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Letter to Editor
Proposing strategic planning to control COVID-19 and other contagious diseases

Letter to Editor

ince the beginning of 2020, the COV-
ID-19 has caused numerous economic, 
social, medical and political problems in 
the world [1]. It causes various illnesses 
such as cold and severe respiratory syn-

drome [2]. The Covid 19 pandemic is more widespread 
compared to previous epidemics, indicating the extremely 
high contagious power of this virus [3]. At the time of the 
COVID-19 outbreak, it requires that the decisions related 
to hospital personnel and the allocation of scarce resourc-
es, respiratory systems, and planning for elective surger-
ies be made more quickly [5]. Hospital preparedness dur-
ing the COVID-19 pandemic has a significant impact on 
the control and management of the pandemic. The strate-
gies for preparedness include solutions for the shortage 
of specialized manpower, setting up an electronic health 
record system, supply and maintenance of medical equip-
ment, medicine and personal protective equipment [7].

Iranian Ministry of Health and Medical Education can 
use following strategic approaches for the control of CO-
VID-19 pandemic:  Rethinking (determining the scope of 
planning and data collection), reconstruction of structures 
(planning) and re-creating (implementation and evalua-
tion). In the rethinking stage, the level of planning (micro, 
macro, and beyond macro) and data collection (assessing 
the needs) are determined [9]. Micro-level planning in-

cludes the mandatory use of masks, social distancing, and 
teaching how to control the spread of the virus in televi-
sion and social media. Macro-level planning, according 
to the economic conditions of society, includes techniques 
self-quarantine, remote work, providing free health insur-
ance and free distribution of masks. In the beyond macro-
level planning, in addition to controlling the micro- and 
macro-level planning and its feedback at the community 
level, the cooperation with other scientific centers in the 
world for producing vaccines are done [10]. In the data 
collection stage, the evaluation of medical centers is done 
to determine the readiness of these centers to deal with 
critical situations. The reconstruction phase includes set-
ting work priorities, deciding on the organization’s new 
mission in dealing with the pandemic, and identifying 
strengths, weaknesses, opportunities, and threats. In the 
re-creating stage, medical centers select a more appro-
priate method to control the spread of the disease from 
among methods such as self-quarantine, social distanc-
ing, and remote work. Providing, organizing and making 
valid health information available for everyone can help 
prevent diseases and improve the health of the commu-
nity [8].

Despite the poor warning and information from the 
Ministry of Health and Medical Education in Iran about 
the prevalence of COVID-19 and the lack of timely vac-
cination due to sanctions, many health workers remained 
in the front line of fighting against the pandemic and lost 
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their lives in saving the patients. In the health system as a 
front line in the fight against the disease, valuable experi-
ences have certainly been gained and changes have been 
made in the development of guidelines, equipping hospi-
tals and medical centers and crisis management. Strategic 
planning helps organizations to determine their path and 
goals in the fight against COVID-19 by making timely, 
correct, intelligent and comprehensive strategic decisions. 

Some studies such as Young et al. [4] on examining dis-
eases such as SARS and COVID-19 in China, have also 
proposed strategic strategies such as early detection of 
the disease, dissemination of accurate and valid informa-
tion, guidelines to prevent the spread of the disease, and 
quarantine for control of the virus. Amini Harandi and 
Asgarpour  [5] showed that the strategic method can be 
used to take advantage of opportunities and overcome the 
COVID-19 pandemic with minimal damage [5]. Ahmadi 
Jashfaqani [6], by reviewing 16 articles on medical strat-
egies, also recommended the application of macro-level 
management strategies along with medical strategies to 
the Ministry of Health and Medical Education for control-
ling the pandemic. 

Therefore, strategic planning helps identify the 
strengths, weaknesses, threats and opportunities, deter-
mine priorities, select the most important needs to resolve 
the pandemic, provide resources and solutions, plan at 
three levels (micro, macro, and beyond macro), determine 
the mission of the organization, make policies, and recon-
struct the structures.
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سردبیر محترم

گرفتار  را  جهان   119 کووید  بیامری  میالدی،   2020 سال  آغاز  در 

اجتامعی،  اقتصادی،  مختلف  ابعاد  در  که  کرد  همه گیری  یک 

کرد  ایجاد  دنیا  در  را  بی شامری  چالش های  سیاسی،  و  پزشکی 

که  هستند  ویروس ها  از  بزرگی  خانواده  کرونایی،  ویروس های   .]1[

سندرم  تا  گرفته  معمولی  رسماخوردگی  از  را  مختلفی  بیامری های 

اپیدمی2  یا  همه گیری   .]2[ می کنند  ایجاد  تنفسی  شدید  و  حاد 

شایع  قبلِی  کرونایی  ویروس های  با  مقایسه  در  جدید   19 کووید 

رسایت  قدرت  بیانگر  موضوع  این  که  بود  گسرتده تر  انسان،  در 

فوق العاده باالی این ویروس است ]3[.

ویروس  مهار  برای  اسرتاتژیک  مدیریت  زمینه  در  پژوهش هایی 

و  یانگ3  یانگشی  است.  گرفته  صورت  جهان  و  ایران  در   19 کووید 

همچون  اپیدمی  بیامری های  بررسی  به   2020 سال  در  همکاران 

راهکارهای  و  چین  کشور  در   19 کووید  و  سارس4  بیامری 

اطالعات  انتشار  بیامری،  زودهنگام  شناخت  قبیل  از  اسرتاتژیک 

گسرتش  از  جلوگیری  برای  دستورالعمل هایی  ایجاد  معترب،  و  دقیق 

پرداخته اند  ویروس  این  مهار  در  قرنطینه  رشوع  و   19 کووید 

نشان   1399 سال  در  عسگرپور  و  هرندی  امینی  پژوهش   .]4[

از  بهره برداری  برای  اسرتاتژیک  باخت  تصمیم گیری  روش  داد 

می رود  کار  به  کرونا  بحران  از  آسیب  حداقل  با  عبور  و  فرصت ها 

بررسی  با   1399 سال  در  جشفقانی  احمدی  علی  مطالعات   .]5[

1. COVID-19
2. Epidemic
3. Yongshi Yang
4. Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS)

شناسایی  دهد  می  نشان  پزشکی  اسرتاتژی های  مورد  در  مقاله   16

پزشکی  راهربدهای  کنار  در  کالن  مدیریت  راهربدهای  کاربرد  و 

 19 کووید  اپیدمی  کنرتل  در  پزشکی  آموزش  و  درمان  وزارت  به 

 1400 سال  در  همکاران  و  لباف  پژوهش   .]6[ می شود  توصیه 

کووید  اپیدمی  با  مقابله  در  بیامرستان ها  اسرتاتژی  می دهد  نشان 

دارد.  اپیدمی  این  مدیریت  و  کنرتل  در  چشمگیری  تأثیر   ،19

انسانی  نیروی  کمبود  برای  راهکارهایی  شامل  اسرتاتژی ها  این 

تأمین  سالمت،  الکرتونیک  پرونده  سیستم  اندازی  راه  متخصص، 

حفاظت  وسایل  و  دارو  تشخیصی،  و  درمانی  تجهیزات  نگهداری  و 

شخصی می باشد ]7[.

و  است  متفاوت  رشایط   19 کووید  ویروس  شیوع  زمان  در 

تخصیص  و  پرسنل  به  مربوط  تصمیامت  که  است  آن  مستلزم 

اتخاذ  مناسب  افراد  توسط  و  بیشرتی  رسعت  با  کمیاب  منابع 

دستگاه های  تخصیص  مانند  تاکتیکی  تصمیامت  از  برخی  شود. 

تصمیامت  به  نیاز  انتخابی،  جراحی های  برای  برنامه ریزی  و  تنفسی 

ساخنت  دسرتس پذیر  و  سازماندهی  تهیه،   .]5[ دارند  اسرتاتژیک 

همگان  برای  مناسب  مکان  و  زمان  در  معترب  سالمت  اطالعات 

ارتقای  و  بیامری ها  از  پیشگیری  درمانی،  هزینه های  کاهش  به 

بهداشت،  وزرات  بنابراین،   .]8[ می کند  کمک  جامعه  سالمت  سطح 

 19 کووید  مهار  و  کنرتل  برای  می تواند  پزشکی  آموزش  و  درمان 

کاربرد  شامل  که  کند  استفاده  اسرتاتژیک  برنامه ریزی  رهیافت  از 

داده ها(  گردآوری  و  برنامه ریزی  حوزه  )تعیین  بازاندیشی  عنارص 

ارزیابی(  و  )اجرا  بازآفرینی  و  )برنامه ریزی(  ساختارها  بازسازی  و 

کالن  )خرد،  برنامه ریزی  سطح  تعیین  بازاندیشی،  مرحله  در  است. 

می شود.  انجام  نیازها(  )تعیین  داده ها  گردآوری  و  کالن(  فراسوی  و 

و  موجود  نیازهای  کالن،  فراسوی  برنامه ریزی  سطح  تعیین  در 
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2. گروه مدیریت، دانشکده علوم انسانی، واحد گرگان، دانشگاه آزاد اسالمی، گرگان، ایران.
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نامه به سردبیر

آینده نگری وزارت بهداشت در برنامه ریزی استراتژیک برای کنترل کووید 19 و بیماری های مشابه 
واگیردار

، موسی الرضا اسحاق پور رضایی4   ، حمیده رضایی3  ، علی فرهادی محلی2  *حمیدرضا سوداگر1 



776

بهمن و اسفند 1400. دوره 24. شامره 6

کالن،  سطح  در  برنامه ریزی  می شود.  مشخص  آینده  فرصت های 

برنامه ریزی  و  است  درمانی  مراکز  موجود  وضعیت  کارآیی  بهبود 

صورت  ماهانه  به صورت  و  است  تاکتیکی  به صورت  خرد  سطح  در 

که  کند  تصمیم گیری  باید  بهداشت  وزارت  بنابراین،   .]9[ می گیرد 

رعایت  ماسک،  از  اجباری  استفاده  به  را  خرد  سطح  در  برنامه ریزی 

از  بیامری  شیوع  کنرتل  راه های  آموزش  اجتامعی،  فاصله گذاری 

نرشیات  دولتی،  غیر  و  دولتی  جمعی  رسانه های  و  تلویزیون  طریق 

اختصاص  کنفرانس ها  و  هامیش ها  آموزشی،  فیلم های  مجالت،  و 

اقتصادی  رشایط  به  توجه  با  کالن  سطح  در  برنامه ریزی  در  دهد. 

از  استفاده  دورکاری،  قرنطینه،  قبیل  از  تکنیک هایی  به  جامعه 

و  ماسک  رایگان  توزیع  و  رایگان  اجتامعی  تأمین  و  سالمت  بیمه 

برنامه ریزی  در  کند.  توجه  جامعه  سطح  در  ضدعفونی کننده  مواد 

خرد  برنامه ریزی  سطوح  کنرتل  بر  عالوه  کالن  فراسوی  سطح  در 

به  نسبت  سازمان ها  و  جامعه  سطح  در  آن  بازخورد  و  کالن  و 

استفاده  و  واکسن  تولید  برای  جهان  علمی  مراکز  دیگر  با  همکاری 

از تجربیات آن ها اقدام کند ]10[. 

درمانی  مراکز  ارزیابی  و  نیازسنجی  داده ها،  گردآوری  مرحله  در 

رشایط  با  مقابله  برای  مراکز  این  آمادگی  میزان  تعیین  منظور  به 

است  اهمیت  حائز  بابت  این  از  مرحله  این  می شود.  آغاز  بحرانی 

بودجه ای  آن  تهیه  برای  و  مشخص  درمانی  واحد  هر  نیازهای  که 

)برنامه ریزی(  ساختارها  بازسازی  مرحله  در  می یابد.  اختصاص 

در  تصمیم گیری  کاری،  اولویت های  تعیین  به  بهداشت  وزرات 

کووید  بیامری  شیوع  با  مقابله  در  سازمان  جدید  ماموریت  خصوص 

در  می پردازد.  تهدیدات  و  فرصت ها  ضعف،  قوت،  نقاط  تعیین   ،19

قرنطینه،  مانند  روش هایی  بین  از  درمانی  مراکز  بازآفرینی  مرحله 

دورکاری،  مجازی،  شبکه های  از  استفاده  اجتامعی،  فاصله گذاری 

برای  مناسب تر  روش  موجود،  رشایط  به  توجه  با  ماسک  از  استفاده 

و  اجرا  مرحله  به  را  سازمان  اهداف  پیشربد  و  بیامری  شیوع  کنرتل 

بهداشت  وزارت  ضعیف  رسانی  اطالع  وجود  با  می رسانند.  ارزیابی 

به  واکسیناسیون  عدم  و  جامعه  در   19 کووید  شیوع  مورد  در 

مبارزه  مقدم  خط  در  سالمت  مدافعان  تحریم ها،  علت  به  موقع 

را  جانشان  تعدادی  و  ماندند  کار  پای  توان  متام  با  بحران  این  با 

سالمت  نظام  در  دادند.  دست  از  بیامران  به  رسانی  خدمت  راه  در 

قطعاً  نیز  بیامری  این  با  مبارزه  مقدم  خط  به عنوان  بهداشت  و 

دستورالعمل ها،  تدوین  در  تحوالتی  و  شد  کسب  ارزنده ای  تجربیات 

صورت  بحران  مدیریت  و  درمانی  مراکز  و  بیامرستان ها  تجهیز 

می کند  کمک  سازمان ها  به  اسرتاتژیک  است. برنامه ریزی  گرفته 

و  هوشمندانه  صحیح،  موقع،  به  اسرتاتژیک  تصمیامت  اخذ  با 

بیامری  با  مبارزه  مسیر  در  را  خود  هدف  و  راه  جامع،  نگرش  با 

به  اسرتاتژیک  برنامه ریزی  ترتیب،  بدین  کنند.  مشخص   19 کووید 

تعیین  فرصت ها،  و  تهدیدها  ضعف،  قوت،  نقاط  جستجوی  دنبال 

راه  منابع،  بحران،  رفع  برای  نیازها  مهم ترین  انتخاب  اولویت ها، 

کالن،  فراسوی  و  کالن  خرد،  سطح  سه  در  برنامه ریزی  حل ها، 

ساختارها  بازسازی  نیز  و  سیاست گذاری  سازمان،  ماموریت  تعیین 

)برنامه ریزی( می باشد.

مالحظات اخالقي

پیروي از اصول اخالق پژوهش

تحقیــق  ایــن  در  و  می باشــد  رسدبیــر  بــه  نامــه  مقالــه  ایــن 

نداشــت.  وجــود  اخالقــی  مالحظــات 

حامي مالي

حامیــت  هیــچ  و  اســت  رسدبیــر  بــه  نامــه  یــک  مقالــه  ایــن 

نکــرده  دریافــت  دانشــگاهی  و  دولتــی  ســازمان های  از  مالــی 

اســت. 

مشارکت نویسندگان

مطالــب  ارائــه  مقالــه،  ایــن  طراحــی  در  نویســندگان  متامــی 

بــه  ور  نهایــی  نســخه  تجدیدنظــر  و  نســخه خطــی  تهیــه  علمــی، 

داشــته اند.  مشــارکت  مســاوی 

تعارض منافع

بنابر اظهار نویسندگان، این مقاله تعارض منافع ندارد. 

حمیدرضا سوداگر و همکاران. آینده نگری وزارت بهداشت در برنامه ریزی استراتژیک برای کنترل کووید 19 و بیماری های مشابه واگیردار
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