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Abstract
Background and Aim: COVID-19 is a deadly disease and treatment personnel have an important role in the
care and control of this disease. The prerequisite for this care is infection control measures with good knowledge
and practice in this field. Therefore, this study was conducted to determine the knowledge and practice of medical
personnel in military clinics in Abadan in 2020.
Methods: In this descriptive cross-sectional study, 50 treatment personnel (nurse, operating room) participated
in the census by informed consent. The data collection tool in this field was a self-made questionnaire of
knowledge and practice of preventive behaviors. Scores are divided into three levels: good (above 24), medium
(13-14), weak (below 13). Validity and reliability of this questionnaire have also been done. Data were analyzed
using statistical tests and SPSS-22 software.
Results: The results showed that the mean of knowledge of participants was 7.98 ± 1.13 and the level of
performance of preventive behaviors was 56.88 ± 13.71; the level of knowledge of 34 people (68%) and the level
of performance of 29 people (58%) among the participating personnel were reported as good and there was no
statistically significant relationship between the two variables (P > 0.05).
Conclusion: The present study showed that medical Personnel military have a high level of knowledge and
practice of preventive behaviors of COVID-19, however, interventions and training programs are necessary for
health care workers.
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زمینه و هدف :بیماری  COVID-19یک بیماری با شیوع کشنده است و پرسنل درمان نقش مهمی در مراقبت و کنترل این بیماری
دارند ،که الزمه این مراقبت ،اقدامات کنترل عفونت به همراه داشتن دانش و عملکرد خوب در این زمینه است .بنابراین این مطالعه با هدف
تعیین آگاهی و عملکرد پرسنل درمان درمانگاههای نظامی شهرستان آبادان درسال  1399انجام شده است.
روشها :در این مطالعه توصیفی از نوع مقطعی 50پرسنل درمان (پرستار ،بهیار ،اتاق عمل) به صورت سرشماری با داشتن رضایت
آگاهانه شرکت کردهاند .ابزار گردآوری اطالعات دراین زمینه پرسشنامه محقق ساخته ،آگاهی و عملکرد رفتارهای پیشگیرانه بوده است .نمرات
به سه سطح خوب (باالی ،)24متوسط ( ،)24-13ضعیف (زیر )13تقسیم شدهاند .روایی و پایایی این پرسشنامه نیز انجام شده است .دادهها با
استفاده از آزمونهای آماری و با استفاده از نرمافزار  SPSS-22مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفتند.
یافتهها :نتایج نشان داد میانگین آگاهی افراد شرکتکننده ( )7/98 ± 1/13و سطح رفتارهای پیشگیرانه آنها ()56/88 ± 13/71
بهدست آمده است ،سطح آگاهی  34نفر (  68درصد) و سطح عملکرد  29نفر ( 58درصد) از پرسنل شرکتکننده خوب گزارش شده است و
از نظر آماری ارتباط معناداری بین دو این متغیر دیده نشده است (.)P >0/05
نتیجهگیری :مطالعه حاضر نشان داد که پرسنل نظامی درمان از سطح باالیی از آگاهی و عملکرد رفتارهای پیشگیرانه از بیماری
 COVID-19برخوردار هستند .با این حال مداخالت و برنامههای آموزشی برای پرسنل نظامی مراقبتهای بهداشتی الزم است.
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روشها
این یک مطالعه توصیفی مقطعی میباشد .جامعه آماری ما تمام
پرسنل کادر درمان هستند که در درمانگاههای نظامی شهرستان
آبادان فعالیت میکنند .در این مطالعه  50پرسنل کادر درمان
(پرستار ،بهیار ،اتاق عمل) به صورت سرشماری انتخاب و با بررسی
معیارهای ورود (شاغل در درمانگاههای نظامی ،عدم بیماری روحی
و روانی) و با رضایت آگاهانه در این مطالعه وارد شدند.
جهت جلوگیری از شیوع این بیماری از طریق قطرات و تماس،
ابزار گردآوری اطالعات برای این مطالعه پرسشنامه الکترونیکی
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کرونا ویروسها ،ویروسهای RNAدار بزرگ و درهم پیچیده
و متنوعی هستند که به چهار دسته آلفا ،بتا ،دلتا و گاما طبقه بندی
میشوند ( .)1پیش از این ،شش نوع کرونا ویروس از نظر بیماریزایی
وجود داشت که چهارگونه از آنها شاملNL63 ،OC43 ،E229 :
و  HKU1که معموالً باعث عالئم سرماخوردگی میشدهاند.
درحالی که دو گونه دیگر با مشکالت تنفسی شدیدی از جمله
سندرم حاد تنفسی حاد ) (SARSو سندرم تنفسی خاورمیانه
) (MERSهمراه بوده است .در اواخر دسامبر سال  ،2019شیوع
کورونا ویروس که در ابتدا با نام  nCoV 2019اما بعداً با نام
 ،SARS-CoV2در ووهان ،چین ظاهر شد ( .)2فقط در عرض
چند ماه در سراسر جهان به یک بیماری همه گیرجهانی تبدیل شد.
عالئم بالینی این بیماری شامل تب ،که شایعترین آن است و
از عالئم دیگر میتوان به سرفه ،خستگی ،ضعف ،تنگی نفس و
عالئم گوارشی اشاره کرد .آمارها نشان میدهد درچین 18/5درصد
از بیماران مبتال به  COVID-19به مرحله شدیدی از بیماری با
عالئم سندرم تنفسی حاد ،شوک سپتیک ،اسیدوز متابولیک برای
مقابله با مشکل و خونریزی و عملکرد انعقادی رسیدهاند ( .)3میزان
مرگ و میر در چین  2/3درصد است که کمتر از  9/5( SARSدرصد)
و  34/4( MERSدرصد) بوده است (.)4
نگرانیهای جهانی در مورد این ویروس به دلیل شیوع ،عوارض
و مرگ و میر باال میباشد ( .)4افراد مسن و مبتالیان به بیماریهای
زمینهای احتمال ابتال از نوع حادتر این بیماری را دارند و در معرض
عوارض جدی مانند سندرم دیسترس حاد تنفسی ) (ARDSقرار
میگیرند ( .)5تاکنون ،درمان و واکسیناسیون اثبات شدهای که
بتواند به صورت صد درصد  SARS-CoV-2از بین ببرد وجود
ندارد .مطالعات نشان میدهد رعایت اصول بهداشتی توسط عموم
وکادر درمان نسبت به اقدامات فردی (رعایت فاصله فردی،
بهداشت مناسب دست ،استفاده از ماسک صورت و تنفس) که به
عنوان اولین خط دفاع بوده است و اقدامات کنترل عفونت ،مداخله
اصلی برای به حداقل رساندن گسترش ویروس درهر دو بخش
مراقبتهای بهداشتی و جامعه هستند ( .)6به طوری که سازمان
بهداشت جهانی ( )WHOخواستار تالش مشترک همه در
جلوگیری از انتقال این ویروس شده است .در خیلی از کشورها برای
کنترل انتقال این بیماری تعلیق حمل و نقل عمومی ،بسته شدن
فضاهای عمومی ،تحت کنترل گرفتن بیماران و افراد ناقل و توصیه
به در خانه ماندن را انجام دادند .قابل ذکر است که آگاهی عمومی
از برخورد با بیماریهای تنفسی نقش مهمی درمحدود کردن شیوع
آن به ویژه درکشورهای متوسط و کم درآمد ،در جایی که سیستمهای
بهداشتی در بهترین حالت ،امکانات متوسطی برای ارائه خدمات
بهداشتی و درمانی به بیماران دارند ( .)7همچنین آموزش و افزایش
آگاهی کادر درمان نظامی از اهمیت خاصی در پیشگیری و انتقال
بیماریهای تنفسی و اسهالی در این شرایط دارد (.)8

آمارها نشان میدهد که ازشروع این بیماری در ایران از بهمن
 ،1398بیش از  400هزار مورد ابتال به این بیماری تأیید شده و
بیش از  90هزار نفر فوت کردهاندکه آمارهای دقیقی از ابتال و فوت
کادر درمان گزارش نشده است .تخمین زده میشود که ساخت
واکسنی که بتواند این بیماری را به طور کامل ریشه کن کند ماهها
زمان نیاز دارد ،بنابراین مدیریت بحران ،کنترل این بیماری را در
رعایت کردن مردم و کادر درمان از اقدامات توصیه شده میداند.
این اقدامات تا حد زیادی تحت تأثیر دانش ،نگرشها و اقدامات
عمومی است ( .)9در مطالعه  Enver Avciاز بررسی  2152سرباز
نظامی مشخص شد که  56سرباز مبتال به بیماری COVID-19
بودهاند اما هیچ کدام از این سربازان عالئم بیماری تنفسی راگزارش
نکردهاند سایر عالئمی که گزارش شده است 9 ،درصد عالئم کبدی
و  13درصد عالئم گوارشی بوده است ( .)10درمطالعه Ahmad
در پاکستان نتایج نشان داد که کادر درمان از آگاهی و نگرش کافی
در زمینه بیماری  COVID-19برخوردار بودهاند ( .)11این در
حالی است که در مطالعه  Alsahafiکه در عربستان سعودی انجام
شد نتایج نشاندهنده عملکرد پایین و افزایش سطح اضطراب در
کادر درمان از بیماری  MERSبوده است ( .)12در مطالعه نعمتی
نیز که در شیراز انجام شد سطح آگاهی پرستاران از این بیماری باال
بوده است ( .)13با توجه به اینکه عفونتهای تنفسی ،شایعترین
علت بیماری عفونی حاد در بزرگساالن و علت اصلی ( 25تا 30درصد)
بستری شدن در بیمارستانهای عفونی در پرسنل ارتش ایاالت
متحده بوده است و به دلیل شرایط شلوغ زندگی ،محیط کار
استرسزا و ازدحام جمعیت و قرار گرفتن در معرض عوامل بیماریزای
تنفسی در مناطق بومی بیماری ،پرسنل نظامی و نیروهای تازه
بسیج شده در معرض خطر ویژهای برای شیوع بیماریهای تنفسی
هستند ( .)14بدون تشخیص دقیق آزمایشگاهی و سیستم هشدار
سریع برای تشخیص تغییرات در میزان بیماریهای تنفسی حاد
احتماالً اپیدمیهای بیماری تنفسی بیشتر در جمعیت نظامی رخ میدهد
( ،)15و خطر ابتالی آنها اغلب از همساالن غیرنظامی بیشتر است.
با توجه به نتایج مطالعات مذکور ،این مطالعه با هدف تعیین آگاهی
و رفتارهای پیشگیریکننده پرسنل درمان شاغل در درمانگاههای
نظامی شهرستان آبادان از بیماری  COVID-19انجام شده است.
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نتایج
در این مطالعه میانگین سنی افراد شرکتکننده ()31/7±28/59
سال با دامنه تغییرات ( )49-20سال بوده است .تحصیالت 37
نفر (  74درصد) دانشگاهی بوده است 22 .نفر ( 44درصد) از افراد
شرکت کننده منبع کسب اطالعات خود را تلویزیون ذکر کردهاند.
تنها  2نفر ( 4درصد) ابتال به این بیماری را داشتهاند و وضعیت
همه افراد شرکتکننده در سطح خوب بوده است (جدول .)1
در این مطالعه میانگین آگاهی افراد شرکتکننده ()7/98 ± 1/13
و عملکرد ( )56/88 ± 13/71بهدست آمده است .قابل ذکر است
سطح آگاهی  34نفر (  68درصد) و سطح عملکرد  29نفر ( 58درصد)
از پرسنل شرکتکننده خوب گزارش شده است و در بررسی ارتباط
آگاهی و عملکرد با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون مشخص شد
ارتباط آماری معناداری بین این دو متغیر وجود ندارد (r = 0/135
 .)P = 0/349درمورد مهمترین عالئم این بیماری  21نفر (42
درصد) تب 12 ،نفر (  24درصد) گلو درد 4 ،نفر ( 8درصد) دل درد
و  12نفر ( 24درصد) اسهال و تنها  1نفر ( 2درصد) تنگی نفس را
ذکر کردهاند و 30نفر ( 60درصد) معتقد بودن بیماری از طریق
تماس با بیمار بدون عالمت منتقل میشود (جدول .)2

جدول .1-فراوانی و درصد متغیرهای جمعیت شناختی نمونههای شرکتکننده
متغیر

تحصیالت

بیماری زمینهای

سابقه ابتال به بیماری

)74( 37
)14( 7
)12/6( 6
)84( 42
)4( 2
)6( 3
)6( 3
)44( 22
)6( 3
)20( 10
)30( 15
)4( 2
)95( 48

P >0/05

P >0/05
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منبع کسب اطالعات

دانشگاهی
دیپلم
زیر دیپلم
سالم
فشارخون
قلبی
تنفسی
تلویزیون
اینترنت
شبکه اجتماعی
وزارت بهداشت
بله
خیر

فراواني (درصد)

سطح معناداری با استفاده از آزمون آنووا

P >0/05
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مبتنی بروب بوده است که از نرمافزار آنالین برای طراحی آن
استفاده شده است .مطالب این پرسشنامه جهت آگاهی و عملکرد
رفتارهای پیشگیرانه از منابع مورد تایید وزارت بهداشت تهیه شده
است .این پرسشنامه ازطریق رسانه اجتماعی ( )WhatsAppدر
دسترس شرکتکنندگان قرار گرفت .جهت روایی این پرسشنامه از
روایی محتوا استفاده شد .سواالت این پرسشنامه در اختیار اعضای
هیئت علمی دانشکده پرستاری آبادان قرار گرفت که از نظر محتوا
مورد بررسی و پس از انجام اصالحات الزم جهت پایایی در اختیار
ده نفر از کادر درمان قرار گرفت و با حذف این افراد از مطالعه و
بهدست آوردن آلفای کرونباخ ( ،)a = 0/87پرسشنامه در اختیار
شرکتکنندگان شاغل در پایگاههای بهداشت نظامی قرار گرفت.
این پرسشنامه شامل  35سوال چهار گزینهای است که به پاسخ
درست نمره  1و به پاسخ غلط نمره  0تعلق میگیرد .نمره کلی این
پرسشنامه  35است و محدوده نمرات به سه سطح خوب (باالی
 ،)24متوسط ( ،)13-24ضعیف (زیر ) 13تقسیم شدند.
قابل ذکر است که از نظر اخالقی اطالعات شناسایی شرکتکنندگان
در پرسشنامهها ثبت نشد و محتوی پرسشنامه از سه بخش که
شامل :اطالعات دموگرافیک (سن ،سطح تحصیالت و تجربه کار)،
 20سوال در زمینه سطح آگاهی از بیماری  COVID-19که با
توجه به اطالعات و توصیههای  WHOدر مورد این ویروس
نسبت به انتقال ،عالئم ،پیشآگهی ،درمان و میزان مرگ و میر و
15سوال در مورد رفتارهای پیشگیرانه این بیماری بود پاسخ دادند.
پس از تصویب طرح در شورای پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی
آبادان و تأیید آن توسط کمیته اخالق این دانشگاه و اخذ کد
 IR.ABADANUMS.REC1399.072جهت رعایت مالحظات
و موازین اخالقی ،پژوهشگر ،به منظور جمعآوری دادهها ،با کسب
اجازه و هماهنگیهای الزم از سوی معاونت پژوهشی دانشگاه علوم
پزشکی آبادان و درمانگاههای نظامی این شهرستان با گرفتن

رضایت نامه کتبی آگاهانه از پرسنل ،مطالعه خود را طی  3ماه آغاز
کرد .بعد از جمعآوری داده با استفاده از نرمافزار آماری SPSS
نسخه  22و آزمونهای توصیفی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
دادهها با استفاده از آزمون کولموگروف اسمیرنوف از توزیع نرمالی
برخوردار بودند و جهت بررسی دادههای کیفی از فراوانی و درصد
و متغیرهای کمی میانگین و انحراف معیار به همراه میانه استفاده
شد و برای ارتباط بین متغیرها از ضریب همبستگی پیرسون و
آزمون آنوا استفاده شده است.
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جدول .2-میانگین و فراوانی آگاهی و عملکرد پرسنل شرکتکننده
متغیر

آگاهی

عملکرد رفتارهای پیشگیرانه

سطح معناداری

فرواني (درصد)

ضعیف
متوسط
خوب
ضعیف
متوسط
خوب
P = 0/349

در این مطالعه با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون متغیر
سن تاثیر معناداری بر میزان آگاهی و عملکرد نداشته است و با
استفاده از آزمون آنوا نیز بقیه متغیرهای جمعیت شناختی بر میزان
آگاهی و عملکرد بی تاثیر بودهاند.)P >0/05 ( .

بحث

56/88 ± 13/71

نتایج مطالعه انجام شده در ویتنام توسط  Giaoو همکاران نشان
داد که سطح عملکرد و آگاهی  327نفرشرکتکننده کادر درمان
مثبت بوده است به طوری که  2/3افراد شرکت کننده عملکرد
مطلوبی از نحوه انتقال ،دوره جداسازی بیماران از دستگاه ونتیالتور
داشتهاند ( .)19در مطالعهای دیگرکه توسط  Alsahafiدر عربستان
سعودی انجام شد نتایج نشاندهنده عملکرد پایین و افزایش سطح
اضطراب کادر درمان از بیماری  MERSبوده است ( .)12در
بسیاری از مطالعات دیگر سطح اضطراب باالی پرسنل شرکتکننده
با کاهش عملکرد در مراقبت از بیماران مبتال به COVID-19
مشخص شده است ( .)17-20از علتهای این اضطراب میتوان
به نداشتن جلسات مشاوره ،کمبود امکانات مناسب بهداشتی وسایل
حفاظت فردی اشاره کرد .همچنین ماهیت بسیار مسری این
ویروس متخصصان مراقبتهای بهداشتی را در معرض استرس و
افسردگی قرار داده است زیرا ممکن است این عفونت را به اعضای
خانواده خود منتقل کنند .از طرفی دیگر پوشیدن لباس حفاظت
فردی به همراه عینک و ماسک  N95به مدت طوالنی میتواند
خستهکننده باشد ،پوست صورت آنها آسیب ببیند و با کاهش
مصرف آب و غذا در طول شیفت همراه باشد و این موارد باعث
تاثیر در عملکرد آنها میشود .در مطالعه حاضر تنها  4درصد سابقه
ابتال به این بیماری داشتهاند این در حالی است که در مطالعه
 38/15 ،Alwaniدرصد و در مطالعه نعمتی 19مورد ابتال از
پرستاران در این زمینه گزارش شده است ( .)13،16در مطالعه حاضر
بیشترین منبع کسب اطالعات تلویزیون بوده است ،در مطالعه
نعمتی رسانهها ذکر شده است ( )13و در مطالعه  Giaoپرسنل
اطالعات خود را از طریق رسانه و تلویزیون و وب سایت بهدست
آورده بودند ( .)19در مطالعه  Albarrakبیشترین درصد کسب
اطالعات ،کارگاههای آموزشی و سمینارها بوده است (.)21
در بررسی متغیرهای تاثیرگذار بر میزان آگاهی و عملکرد پرسنل
نظامی در مطالعه حاضر مشخص شد که ارتباط آماری معناداری
دیده نشده است که با نتایج مطالعه نعمتی و  Al-Mohaisseاز نظر
عدم ارتباط بین سن و تحصیالت با سطح آگاهی ( .)13،18مشابه
است .اما درمطالعه  Alwaniارتباط معنادار مثبتی بین سن زیر 40سال
و تحصیالت لیسانس با میزان آگاهی در پرستاران دیده شد (.)16
یکی از محدودیتهای این مطالعه حجم نمونه کم بوده است
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این اولین مطالعه است که تنها پرسنل درمانی شاغل در پایگاههای
نظامی منطقه خوزستان را هدف قرار داده است تا آگاهی و عملکرد
رفتارهای پیشگیرانه آنها را در مورد  COVID-19ارزیابی کند.
این مطالعه هنگامی انجام شد که ایران از مرز  21هزار فوتی
گزارش شده از بیماری  COVID -19عبور کرده است .نتایج
مطالعه حاضر مشخص کرد که سطح آگاهی و عملکرد پیشگیرانه
پرسنل نظامی کادر درمان در سطح خوب میباشد .در این مطالعه
 68درصد پرسنل شرکتکننده سطح آگاهی باالیی داشتهاند که با
نتایج مطالعه  Alwaniکه در پاکستان انجام شد ،از بررسی 67
پرستار شرکتکننده در بخشهای کرونایی 92/8 ،درصد ( )16و در
مطالعه نعمتی در شیراز از بررسی  85پرستار شرکتکننده  56درصد
آگاهی باالیی در زمینه عالئم ،پیشگیری و راههای انتقال این
بیماری داشتهاند ( ،)13مشابه است.
این درحالی است که درمطالعهای دیگری که در پاکستان
توسط  Khanو همکاران انجام شده بود مشخص شد از بررسی
 302پرسنل درمانی سطح آگاهی و رفتارهای پیشگیرانه آنها در
این زمینه در سطح ضعیف بوده است ( .)17همچنین در عربستان
سعودی در مطالعه  Al-Mohaisseاز  1541شرکتکننده که
شامل دانشجویان ،اعضای هیئت علمی و کارمندان مراقبتهای
بهداشتی بودند سطح آگاهی افراد در مورد راههای انتقال و میزان
مرگ و میر بسیار ضعیف گزارش شده است به طوری که افراد
شرکتکننده تنها عالئم معمولی این بیماری را ذکر کردند ( )18که
با نتایج مطالعه حاضر مشابه نیست .میتوان بیان کرد که آمار ابتال
به این بیماری در عربستان صعودی نسبت به کشورهای دیگر در
سطح پایین بوده است که این خود میتواند بر حساسیت کادر درمان
و مردم از نظر سطح آگاهی تاثیر گذار باشد.
در این مطالعه مشخص شد که سطح عملکرد  58درصد از
پرسنل شرکتکننده درسطح مطلوب بوده است در همین راستا

)0( 0
)32( 16
)68( 34
)8( 4
)34( 17
)58( 29

انحراف معیار  ±میانگین
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و باتوجه به اینکه پرسشنامهها به صورت مجازی توسط پرسنل
تکمیل شدهاند ممکن است در زمان تکمیل پرسشنامهها باهم تبادل
اطالعات داشته باشند که از دست محقق خارج بوده است .پیشنهاد
می شود مطالعات بیشتری در این زمینه در بیمارستانها و
درمانگاههای نظامی درسطح کشور انجام شود .مطالعه حاضر تنها
مطالعه انجام شده در داخل و خارج از کشور در بین کادر درمان
نظامی بوده است.

نتیجهگیری
مطالعه حاضر نشان داد که پرسنل درمان نظامی از سطح باالیی
از آگاهی و عملکرد رفتارهای پیشگیرانه از بیماری COVID-19
برخوردار هستند و متغیرهای جمعیت شناختی پرسنل بر میزان
آگاهی و عملکرد آنها بی تاثیر بوده است.
تشکر و قدرداني :این مطالعه حاصل کار تحقیقاتی به
شماره  832است که توسط معاونت پژوهشی دانشکده علوم پزشکی
آبادان حمایت مالی شده است .از تمام کسانی که در این مطالعه
همکاری داشتند تقدیر و تشکر را داریم.

تضاد منافع :نویسندگان تصریح میکنند که هیچگونه تضاد
منافعی در مطالعه حاضر وجود ندارد

 افزایش آگاهی پرسنل نظامی میتواند از انتشار بیماری در
سراسر جامعه جلوگیری کند.
 باال بودن عملکرد پرسنل نظامی میتواند با کنترل و پیشگیری
بیماری همراه باشد.
 اطالعات تیم پزشکی نظامی از اتیولوژی و اپیدمیولوژی این
ویروس ،نقش مهمی در تشخیص و درمان  COVID-19با
سایر موسسات درمانی سراسرکشور خواهند داشت.
 با توجه به نیازهای بهداشتی گروه فرماندهی و هماهنگی پرسنل
نظام (ارتش ،سپاه) درخطهای مرزی ،تجربه عملی و علمی تیم
پزشکی باعث حفظ سالمت و جان پرسنل شاغل در آن خطه میشود.
 با بروز رسانی اطالعات تیم پزشکی نظامی در مورد برنامه
تشخیص و درمان کرونا ویروس (مانند نتایج آنتیبادی
اختصاصی سرم ،ارزیابی مجدد شیوع و  ) ....بر اساس نظرات
جدید ستاد مبازه با کرونا ویروس ،مطابق با الزامات شغلی
عملکرد مناسب جهت مبارزه با این بیماری خواهند داشت.
 با افزایش آگاهی و تشخیص به موقع تیم پزشکی نظامی مستقر
در ترمینالهای مسافربری هوایی و زمینی و دریایی از شیوع و انتقال
 COVID-19به سایر شهرها و کشورها جلوگیری خواهد شد.
 با توجه به وضعیت حاد شیوع این بیماری و مملوء شدن تمام
بیمارستانهای سطح کشور و تحت فشار قرار گرفتن بیمارستانها
علی الخصوص در سطح شهرستانهای کوچک و روستاها ،با
تدابیر و همکاری پرسنل نظام و احداث مراکز درمانی در این
خصوص و اعزام پرسنل بالینی ،همکاری الزم با وزرات بهداشت
داشتند ،لذا اطالعات کافی پرسنل درمانی نظام در مورد این
بیماری ،بازوان قدرتمند جهت ریشهکنی این بیماری خواهند بود.
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