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 یدکتر نمک  یجناب آقا

 یمحترم بهداشت، درمان و آموزش پزشک  ریوز

  سالم و احترام با

  زان یرا در خصوص م یپژوهش 11/12/1398تا  7/12/1398 خیاز تار رانیا یاجتماع  یمددکار یرساند انجمن علم یاستحضار م به

هیأت عضو ) دکتر معصومه معارف وندکار خانم توسط سرپژوهش  نیکرونا انجام داد. ا یماریدر خصوص ب رانیمردم ا یو نگران یآگاه

سمانه  دکتر ( و سرکار خانمیو توانبخش یستیدانشگاه علوم بهز یعلم أتیو عضو ه رانیا یاجتماع  یمددکار یلمانجمن ع  مدیره

دانشجویان از  معیو جا مشارکت مددکاران اجتماعی ب و یطراح (یو توانبخش یستیدانشگاه علوم بهز یعلم أتیعضو ه) زاده نیحس

انجام گرفت و  نیرت آنالپرسشنامه به صو عیمطالعه با توز نیا یداده ها یاجرا شد. جمع آور دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

انجمن در  نیا شنهاداتیکه در مطالعه فوق الذکر بدست آمده است و پ  یمهم یها افتهینفر در مطالعه شرکت نمودند. در ادامه  3787

 :شود یم میها، به حضورتان تقد افتهیاز  کیهر خصوص 

دانستند که سالمندان و افراد  یدرصد آنها م 85آگاه بودند و حدود  یماریعالئم ب نیدرصد شرکت کنندگان از مهمتر 80از  شیب

  .روند یکرونا بشمار م یماریدر معرض خطر ب یاز جمله گروه ها یا نهیزم یها یماریب یدارا

از  یمیاز ن شیحال ب نیمبتال کند، آگاه نبودند. در ع  یماریببه  تواند آنها را یآلوده م یغذا نکهیگان از اکت کنندسوم شر کی حدود

 د. به آنها منتقل شو واناتیح قیتواند از طر یم یماریب نیدانستند که ا یآنها نم

دهان ممکن است  ای ینیم ها، بدن به چشو دست ز روسیلمس اجسام آلوده به و نکهیدرصد شرکت کنندگان از ا 100به  کینزد

  د.کرونا شود، آگاه بودن روسیموجب آلوده شدن آن ها به و

 اماکن مکرر دست ها و عدم حضور در  یکنند با شست و شو یم یاز آنها سع یاساس گزارش شرکت کنندگان، درصد قابل توجه بر

 د.کنن یریجلوگ روسیو آلوده شدن بهشلوغ از 

 نینکته قابل توجه ا از متوسط اعالم کردند. شیب یکنون تیدر مورد وضعخود را  یگرانرکت کنندگان ندرصد ش 75از  شیب

خانواده و  یباشند، نگران اعضا یماریخودشان به ب یاز آنکه نگران ابتال شیاز شرکت کنندگان اشاره کرده اند ببسیاری  است که

  د.بستگانشان هستن

مراقبت از خود نشان داد که شرکت کنندگان  یکرونا و روش ها ی ماریمورد ببه اطالعات در  یسداده ها در مورد نحوه دستر لیتحل

کردند. اعتماد  افتیو تلگرام در ینستاگرام، امانند واتس اپ یاجتماع  یمطالعه از شبکه ها یاطالعات را تا زمان اجرا نیشتریب
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 ونیزیتلو ،یمنظور وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکه اطالعات )ارائه کنند یتیبه منابع حاکم یکنندگان به طور معنادارشرکت

متوسط گزارش  زین یردولتیاست. هرچند سطح اعتمادشان به منابع غ  یردولتیاست( کمتر از منابع غ  یدولت یها یو خبرگزار  ویراد

  د.شده بو

چهارمشان  کیمراجعه کرده بودند تنها فروشگاه ها رخانه ها و کننده به داو یماسک و مواد ضدعفون دیخر یکه برا یافراد انیم از

 یعدم دسترس لیشرکت کنندگان دل شتریکننده شده بودند. ب یمواد ضدعفون دیاز آنها موفق به خر یمیماسک و فقط ن هیموفق به ته

  د.دنرا موجود نبودن آنها در داروخانه ها و فروشگاه ها مطرح کر نندهک یبه ماسک و مواد ضدعفون

طور ن های برخوردار و توسعه یافته به و میزان نگرانی در استا دشان بودن یشغل تیاز شرکت کنندگان نگران وضع یمین حدود

 یافته بود. استان های کمتر توسعه معناداری باالتر از 

 

 ت:شنهادایپ

در دستور کار وزارت  تیبا اولو توانایآلوده و ح یغذا قیکرونا از طر یماریدر خصوص امکان انتقال ب یشود اطالع رسان یم شنهادیپ 

 د.ریمنابع اطالع رسان قرار گ ریو سا یبهداشت، درمان و آموزش پزشک

حال  نی. در ع ابدیتواند کاهش  یمورد وثوق آنها م یمنابع اطالعات ق ی مردم با ارائه اطالعات به صورت شفاف از طر یها ینگران کاهش

  ل یموجود به دل یها Hotline تیظرف دیترد یشود. ب یم هیتوص  یبه طور جد گانیدر دسترس قرار دادن خدمات مشاوره را

 با رندگانیاز تماس گ یاری. بسستیمردم ن ازین یکارآزموده پاسخگو یانسان یرویکم ن دتعدا نی محدود و همچن یها رساختیز

Hotline ساعت پشت  میاز ن شیشود ب یها خواسته ماز آن یو در موارد رندیگ یانتظار قرار م یطوالن اریاعالم شده در صف بس یها

 یردولتیغ  یعلم یاست که سازمان ها نیا رانیا یع اجتما یدکارمد یانجمن علم هیخط انتظار بکشند تا نوبت آنها فرابرسد. لذا توص

 یها کینیکل یها لیحال ضرورت دارد از پتانس نیفعال شوند. در ع  یارائه خدمات مشاوره ا یکه مورد اعتماد مردم هستند، برا

ارائه  یبرا رهو مشاو یروانشناسسازمان نظام  نیکشور و همچن یستیو مراکز مشاوره تحت نظارت سازمان بهز یاجتماع  یمددکار

. به عنوان ردیمردم قرار گ یخدمات به طور گسترده در دسترس تمام نیبه مردم بهره گرفته شود تا ا گانیو را یحضور ریخدمت غ 

و  یو مراکز مشاوره )اعم از دولت یاجتماع  یمددکار یها کینیاز کل کیتوسط هر  یفن و ارائه مشاوره تلفنخط تل کیمثال اعالم 

 د.نینما نیمردم را تأم ازیمورد ن یاز خدمات مشاوره ا یتواند بخش مهم ی( میردولتیغ 

حال مردم از  نیاهش داده اند. در ع کارشان را ک یعت هاسا ایکرده  رفعالیخود را غ  یاز پزشکان مطب ها یاریبساین روزها  در

به مراکز   یستند که با مراجعه حضوره نیهراس دارند و نگران ا یو درمان یبه مطب پزشکان و مراکز بهداشت یمراجعه حضور
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 عه بهالم کنند، بار مراجمشاوره اع  یرا برا ییکه پزشکان شماره تماس ها یکرونا آلوده شوند. در صورت روسیبه و یو درمان یبهداشت

Hotline د.د شونبهره من یرحضور یتوانند از مشورت پزشکان به صورت غ  یو مردم م افتیکاهش خواهد  یها به صورت قابل توجه 

در  یاقالم )حت نیرود. در دسترس بودن ا یبشمار م ینگران جادیاز منابع ا یکیکننده  یبه ماسک و مواد ضدعفون یدسترس عدم

 د.آنها را کاهش خواهد دا یده هم نکنند( فشار روانکه مردم از آنها استفا یصورت

 یکنون طیکه با شرا دیمطلع هست دیترد یشان بودند. ب یغلش تیاز شرکت کنندگان نگران وضع یمیکه اشاره شد، حدود ن همانطور

کردند  یصورت روزمزد کار ماست که به  یمتوجه افراد بیآس نیرشتیب انیم نیقرار گرفته اند. در ا ریاز مشاغل تحت تأث یادیتعداد ز

 ی شوند، به طور جد یمواجه م یشتیعبا مشکالت م یکنون طیکه در اثر شرا ییخانواده ها یها ینگران ردنبودند. ضرورت دا مهیو ب

بحران  خانواده ها به ستاد نیاز ا تیحما یبرا یا ژهیالزم است برنامه و یتیحما یردولتیو غ  یدولت ی. سازمان هاردیمورد توجه قرار گ

 د.نیارائه نما

 

 

 

 

 

 

 دکتر مصطفی اقلیما

انجمن علمی مددکاری اجتماعی ایرانرئیس   


