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 ضرورت

د در که تنها راه حل مقابله با کرونا، ورو انجام شده با متخصصین دانشگاه علوم پزشکی بیان شدطی گفتگوهای 

عرصه پیشگیری بوده و کشورهایی که در مقابله با این بیماری موفق بوده اند از این مسیر، به موفقیت دست یافته 

 اند.

ت بیماران و انتظار مردم برای درمان، از سوی دیگر عرصه درمان به علت اهمیت در نظر عامه مردم و مشکلا

همت کادر درمان را به خود معطوف ساخته و با توجه به هزینه های بالای درمان، عرصه پیشگیری مغفول مانده 

 است.

 در این شرایط حضور نیروهای جهادی در این عرصه اهمیت ویژه ای پیدا خواهد کرد.

م اهمیت طرح های پیشگیری را فقط متخصصین ادراک خواهند به تعبیر دکتر عادلی رییس نظام پزشکی استان ق

 کرد.



 وظایف نیروی جهادی

جهادگران در گروههای دو نفره، )که ترجیحا این گروه زوج جهادگر است( با مراجعه به منازل بیماران کرونایی 

 خدمات زیر را ارائه خواهند کرد:

نی کننده، آبمیوه و سوپ یا آشی که تحت عدد ماسک، محلول ضد عفو 11توزیع بسته بهداشتی شامل:  .1

 برنامه دانشگاه علوم پزشکی تهیه شده است.

 علائمی ندارند.که  طینه خصوصا از جانب بستگان بیمارتبیین اهمیت رعایت قرن .2

 بررسی وضعیت قرنطینه خانه بیمار .3

ر یحتاج منزل درصد وضعیت معیشتی خانوار و در صورت نیاز معرفی به گروه خیریه برای تامین ما  .4

 دوران قرنطینه

 کز درمانی مراسامانه سیب و بررسی وضعیت سلامتی بستگان بیمار و در صورت نیاز معرفی ایشان به  .5

ز مورد و سایر مراکدانشگاه  شرح و تبیین دستور العمل های طب سنتی مورد تایید دانشکده طب سنتی .6

 رد نیاز بیماراندر حوزه درمان مکمل و پرهیزها و خوراکی های موتایید 

 تقویت معنویت و توصیه های معنوی خصوصا دعای هفتم صحیفه سجادیه .7

و در صورت نیاز معرفی به گروه مشاورین حوزوی جهت مراجعه و  مدیریت استرس ناشی از کرونا .8

 تقویت روحیه بیمار و خانواده وی

 جامعه هدف

ه تست پی سی آر ایشان مثبت اعلام شده است. مرحله اول: در مرحله اول جامعه هدف این طرح افرادی هستند ک

 البته با اولویت مناطق محروم شهر

 مرحله دوم: در مرحله بعد بیمارانی که در درمانگاه ها با تشخیص پزشک مبتلا به کرونا تشخیص داده می شوند.

ته ارتباط زیاد داشوم: در این مرحله با پرسش از بیمارن مثبت، افرادی که در روزهای گذشته با ایشان مرحله س

 شناسایی شده و با پیگیری حال ایشان، در صورت نیاز برای انجام آزمایشات به سیستم درمانی معرفی می شوند.

 نیازهای طرح

 ثبت سابقه تبلیغی برای جهادگران .1

 پشتیبانی مالی .2


