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ویروس کرونا
کمک به امنیت بهداشتی و سالمتی کشورها و جوامع
ویــروس کرونــا (کوویــد ،)19-بیمــاری تنفســی اســت کــه بــه واســطه اساســی زندگــی ماننــد مســکن ،اشــتغال ،مراقبتهــای بهداشــتی و
ســندروم شــدید تنفســی حــاد ویــروس کرونــا  2پدیــد میآیــد .مشــخصهی حمایــت اجتماعــی میشــوند .بــا در نظــر گرفتــن کلیــه ایــن دالیــل ،بــرای
ایــن بیمــاری عفونــت تنفســی همــراه بــا عالئمــی از ســرماخوردگی/آنفوالنزا مصرفکننــدگان مــواد و افــرادی کــه دچــار اختــاالت ناشــی از مصــرف
تــا مشــکالت جدیتــر ســامتی اســت .عالئــم آن معمــوال شــامل تــب ،مــواد هســتند ممکــن اســت محافظــت از خــود دشــوارتر باشــد ،و در
ســرفه ،گلــودرد و تنگــی نفــس اســت  .درد عضالنــی و خســتگی نیــز از معــرض خطــر ابتــا بــه کوویــد 19-باشــند.
جملــه عــوارض آن هســتند.
بنابرایــن اطمینــان از تــداوم دسترســی کافــی بــه خدمــات بهداشــتی
در یازدهــم مــارس  ،2020ســازمان بهداشــت جهانــی اعــام نمــود کــه و اجتماعــی بــرای مصرفکننــدگان مــواد و دارای اختــاالت مصــرف مــواد
شــیوع کنونــی ویــروس کرونــا همهگیــر (پاندمــی) اســت .اگرچــه ایــن و نیــز فراهــم آوردن مراقبتهــای مــداوم الزم بــه بهتریــن میــزان ممکــن
بیمــاری معمــوالً مالیــم اســت و اکثــر مــردم بــه ســرعت بهبــود مییابنــد،
و در مواقــع بحــران بــا توجــه بــه اســتانداردهای بینالمللــی بــرای
ایــن بیمــاری میتوانــد بــرای برخــی گروههــا ،از جملــه کهنســاالن
درمــان اختــاالت مصــرف مــواد ضــروری اســت .چنیــن خدماتــی
و افــراد دارای سیســتم ایمنــی ضعیــف یــا دارای بیماریهــای زمینــهای،
شــامل خدمــات کمآســتانه و همچنیــن درمــان روانی-اجتماعــی و دارویــی
بســیار خطرنــاک باشــد.
در طیــف وســیعی از شــرایط اســت.
پاندمیهــا و فوریتهــای پزشــکی ماننــد شــیوع کوویــد 19-میتواننــد
ایــن نیــز مطابــق بــا دســتورالعمل قــوی کشــورهای عضــو ســازمان
جــان بســیاری از مــردم را بگیرنــد و مشــکالت عدیــدهای بــرای اقتصــاد
ملــل متحــد اســت کــه در میــان دیگــر مــوارد ،متعهــد بــه فراهــم نمــودن
جهانــی و بطــور کلــی امنیــت و ثبــات بوجــود آورنــد .اطمینــان از
بهداشــت بــرای کلیــه افراد بــر اســاس دســتورکار  2030هســتند .همچنین
دسترســی مــداوم بــه مراقبتهــای بهداشــتی در طــی همهگیــری،
در ســند نهایــی نشســت ویــژهی مجمــع عمومــی ســازمان ملــل
از جملــه ارائ ـهی خدمــات بــه مصــرف کننــدگان مــواد و درمــان اختــاالت
مصــرف مــواد  ،نــه تنهــا بــرای محافظــت از ســامت جوامــع بلکــه بــرای متحــد در خصــوص مســألهی جهانــی مــواد مخــدر بــر لــزوم مراقبــت از
ســامتی ،ایمنــی و رفــاه افــراد ،خانوادههــا ،اعضــای آســیبپذیر جامعــه،
امنیــت و ثبــات ضــروری اســت.
اجتماعــات و جامعــه بــه طــور کلــی تاکیــد شــده اســت.
اختــاالت مصــرف مــواد اغلــب بــا بیماریهایــی نظیــر اچ آی وی /ایــدز،
در ایــن زمینــه ،پیشــنهاد میشــود کشــورهای عضــو و سیســتمهای
هپاتیــت نــوع ب و یــا نــوع ســی ،ســل ،بیمــاری ریــوی یــا قلبــی-
بهداشــت و درمــان ،خدماتــی ،و بازتوانــی ســومصرف مــواد برنامههایــی
عروقــی ،ســکته مغــزی ،ســرطان و صدمــات جســمی و روحــی همــراه
را بــرای اطمینــان از تــداوم مراقبــت از مصرفکننــدگان مــواد و
ف مــواد ،بــه ویــژه
اســت .بعــاوه ،افــراد دارای اختــاالت مصــر 
افــراد دارای اختــاالت مصــرف مــواد ،بــا در نظرگرفتــن مــوارد زیــر
تزریقکننــدگان مــواد ،ممکــن اســت دارای سیســتم ایمنــی ضعیفــی
باشــند .ســرانجام ،ننــگ و تبعیــض ناشــی از مصــرف مــواد و اختــاالت اجــرا نماینــد:
مصــرف مــواد اغلــب منجــر بــه دسترســی محــدود بــه نیازهــای

تداوم دسترسی به خدمات
دسترســی مــداوم مــردم بــه خدمــات حتــی و بــه ویــژه در مواقــع بحــران را در نظــر بگیریــد .برنامههــای

خدمــات رســانی متــداوم را مهیــا نماییــد؛ اطمینــان حاصــل نماییــد کــه توصیههــای کلــی در مــورد
بیماریهــای تنفســی عفونــی اجــرا میشــوند و دســتورالعملهای ویــژه بــرای بیمــاران مبتــا بــه

کوویــد 19-در دســت اجراســت.

پرداختــن بــه ایمنــی کارکنــان و بیمــاران درمحیــط
خد متر ســا نی

ســازماندهی ارائــهی خدمــات بایــد بــه گونــهای باشــد کــه خطــرات مرتبــط بــا تمــاس نزدیــک بــا

مــردم یــا هرگونــه گردهمایــی اجتماعــی بــه حداقــل برســد؛ بــه عنــوان مثــال ،اتاقهــا و صفهــای
انتظــار موجــود در مراکــز ســرپایی ممکــن اســت نیــاز بــه بررســی مجــدد داشــته باشــند؛ درحالیکــه در
محیطهــای مســکونی ،ضمــن اطمینــان از تــداوم مراقبــت ،الزم اســت اقدامــات مــورد نیــاز بــرای کاهــش

شــیوع ویــروس در بیــن افــراد در حــال درمــان اعمــال گــردد .آمــوزش کارکنــان ،از جملــه کارکنــان
خدماترســانی ،دربــارهی پیشــگیری از کوویــد 19-و ارائـهی تجهیــزات ایمنــی بــه آنهــا ضــروری اســت.

اطمینــان از تمیــزی و بهداشــت مراکــز ارائهکننــدهی
خدمــات

بــه دســتورالعملهای ســازمان بهداشــت جهانــی مراجعــه کنیــد از جملــه :ســطوح و اشــیاء را بطــور مرتــب
بــا مــواد ضدعفونــی پــاک کنیــد؛ شســتن مرتــب و کامــل دســت توســط کارکنــان و افــرادی کــه خدمــات
دریافــت میکننــد را رواج دهیــد؛ دســتگاههای دیسپنســر ضدعفونــی کننــدهی دســت بایــد در مکانهــای
مهــم اطــراف مراکــز موجــود باشــند و بطــور مرتــب پــر شــوند؛ پوســترهای تبلیغاتــی شستشــوی دســت

نمایــش داده شــوند؛ اطمینــان حاصــل نماییــد کــه کارکنــان و افــرادی کــه خدمــات دریافــت میکننــد
بــه مکانهایــی کــه بتواننــد دســتهای خــود را بــا آب و صابــون شستشــو دهنــد دسترســی داشــته
باشــند.

اطــاع رســانی بــه مــردم در خصــوص چگونگــی
محافظــت از خــود در هــر شــرایطی

جهــت اطالعرســانی بــه مــردم در مــورد چگونگــی مراقبــت از خــود بــه دســتورالعملهای ســازمان

بهداشــت جهانــی مراجعــه کنیــد و نیازهــای اساســی بهداشــتی اشــخاصی را کــه در تمــاس بــا خدمــات

هســتند ،ماننــد صابــون ،بــرای محافظــت از ویــروس تامیــن کنیــد .بــا تاکیــد بــر خطــرات ممکــن بــرای
خــود و دیگــران ،مــردم را تشــویق کنیــد کــه تــا حــد امــکان در کنــار هــم جمــع نشــوند .کارمنــدان و
افــرادی را کــه بــا خدماترســانی در ارتبــاط هســتند آگاه نماییــد کــه در صــورت گســترش کوویــد19-
در میــان اجتمــاع آنهــا ،هــر شــخصی حتــی بــا ســرفه خفیــف یــا تــب پاییــن ( 37/3درجــه ســانتیگراد
یــا بیشــتر) بایــد در خانــه بمانــد.

تداوم خدمات با آستانهی پایین
نالوکســون را در اختیــار افــرادی قــرار دهیــد کــه احتمــال دارد شــاهد بیشمصــرف یــک مــاده
شــبه افیونــی باشــند از جملــه افــرادی کــه مــواد شــبه افیونــی مصــرف میکننــد ،کارکنــان
خدماترســانی و اولیــن پاســخدهندگان بــرای رســیدگی بــه مــوارد اضطــراری بیشمصــرف؛

حداکثــر تــاش خــود را جهــت توزیــع ســرنگ و ســوزن اســتریل بــه تزریقکننــدگان مــواد بــرای
جلوگیــری از بــه اشــتراک گذاشــتن ســوزن و ســرنگ انجــام دهیــد؛ حمایــت از همتایــان بایــد
حتــی از طریــق ارتباطــات از راه دور تــداوم یابــد.

استمرار درمان دارویی
اقدامــات مربــوط بــه تــداوم دسترســی بــه تمامــی داروهــا را مــد نظــر قــرار دهیــد ،از جملــه:
تجدیــد و ذخیرهســازی ،امــکان تحویــل بــه خانــه ،تجویــز دارو بــرای اســتفاده در خانــه ،تمدیــد

طوالنــی نســخههای دارویــی و اســتفاده از داروهایــی بــا ســاختار گســترده رهــش.

● ●وجــود نالوکســون در مراکــز ضــروری اســت و بایــد در اختیــار افــرادی کــه مــواد شــبه افیونــی

مصــرف میکننــد یــا دچــار مســمومیت ناشــی از بیشمصــرف خواهنــد شــد ،قــرار گیــرد.

● ●در خصــوص درمــان نگهدارنــده همکنــش (آگونیســت) مخــدر بــا متــادون و بوپرنورفیــن

(شــامل بوپرنورفیــن از نــوع گســترده رهــش درصــورت امــکان) ،تعــداد بیمارانــی کــه واجــد شــرایط

دریافــت دوز در منــزل هســتند را افزایــش دهیــد و اســتفاده دوز در منــزل را حداقــل بــه مــدت دو

هفتــه ارائــه دهیــد؛ بــرای کاهــش زمــان انتظــار دوزهــای الزم بــرای هــر بیمــار را از پیــش آمــاده
نماییــد؛ و زمــان دریافــت را طــوری تنظیــم کنیــد کــه تعــداد روزانــه بیمارانــی کــه بــه خدمــات

دسترســی دارنــد کــم باشــد.

● ●اگــر عالئــم تــرک مصــرف موجــب نگرانــی اســت ،اطمینــان حاصــل کنیــد کــه افــراد بــه

داروهــای حمایتــی دسترســی دارنــد.

● ●دسترســی مــداوم بــه داروهــای مربــوط بــه عالئــم بیمــاری و داروهــای مختــص درمــان

اختــاالت همزمــان را مــورد توجــه قــرار دهیــد.

● ●بــرای برخــی از افــراد بــا انگیــزه بــاال کــه دارای اختــاالت مصــرف مــواد شــبه افیونــی هســتند

یــا در مکانهایــی هســتند کــه درمــان نگهدارنــده بــا همکنشهای(آگونیس ـتهای) مخــدر موجــود

نیســت ،دسترســی بــه نالترکســون بــرای پیشــگیری از عــود میتوانــد بعنــوان یــک گزینــهی
مطــرح باشــد.

استمرار درمانهای روانی-اجتماعی
در صــورت تعلیــق درمانهــا ،از جملــه گــروه درمانــی ،امــکان برقــراری تمــاس از راه دور

(بعنــوان مثــال از طریــق تلفــن یــا اینترنــت) و/یــا بصــورت فــردی جهــت مراقبــت و حمایــت
مــورد نیــاز بیمــاران را در نظــر داشــته باشــید.

حمایــت از افــراد بیخانمــان ،از جملــه افــراد
مبتــا بــه اختــاالت مصــرف مــواد
بــرای افــراد بیخانمــان ،بــا در نظــر گرفتــن دســتورالعملهای فاصلهگــذاری اجتماعــی ،در

حــد امــکان ســرپناه تهیــه کنیــد؛ تجهیــزات ایمنــی و بهداشــتی را در صــورت امــکان توزیــع
نماییــد و از دسترســی بــه اقدامــات اساســی پیشــگیری ســازمان بهداشــت جهانــی اطمینــان
حاصــل نماییــد.

هیــچ فــردی تحــت هیــچ شــرایطی بدلیــل
مصــرف مــواد مخــدر نبایــد از دسترســی بــه
مراقبتهــای بهداشــتی منــع شــود!
از دسترســی بــدون تبعیــض بــه کمکهــای تنفســی ،از جملــه مراقبتهــای شــدید در

صــورت نیــاز ،بــه مصرفکننــدگان مــواد و دارای اختــاالت ناشــی از مصــرف مــواد اطمینــان
حاصــل نماییــد .در نظــر داشــته باشــید افــراد دارای اختــاالت ناشــی از مصــرف مــواد کــه

هنــوز تحــت درمــان قــرار نگرفت هانــد ،ممکــن اســت در بحبوحــه ایــن بحــران مایــل باشــند تــا
تحــت درمــان قــرار بگیرنــد :بســیار مهــم اســت کــه در اســرع وقــت آمــاده ارائـهی پشــتیبانی

باشــید .بدیــن منظــور ،مراکــز درمانــی ســومصرف مــواد میتواننــد خدمــات تشــخیصی
جداگانـهای را بــرای پرداختــن بــه پرسـشهای مرتبــط بــا کوویــد 19-و درخواســت درمــان
ســومصرف ،بــدون وقفــه ارائــه نماینــد.

بــا وجــود ســختی و در بحبوحــه بحــران ،ماننــد همهگیــری کنونــی ،فرصــت مناســبی بــرای یــادآوری ارزشهــای
انســانی جهانــی و اتحــاد تمامــی نیروهــا بــرای رســیدن بــه هدفــی مشــترک اســت ،و هیچکــس را از جملــه

مصرفکننــدگان مــواد ،افــراد دارای اختــاالت ناشــی از ســومصرف مــواد و خانوادههایشــان را پشتســر نگذاریــم.

