریل    تست  20،000تست در روز در ماه فوریه تا نزدیک به    3000اندازی کرد و ظرفیت تست روزانه خود را از  راه

 افزایش داد.

 تامین مالی 

ای پرداخت های بیمهبه طور مشترک توسط دولت و شرکت 19-کوویدحساب بیماران مبتال به در همه کشورهای مورد مطالعه صورت •

 شود. می

 . ه استاختصاص داد 19-در جهان را به کوویدجبرانی ترلیون دالر بیشترین بودجه  2.6ایاالت متحده با تخصیص  •

 دهندگانارائه   به  دادن پاداش نقدیبا    همچنین  کرد.  باز  19-بودجه کووید  برای  ایویژه   حساب  پاسخگویی  و  شفافیت  حفظ  برای  ایتالیا •

 آنها شد. دربهداشتی، سبب ایجاد انگیزه بیشتر  خدمات

 سالمتمنابع انسانی 

 خود استفاده نمودند. منابع انسانی همه کشورهای مورد مطالعه از روش های مختلف جهت افزایش ظرفیت  •

o شدند منتقل ووهان در ویژهبه هوبی، استان هایبیمارستان به چین سراسر از بهداشت نیروی هزاران . 

o کرد تشویق هابیمارستان در به خدمت را نیز سال آخر دانشجویان ،نیروهای بازنشستهکار گیری مجدد به بر عالوه آلمان . 

o   ،دانشجویان   موقت  استخدام  و  کارگیری مجدد نیروهای بازنشستهبه  استخدام،  با حذف موانع  ایران، ایاالت متحده و  بریتانیاایتالیا  

 تعداد کارکنان بهداشت و درمان خود را افزایش داد. پرستاری و پزشکیسال آخر 

o استفاده کردند. 19-کره جنوبی، آلمان و ایتالیا از نیروهای کار خارجی برای ارائه خدمت به بیماران مبتال به کووید 

 نظام اطالعاتی

کن آلوده  اافراد و شناسایی ام  2ردیابی ارتباطاتهای جدید هوشمند اقدام به  آورینچین، سنگاپور، کره جنوبی و آلمان با استفاده از ف •

 نمودند.

 

2 Contact tracing 



 3 

o ی اب یمداربسته، رد  یهان یدورب   قی را از طر  مارانیب  ارتباطات  یابیرد  یهای استراتژ  نیترافته یو سازمان  نیترگسترده  یکره جنوب 

 گرفت. اربه ک لیافزار موباو استفاده از نرم  یبانک یهاکارت

o کردیاستفاده م زین یتماس تلفن  قیفعال افراد مشکوک از طر یریگی سنگاپور از پ . 

استفاده کرد. بعالوه با   ویدئویی  هایکنفرانس  و  جمعی  هایرسانه   در  عمومی  بهداشت  آموزش  مشاهیر و افراد شاخص برای  چین، از •

 روی تلفن همراه   راهنمایی  چراغ  سیستم  وضعیت سالمتی افراد با استفاده از  داد. همچنین،ارائه می   آفالین  خدمات  اپلیکیشن  اندازی دوراه

 شد. آنها مشخص می

 وزارت   سایتوب   در  مختلف  زبان  شش  به  هاهای مربوط به آموزش بهداشت را جهت سهولت دسترسی همه گروهدستورالعمل  آلمان، •

 .داد قرار بهداشت

  اماکن عمومی   در   هایی در همین زمینهاعالمیه   و  بنرها  و  ماندن تشویق شدند  خانه  به در  مردم  های بهداشتی تشکیل وپویش تانیا  یدر بر •

 نصب شد. 

 . ایفا کردند عمومی بهداشت آموزش برای دقیق اطالعات ارائه در مهمی نقش جمعی هایرسانه و ایران  ایتالیا ،اسپانیا در •

 سایتوب  یک  همچنین  .انجام گرفت  مذهبی  روحانیان  آموزشی، سخنرانی  بیلبوردهای  جمعی،  هایرسانه   طریق  ایران آموزش مردم از  در •

 نشد. پیگیری فعال طورارتباطات به  ردیابی اندازی شد. متاسفانه، در ایرانراه اطالعات و هاآمار، دستورالعمل برای گزارش رسمی

 پزشکی  فناوری، واکسن و محصوالت

کیت در به تولید   165000تولیدکننده داخلی با ظرفیت    ششنیززمان مطالعه  های تشخیصی بود. در  چین در ابتدا پیشرو در تولید کیت  •

 ند.ختپردامی 19-های تشخیصی کوویدکیت

 افزایش داد.های تشخیصی خود کره جنوبی نیز از طریق مذاکره با تولیدکنندکان خصوصی، ظرفیت تولید کیت •

اواخر  بطوریکه تا  ،های تشخیصی شدید بود اّما توانست در این زمینه مستقل شودکمبود کیت آمریکا های دلیل تحریم  اگرچه در ایران به •

 میلیون کیت در ماه پرداختند.  8های تشخیصی با ظرفیت متوسط بنیان به ساخت کیتشرکت دانش نهحدود ۱۳۹۹آبان 

به تجهیزات مراقبت های بهداشتی، از جمله ماسک را  از طریق اجرای قوانینی برای ممنوعیت صادرات و   ایران همچنین دسترسی •

برای ماسکفروش ماسک افراد غیر مجاز و اشخاص حقوقی و صدور مجوز واردات  به  توزیع ها  تعرفه و  با حداقل  مختلف  های 

 های پزشکی، افزایش داد.ماسک

 ضه و کنترل قیمت محصوالت پزشکی، ازجمله ماسک و سایر تجهیزات محافظتی نمود.ای بر عردولت چین تمرکز ویژه •

های آنالین و پزشکی از راه دور )از طریق آوریدر بیشتر کشورهای مورد بررسی ازجمله ایران، چین، ایتالیا، سنگاپور، و غیره فن  •

 حضوری شد.  درمانی-بهداشتیهای هوشمند یا رایانه( جایگزین بسیاری از خدمات گوشی

 در برخی دیگر از کشورهای مورد مطالعه، ازجمله ایتالیا و ایران خطوط ویژه تلفنی پاسخگوی سواالت پزشکی مردم شدند. •

 را تخصیص دادند.  19-آلمان، بریتانیا، ایاالت متحده و ایران بودجه اختصاصی برای تولید واکسن کووید •

 گیرینتیجه

با مقایسه سیاست نقش مهم    19-نتایج کوویدها و  مطالعه حاضر  بر  تدوین    تیجامع  و  ، زمانکردینوع، روشیوه،  در کشورهای منتخب، 

  19-کشورهایی که پیش از آغاز کووید طبق نتایج مطالعه حاضر،  .  ه استصحه گذاشت  یینها  جهیبه نت  یابیو نحوه دست  سالمت   یهاسیاست

از همه  ند.  بتری دست یاتوانستند گسترش آن را کنترل و به نتایج مطلوب  مناسب و به موقعهای  اتخاذ سیاستبا    ،خطر آن را جدی گرفتند

بر    زین  نوین  یهایآورفن   قیاز طر ارتباطات    یابیو رد  شتریبتشخیصی    یهاشیبر انجام آزما  دی، تأکیبه موقع و قو  یاسیسحمایت  تر،  مهم

عالوه بر ضعف در حمایت سیاسی، عوامل دیگری ازجمله   است.بوده    رگذاری تأث  19-کوویدتر در پاسخ به  موفق  یعملکرد موثر کشورها

 ، پایشنظارتنظام    ی؛ناکاف  یبخش  نیب  یهمکار  ابتال؛موارد    ییدر شناسا  ریتأخ  ی؛ماریب  وعیگرفتن شن  یجد  ی؛در واکنش اضطرار  ریتاخ

استفاده از  شوند.گیری محسوب میدر این همه  نامطلوب از دالیل اصلی نتایج کپارچهیهماهنگ و  یهااستیسفقدان نامناسب و  یابیشو ارز

همه ما در این مبارزه مسئولیم و الزم   است.   یزمان دشوار ضرور  نیعملکرد کارآمدتر در ا  یبرا  های سیاستی سالمتآموزهدرستجارب و  

 وطنانمان از هیچ کوششی فروگذار ننماییم. است در جهت حفظ و ارتقای سالمت هم


