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ضرورت ترجمه گزارشهای راهبردی
نوشتارها به افکار جهت و افکار به جهان شکل میدهند .جهان امرروز نیرز دربرگیرنردز هرزاران اندیشرکدز ،مسسهره ملالعرا
راهبردی و اتاقهای فکری است که کارشناسان و تحلیلگران راهبردی را در خود گرد آوردزاند و با انتشار گزارشهای راهبردی
بر افکار سیاستمداران ،بخش خصوصی ،رسانهها و جوامع تأثیر می گذارند .نزدیک به هفت هزار اندیشکدز در جهان وجرود دارد
که مجموعه گهتردزای از دانش راهبردی دربارز موضوعا مختلفی از محیطزیهت تا اقتصاد ،روابط بینالملل ،و مهائل نظامی
و امنیتی را منتشر میکنند .این مسسها همچنین میکوشند تا برآوردهای خود از آیندز را نیز ارائه کنند و آیندزپژوهی یکری از
مهمترین اقداما آنهاست.
آگاهی یافتن از موضوعا مدنظر اندیشکدز ها و مسسها ملالعا راهبردی در جهان یکی از ضرور های تفکر راهبرردی در
ایران است .تحلیلگران و استراتژیهتهای ایرانی برای ارائه تحلیل هایی کره متضرمن ترأمین منرافع ملری باشرد بره شرناخت
گزارشهای اندیشکدزهای خارجی نیازمند ههتند .اینگونه گزارشها همچنین به لحاظ روششرناختی نیرز گراز حرائز اهمیرت
ههتند .پوشیدز نیهت که هنوز روششناسی پژوهشهای راهبردی و حتی گاز شیوز نگارش گزارشهای راهبردی مسثر نیرز در
میان بهیاری از اندیشکدزهای ایرانی کاستیهایی دارد.
مرکز بررسیهای استراتژیک با هدف توجه دادن کارشناسان و تحلیلگران کشور ،و همچنین جهت اطالعیابی مدیرانی کره در
معرض مهائل و تصمیمگیریهای راهبردی ههتند ،نهبت به ترجمه و بنا به مورد انتشار محدود یا عمومی مجموعهای از متون
راهبردی اقدام میکند .مرکز بررسیهای استراتژیک اگرچه پیشگفتارهای کوتاهی را به ابتدای این گزارشها میافزاید و تالش
دارد تا قرائت تحلیل گران این مرکز از هر گزارش را ارائه نماید ،اما مندرجا این گزارشهرا الزامراب بیرانگر دیردگازهرای مرکرز
بررسی های استراتژیک نیهتند .امید است این اقدام به تعمیق تفکر راهبردی کمک نمایرد .مرکرز بررسریهرای اسرتراتژیک از
هرگونه نقد و نظر و هم چنین دریافت نظرا مخاطبان این مجموعه دربارز مندرجا گزارشها استقبال میکند .کارشناسران و
تحلیلگران همچنین میتوانند متون راهبردی را که ترجمه و ارائه آنها به جامعه کارشناسان و تحلیرلگرران راهبرردی کشرور
مناسب است به این مرکز پیشنهاد کنند.

حسامالدینآشنا 


رئیسمرکزبررسیهایاستراتژیک 
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شرایط در بریتانیا

شمار موارد ابتال
تا  22فوریه ،مجموعاب  2912نفر در بریتانیا آزمایش کرونا را انجام دادزاند که از این تعداد نتایج آزمایش  2991نفر منفی
و نتایج آزمایش  91نفر نیز مثبت بودز است.
وزار بهداشت و مراقبتهای اجتماعی بریتانیا تا اطالع ثانوی هر روز رأس ساعت  91اطالعا به روز در این
زمینه را در این صفحه منتشر خواهد کرد .در صور تأیید موارد بیشتر ابتال به این ویروس در بریتانیا ،مراتب در اسرع
وقت توسط مقام ارشد هر شهرستان اعالم خواهد شد.

سطح ریسک
بر مبنای اعالم سازمان بهداشت جهانی که شیوع این ویروس را یک وضعیت اضلراری در حوزز سالمت عمومی و
مایه نگرانی در سلح بین المللی معرفی کردز است ،مقاما ارشد پزشکی در بریتانیا سلح خلر را از پایین به متوسط
تغییر دادزاند .این کار به دولت کمک میکند تا برای تمامی سناریوها آمادز باشد .ما از نزدیک در حال همکاری با
همکاران خود در سلح بینالمللی و نیز سازمان بهداشت جهانی به منظور رصد شرایط در چین و سایر نقاط جهان
ههتیم.

مسافران درحال بازگشت
بر اساس توصیه علمی گروز مشاورز علمی برای شرایط اضلراری ( ،)SAGEمقاما ارشد بهداشتی در بریتانیا به
تمامی کهانی که طی چهاردز روز گذشته از سرزمین اصلی چین ،تایلند ،ژاپن ،کرز جنوبی ،هنگکنگ ،تایوان ،سنگاپور،
مالزی یا ماکائو به بریتانیا آمدزاند و عالئم سرفه ،تب یا تنگی نفس را تجربه کردزاند توصیه کردزاند تا حتی در صور
مالیم بودن عالئم در خانه بمانند و با اورژانس  999تماس بگیرند.
ما نظار بر پروازها از مبدأ این مناطق را افزایش دادزایم .آموزشهای الزم در زمینه نحوز گزارش عالئم احتمالی
بیماری در طول پرواز ،در هنگام ورود به فرودگاز یا پس از ترک فرودگاز به مهافران دادز خواهد شد.
این مناطق به دلیل حجم باالی سفرهای هوایی به آنها از مبدأ مناطق تحت تأثیر شیوع ویروس ،اطالعا مربوط
به سایر مهیرهای مهافرتی و شمار موارد گزارششدز مشخص شدزاند .این فهرست به طور دائم بازبینی میشود.
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اگر از تاریخ  91فوریه به این سو از این مناطق بازگشتهاید ،باید ضمن تماس با اورژانس در خانه بمانید و حتی در
صور نداشتن عالئم بیماری نیز از تماس با دیگران خودداری کنید:
 ایران؛
 نواحی مشخص قرنلینه شدز در شمال ایتالیا که توسط دولت این کشور مشخص شدزاند؛
 مناطق مراقبت ویژز در کرز جنوبی که توسط دولت این کشور مشخص شدزاند؛
 استان هوبی (کهانی که در طی  91روز گذشته بازگشتهاند)؛
اگر از تاریخ  91فوریه به بعد از این مناطق بازگشتهاید و عالئم بیماری را هرچند به شکل خفیف دارید ،باید در خانه
بمانید ،فوراب از تماس با دیگران اجتناب کنید و با اورژانس تماس بگیرید .اگر عالئم بیماری را ندارید نیازی به اجرای
این توصیه نیهت.
 شمال ایتالیا (شامل تمامی مناطق واقع در شمال پیزا ،فلورانس و ریمینی)؛
 ویتنام؛
 کامبوج؛
 الئوس؛
 میانمار؛

مقررات مربوط به حفظ بهداشت
مت هنکاک ،وزیر بهداشت و مراقبتهای اجتماعی در روز دهم فوریه از افزایش اختیارا قانونی جهت حفاظت از
بهداشت عمومی خبر داد.
مقررا صیانت از بهداشت عمومی در برابر ویروس کرونا با هدف کاهش خلر بروز موارد بیشتر سرایت بیماری از
انهان به انهان در این کشور از طریق ایزوله کردن افراد در مواردی که بنابر تشخیص متخصصان حوزز سالمت
احتمال ابتالی یک فرد به ویروس منلقاب وجود داشته باشد در این کشور به موعد اجرا گذاشته شدزاند.
اطالعاتی درباره ویروس

کرونا نوعی از ویروس است .ویروسهای کرونا به عنوان یک گروز مشخص از ویروسها در سراسر جهان شایع
ههتند .عالئم شایع این ویروس شامل تب و سرفهای است که ممکن است به ذا الریه شدید و متعاقباب تنگی نفس و
مشکال تنفهی منجر شود .به طور کلی این ویروس در افراد دارای سیهتم ایمنی ضعیف شدز ،سالمندان و افراد مبتال
به بیماریهای مزمنی مانند مرض قند ،سرطان و بیماری مزمن ریوی ،میتواند به بروز عالئم شدیدتری منجر شود.
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ویروس جدید کوید 91-گونه جدیدی از ویروس کرونا است که برای نخهتین بار در شهر ووهان در چین شناسایی
شد .در تارنمای مرکز ملی خدما بهداشتی بریتانیا 9اطالعا بیشتری در زمینه نحوز سرایت این ویروس ارائه و به
پرسشهای رایج در زمینه این ویروس پاسخ دادز شدز است.
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توصیه به مسافران

آن دسته از شهروندان بریتانیا که پس از شیوع ویروس جدید کرونا به خارج از کشور مهافر یا در خارج از کشور
اقامت داشتهاند ،باید به مرکز مشاورز سفرهای خارجی و داخلی 1مراجعه کنند .این ادارز به اتباع بریتانیایی توصیه کردز
تا در صور امکان خاک چین را ترک کنند .اگر روند بدترشدن شرایط همچنان ادامه داشته باشد ،فشار بر نظام
سالمت چین ممکن است تشدید شود و مهافر نیز برای افراد دشوارتر شود.
این تغییر تأثیری بر توصیه ما به کهانی که از ووهان یا سرزمین اصلی چین برمیگردند تأثیری ندارد.
1

مسافران از مبدأ شهر ووهان ،استان هوبی و سایر مناطق تعیینشده
اگر از مبدأ:
 ایران؛
 مناطق قرنلینه در شمال ایتالیا که توسط دولت این کشور مشخص شدزاند؛
 مناطق مراقبت ویژز در کرز جنوبی که توسط دولت این کشور مشخص شدزاند؛
 استان هوبی (درصورتی که تاریخ بازگشت در طی  91روز گذشته بودز است)؛
مهافر کردزاید ،باید فوراب:
 مانند شرایط ابتال به آنفلوانزا در خانه بمانید و از تماس با دیگر افراد پرهیز کنید؛
 با اورژانس تماس گرفته پرسنل اورژانس را در جریان سفر اخیر خود به این مناطق قرار دهید.
در اسکاتل ند نیز با پزشک خانوادز یا اورژانس تماس بگیرید .اگر در ایرلند شمالی ههتید ،با شمارز 0100 200 2887
تماس بگیرید .للفاب حتی اگر عالئم ابتال به ویروس را ندارید ،باز هم به این توصیه عمل کنید.

نواحی قرنطینه در شمال ایتالیا



در لومباردی :کودونو ،کاستیلیونه دیادا ،کاسالپوسترلنگو ،ترانووا دپارسرینی ،کهلگرندو و سن فیورانو
در ونتو :7وو یوگانیو ،فومبیو ،مالیو ،سومالیا ،برتونیکو

1

2

1.https://www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-11
2.https://www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-11/common-questions
3.https://www.gov.uk/guidance/travel-advice-novel-coronavirus
4.Codogno, Castiglione d'Adda, Casalpusterlengo, Terranova dei Passerini, Castelgerundo and San Fiorano
5.Veneto
6.Vo' Euganeo, Fombio, Maleo, Somaglia, Bertonico
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مناطق ویژز مراقبت در کرز جنوبی :دائیگو ،چیونگدو.

مسافران از مبدأ چین و سایر مناطق مشخصشده
این توصیه در مورد مهافرانی صادق است که از مناطق ذیل به بریتانیا بازگشتهاند:
 چین؛
 تایلند؛
 ژاپن؛
 کرز جنوبی؛
 هنگکنگ؛
 تایوان؛
 سنگاپور؛
 مالزی؛
 ماکائو.
اگر طی  91روز گذشته از هر کدام از این مناطق به بریتانیا بازگشته اید و عالئم سرفه ،تب یا تنگی نفس را دارید،
باید فوراب:
 در خانه بمانید و مانند شرایط ابتال به آنفلوانزا از تماس با دیگران خودداری کنید.
 با اورژانس تماس بگیرید و پرسنل اورژانس را در جریان سفر اخیر خود به کشور مورد نظر قرار دهید.
 در اسکاتلند با پزشک خانوادز یا اورژانس تماس بگیرید.
للفا حتی اگر عالئم خفیف دارید نیز این توصیه را اجرا کنید.
اگر از تاریخ  91فوریه به بعد از این مناطق بازگشته اید و عالئم بیماری را پیدا کردید ،للفاب این توصیه را اجرا کنید.
اگر عالمتی ندارید نیازی به اجرای این توصیه نیهت:
 شمال ایتالیا (شامل تمامی مناطق واقع در شمال پیزا ،فلورانس و ریمینی).
 ویتنام.
 کامبوج.
 الئوس.
 میانمار.
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خالصه اقدامات انجامشده

ما سیهتمهای پیشرفته نظارتی را در فرودگازهایی که از چین پرواز مهتقیم دارند مهتقر کردزایم .تیمی از متخصصان
حوزز سالمت عمومی در هیترو جهت کمک به کهانی که از مبدأ چین به بریتانیا وارد میشوند اما حال مهاعدی ندارند
تشکیل شدز است .این تیمهای هفت نفرز متشکل از درمانگران ،در قالب شیفتهای چرخشی برای کمک به بیماران
در بدو ورودشان دردسترس خواهند بود .این افراد عالوز بر پرسنل پزشکی ههتند که به شکل دائم در تمامی
فرودگازهای بریتانیا مهتقر ههتند و نیز توصیههایی است که برای تمامی فرودگازهای بریتانیا در مورد مهافران از مبدأ
یا به مقصد چین ارائه شدز است.
همچنین دولت یک راهنمای بالینی برای تشخیص موارد جدید ابتال به کوید 91-و پیشگیری و کنترل عفونت
منتشر کردز است .مهئول ارشد پزشکی ،رئیس بخش پزشکی در  PHEو مدیر بخش پزشکی در  NHSE/Iاز طریق
یک سامانه هشدار مرکزی ضمن ارسال توصیهای برای پرسنل پزشکی خط مقدم از آنها خواستهاند تا میزان آگاهی
خود از شرایط و نیز تمامی اقداما مقتضی را افزایش دهند.
بیشتر کهانی که عالئم بیماری را از خود بروز میدهند ،پس از ترک فرودگاز این عالئم را بروز میدهند و لذا
اولویت ما ارائه تاززترین اطالعا به ساکنان و مهافران بریتانیایی است تا آنها بدانند درصورتی که عالئم بیماری را
در خود مشاهدز کردند چه باید بکنند NHS .و  PHEنیز برنامه مشخصی برای مواجهه با افرادی که حال نامهاعدی
دارند تهیه کردز اند .چین همچنین کنترل مبادی خروجی را به موعد اجرا گذاشته است تا افرادی که عالئم بیماری را از
خود بروز دادزاند اجازز خروج از این کشور را نداشته باشند.
تشخیص و تحلیل

طبق شواهد موجود ،عالئم ابتال به ویروس کوید 91-به شکل عالئمی شبیه آنفلوانزا مانند تب ،سرفه یا مشکال
تنفهی بروز میکند .همچنین طبق شواهد موجود ،بیشتر موارد ابتال ظاهراب از نوع خفیف ههتند .کهانی که در شهر
ووهان جان خود را از دست دادزاند ،ظاهراب مبتال به بیماریهایی از قبل بودزاند.
درحال حاضر ،بریتانیا یکی از نخهتین کشورها پس از چین است که در آن یک آزمایش مشخص اولیه برای
تشخیص این بیماری جدید انجام میشود .به آن دسته از متخصصان بهداشت که بیمارانی با عالئم ویروس کوید91-
پس از مهافر به شهر ووهان با آنها تماس میگیرند ،توصیه شدز نمونههای خود را برای آزمایش در اختیار

PHE

قرار دهند .افراد باید در شرایط ایزوله تحت درمان قرار گیرند.
پس از تجربه سارس در سال ،2001

PHE

مجموعهای از آزمایشهای تشخیصی را برای تشخیص هر یک از

اعضای خانوادز ویروسهای کرونا ارائه کردز است .این آزمایشها از چندین سال پیش مورد استفادز قرار گرفتهاند و
توانهتهاند نخهتین مورد مربوط به بیماری تنفهی خاورمیانهای ( )MERSدر بریتانیا را در سال  2092کشف کنند.
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ویروس کرونا (کووید)91-

پس از انتشار نخهتین توالی ژنوم ویروس جدید کرونا PHE ،توانهت با همکاری سازمان بهداشت جهانی و شبکه
جهانی آزمایشگازها ،به سرعت آزمایشهای مشخص بیشتری را برای تشخیص این ویروس ابداع کند .زمانی که
پزشکان به موردی از ابتال به ویروس کوید 91-مشکوک میشوند ،از بینی ،گلو و سایر بخشهای دستگاز تنفهی
نمونهگیری کردز نمونهها را با رعایت شرایط ایمنی به مرکز

PHE

در کولیندیل میفرستند.

PHE

میتواند نتیجه

آزمایش مربوط به این نوع مشخص از ویروس کرونا را در همان روز کاری ارائه کند PHE .همچنین میتواند توالی
ژنوم این ویروس را مشخص کردز ،در صور بروز یک مورد جدید ،آن را با توالیهای منتشر شدز از سوی چین
مقایهه کند .این کار اطالعا ارزشمندی پیرامون جهشهای ژنتیکی احتمالی ویروس در گذر زمان به دست میدهد و
امکان درک بهتر نحوز سرایت آن را فراهم میکند.
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