
توقف حج 99
یزی برای حج 1400 برنامه ر

ع مبتدیانه ایده  طلو
»هوادار مصنوعی«

ضاربان به قصد قتل آمده بودند

بازرس انجمن متخصصان بیهوشی از ضرب وشتم 
همکارشان در بیمارستان پیرانشهر می گوید

 طاهر درودی، معاون حج و عمره مرکز پزشکی 
ح کرد:  حج و زیارت جمعیت هالل احمر مطر

بررسی ساخت ماکت تماشاگر و پخش صدای 
طرفداران در ورزشگاه های خالی لیگ برتر فوتبال

 آینده بهتری
برای نوزادان رقم می زدم

 گفت وگوی »شهروند« با یکی از متهمان
پرونده نوزادفروشی در اینستاگرام 14 حه

صف
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مدیر مسئولسردبیرمعاون سر دبیردبیر عکسدبیر سرویس
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2رئیس جمهوری در جلسه هیأت دولت:   حه
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 بازگشایی سینماها
تردیدها و ابهامات
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ج شدند   روحانی: میز مذاکره را شکسته، از آن خار
عذرخواهی از ملت ایران و بازگشت به مقررات و چارچوب  1+۵ می تواند راه حل باشد
  صادرکنندگان باید ارزها را برگردانند
  آژانس انرژی اتمی را وادار به نبش قبر کردند

ومسئولصداهنگامضبطبرنامه/نیویورکتایمز ضیاءالدینعزیز

بحران کرونا و تأثیر آن بر اعتماد عمومی به نظام سالمت

کارشناسحوزهسالمت
رضا تویسرکان منش

پدیدار شدن ویروس کرونای جدید و بروز بیماری کووید-۱۹ 
همه موازنه های بهداشتی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی دنیا 
را برهم زد. بی  شک آثار و نتایج این بالی عالمگیر تا سال ها با ما 
خواهد بود و منجر به تغییرات بنیادین در روابط اداری، تجاری و 
انسانی خواهد شد. بر  اساس تعریف سازمان جهانی بهداشت، 
افراد، سازمان ها و منابعی  نظام سالمت در برگیرنده مجموعه 
است که هدف اولیه آنها ارتقا،  حفظ و بازیابی سالمت است. این 
سایر  و  بیمارستان ها  دولتی،  وزارتخانه های  دربرگیرنده   بخش 
داوطلب  سالمت،  سازمان های  بیمه های  سالمت،  خدمات 
شرکت های  همچنین  و  سالمت  زمینه   در  فعال  خصوصی  و 
تا  کار  کنند  هم  با  باید  اینها  است.  دارویی  تجارت  و  داروسازی 

کاالیی به اسم سالمت تولید کنند.
کاالی سالمت در همه جای دنیا منحصربه فرد و کاالیی عمومی 
و راهبردی است. اگر به  تعریف سالمت از نظر سازمان بهداشت 
روانی،  جسمی،  کامل  رفاه  از  برخورداری  کنید:  نگاه  جهانی 
اجتماعی و نه فقط فقدان بیماری یا  نقص عضو، به جامعیت و 

مرجعیت نظام سالمت در زندگی بشر پی می برید.
تأثیرپذیری  نظام سالمت از نظامات بیرونی خیلی زیاد است. 

و  شهرسازی  شود،  آلوده  هوا  و  نشود  تولید  خوب  خودرو   اگر 
درست  مردم  تغذیه  و  فرهنگسازی  نباشد،  درست  راهسازی 
نباشد، معضالت  اقتصادی، فقر و اعتیاد زیاد شود، همه اینها 
باعث شیوع بیماری می شود و بار آن روی دوش نظام سالمت 
ایران  بهداشت  وزارت  مثل  عهده  سازمانی  از  بنابراین  است. 
مدیریت  را  آن  تنهایی  به  که  است  ج  خار دیگری  کشور  هر  یا 
کند. نظام سالمت برای ایفای موثر تعهدات  خود نیاز به جلب 
اعتماد و همدلی همگانی دارد و نکته کلیدی که موجب تغییر 
سالمت  و  ارتقای  و  خودمراقبتی  در  مشارکت  و  مردم  رفتار 
اجزای  همه  به  عمومی  اعتماد  می شود  بیماری ها  از  پیشگیری 
به ویژه و  درمانی  بهداشتی-  کارکنان  جمله  از  سالمت   نظام 

پزشکان است. 
ارایه آمارهای نادرست و تعویض مکرر توصیه ها در بیماری 
متولی  بین المللی  و  ملی  سازمان های  سوی  از  کووید-۱۹ 
متولی  سیاسی  نهادهای  به  سالمت،  اعتماد  سیاست گذاری 
ولی  کرد،  متزلزل  را  جهانی  بهداشت  سازمان  ازجمله  سالمت 
در این میان جالب توجه است که به نظر  می رسد این بحران، 
اعتماد عمومی به کارکنان بهداشتی- درمانی را در همه کشورها 
افزایش داده است. در سال های اخیر  با هجمه برخی رسانه ها  
آغاز شده که  علیه بخش درمان کشور و به خصوص پزشکان 
به تدریج درحال تخریب رابطه  پزشک- بیمار و سلب اعتماد به 
فراوان  هزل  و  هجو  برنامه های  است.  جامعه  مرجع  گروه  این 

همراه  به  کادر  درمان  و  پزشکان  گرفتن  سخره  به  مضمون  با 
اخبار نادرست درباره حقوق های نجومی و فرار مالیاتی تخیلی، 
تصویری غیرانسانی و کاسب کارانه از حرفه پزشکی  ارایه داده که 
، گفتار و کردار مراجعان به مراکز درمانی کاماًل  نتیجه آن در پندار

مشهود است.  
فداکاری و جانفشانی کادر درمان در مبارزه با بیماری کووید-۱۹ 
که با حداقل امکانات و حداکثر توان به مقابله با این ویروس 
خدمت  شهید  صدها  راه  این  در  و  رفتند  کشنده  ناشناخته  و 
تقدیم کردند، افکار عمومی در ایران و جهان را تنظیم مجدد کرد و 
، در قبال این همه ایثار سر  سبب شد که حتی  منتقدان نشانه دار
 دست از تخریب بردارند و سکوت 

ً
تعظیم فرود آورند و الاقل موقتا

کنند. نگارنده معتقد است از فرصت به دست آمده باید به نفع 
سالمت مردم استفاده و این شور و احساس به وجود آمده را به 
سمت ایجاد یک رابطه  حرفه ای سالم و پایدار بین نظام سالمت 
و جامعه هدایت کرد، زیرا نه تنها به نظر می رسد تا مدت ها باید 
با ویروس کرونا زندگی  کنیم بلکه بیم ظهور بیماری های نوپدید 
واگیردار نیاز به اعتماد به یک نظام سالمت قابل اتکا را دوچندان 

کرده است. به قول سعدی  شیرازی:   
چو به بودی طبیب از خود میازار

که بیماری توان بودن دگر بار
منه بر روشنایی دل به یک بار

چراغ از بهر تاریکی نگه دار 

یادداشت

روایت »محمد آقازکی« از 42 سال اجرا در رادیوی
گهی فوت می خواند افغانستان و برنامه ای که در آن آ

شنوندگان مرگ
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