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 های راهبردی ضرورت ترجمه گزارش

دهند. جهان امررو  نیرز دربرریرنردز هرزاران اندی،رکدزس ممساره مطالعرا          نوشتارها به افکار جهت و افکار به جهان شکل می

های راهبردی  اند و با انت،ار رزارش رران راهبردی را در خود ررد آوردز های فکری است که کارشناسان و تحلیل راهبردی و اتاق

رذارند. نزدیک به هفت هزار اندی،کدز در جهان وجرود دارد   ها و جوامع تأثیر می بر افکار سیاستمدارانس بخش خصوصیس رسانه

المللس و ماائل نظامی   یات تا اقتصادس روابط بین راهبردی دربارز موضوعا  مختلفی ا  محیطای ا  دانش  که مجموعه راتردز

پژوهی یکری ا    کوشند تا برآوردهای خود ا  آیندز را نیز ارائه کنند و آیندز چنین می کنند. این ممساا  هم و امنیتی را منت،ر می

 هاست. ترین اقداما  آن مهم

های تفکر راهبرردی در   ها و ممساا  مطالعا  راهبردی در جهان یکی ا  ضرور  نظر اندی،کدزآراهی یافتن ا  موضوعا  مد

هایی کره متضرمن ترأمین منرافع ملری باشرد بره شرناخت          های ایرانی برای ارائه تحلیل رران و استراتژیات ایران است. تحلیل

شرناختی نیرز رراز حرائز اهمیرت       ین به لحاظ روشچن ها هم رونه رزارش های خارجی نیا مند هاتند. این های اندی،کدز رزارش

های راهبردی ممثر نیرز در   های راهبردی و حتی راز شیوز نگارش رزارش شناسی پژوهش هاتند. پوشیدز نیات که هنو  روش

 هایی دارد. های ایرانی کاستی میان بایاری ا  اندی،کدز

یابی مدیرانی کره در   چنین جهت اطالع رران ک،ورس و هم یلهای استراتژیک با هدف توجه دادن کارشناسان و تحل مرکز بررسی

ای ا  متون  های راهبردی هاتندس نابت به ترجمه و بنا به مورد انت،ار محدود یا عمومی مجموعه ریری معرض ماائل و تصمیم

افزاید و تالش  ها می ارشهای کوتاهی را به ابتدای این رز های استراتژیک اررچه پی،گفتار کند. مرکز بررسی راهبردی اقدام می

هرای مرکرز    هرا الزامراب بیرانگر دیردراز     رران این مرکز ا  هر رزارش را ارائه نمایدس اما مندرجا  این رزارش دارد تا قرائت تحلیل

هرای اسرتراتژیک ا     های استراتژیک نیاتند. امید است این اقدام به تعمیق تفکر راهبردی کمک نمایرد. مرکرز بررسری     بررسی

کند. کارشناسران و   ها استقبال می چنین دریافت نظرا  مخاطبان این مجموعه دربارز مندرجا  رزارش ه نقد و نظر و همهررون

ررران راهبرردی ک،رور     ها به جامعه کارشناسان و تحلیرل  را که ترجمه و ارائه آن  توانند متون راهبردی چنین می رران هم تحلیل

 مناسب است به این مرکز پی،نهاد کنند.

 

الدینآشناحسام

هایاستراتژیکرئیسمرکزبررسی
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 . مروری بر رویکرد ملی9بخش 

 . خالصه مدیریتی 1

 کلیات

ریری برخوردار هاتند و تهدید اصلی  های تنفای ویروسی ا  بی،ترین ظرفیت بالقوز برای ایجاد موارد همه بیماری

زا هر های جدیدی ا  آنفلوآن ریر نیز در نقطه تالقی میان اناان و حیوان نهفته است. رونه ظهور یک رونه ویروسی همه

و   H9N9سH5N9توان به کنند که ا  آن جمله می ها ظهور می ا  چند راهی در میان حیواناتی مانند پرندران و خوک

H7N1 اند.  ها منجر شدز ها به برو  موارد قابل توجهی ا  مبتال و نیز مرگ و میر در میان اناان اشارز کرد. این ویروس

 اند. ها موجب انتقال مداوم بیماری ا  اناانی به اناان دیگر ن،دز اما تا کنون هیچ یک ا  این ویروس

رود و دولت استرالیا و در  سالمت به شمار میهمچنان یک تهدید اصلی جهانی در حو ز  9ریر  آنفلوآنزای همه

ریری آنفلوآنزا  ترس بخش سالمت در این ک،ور ا  آمادری مناسبی برای واکنش در برابر برو  یک همه مقیاسی راتردز

ترین سند مورد اجماع در سطح  ( اصلیAHMPPI) 2ریر برخوردار هاتند. برنامه مدیریت بهداشت برای آنفلوآنزای همه

 رود. این ک،ور در این  مینه به شمار میملی در 

 ا را اعالم کرد که  الریه ویروسی ناشی ا  یک عامل بیماری س چین مواردی ا  ابتال به نوعی  ا 2191در دسامبر 

برای نخاتین بار در شهر ووهانس شهری با یا دز میلیون نفر جمعیت در مرکز این ک،ور م،اهدز شد. علت موارد اولیه 

 ا در با ار مواد غذایی دریایی در این شهر مرتبط داناته شد که در آن  ین بیماری به تماس با عامل بیماریابتال به ا

 ا به عنوان نوع جدیدی ا   شوند. این عامل بیماری های حیوانی عرضه می ای ا  حیوانا   ندز و فرآوردز طیف راتردز

برای آن انتخاب شدز 3 (SARS-CoV-0) 2تنفای کرونا  ویروس کرونا شناخته شد و به تا ری نیز نام سندروم حاد

به شیوع حاد بیماری موسوم به سارس منجر  2113است و به لحاظ ژنتیکی ارتباط نزدیکی با ویروسی دارد که در سال 

( است. در حال حاضر درمان م،خصی )اعم ا  91-)کوئید 2191عامل بیماری کرونای  2شد. سندروم حاد تنفای کرونا 

 ن یا داروهای ضدویروسی( برای این ویروس جدید وجود ندارد.واکا

                                                           
9.pandemic 

0.Australian Health Management Plan for Pandemic Influenza 

3.Severe acute respiratory syndrome coronavirus 0 
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ها و تأثیرا   ریرس واکنش در برابر این نوع بیماری های همه با توجه به آنچه دربارز آمادری برای مقابله با بیماری

اورمیانه و سندروم تنفای خ 2111ریر در سال  س آنفلوآنزای همه2113جهانی قابل توجه شیوع بیماری سارس در سال 

(MERS) 4 تفاو  باشیم. توانیم نابت به این مائله بی دانیمس نمی می 2192و  2193های  در سال 

ریرس مدیر کل  به یک بیماری همه 91-های جهانی نابت به امکان بالقوز تبدیل کوئید به دلیل ت،دید نگرانی

ژانویه  39بهداشتی اضطراری این نهاد در المللی مقررا   سا مان بهداشت جهانی پس ا  بررزاری جلاه کمیته بین

 اعالم کرد.« المللی وضعیت اضطراری در حو ز بهداشت عمومی در سطح بین»را یک  91-شیوع کوئید 2121

های بایار مطلوبی در حو ز سالمت برخوردار  استرالیا برای مقابله با این ویروس ا  آمادری مناسب و نیز سامانه

دهندز حو ز سالمت در این ک،ور ضمن برخورداری ا  آراهی مناسب نابت به شرایط   های ت،کیل است. تمامی بخش

 موجودس در فرآیند سراسری واکنش در برابر این بیماری در سطح ک،ور م،ارکت فعال دارند.

وجود داردس استرالیا در راستای دستورالعمل  2هرچند هنو  مجهوال  فراوانی پیرامون سندروم حاد تنفای کرونا 

هایی جهت به  ریرس ضمن اتخاذ رویکردی پی،گیرانه به منظور اجرای روش های همه آمادری و واکنش در برابر بیماری

های راتردز در  مینه  حداقل رساندن میزان انتقال بیماری ا  طریق اجرای تمهیدا  سختگیرانه مر ی و فعالیت

 ی داشته است.ای و دولتی همکار رسانیس با نهادهای ایالتیس منطقه اطالع

 طرح کنونی

طرح کنونی به عنوان نخاتین طرح واکنش اضطراری بخش سالمت در استرالیا در برابر رونه جدید ویروس کرونا 

دهی به واکنش حو ز سالمت در این ک،ور در برابر این ویروس طراحی شدز است. این طرح  ( با هدف جهت91-)کوئید

به شکل منظم برو رسانی خواهد شد. به موا ا  آشنایی بی،تر با این ویروس و باید به عنوان سندی  ندز تلقی شود که 

های احتمالی مانند داروها و واکان ضد ویروسس  های اصلی در معرض خطر ابتال به آن و نیز با معرفی درمان رروز

مامی شهروندان توانیم منابع و مداخال  در حو ز سالمت عمومی را در جهت صیانت هرچه ممثرتر ا  سالمت ت می

 استرالیایی بایج کنیم.

تواند به ابتال و  رود. این امر به طور بالقوز می شیوع نوع جدید ویروس کرونا خطری جدی برای استرالیا به شمار می

مرگ و میر شمار  یادی ا  افراد منجر شود و حیا  اجتماعی و اقتصادی جامعه ما را مختل سا د. رویکرد ملی در 

ریر و نیز مبتنی بر توجه به این نکته  قبال طرح حاضر بر مبنای برنامه مدیریت بهداشت برای آنفلوآنزای همهاسترالیا در 

بودز است که واکنش در برابر شیوع ویروس کرونای جدید اکنون در مرحله اقدام اولیه قرار دارد. بر همین اساسس 

 اند. باش در آن لحاظ ن،دز مراحل آمادری و آمادز

 سترالیا در قبال شیوع نوع جدید ویروس کرونا بر پایه انجام اقداما  ذیل استوار است:رویکرد ا

 رصد و بررسی موارد شیوع به محض وقوع؛ 

                                                           
4.Middle East respiratory  Syndrome 
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 های ماهیت ویروس و شد  بالینی بیماری؛ شناسایی و تعیین ویژری 

 های تنفای؛ های مدیریت ویژز بیماری انجام تحقیقا  در  مینه شیوز 

 ر جهت به حداقل رساندن تأثیرا  ناشی ا  شیوع ویروس کرونای جدید؛واکنش فوری و ممثر د 

 اتخاذ راهبردهایی در جهت به حداقل رساندن خطر برو  موارد بی،تر انتقال بیماری؛ و 

 . کمک به بهبود سریع و قطعی افرادس محال  و خدما 

های  متضمن م،ارکت فرمانداریاقداما  مورد نیا  جهت حمایت ا  جامعه در برابر شیوع ویروس کرونای جدید 

نفع متعدد در حو ز سالمت خواهد بود. هماهنگی و ارتباط در سطح  های ذی ایس دولت مرکزی و طرف ایالتی و منطقه

 ای برخوردار خواهد بود. ملی در مرحله کنونیِ واکنش فعاالنه ا  اهمیت ویژز

 مراحل واکنش

ی با ز  مانی واکنش در برابر شیوع ویروس کرونای جدیدس طرح به منظور ن،ان دادن نحوز تغییر رویکرد کنونی ط

 به چند مرحله تقایم شدز است. جدول  یر حاوی اقداما  کلیدی در هر یک ا  مراحل این طرح است. 91-کوئید

 11-. اقدامات کلیدی در هر یک از مراحل طرح کوئید1جدول 
 اقداما  91-مراحل طرح کوئید

 باش آمادز

 شوند. رروز تقایم می اقداما  به دو
 اقداما  اولیه )مربوط به  مانی که اطالعا  پیرامون بیماری اندک است(

 به حداقل رساندن موارد انتقال؛ 

 سا ی و کمک به تأمین نیا های نظام سالمت؛ آمادز 

 مدیریت موارد اولیه ابتال و تماس افراد؛ 

 شناسایی و تعیین ماهیت بیماری در استرالیا؛ 

 های موجود و  های بهداشتی مبتنی بر بهترین روش   با هدف کمک به ارائه مراقبتارائه اطالعا
توانمندسا ی جامعه و متولیان دست اندرکار به منظور مدیریت میزان خطر ناشی ا  قرار ررفتن خودشان 

 در معرض ویروس؛ و

 .تأیید و تقویت تمهیدا  ممثر حکمرانی 

پیرامون بیماری جهت انطباق تمهیدا  با نیا های م،خص کافی اقداما  هدفمند ) مانی که اطالعا  کافی 
 باشد(

 حصول اطمینان ا  یک واکنش متناسب؛ 

 های بهداشتی باکیفیت؛ حفظ و تقویت مراقبت 

 رسانی با هدف جلب م،ارکتس توانمندسا ی و ایجاد اعتماد در جامعه؛ و اطالع 

 ارائه یک رویکرد هماهنگ و مناجم 

 باش آمادزخروج ا  حالت 

 های بهداشتی باکیفیت؛ حفظ و تقویت مراقبت 

 ها به شرایط عادی یا تمهیدا  موقت؛ توقف اقداماتی که دیگر ضروری نیاتند و با ررداندن فعالیت 

 انجام پایش جهت شناسایی موج دوم شیوع بیماری؛ 

 )پایش هر رونه مقاومت در برابر هر عامل دارویی )در صور  استفادز 

 جهت کمک به با ر،ت ا  وضعیت واکنش اضطراری به خدما  کاری عادی؛ و رسانی اطالع 

 ها. ها و رویه ها و اصالح طرح ار یابی سامانه 
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پس ا  تکمیل اقداما  واکن،یس تمهیدا  به مرحله آمادری جهت انجام پایش به منظور شناسایی هر رونه مورد 

ا  مربوط به اقداما  واکن،یس انجام تحقیقا  پیرامون ها و ترتیب جدید شیوع بیماری کروناس تداوم اجرای طرح

راهبردهای مدیریتی مختص ویروس کروناس و حصول اطمینان ا  در دسترس و آمادز بودن منابع و امکانا  جهت 

 رردند. واکنش سریع با  می

 اهداف و اقدامات

 عبارتند ا :اهداف راهبردی در تمامی مراحل و اقداما  پی،نهادی در چارچوب این طرح 

 شناسایی و تعیین ماهیت ویروس و شد  بالینی بیماری در استرالیا؛ 

 به حداقل رساندن میزان انتقال بیماری و ابتال به آن؛ 

  های حمایتی در حو ز سالمت؛ و شدز بر سامانه به حداقل رساندن بار تحمیل 

 رسانیس تعامل و توانمندسا ی عموم شهروندان. اطالع 

های  (س با م،ور  طرفAHPPC) 2د انجام شوند توسط کمیته اصلی صیانت ا  سالمت استرالیااقداماتی که بای

 شوند. دخیلل و نیز نهادهای تخصصی انتخاب می

های مربوط به تمهیدا  در حو ز سالمت عمومی ممکن است ا  منطقه و  پذیرس انتخاب بر مبنای یک رویکرد انعطاف

دهندز شرایط حقوقیس به ویژز در ارتباط با  مان     باشند که این مائله با تابایالتی به منطقه و ایالت دیگر متفاو

باش است. با این حالس مذاکرا  در کمیته اصلی صیانت ا  سالمت استرالیا  اجرای تمهیدا  و خروج ا  وضعیت آمادز

 اتخاذ یک رویکرد هماهنگ و مناجم را تضمین خواهد کرد.

 واکنش متناسب

ریری تحقق واکن،ی متناسب با سطح خطر موجود بر مبنای توجه به این نکته  کلیدی در فرآیند تصمیمیکی ا  اهداف 

های جمعیتی یکاان نیات. یک واکنش متناسب با میزان شد  تأثیر  است که میزان این خطر در میان تمامی رروز

آنس واکن،ی است که در آن ا  منابع و پذیر در درون  های آسیب احتمالی شیوع ویروس کرونای جدید بر جامعه و رروز

 یابد. امکانا  موجود به بهترین شکل استفادز شدز و میزان اخالل در  ندری اجتماعی به حداقل ممکن کاهش می

پذیر استس به منظور کمک به  هرچند تعیین کمّی تأثیرا  کلی شیوع بیماری تنها پس ا  عبور کامل ا  آن امکان

شدز این تأثیرا  در مراحل اولیه واکنش ارائه و به موا ا  دسترسی به  بینی ا  میزان پیشریزانس برآوردی  برنامه

 شود: شود. ا  این برآورد اولیه برای اهداف ذیل استفادز می های جدید برو رسانی می دادز

 ان ها جهت استفادز تا سرحد امک هدایت فرآیند تخصیص منابع به منظور جلوریری ا  اتالف و نیز حفظ آن

 کند(؛ بینی  مان نیا  به این منابع ا  آن رو که این مملفه در رذر  مان تغییر می )شامل پیش
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 های نوآورانه(؛ و طراحی راهبردهایی به منظور پوشش نقایص احتمالی )مانند رزینه 

 پذیر. کاهش خطرا  برای افراد آسیب 

ترینِ این  ا به عوامل چندی باتگی دارد. مهمشد  تأثیر ناشی ا  شیوع ویروس کرونای جدید بر ساکنان استرالی

عواملس شد  بالینی و نیز میزان ماری بودن این بیماری و ظرفیت نظام سالمت برای تأمین تقاضا و نیا  به خدما  

 تخصصی هاتند.

 رسانی و مشاوره اطالع

ت و جامعه است. در هاس صنعت بهداش مدیریت شیوع رونه جدیدی ا  ویروس کرونا ماتلزم همکاری م،ترک دولت

هنگامس دقیق و جامع جهت  رود تا اطالعا  بالینی به رسانی یک اولویت به شمار می چارچوب چنین طرحیس اطالع

مدیریت ممثر بیمارانس اجرای تمهیدا  مقابله با کرونای جدید و به حداقل رساندن خطر ابتالی خود متولیان واکنش به 

دهی به فرآیند  یرد. م،اورز با متولیان واکنش و عموم شهروندان نیز در شکلها قرار ر این ویروس در اختیار آن

 ریری نق،ی حیاتی دارد. تصمیم

های شهروندان ا  شیوع رونه جدید ویروس کرونا و نیز م،ارکت  رسانی عمومی فرصتی را برای رفع نگرانی اطالع

کند. ارر اطالعا   اشی ا  این بیماری فراهم میدادن عموم شهروندان در اجرای راهبردهایی جهت مدیریت تأثیرا  ن

ها  برو س مناجم و دقیقی پیرامون وضعیت بیماری در داخل و خارج ا  مر های ک،ور در اختیار شهروندان قرار ریردس آن

آن های،ان به این بیماری در مدیریت  توانند ا  طریق انجام اقداماتی در جهت کاهش خطر ابتالی خود و خانوادز نیز می

تری در مورد کار و سفر بگیرند و بر مبنای  توانند تصمیما  آراهانه ها می م،ارکت داشته باشند. در چنین شرایطی آن

های در معرض خطر قرار دارندس بپردا ند. اطالعا  مربوط  ریزی برای افرادی که در رروز های بهداشتی به برنامه توصیه

ایجاد اعتماد عمومی به ظرفیت نظام خدما  بهداشتی جهت مدیریت  به انجام اقداما  و تمهیدا  ال م در جهت

 .ریرند فرآیند واکنش مورد استفادز قرار می


