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اســتاندارد از جملــه احتیاطــات اســتاندارد در زمــان مراقبــت از
بیمــاران و رعایــت اســتانداردهای اخالقــی توســط ارائــه دهنــدگان
خدمــات ســامت بویــژه در خــط مقــدم مــورد غفلــت قــرار گیــرد.
بحــران کوویــد 19-چالــش بــی ســابقه ای را بــرای ارائــه دهندگان
خدمــات بهداشــتی کــه در خــط مقــدم هســتند بوجــود آورده اســت
( .)2ایــن افــراد در معــرض مواجهــات شــغلی خطرناکــی قــرار
دارنــد کــه نــه تنهــا خــود در معــرض ابتــا بــه بیماریهــای عفونــی
قــرار مــی گیرنــد ،بلکــه ممکــن اســت زمینــه گســترش عفونــت را
بــه دیگــران نیــز فراهــم آورنــد (.)3-4
کارکنــان خدمــات ســامت در خــط مقــدم در تمــاس طوالنــی
مــدت بــا بیمارانــی هســتند کــه در زمــان مراجعــه بــه مراکــز
درمانــی مبتــا بــه بیمــاری کویــد 19-بــوده و یــا دوران کمــون و
یــا نقاهــت بیمــاری را طــی میکننــد و یــا عالمــت وتابلــوی بالینــی
بیمــاری در آنهــا وجــود نــدارد ،در حالــی کــه مــی تواننــد انتقــال
دهنــده بیمــاری باشــند .از آنجایــی کــه بررســی تشــخیصی تمــام
مددجویــان از تمامــی جهــات ،عمــا امــکان پذیــر نمــی باشــد،
همــه بیمــاران آلــوده تلقــی مــی شــوند .لــذا ،رعایــت احتیــاط های
اســتاندارد در زمــان مراقبــت از تمــام بیمــاران و مراجعــه کننــدگان
بــه مراکــز درمانــی بســیار ضــروری اســت.
احتیاطــات اســتاندارد بــه مجموعــه اقداماتــی اتــاق مــی شــود که
بــرای پیشــگیری از انتقــال بیماریهــا بــه کارکنــان و ســایر بیمــاران
بســتری در مراکــز درمانــی انجــام میشــود و اســاس مراقبــت ایمــن
از بیمــار و کاهــش خطــر انتقــال عفونــت بــه ارائــه دهنــدگان
خدمــات ســامت اســت .هــدف از احتیاطــات اســتاندارد کــه بــه
منظــور پیشــگیری از انتقــال عفونــت بــرای کلیــه پرســنل ،بیماران
و همراهــان بیمــار ،تدویــن و منتشــر شــد ،بــه حداقــل رســاندن
انتقــال عفونــت بــوده و مــی بایســت بــرای کلیــه بیمــاران تحــت

بیان دیدگاه:
کوویــد –  19یــک بیمــاری نوپدیــد اســت کــه سیســتم هــای
بهداشــت جهانــی را بــا چالــش مواجــه ســاخته اســت .بــا وجــود
تــاش هــای بســیاری کــه بــه منظــور مدیریــت بحــران صــورت
گرفتــه اســت ،همچنــان آمــار تعداد مــوارد جدیــد بیماری باالســت.
در مدیریــت بحــران کرونــا ،چــه در ســطح بیــن المللــی و چــه در
ســطح سیســتم هــای ارائــه دهنــده خدمــات بهداشــتی ،تمرکــز بــر
برنامــه ریــزی حیــن بحــران بــود و بــه دلیــل عــدم وجــود برنامــه
ریــزی پیــش از بحــران سیســتم هــای ارائــه دهنــده خدمــات
ســامت بــه یــک بــاره و بــدون آمادگــی قبلــی وارد شــرایط
بحــران شــدند .عــدم ارائــه مانورهــای بحــران بیولوؤیــک مرتبــط
بــا بیمــاری هایــی نوپدیــد ماننــد ســارس ( ،)sarsابــوال ()ebola

و کوویــد 19-در اغلــب کشــورهای دنیــا ،توســط ســازمان هــای
مرتبــط و عــدم ارائــه ســناریوهایی ماننــد چگونگــی مقابلــه بــا آن
موجــب شــد تــا کارکنــان بهداشــتی بــا شــوک مواجــه شــوند (.)1
ـازی اقدامــات
در هفتــه هــای اول شــیوع کوویــد ،19 -عملیاتیسـ ِ
ی شــده بــا مشــکل مواجــه شــد و همــه گیــری کوویــد
برنامهریــز 
–  19منجــر بــه هجــوم مراجعــه افــراد مبتــا بــه بیمــاری بــه
واحــد هــای ارائــه دهنــده خدمــات مراقبتــی ماننــد واحدهــای
اورژانــس و یــا کلینیــک هــای ســرپایی و پــر شــدن تخــت هــای
بیمارســتانی شــد .افزایــش مــوارد مثبــت بیمــاری و نیازهــای
ـی همــه جانبــه ،بویــژه در واحدهــای مراقبــت ویــژه در هفته
مراقبتـ ِ
هــای اول اپیدمــی بیمــاری منجــر بــه خســتگی مفــرط ارائــه
دهنــدگان خدمــات ســامت ،کمبــود وســایل حفاظــت فــردی،
کمبــود نیــروی انســانی و ابتــاء بســیاری از کارکنــان خدمــات
بهداشــتی بــه کوویــد 19 -گردیــد .مواجهــه ناگهانــی بــا شــرایط
بحرانــی ممکــن اســت موجــب شــود تــا برخــی از ابعــاد مراقبتهای
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شــیوع کرونــا رعایــت شــود ،اســتانداردهای اخــاق پزشــکی
اســت .کادر درمانــی بــه خصــوص پزشــکان و پرســتاران ملــزم
بــه اجــرای اســتانداردهای اخالقــی یعنــی حفاظــت از حقــوق
ـیب وی اعــم از مــادی و غیــر مــادی
مددجــو و پیشــگیری از آسـ ِ
هســتند .آنــان وظیفــه اخالقــی دارنــد کــه از حقــوق بیمــار خــود
دفــاع کننــد .آنچــه مســلم اســت مراقبــت از بیمــاران ،بــا اخــاق
در هــم تنیــده شــده اســت  .بــه ایــن معنــا کــه پذیرفتــن و انجــام
مراقبــت از بیمــاران یــک امــر کامــا اخالقــی اســت .اصــول
ـودن بیمــاران
اخالقــی در مراقبــت بیــان مــی کنــد کــه خــوب بـ ِ
بایــد در اولویــت وظایــف ارائــه دهنــدگان خدمات بهداشــتی باشــد.
لــذا از تیــم درمــان بــر اســاس یــک قــرار داد اجتماعــی انتظــار

مراقبــت در مراکــز درمانــی بــه ویــژه در شــرایطی نظیــر پاندمــی
بیمــاری هــای مســری ماننــد کوویــد –  19اجــرا شــود .لــذا،
آگاهــی ،پذیــرش و عملکــر ِد ارائــه دهنــدگان خدمــات ســامت
در زمینــه احتیاطــات اســتاندارد ضــروری اســت .بــا ایــن وجــود،
عــدم تصمیــم گیــری بهنــگام ،توزیــع نادرســت تجهیــزات در
واحدهــا و کمبــود تجهیــزات ،باورهــای نادرســت فرهنگــی و یــا
اعتقــادات مذهبــی مبنــی بــر عــدم نیــاز بــه اســتفاده از تجهیــزات
محافظتــی ،ناتوانــی در کاربــرد صحیــح تجهیــزات حفاظــت
فــردی ،نااگاهــی در زمینــه چگونگــی اســتفاده از آنهــا و دشــواری
هایــی کــه در زمــان اســتفاده از تجهیــزات حفاظتــی وجــود دارد،
میــزان رعایــت احتیاطــات اســتاندارد را کاهــش مــی دهــد .در

مــی رود کــه در زمــان هــای بحــران ،ماننــد همــه گیــری کویــد-
 19مراقبــت هــای اخــاق مــدار را فرامــوش نکننــد .ماهیــت
ذاتــی مراقبیــن ســامت ،احتــرام بــه حقــوق بیمــار از جملــه حفــظ
حریــم و کرامــت انســانی بیمــار اســت .بــا نقــض حقــوق بیمــار،
در واقــع آســیب پذیــری وی در برابــر بیمــاری هــای نوپدیــد از
جملــه کوویــد 19-افزایــش مــی یابــد و عــدم رعایــت اخالقیــات،
چالشــها و پیامدهایــی را در پــی خواهــد داشــت کــه باعــث کاهــش
رضایتمنــدی بیمــار و کاهــش کیفیــت ارائــه مراقبــت خواهــد شــد.
بــا ایــن وجــود عــدم امادگــی بــرای مواجهــه بــا شــرایط کنونــی،
فوریــت در ارائــه خدمــات بــه بیمــاران ،آلودگــی زایــی و شــدت
کشــندگی بــاالی بیمــاری کوویــد 19-ممکــن اســت موجب شــود
تــا مراقبیــن ســامت  ،فرصــت ارتقــاء و بازســازی توانمنــدی های
اخالقــی ،روانــی و عاطفــی خــود را در مواجهــه بــا مشــکالت
ناشــی از شــیوع کوویــد 19-نداشــته باشــند .مراقبــت از بیمــاران
بدحــال و در عیــن حــال مســری ممکــن اســت موجــب شــود تــا
آنــان فرصــت کافــی بــرای حــل کشــمکش هــای موجــود بیــن
ارزش هــای خــود ،حرفــه و ارزش هــای بیمــاران را نداشــته باشــند
و نتواننــد در تصمیــم گیــری هــای مربــوط بــه بیمــاران تحــت
مراقبــت خــود نقــش بــارزی را ایفــاء کننــد  .در واقــع در چنیــن
شــرایطی توانایــی اســتدالل اخالقــی انهــا کاهــش مــی یابــد  .در
بحــران کنونــی کوویــد  19-کدهــای اخــاق کــه از آیتــم هــای
حقــوق بیمــار اســت ماننــد حفــظ حریــم بیمــار ،برچســب نــزدن به
بیمار(اســتیگما و انــگ) و تصمیــم گیــری براســاس اصــول اخالقی،
فضیلــت هــا و دســتورالعمل هــای بنیــادی ممکــن اســت کمتــر
رعایــت شــود.
از ســوی دیگــر ،بعضــی از عوامــل در مراقبــت از بیمــار مبتــا بــه
کوویــد 19-ماننــد بــی حرمتــی بــه اســتقالل بیمــاران ،احســاس
ناتوانــی در پیشــگیری از مــرگ ،مشــاهده رنــج بیمــاران ،فراهــم

زمــان شــیوع ســارس %50از افــرادی کــه جــان خــود را از دســت
دادنــد ،کارکنــان مراقبــت ســامت بودنــد کــه بــا بیمــاران آلــوده
در بیمارســتان در تمــاس بودنــد و اهمیــت تجهیــزات حفاظــت
فــردی را چنــدان مــورد توجــه قــرار ندادنــد ( .)5در بیــن کارکنــان
خدمــات ســامت پرســتاران عمــده تریــن گروهــی هســتند کــه
بیشــتر از ســایرین در معــرض ابتــاء بــه بیمــاری قــرار دارنــد و
رعایــت احتیاطــات اســتاندارد اصــل بســیار مهــم در ارائــه مراقبــت
ایمــن و حقــط ســامت انــان اســت.
یکــی دیگــر از گــروه کارکنــان خدمــات بهداشــتی کــه ممکــن
اســت احتیاطــات اســتاندارد را در زمــان حمــل مــوارد مشــکوک
بــه مراکــز درمانــی فرامــوش کننــد ،افــرادی هســتند کــه وظیفــه
حمــل بیمــاران را از ســطح جامعــه بــه مراکــز درمانــی بــر عهــده
دارنــد .از گــروه هــای دیگــری کــه ممکــن اســت مراقبــت هــای
اســتاندارد و بویــژه احتیاطــات اســتاندارد را فرامــوش و یــا مــورد
غفلــت قــرار دهنــد  ،افــرادی هســتند کــه طبــق پروتــکل هــا و یــا
سیاســت گــذاری هــای مدیریــت بحــران در ســطح ملــی بــه طــور
موقــت در مراکــز درمانــی اســتخدام مــی شــوند .گــروه دیگــر افراد
داوطلــب هســتند کــه در فراخــوان ملــی دعــوت بــه همــکاری
مــی شــوند .ایــن افــراد ممکــن اســت بــا آمــوزش هــای ابتدایــی و
طــی چنــد روز بــه عنــوان مراقــب وارد نقاهتــگاه هــا شــوند .اگــر
ـی داوطلبیــن توانســته تا
چــه ایــن کمــک هــای داوطلبانــه و اخالقـ ِ
حــدودی بــار مراقبتــی را از دوش ارائــه دهنــدگان خدمات ســامت
بــردارد ،امــا ممکــن اســت خــود ایــن افــراد و یــا افــراد خانــواده
آنهــا ،بــه دلیــل آمــوزش ناکافــی و فوریــت در اســتفاده از کمــک
هــای انهــا و عــدم رعایــت اســتاندارهای حفاظتــی در معــرض
ابتــاء بــه بیمــاری قــرار گیرنــد و بــار کاری پرســتاران ،پزشــکان و
ســایر کارکنــان خدمــات ســامت را افزایــش دهنــد.
یکــی دیگــر از اســتانداردهای مراقبتــی کــه مــی بایســت در زمــان
2
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موجــب ،افزایــش بــروز اهمــال کاری در رعایــت اســتانداردهای
اخالقــی و افزایــش خطــای کارکنــان خدمــات ســامت شــود.
در نهایــت شایســتگی اخالقــی یعنــی داشــتن عملکــرد در مســیر
کدهــای اخالقــی و مســئولیت پذیــری کارکنــان خدمــات ســامت
کــه الزمــه مراقبــت بــا کیفیــت را فراهــم مــی نمایــد  ،در شــرایط
شــیوع بیمــاری کوویــد 19 -ممکــن اســت کاهــش یابــد.
نتایــج مطالعــات انجــام شــده در همــه گیــری بیمــاری هــای
نوپدیــد و پاندمیــک ،ماننــد ابــوال ،ســارس و آنفوالنــزای ،H1N1
نشــان مــی دهــد کــه اســتانداردهای اخالقــی و مراقبتــی در زمــان
شــیوع بیمــاری هــای نوپدیــد قبلــی نیــز بــه خطــر افتــاده اســت
(جــدول.)1

نمــودن مراقبــت هــای مربــوط بــه انتهــای زندگــی ،احســاس ارائه
مراقبــت هــای پزشــکی بیهــوده و ناکافــی ،احســاس ناشایســتگی
و عــدم اعتمــاد بــه خــود موجــب بــروز "دیســترس اخالقــی"
کارکنــان خدمــات بهداشــتی میشــود کــه مــی توانــد خســتگی
جســمی و عاطفــی ،فرســودگی شــغلی ،کاهــش ســامت انهــا و
کاهــش ارائــه مراقبــت هــای بــا کیفیــت را بــه دنبال داشــته باشــد.
دیســترس اخالقــی ممکــن اســت موجــب شــود تــا ایــن افــراد
نتواننــد معضــات اخالقــی را در عملکــرد بالینــی خــود مدیریــت
کننــد و ایــن فراینــد بــه صــورت بدخیــم مــی توانــد ســامت روان
و ســامت روحــی کارکنــان خدمــات ســامت را تحــت تاثیــر قــرار
دهــد .همچنیــن انــرژی و انگیــزه آنهــا را بــرای ارائــه مراقبــت از
بیمــاران کاهــش میدهــد .دیســترس اخالقــی مــی توانــد همچنین

جدول :1مروری بر چالش های مطرح شده در مراقبت از بیماریهای نوپدید
استانداردهای مراقبتی از دست رفته در بیماری های نوپدید

نویسندگان

حمایت پرستاران از بیمار ،مداخله مستقیم پرستاران در پیشگیری از
آسیبهای بیشتر ،توجه به منافع بیمار در انتخاب مراقبت در شرایط
بحرانی ،رعایت اصول اخالقی در تصمیم گیری در مواقع احیای
بیماران و پیشگیری از شروع و گسترش ترس در جامعه و خانواده.
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مــوارد بیمــاری ،رعایــت دســتورالعمل هــای ایزولــه و قرنطینــه و
درمــان هــای حمایتــی نیــز مــی تــوان بــه کاهــش شــیوع بیماری
کمــک کــرد .اجــرای دســتورالعملها و اســتانداردهای مراقبتــی
در زمــان شــیوع بیمــاری هــای مســری ماننــد کوویــد 19-در
مراکــز درمانــی ،ابزارهــای مهمــی هســتند کــه جهــت اســتاندارد
کــردن فرایندهــای مراقبــت از بیمــاران بــه کار میرونــد و جــزء
جدایــی ناپذیــر بهبــود کیفیــت هســتند .ایــن اســتانداردها تمــام
ابعــاد مراقبتــی را پوشــش مــی دهنــد و در نظــر نگرفتــن و یــا
عــدم رعایــت آنهــا بــه هــر دلیلــی خــود تهدیــد کننــده ســامت
بیمــاران و تیــم درمــان مــی باشــد.
بطــور خالصــه بایــد گفــت کــه ،شــیوع کوویــد 19-بــه یــک
تهدیــد بالینــی بــرای جمعیــت عمومــی بویــژه پرســنل مراقبــت
هــای بهداشــتی در سراســر جهــان و ایــران تبدیــل شــده اســت و
آنچــه ارائــه دهنــدگان خدمــات ســامت بایــد انجــام دهنــد ،ارائه

بــا توجــه بــه مشــکالت مراقبتــی کــه ممکــن اســت در زمــان
شــیوع کوویــد 19 -عملکــرد ارائــه دهنــدگان خدمــات ســامت
را کاهــش دهــد ،ارائــه راهکارهــای پیشــگیرانه در ایــن خصــوص
مــی توانــد بــه ارتقــاء کیفیــت مراقبــت هــا و کاهــش زنجیــره
انتقــال و حفــظ ســامت بیمــاران در ابعــاد جســمی ،روحــی
و روانــی منجــر شــود .ازراهکارهایــی کــه در سیســتم هــای
خدمــات ســامت بــرای افزایــش اســتانداردهای مراقبتــی و
کاهــش زمــان و شــدت مواجهــه کارکنــان خدمــات ســامت
در خــط مقــدم بــا ویــروس توصیــه شــده اســت مــی تــوان بــه
مــواردی ماننــد اســتفاده از وســایل حفاظتــی کامــل در زمــان
مراقبــت ،تریــاژ بیمــاران در بخــش هــای اورژانــس و انتقــال
ســریع بیمــاران بــد حــال بــه بخــش هــای مراقبــت ویــژه و یــا
بخــش هــای اختصاصــی کوویــد 19 -اشــاره کــرد .همچنیــن
بــا اســتفاده از راهبردهایــی ماننــد تشــخیص زودرس ،گــزارش
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.کیفیــت مراقبــت هــا منجــر شــود

خدمــات درمانــی و مراقبتــی کامــل بــا رعایــت اســتانداردهای
مراقبتــی و اجــرای اصــول اخالقــی بــرای جلوگیــری از گســترش
 برگــزاری دوره هــای بــاز آمــوزی بــرای. اســت19-کوویــد
کارکنــان والــزام بــه نظــارت بــر اجــرای کوریکولــوم هــای
آموزشــی دانشــجویان گــروه علــوم پزشــکی مــی توانــد بــه
 و افزایــش19-کاهــش پیامدهــای منفــی همــه گیــری کوویــد

تضاد منافع
 تألیــف و یــا،هیچگونــه تعــارض منافــع در رابطــه بــا تحقیــق
.انتشــار ایــن مقالــه توســط نویســندگان بیــان نشــده اســت
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