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در ایران، ابتدا تولیت همه امور را وزارت بهداشت 
و درمان به عهده گرفت و به دالیل متعددی همه 
ابعاد پیچیده کرونا مورد توجه و مداقه قرار نگرفت 
اما خیلی زود رهبری فرزانه به میدان آمدند و ضمن 
تولی گری حوزه سالمت، همه ساختارها  تایید 
بویژه ساختارهای نظامی، انتظامی و اجتماعی را به 
میدان فرستادند و یکباره کرونا شد محور دیدگاه 
سیاست مداران از هر دسته ای که بودند و هستند. 
انسجام مدیریتی در همه زمینه ها تا حدودی موجب 
غنای دل مردم شد و مردم از این یکپارچگی بهره 
بردند و آنها نیز بسیار خوب یکپارچه اقدام کردند. در 
ایران، حاکمیت، حکومت، تولیت و مردم یک هدف 
را تعقیب می کنند و اگرچه این سرمایه اجتماعی، 
کمی با تاخیر عملیاتی شد اما مهار کرونا را آسان تر 
و با هزینه های بسیار کمتر مقدور کرد. این حالت را 
کم و بیش در کشورهایی چون سنگاپور، کره جنوبی، 
ژاپن، چین و کشورهای شمال اروپا می توان مشاهده 
کرد و کشورهای حزب زده با  انسجام نامناسب 
سیاسی در این مقطع زمانی چون آمریکا، انگلیس 

و ایتالیا از آن ضرر دیدند.
5.سیستم نظام سالمت کشورها: شاید برای برخی 
خوانندگان ارجمند عجیب باشد که بگوییم کشور 
آمریکا یکی از بدترین کشورها از نظر عدالت در 
سالمت در جهان می باشد. این کشور با مصرف بیش 
از 17 درصد از درآمد ناخالص ملی خود در حوزه 
سالمت که نزدیک به دو برابر اکثر کشورهاست 
)غیر از نسبت، مطلق تولید ناخالص ملی در آمریکا 
با غالب کشورهای دنیا قابل قیاس نیست( حدود 40 
میلیون نفر از جمعیت را نادیده گرفته و بقیه را هم بر 
حسب میزان ثروت و هزینه دسته بندی کرده است 
و ساختارهای پیشگیرانه که معموال پوشش عمومِی 
بیمه ای ندارند، ضعیف هستند؛ البته توسعه اجتماعی 
تا حدود زیادی در موضوع بهداشت و پیشگیری 
توفیق ایجاد کرده است لکن در هجمه هایی چون 
کرونا تعریف کامال روشنی بر آن ندارند؛ یعنی 
مردم توسعه یافته صنعتی هستند اما نظام عدالت 

محور نیست.
این امر باعث شده طراحی پاسخگویی ساختار 
سالمت در قبال کرونا در قالب بخش های بیمارستانی 
و بخش های ویژه تعریف شود که عمال نمی توانست 
پوشش جامع و عمومی ایجاد کند. سایر کشورها 
که در این موضوع توفیق باالیی پیدا نکردند از قبیل 
ایتالیا و اسپانیا نیز همین گرفتاری ها را داشتند. اما 
کشورهایی چون سوئد، نروژ، دانمارک و هلند 
از ساختار های علمی تر و مناسب تری برخوردار 
بودند. کشور سنگاپور یکی از ساختارهای پیشرفته 
سطح بندی خدمات سالمت در دنیا را دارد که 
عامل مهمی در توفیق آنها بشمار می آید. در این 
میان کشور انگلیس که یکی از بهترین کشورها در 
سطح بندی خدمات سالمت و نظام ارجاع است 
و شاید نمونه مترقی آن در جهان باشد، به دلیل 
ساختارهای اقتصادی و نحوه طراحی امور مالی 
این شبکه عظیم و همچنین ساختارهای سیاسی 
غیرمنسجم، اجازه بهره برداری درست و کامل از 

این امکانات را پیدا نکرد.
در جمهوری اسالمی ایران وضعیت متفاوت بود؛ 
ما سال هاست که صاحب یکی از پر افتخارترین 
ساختارهای بهداشتی در جهان هستیم که در بخش 
پیشگیری، مبتنی بر عدالت در سالمت است. این 
ساختار تحت عنوان نظام شبکه خدمات بهداشتی-
درمانی از دورترین نقطه کشور در روستاها تا شهرهای 

بزرگ را شامل می شود. قدرت این ساختار در مناطق 
محروم و کوچکتر بسیار قوی تر از شهرهای بزرگ 
است و امید داریم وظیفه سطح بندی خدمات و نظام 
ارجاع که پشتوانه های قانونی و علمی متعددی هم 
دارد، هر چه زودتر با قوت تمام از سوی وزارت 
بهداشت در تمام کشور با بهره گیری از امکانات 

دولتی و غیردولتی معمول گردد.
به هر حال این ساختار در موضوع کرونا طبق انتظار 
بسیار خوب عمل کرد اگرچه غفلت هایی صورت 
پذیرفت؛ بر پایه تجربه و علم قرار بود به محض 
احساس نگرانی از بروز اپیدمی به این ساختار 
اعالم آماده باش بدهیم و آن را در قبال یک اتفاق 
سالمتی، آگاه کنیم اما علی رغم توصیه های برخی 
کارشناسان و خبرگان این حوزه، مدیران ارشد با 
تاخیر به این مهم رسیدند ولی باالخره در حدود 
بیستم اسفند دستور آماده باش به نظام شبکه ابالغ 
شد و وظیفه آن غربالگری جامعه از نشانه های 

ویروس کرونا اعالم گردید.
قریب یکصد هزار نیروی بهداشتی درمانی در کنار 
نیرو های بسیج این وظیفه را به عهده گرفتند و توانستند 
سربلند از حیطه عملکردی بیرون آیند. این ساختار، 
وظیفه شناخت مردم با نشانه های کرونا را به عهده 
گرفت و آنها را به مراکز بهداشتی-درمانی نزدیک 
محل سکونت ارجاع داد و چگونگی مراقبت از 
آنها را تدوین و اجرا کرد. اقدامی که انگلستان با 
وجود دارا بودن نظام بسیار خوب و مترقی ارائه 
خدمات سالمت، نتوانست از آن بهره کافی را در 
هفته های اولیه ببرد. البته در ایران نیز راه قابل توجه 
و اصالحات مهمی باقی مانده که در طول ماه های 
اخیر همچون مقوله لزوم استفاده و توجه به این 
ساختار برای کنترل کرونا، بارها و به طرق مختلف 

به اطالع مدیران ارشد رسیده است.
6.امکانات بهداشتی و درمانی کشورها: بدیهی 
است که امکانات شامل نیروی انسانی، تجهیزات و 
محافظت فردی و لوازم و امکانات ارائه خدمت به 
بیماران از مولفه های تاثیرگذار در این مورد می باشند. 
الزم به ذکر است که بعضی کشورهای غربی که 
امروز بیش از دیگران گرفتار پاندمی کرونا هستند 
بیشتر از ما و حدود 3-2 برابر ایران، نیروی انسانی 
و تجهیزات پزشکی دارند، اما این زیادِی تجهیزات 
و پیشرفت های علمی آنها در محاق سیاست زدگی ها 
و نظام های سرمایه داری  گم شد و نتوانست پاسخ 

مناسب را بدهد و گاهی هم نتیجه معکوس داد و 
به قول معروف »سرکنگبین صفرا فزود!«.

در کشور ما آنچه این کمبودها را جبران کرد، غیرت 
و همت نیروهای حوزه سالمت اعم از بهداشت 
و درمان بود که در کمتر کشوری از جهان دیده 
شد. بسیار دیدیم که نیروهایی در حوزه سالمت 
بدون لوازم کافی محافظت های فردی، در خدمت 
به بیماران بسیار خوب عمل کردند و جلب رحمت 
الهی برای توفیقات نمودند و حتی در این راه از 

جان گذشتند، خداوند رحمتشان کند.
اتفاق مهم دیگری که پیش آمده، نهضت تولیدات 
علمی در پاسخگویی به نیازهای حوزه سالمت 
است. تحریم های بین المللی چهره نمایی کرد و دست 
دروغگویان جهانی بیش از پیش رو شد که دارو و 
تجهیزات پزشکی را تحریم کرده بودند و می گفتند 
نکرده ایم و نمی کنیم. اما این تحریم ها موجب تخریب 
نشد بلکه نهضتی بزرگ را راه انداخت که ایران 
را از کشور های وارد کننده خدمات مورد نیاز، به 
صادر کننده بعضی از این ملزومات تبدیل کرد. در 
این زمینه هم همان انسجام سیاسی، اقتصادی و 

مدیریتی کشور بسیار کمک کننده بود.
7. علم پاسخگو: منظور از این علم، علم به روز 
در پاسخگویی به نیازهای بیماران کرونایی نیست، 
زیرا این علم بحمداهلل تا حدود زیادی در کشور 
موجود است و امروزه انتقال بخش مهمی از این 
علوم در لحظه قابل حصول است و تجربه یک 
انسان به دیگران منتقل می شود.  کشور یا یک 
نبود دو علم متمایز »سلولی-مولکولی«  منظور 
و »دیجیتال« است. این دو علم مبنای توسعه ی 
اجتماعی و اقتصادی جهان هستند و شما کشوری 
را نمی بینید که پیشرفته تلقی شود و از این دو علم 

بهره کافی نبرده باشد.
همه گیری جهانی کرونا این موضوع را بیش از 
پیش عیان ساخت و معلوم شد که برای نجات 
انسان، نیازمند دو علم سلولی مولکولی و دیجیتال 
هستیم. تمام کشورهایی که توفیق مقابله مناسب 
با کرونا را پیدا کردند از این دو علم بهره باالیی 
برده اند. سنگاپور، ژاپن، چین، هنگ کنگ و کره جنوبی 
در مالکیت این دو علم مثال زدنی بودند؛ تقریبا با 
بهره گیری از علم دیجیتال تمامی مردم این کشورها 
تحت پوشش مراقبتی قرار گرفته اند و بسیار آسان تر 
و بهتر از دیگران توانستند ویروس را کنترل کنند.

کره جنوبی آزمایشگاهی به نام مگالب دارد که در 
علم سلولی و مولکولی اعجاب آور است؛ کشور چین 
تنها در شنزن به اندازه یک سوم جهان دستگاه های 
مرتبط با علم سلولی مولکولی اعم از ژنتیک و 
پروتئومیکس و غیره دارد و با انسان های فرهیخته ای 
از آنها بهره برداری می کند. این دو علم زیرساخت 
هستند و عامل توسعه در غالب امور، که در این 

پاندمی هم نمایان شد.
در کشور ما وضعیت متفاوت است، علم سلولی 
مولکولی در حال پیشرفت است، اگرچه نقصان های 
اصولی داریم، اما توانستیم تا حدود زیادی به نیازها 
پاسخ بدهیم. بعنوان مثال کیت را ساختیم، برای 
تهیه آنتی بادی ها اقدام کردیم، برای ساخت واکسن، 
حداقل قرارداد بستیم، اما باید در این زمینه بسیار 
کار کنیم. ایران هنوز بانک ملی ژنتیک ندارد و در 
دنیای امروز این امر عقب افتادگی تلقی می شود  
و آثار سالمتی، اقتصادی، امنیتی و توسعه ای دارد. 
به هرحال آنچه باید مورد عنایت سیاستمداران و 
مجریان ملی قرار گیرد و پشتیبانی حاکمیت را نیز 
جلب کند توسعه علم سلولی مولکولی است که امید 

داریم این اتفاق حسنه تحقق کامل یابد.
اما در مورد علم دیجیتال وضعیت در کشور ما طور 
دیگری است. امروز دنیا، علم دیجیتال را در همه ابعاد 
زندگی دخالت داده است. کسی حرکت نمی کند، 
موتوری نمی چرخد و هیچ داده ای منتقل نمی شود  
مگر با علم دیجیتال؛ به قولی زندگی بدون دیجیتال 
بسیار مشکل و یا غیرممکن است. اما ما هنوز در 
این زمینه در ابتدای راه هستیم و باید جهش های 

معنی داری در این زمینه انجام دهیم.
هنوز پیام رسانی در اختیار نداریم که بتوانیم بار انتقال 
داده را به آن بسپاریم واز نظر امنیتی هم خیالمان 
راحت باشد. هنوز کالس های درسی ما بعضا باید 
با نرم افزارها و رسانه های بین المللی برگزار شود؛ 
مجلس محترم شورای اسالمی مجبور است حضورا 
جلسه برگزار کند؛ این ها مصادیق کوچکی است 
که نشان می دهد خیلی راه مانده و امیدواریم این 
مهم نیز مورد عنایت کافی دست اندرکاران مدیریت 

ملی قرار گیرد.
8.زمان کنترل، مهار و ریشه کنی با شاخص های 
مشخص و مطمئن موضوع دیگری است که محل 

بحث می باشد و باید مورد توجه قرار گیرد.
9.اقتصاد کشورها: نکته دیگر، توجه به اقتصاد 
کرونایی است. امروز و فردا کشوری موفق خواهد 
بود که قدرت حفظ مردمانش را در میدان تولید 
با وضعیت کرونایی داشته باشد و این امر با روال 
عادی تصمیم گیری های اقتصادی متفاوت خواهد 

بود و تدابیر خاص می طلبد.
موارد نُه گانه فوق الذکر، برخی از متغیرهای مهم 
و عوامل موثر در امر ارزیابی عملکرد کشورها در 
مقابله با پاندمی کرونا است و باید برای قضاوت 
حتما مورد عنایت قرار گیرند. هر کدام از این موارد، 
وزن خاصی دارند و باید با تعیین میزان وزن و ارزش 

آنها ارزیابی شوند.
در خاتمه توصیه ما زندگی با این مهمان ناخوانده 
است نه بیرون کردن فرضی و یا تبلیغاتی آن؛ قرائن 
حاکی از حضور طوالنی مدت ویروس است که با 
نوع رفتار فردی و اجتماعی ما افول و بروز می کند؛ 
عاقل نیز همیشه جانب احتیاط را رعایت می کند و 

از تجربه های کاری اش درس می گیرد.
 امید که توفیق تبیین علمی موضوع را به صورت 
بی طرفانه و غیرسیاست زده داشته باشیم که یقینًا 

موجب رشد ما نیز خواهد شد، ان شاا... تعالی.
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