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 تمام کورونا، ویروس گیري همه دلیل به است) کورونا ویروس به پاسخ در ما رادیوگرافی هاي روش تغییر چگونگی بندي جمع باهدف مقاله (این
 شـروع  بـا  )LUDH( لیورپول دانشگاه دندانپزشکی بیمارستان شد. متوقف 2020 مارس 25 در انگلستان در دندانپزشکی معمول هاي مراقبت
 بیمارسـتان  در رادیولـوژي،  بخـش  کارکنان ازجمله خدمات، نیازهاي تأمین براي پزشکان داد. پاسخ تاریخ همان در فوري دندانپزشکی خدمات

 القـاي  خطـر  دلیـل  بـه  دهـانی  داخل رادیوگرافی به نسبت دهانی ارجخ رادیوگرافی گرفتن با را رویال کالج هاي توصیه LUDH شدند. اعزام
 و رفتـه  فراتـر  طـال  استاندارد از شد، گرفته گیري همه طی در LUDH در که مقطعی دهانی خارج هاي رادیوگرافی کیفیت داد. انجام آئروسل

 بهداشـتی  هـاي  مراقبـت  در تغییر براي فرد منحصربه فرصتی COVID-19 گیري همه که است شده گفته .است 1 درجه تصاویر کل از 92٪
 هـا  آن تـابش  دوز است. کرده برجسته را دهانی خارج بخارهاي و بودن مفید COVID-19 طول در دهانی داخل رادیوگرافی کند. می فراهم
 کنـد.  می فراهم را بیشتري دید زمینه که درحالی است، دهانی داخل گازهاي با مقایسه قابل و است کمتر مقطعی پانوراماي رادیوگرافی به نسبت
 تصـاویر  حفـظ  بـا  تابش دوز رساندن حداقل به بنابراین، دارد؛ را کشنده بدخیم تغییر ازجمله انسان، بافت به رساندن آسیب امکان یونیزه تابش

 حاصـل  اطمینان ثانویه، بتمراق محیط یک در شود: می پیشنهاد زیر هاي توصیه است. برخوردار باالتري اهمیت از بیمار ایمنی براي تشخیصی
 در را دیـد  میـدان  دهـد  اجـازه  IRMER پزشـک  بـه  تـا  اند شده مشخص موردعالقه هاي دندان تمام رادیوگرافی، درخواست هنگام که کنید

 رد وجـود،  صـورت  در ،COVID-19 بهبـودي  و پانـدمی  مرحلـه  در برسـاند.  حداقل به را تابش دوز و برساند حداقل به پانوراما رادیوگرافی
 دسـتگاه  روي بـر  دهـانی  خارج بخار دستگاه یک از دارد، عالمت خلفی ربع یک در دندان اگرچند یا شود می استفاده آن از معموالً که شرایطی

 خارج دید میدان از مقطعی پانورامیک رادیوگرافی هرگونه براي را کندیلها ،TMJ پاتولوژي نشدن مشاهده صورت در کنید. استفاده پانورامیک
 تجربـه  و تشخیصـی  اطالعات افزایش خاطر به ،COVID-19 از بعد . دهید کاهش فک دار دندان ناحیه در را دید میدان سادگی به یا دکنی

 رادارند، دهانی داخل رادیوگرافی تحمل که ساالنی بزرگ و کودکان براي یا عمودي هاي بخیه جایگزین عنوان به را دهانی خارج بخارهاي بیمار،
 ید.بگیر نظر در
 
 مشتري خدمات هاي مکان کلیه تعطیل ایشان، براي دورکاري انجام و کارمندان نگرانی گیر همه واکنش برنامه و کرونا بیماري شیوع به توجه با
 طبـق  کارمنـدان  سـایر  بـا  هـا  تمـاس  کـردن  محـدود  جهت غیرعملیاتی کارمندان هکلی براي کار محل در جهانی تمهیدات ها، فعالیت تعلیق و

 برنامـه  ایـن  شـد  انجام غیرکاربردي کارمندان براي دور راه از کار تنظیمات در جدید فناوري سریع استقرار و گرفت انجام مکتوب هاي پروتکل
 را دولـت  کارمنـدان  سـالمت  از محافظت این . بگذاریم بحث به را دپیشبر براي را راه بهترین بگیریم قرار صحیحی مسیر در ما که شد باعث

 صـدور  بـه  شـروع  هفتگـی  صـورت  به حداقلLCA گیري تصمیم در کارمندان نفس اعتمادبه تقویت و شایعه هرگونه مدیریت براي . طلبید می
 همچنـین  . . داشـت  دنبـال  به را کارمندان دانیقدر و شد برگزار شهربازي سبک به مجازي جلسه چندین و کردیم کارمندان براي روزرسانی به

 . گرفت انجام اقدامات و تصمیمات مستندسازي ما، هاي چالش طول در شود می مشخص ها پیشرفت و موانع روز روزبه بحران مدیریت قاطعیت
 . شد انجام اجماع ایجاد با گروه پویائی

 
 عوامـل  شناسـایی  مطالعه این از هدف است. داده قرار تأثیر تحت را آفریقایی آمریکایی جامعه )COVID-19( 2019 کوروناویروس بیماري

 مبتالبـه  بیمـاران  در نگـر  گذشـته  روش بـه  مطالعـه  ایـن  اسـت.  آفریقـایی  آمریکـایی  بیماران در COVID-19 شدید بیماري به ابتال خطر
19-COVID بـه  ابـتال  خطـر  عوامـل  مطالعـه  این شد. انجام ، گرفتند قرار درمان تحت مرکز یک در 2020 آوریل 9 و مارس 12 بین که 

 بالینی هاي مراقبت سازي بهینه باهدف بیشتر تحقیقات کرد. مشخص را آمریکایی آفریقایی جوامع در ویژه به ، COVID-19 در شدید بیماري
 است. مهم بسیار COVID-19 عفونت خصوص در مریکاییآ آفریقاي جمعیت به مربوط
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 هـاي  نـابرابري  ازجملـه  دارند، تغییر به نیاز که دارد وجود پژوهش فرهنگ از بسیاري عناصر هنوز که است داده نشان COVID-19 اپیدمی
 از تـوانیم  مـی  مـا  حـال،  همـین  در هـا.  ایـن  مانند و جوان محققان شغلی پرورش براي بیشتر هاي فرصت به نیاز و صباتتع نژادي، و جنسیتی

19-COVID کنیم. استفاده تحقیقات در مهربانی کردن محکم براي 
 

 هـاي  میزان با ایتالیا دانشگاهی بیمارستان سه )ED( زایمان و زنان اورژانس هاي بخش هاي بستري در قرنطینه أثیرت ارزیابی مطالعه این هدف
 در زنـان  کـه  زمـانی  مـدت  و هـا  پـذیرش  تعـداد  در تـوجهی  قابل کاهش ، ایتالیایی بیمارستان چند مطالعه در بود.COVID 19 بروز مختلف

 بـود  )٪50( نیمی از بیش که کاهش این شد. مشاهده COVID 19 گیر همه بیماري دلیل به ایتالیا در قرنطینه از بعد مختلف هاي بیمارستان
 یائسـگی  دوره در و )− 8/65( تولیدمثل دوران در هم ، تناسلی دستگاه خونریزي و )− 67,3( ولووواژینیت ، )− 9/68( لگن هاي بیماري براي

 توجـه  قابل موردمطالعه هاي بیمارستان کلیه در کاهش این %).33,6−( بارداري اول ماهه سه هب مربوط هاي نشانه در کمتر کاهش با ، )−59,0(
 افتاد شرایطی در اتفاق این باشد. داشته بستگی دولت قرنطینه و ایتالیا مختلف هاي استان در COVID ‐ 19 وقوع به رسد نمی نظر به و بود
 بسـیار  را زنـان  هاي ED در پذیرش میزان COVID ‐ 19 که دهد می نشان این . تاس نداده رخ اورژانسی هاي جراحی در زیادي افت که

 زایمـان  و زنان اورژانس هاي بخش هاي بستري در پذیرش میزان COVID ‐ 19 قرنطینه داد نشان مطالعه این درنهایت است. داده کاهش
)ED( داد کاهش را . 
 

 اشـتراك  بـه  علمـی  مختلف اطالعاتی هاي بانک در 19 کووید چاپی هاي نسخه و منتشرشده مقاالت پویایی وتحلیل تجزیه هدفش مطالعه این
 خـاص  زمـان  مـدت  یک در ),RG Gate Research and Elsevier, PubMed) هاي داده پایگاه مطالعه این در است. شده گذاشته

 دو شـد.  انجـام  نویسـندگان(ج)  و (ب) مجالت زمانی(روز)، عملکرد عنوان(الف) به نشریات تعداد روي بر وتحلیل تجزیه گرفت. قرار موردبررسی
 که اطالعاتی هاي بانک شد. گذاشته Elsevier منتشرشده مقاالت و MED PUB منتشرشده مقاالت همه وتحلیل تجزیه براي زمان برابر
 مـروري  مقـاالت  ب: یک 12/06/2020 تا 01/12/2019 تاریخ از PubMed مقاالت همه الف: یک شامل: رفتندگ قرار وتحلیل تجزیه مورد

PubMed: بـالینی  هاي کارآزمایی ج: یک و 2/5/2020 تا 01/12/2019 تاریخ از PubMed همـه  -2 .30/06/2020 تـا  01/01/2020 از 
 تـاریخ  از فنـی  هـاي  گـزارش  و چـاپ  پیش (مقاالت،Gate Research -3 و 25/05/2020 تا 01/12/2019 تاریخ از Elsevier نشریات

 30/4/2020 تا 15/04/2020
 

 شد. انجام مقطعی صورت هب مطالعه است. تعطیلی اول هفته در دانشگاهیان جامعه در 19 کووید شناختی روان تأثیر بررسی مطالعه این از هدف
 تـأثیر  سـنجش  بـراي  شد. استفاده )DASS-21افسردگی( و اضطراب استرس مقیاس از استرس و اضطراب افسردگی، عالئم سنجش براي

 شد. استفاده )EVENTمقیاس( از اوضاع عاطفی
 

 ونقل حمل از استفاده مشکالت و اجتماعی گذاري فاصله لزوم بهداشتی، هاي سیستم امکانات کمبود علت به 19 کووید بیماري دمیپان دوران در
 گلـوکز  سـنجش  هـاي  تسـت  از توان می جایگزین عنوان به است. کمتر خوراکی گلوکز تحمل تست با بارداري دیابت غربالگري امکان عمومی

 کرد. استفاده حاملگی 28 هفته در HbA1c و ناشتا گلوکز سنجش نیز و 12 هفته در راندوم پالسماي
 

 انجمـن  رهنمودهـاي  انـد.  کـرده  تهیـه  Covid-19 از پیشـگیري  و مـدیریت  براي را موقت هاي دستورالعمل اي حرفه هاي سازمان از بسیاري
 و نـدارد  وجود Covid-19 براي شده ثابت درمانی هیچ که کنند می تأکید را واقعیت این بهداشت ملی انستیتوي و آمریکا عفونی هاي ريبیما
 هستند. مهم )trials randomizedتصادفی( هاي کارآزمایی کارگیري به
 

 میـزان  بیشـترین  و باشـند  مـی  عفونت به ابتال مستعد بیشتر A خونی گروه با افراد . دارد خونی گروه با معناداري ارتباط Covid-19 ونتعف
 دارند. را dynamics epidemic و کشندگی

http://corona.behdasht.gov.ir/content/939/
http://corona.behdasht.gov.ir/content/939/
http://corona.behdasht.gov.ir/content/939/
http://corona.behdasht.gov.ir/content/939/
http://corona.behdasht.gov.ir/content/940/
http://corona.behdasht.gov.ir/content/940/
http://corona.behdasht.gov.ir/content/940/
http://corona.behdasht.gov.ir/content/940/
http://corona.behdasht.gov.ir/content/940/
http://corona.behdasht.gov.ir/content/940/
http://corona.behdasht.gov.ir/content/940/
http://corona.behdasht.gov.ir/content/940/
http://corona.behdasht.gov.ir/content/940/
http://corona.behdasht.gov.ir/content/940/
http://corona.behdasht.gov.ir/content/935/
http://corona.behdasht.gov.ir/content/935/
http://corona.behdasht.gov.ir/content/935/
http://corona.behdasht.gov.ir/content/935/
http://corona.behdasht.gov.ir/content/935/
http://corona.behdasht.gov.ir/content/935/
http://corona.behdasht.gov.ir/content/935/
http://corona.behdasht.gov.ir/content/935/
http://corona.behdasht.gov.ir/content/935/
http://corona.behdasht.gov.ir/content/935/
http://corona.behdasht.gov.ir/content/936/
http://corona.behdasht.gov.ir/content/936/
http://corona.behdasht.gov.ir/content/936/
http://corona.behdasht.gov.ir/content/936/
http://corona.behdasht.gov.ir/content/937/
http://corona.behdasht.gov.ir/content/937/
http://corona.behdasht.gov.ir/content/937/
http://corona.behdasht.gov.ir/content/937/
http://corona.behdasht.gov.ir/content/932/
http://corona.behdasht.gov.ir/content/932/
http://corona.behdasht.gov.ir/content/932/
http://corona.behdasht.gov.ir/content/932/
http://corona.behdasht.gov.ir/content/933/
http://corona.behdasht.gov.ir/content/933/
http://corona.behdasht.gov.ir/content/933/


 اشـتراك  بـه  علمـی  مختلف اطالعاتی هاي بانک در 19 کووید چاپی هاي نسخه و منتشرشده مقاالت پویایی یلوتحل تجزیه هدفش مطالعه این
 خـاص  زمـان  مـدت  یک در ),RG Gate Research and Elsevier, PubMed) هاي داده پایگاه مطالعه این در است. شده گذاشته

 دو شـد.  انجـام  نویسـندگان(ج)  و (ب) مجالت زمانی(روز)، عملکرد عنوان(الف) به نشریات تعداد روي بر وتحلیل تجزیه گرفت. قرار موردبررسی
 که اطالعاتی هاي بانک شد. گذاشته Elsevier منتشرشده مقاالت و MED PUB منتشرشده مقاالت همه وتحلیل تجزیه براي زمان برابر
 مـروري  مقـاالت  ب: یک 12/06/2020 تا 10/12/2019 تاریخ از PubMed مقاالت همه الف: یک شامل: گرفتند قرار وتحلیل تجزیه مورد

PubMed: بـالینی  هاي کارآزمایی ج: یک و 2/5/2020 تا 01/12/2019 تاریخ از PubMed همـه  -2 .30/06/2020 تـا  01/01/2020 از 
 تـاریخ  از فنـی  هـاي  گـزارش  و چـاپ  پیش (مقاالت،Gate Research -3 و 25/05/2020 تا 01/12/2019 تاریخ از Elsevier نشریات

 30/4/2020 تا 15/04/2020
 

 و پستان جراحی پستان، سرطان غربالگري در )COVID-19( 2019 کوروناویروس بیماري تأثیر مورد در بینشی ارائه حاضر، مطالعه از هدف
 ریسـک  ارزیـابی  بـراي  شـد.  آوري جمـع  2020 آوریـل  11 تا فوریه 2 از خطر سنجش موسسه یک از اربرک اطالعات بود. ژنتیک هاي مشاوره

 طـول  در خـدمات  این از استفاده در تغییرات شد. استفاده ژنتیک مشاوره و پستان جراحی سینه، تصویرسازي روش 3 از پروکسی یک عنوان به
 8 در سـینه  جراحـی  کـاهش  داشتند. توجهی قابل کاهش COVID-19 شیوع از سپ ها روش این همه گرفت. قرار موردبررسی مطالعه دوره

 سینه بافت تخریب شد). آغاز مارس 15 هفته در مورد دو (هر شد انجام ژنتیک مشاوره و پستان از تصویربرداري آن دنبال به و شد آغاز مارس
 بیماران در کاهش داد، نشان را ٪5/20 هفتگی کاهش سینه جراحی .است کرده تجربه را ٪94,6 کاهش بیشترین و ٪61,7 هفتگی کاهش با

 تعـداد  از ٪11,5 مقابـل  در ٪66,8 کـاهش  بـود  دارتر معنی پستان سرطان مبتالبه بیماران به نسبت سینه سرطان از غیر هایی سرطان مبتالبه
 5 از هفتـه  طـول  در پسـتان،  سـرطان  تالبـه مب بیماران و پستان سرطان از غیر هایی سرطان مبتالبه بیماران براي COVID از قبل هفتگی
 در توجهی قابل تأثیر COVID-19 :گیري نتیجه .یافت کاهش هفته در از ٪39,9 به COVID-19 از قبل به نسبت ژنتیک مشاوره آوریل،
 است. داشته اند، قرارگرفته پستان سرطان معالجه و تشخیص غربالگري، پیشگیري، تحت که بیمارانی تعداد

 
 در هـا  ویروس این مقابل در آمادگی هاي برنامه بهبود براي هایی زمینه شناسایی و کوروناویروس سه مرور به تحقیق این در مطالعه: اصلی پیام?

 از شـده  آموخته هاي درس از استفاده با ها آن انتشار کردن متوقف براي یعمل موارد و خطر عوامل از انتقادي ارزیابی یک ارائه همچنین و آینده
 از اسـت.  شـده  پرداختـه  چـین  ووهـان،  در )COVID-19( کورونـاویروس  جدید اپیدمی از اولیه هاي گزارش و SARS MERS طغیان,

 هـاي  نشـانه  و عالئم بررسی منظور به رشدهمنتش PubMe پایگاه در که مقاالتی و )CDC( ها بیماري از پیشگیري و کنترل مراکز اطالعات
 ،(MERS ( خاورمیانـه  تنفسـی  حـاد  سـندرم  بیمـاري  مقایسـه  بـراي  خطـر  عوامل و محافظت انتقال، هاي روش تشخیص، و درمان بالینی،

SARS 19 و-COVID حدودي ات چین، در ویروس از محدود گزارش و وضعیت فوریت مورد در خطر نامناسب ارزیابی است.. شده استفاده 
 سـرعت  SARS، 19-COVID و MERS با مقایسه در است. شده دیگر کشورهاي و چین در COVID-19 سریع گسترش به منجر

 طریـق  از غـرب  و شـرق  جنـوب،  شمال، از که است بزرگ قطب یک چین ووهان، شد. جهان کل درگیري به منجرِ که دارد بیشتري گسترش
 نقـاط  دیگـر  بـه  چین از ویروس این گسترش موجب گسترده ارتباطات این که است ارتباط در دیگر ايکشوره با المللی بین فرودگاه و آهن راه

 مهمـی  نقـش  بیمـاري  گسترش از جلوگیري در توانند می )WHO و CDC( ها سازمان دیگر و دولتی هاي سازمان بین همکاري شد. جهان
 خصـوص  این در سریعی اقدام ها سازمان شد، اعالم جنوبی کره در 2015 سال در ان مورد اولین که سارس طغیان مورد در مثالً ، باشند داشته
 بازارهـاي  نداشـتند.  اپیـدمی  ایـن  شروع در آلی ایده و شفاف عملکرد آن دولت و چین بهداشت وزارت کورونا، اپیدمی مورد در ولی دادند انجام

 چـین  در زنـده  حیوانـات  فروش بازارهاي شدن بسته براینبنا داشتند، مهمی نقش COVID-19 وSARS اپیدمی در زنده حیوانات فروش
 کارمنـدان  در عفونت ایجاد در مهمی نقش SARS و MERS دهد. می کاهش را حیوانات منشأ با هاي بیماري دیگر طغیان وقوع احتمال

 احتمال این شدند. آلوده کارکنان از %18,6 حدود MERS مورد در و %21 حدود ساري طغیان مورد در که اي گونه به داشتند درمان و بهداشت
 در اسـت  بهتـر  داد. انجـام  را هایی مقایسه توان نمی هنوز ولی است شده دیده نیز درمان بهداشت کارکنان در COVID-19 مورد در آلودگی
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 قبلـی  هـاي  اپیـدمی  به توجه با که رسد می نظر شود.به استفاده عفونت الگوي هاي نقشه تهیه جهت )IoT( اینترنت فناوري از آینده تحقیقات
 فنـاوري  از آینـده  تحقیقـات  در اسـت  بهتـر  است. نداشته وجود COVID-19 گیر همه بیماري هاي چالش با مقابله براي الزم آمادگی هنوز

 شود. استفاده عفونت الگوي هاي نقشه تهیه جهت )IoT( اینترنت
 

 ازجملـه  هـایی  چـالش  بـا  همچنـین  اسـت.  شده سازگار عمومی بهداشت نیازهاي تغییر با و یافته توسعه اپیدمیولوژي فیلد گذشته، قرن طول در
 و مشـارکت  به نیاز بنابراین است؛ روبرو گسترده هاي داده منابع و جدید هاي روش متنوع، و گسترده هاي حوزه در عمومی بهداشت هاي نگرانی
 از برگرفتـه  نتـایج  اسـت.  ضـروري  ویک بیست قرن در موضوعات این با مقابله براي ها آن سازي آماده و ها اپیدمیولوژیست بعدي نسل آموزش

 بـا  مطـابق  اپیـدمیولوژِي  درسـی  هاي برنامه براي را چهارچوبی شده، انجام بلومبرگ هاپکینز جانز عمومی بهداشت دانشکده در که سمپوزیومی
 اجتمـاعی  و بیولـوژیکی  هـاي  کننده تعیین کاربردي، اپیدمیولوژي ازجمله: هایی مهارت فراگیري دهد. می پیشنهاد آینده در رو پیش يها چالش

 رو پـیش  هـاي  چـالش  بـا  مقابلـه  جهت مطالعه طراحی و آماري هاي روش فراگیري رهبري، و همکاري توانایی و خالقیت ارتباطات، سالمت،
 آمـوزش  بـه  توصـیه  کـاربردي،  اپیـدمیولوژي  و تحقیق بین بیشتر ارتباط و موردنیاز هاي تحلیل و ها داده پیچیدگی یشافزا با شود. می توصیه
 کـاهش  کالسی کارهاي حجم از توان می که است واحدي ها مهارت این فراگیري اهمیت است. ضروري ها اپیدمیولوژیست به فوق هاي مهارت

 براي اخیراً که مهمی مسائل از است. شده اشاره حیطه این در ها علمی هیئت و اساتید نقش به سمپوزیوم این در پرداخت. ها آن تقویت به و داد
 سالمتی هاي نابرابري و مخدر مواد اپیدمی اسلحه، با خشونت هوایی، و آب تغییرات به مربوط مسائل به توان می گرفتند قرار اولویت در بررسی

 کرد. اشاره آینده دهه چند در
 

 بـه  اسـت.  ومیـر  مـرگ  و نوزاد و جنین ، مادري عوارض حداقل از حاکی فعلی ادبیات است. نامشخص بارداري بر COVID-19 کامل تأثیر
 از جـدا  COVID-19 عالئم (بدون ستا COVID-19 خفیف بیماري باوجود CoV-SARS-2 جفت از گزارش اولین این ، ما دانش

 COVID-19 خفیـف  بیمـاري  علیرغم داشت. وجود بیمار هاي تماس و میالژي فقط بلکه ، نداشت نفس تنگی یا سرفه ، تب بیمار میالژي).
 جفـت  COVID-19 شـواهد  . داد نشـان  را جفـت  سراسـر  در CoV-SARS-2 ویروس حضور و جفت اسکولوپاتی ما ، بارداري در وي
 را احتمـالی  عمـودي  انتقـال  و حـاملگی)  عـوارض  سـایر  و جنـین  رشـد  محـدودیت  به منجر بالقوه طور (به جفت واسکولوپاتی مورد در نینگرا

 از پـیش  نظـارت  پس داد. نشان را گیرند قرار COVID-19 معرض در بارداري اوایل در است ممکن که بارداري هاي خانم براي خصوص به
 است. الزم بارداري طول در COVID-19 ینروت آزمایش احتماالً و تولد

 
 ومیـر  مـرگ  روند بهتر توصیف و سن و ومیر مرگ مثل مهمی متغیرهاي روابط بهتر درك منظور به تواند می مناسب ریاضی هاي مدل از استفاده
 داده نشان مطالعه نتایج است. قرارگرفته موردبررسی مناسب لجستیک مدل از استفاده با 19 ومیر مرگ روند جاري همطالع در باشد. کننده کمک
 جمعیـت  بـراي  ومیـر  مـرگ  باالي حد شود. می کند درنهایت رشد روند یابد، می افزایش سن، رفتن باال با 19 کووید ومیر مرگ که درحالی است

 است داده نشان نتایج همچنین است. شده برآورد درصد 21 زنان براي و درصد 32 مردان براي درصد، 23 جنس گرفتن نظر در بدون عمومی
 است. چین از تر سریع ایتالیا در ومیر مرگ افزایش روند

 
 جهـانی  سـازمان  دارنـد.  اقـدام  6 بـه  توجه به نیاز تعطیلی برگشت یا و خاموشی به اقدام از قبل کشورها بهداشت جهانی سازمان بررسی طبق

 انتقـال  .1 اسـت:  کـرده  بیـان  تعطیلـی  برگشـت  یـا "خاموشـی " اقدامات انداختن عقب از قبل را ها دولت موردنیاز اقدامات از دسته 6 بهداشت
19-covid (ظرفیـت  براسـاس  درمـان  بهداشـت  سیسـتم  که حدي به جدید موارد ل،حداق به رسیدن جهت در واردات) و مخاطبین کنترل و 

 .3 معالجـه  و تشـخیص  بـراي  درمـانی  و بهداشتی سیستم ظرفیت عمومی. بهداشت کافی نیروي .2 کند. مدیریت بتواند بهداشتی هاي مراقبت
 اجتماعـات  خروج و ورود کنترل .5 کار محیط در پیشگیرانه اقدامات .4 جدید شیوع خطر حداقل و فیزیکی فاصله حداکثر براي مناسب اقدامات

 دهنـدگان  ارائـه  عنـوان  بـه  مـا  مشـترك  هدف .7 دارند. ها پرونده در حیات تجدید از جلوگیري در اصلی نقش افراد .6 باال انتقال ریسک داراي
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 بخش و کلینیک به حضوري مراجعه از یزپره با میگرن موفق مدیریت است. بیماران ایمنی و سالمتی رساندن حداکثر به بهداشتی، هاي مراقبت
 کند. می کمک COVID-19 گیر همه بیماري مهار براي اجتماعی فاصله حفظ جهت در جامعه فوري هدف به بیشتر اورژانس

 
 برانگیز چالش اپیدمی یک طی در آن تخمین اما است، بیماري )CFRکشندگی( نمیزا ،COVID-19 گیر همه بیماري شدت مهم معیار یک

 بـا  بالقوه همبستگی و ساده هاي روش در تفاوت بررسی کشور، سراسر در تأخیر تعدیل روش از استفاده با CFR برآورد مقاله این هدف است.
 ما .2020 آوریل 30 تا بیماري مبتالبه مورد 500 با کشورهایی از ترسدس در هاي داده از ثانویه هاي داده وتحلیل تجزیه کشور. سطح متغیرهاي

CFR روش از را متاآنـالیز  کـردیم.  محاسـبه  مقایسـه  بـراي  ساده هاي روش از استفاده و مرگ تا تشخیص از تأخیر زمان براي را شده تعدیل 
 انجـام  هسـتند،  پایین مثبت میزان و باال تست پوشش داراي که کشورهایی براي و کشورها همه براي CFR تصادفی اثرات ریختن هم روي

 را کشـور  107 پـرداختیم.  کشـور  سـطح  در بهداشـتی  هـاي  مراقبـت  موجود منابع و سنی ساختار با شده تعدیل CFR ارتباط بررسی به دادیم.
 تا 4,1( ٪5,1 ساده CFR که الیدرح بود، )to 3.1 2,1( درصد 95 اطمینان بافاصله ٪2,8 تأخیري شده تعدیل CFR قراردادیم. موردبررسی

 بـا  شده تعدیل CFR بود، تر پایین افراد بودن مثبت میزان بودند تست باال پوشش داراي که کشورهایی در .بود ٪95 اطمینان فاصله با )6,2
to 0.06 95%CI: ;0.12 = β د(دار وجود سال 65 باالي سن با همبستگی .بود )3,0 تا 1,5( درصد 95 اطمینان فاصله با ٪2,1 برابر هم

 تخمین کم با کشور سراسر در درصد 1,3 را کشندگی میزان میانگین ساده روش ویژه. هاي مراقبت تختخواب یا پزشک تعداد با نه اما ),0.18
 متفـاوت  مختلـف  هايکشـور  در سـالمندان  تعداد اندازه به توجه با و است ٪2 کشور سراسر در CFR یا کشندگی میزان از ارزیابی بهترین زد.

 بگیرند. نظر در کاهش هاي سیاست سایر یا بازدارندگی تأثیرات ارزیابی براي را نتایج این گذاران سیاست و سازان مدل است ممکن است.
 

 برانگیز چالش اپیدمی یک طی در آن تخمین اما است، بیماري )CFRکشندگی( میزان ،COVID-19 گیر همه بیماري شدت مهم معیار یک
 بـا  بالقوه همبستگی و ساده هاي روش در تفاوت بررسی کشور، سراسر در تأخیر تعدیل روش از استفاده با CFR برآورد مقاله این هدف است.

 ما .2020 آوریل 30 تا بیماري مبتالبه مورد 500 با ورهاییکش از دسترس در هاي داده از ثانویه هاي داده وتحلیل تجزیه کشور. سطح متغیرهاي
CFR روش از را متاآنـالیز  کـردیم.  محاسـبه  مقایسـه  بـراي  ساده هاي روش از استفاده و مرگ تا تشخیص از تأخیر زمان براي را شده تعدیل 

 انجـام  هسـتند،  پایین مثبت میزان و باال تست پوشش داراي که کشورهایی براي و کشورها همه براي CFR تصادفی اثرات ریختن هم روي
 را کشـور  107 پـرداختیم.  کشـور  سـطح  در بهداشـتی  هـاي  مراقبـت  موجود منابع و سنی ساختار با شده تعدیل CFR ارتباط بررسی به دادیم.

 تا 4,1( ٪5,1 ساده RCF که درحالی بود، )to 3.1 2,1( درصد 95 اطمینان بافاصله ٪2,8 تأخیري شده تعدیل CFR قراردادیم. موردبررسی
 بـا  شده تعدیل CFR بود، تر پایین افراد بودن مثبت میزان بودند تست باال پوشش داراي که کشورهایی در .بود ٪95 اطمینان فاصله با )6,2
to 0.06 95%CI: 0.12; = β دارد( وجود سال 65 باالي سن با همبستگی .بود )3,0 تا 1,5( درصد 95 اطمینان فاصله با ٪2,1 برابر هم

 تخمین کم با کشور سراسر در درصد 1,3 را کشندگی میزان میانگین ساده روش ویژه. هاي مراقبت تختخواب یا پزشک تعداد با نه اما ),0.18
 متفـاوت  مختلـف  کشـورهاي  در سـالمندان  تعداد اندازه به وجهت با و است ٪2 کشور سراسر در CFR یا کشندگی میزان از ارزیابی بهترین زد.
 بگیرند. نظر در کاهش هاي سیاست سایر یا بازدارندگی تأثیرات ارزیابی براي را نتایج این گذاران سیاست و سازان مدل است ممکن ت.اس
 
 اســت بــوده مــورد هــزار 51 از بــیش روزانــه کــه شــده مشــاهده COVID-19 مــورد میلیــون 6 حــدود جهــان ســطح در مــی، مــاه 31 از

 مبتالبه بیماران بیشتر براي مثال، عنوان به است. داده قرار خطر معرض در را پزشکی کارکنان تیروئید، جراحی در گذاري لوله نازوالرنگوسکوپی،
 روزانـه  ایتالیا، و فرانسه جنوبی، کره ژاپن، چین، نندما کشورها از بسیاري در دیگر، طرف از افتاد. تعویق به انتخابی جراحی عمل تیروئید، تومور
 پیشـرفت  مـورد  در هـا  نگرانـی  است. افتاده تأخیر به مثبت، FNA مبتالبه بیماران براي جراحی و است کاهش به رو همچنان تأییدشده موارد

 و سیسـتماتیک  کننده کنترل اقدامات حال بااین نیست. رفع قابل آنالین مشاوره با دیگر و رفته فراتر COVID-19 نگرانی از تدریج به سرطان
 باشد. مؤثر COVID-19 از جلوگیري در تواند می کافی
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 و بـوده  کلـونی  بنیادي هاي سلول دینامیک کردن پارامتري براي مختلف هاي روش هاي محدودیت کشف و بررسی مطالعه این از اصلی هدف
 بـا  مصنوعی و تجربی هاي داده وتحلیل تجزیه براي منتشرشده تحلیلی هاي حل راه و ها سازي شبیه اساس بر را احتمال حداکثر ابتدا در محققان

 تجربی هاي داده براي دهش زده تخمین پارامترهاي مورد در گسترده طور به روش دو هر کردند. توزیع نمایی صورت به سلولی چرخه زمان توزیع
 احتمـال  توزیع با باریک اطمینان فواصل و کند استنباط را انتظار مورد پارامتر مقادیر به مؤثر طور به بود قادر تحلیلی حل راه اند. رسیده توافق به

 مـارکووي،  غیـر  سـاز  بیهشـ  یـک  از اسـتفاده  بـا  )ABC( بیزي تقریبی محاسبات بر مبتنی روش یک که گیریم می نتیجه کند. تولید یکدست
 را امکـان  ایـن  و دهـد  مـی  ارائه پایتون بوك نوت یک در را خود هاي روش و دهد می قبول قابل محاسباتی هزینه با را مناسب خطاي هاي میله
 دهیم. انجام را شده آوري جمع تازه هاي داده آسان وتحلیل تجزیه تا دهد می

 
 و ومیرها مرگ ها، عفونت کل تعداد برآورد مطالعه این هدف شد. 19 کووید بیماري پاندمی درگیر سختی به که است اولی کشور چند جزو ایران

 مـدل  یـک  مطالعـه  ایـن  در .اسـت  فیزیکـی  فاصله و جداسازي سناریوهاي در ایران در 19 کووید بیماري با ارتباط در ها بیمارستان در بستري
 براي مدل این در دارد. ایران در 19 کووید گیر همه بیماري براي پارامتري که شد تهیه شده حذف و بهبودیافته عفونی ابتال، معرض در مستعد،
 جداسازي A (سناریوي شد. استفاده مختلف سناریوي پنج از ایران در فیزیکی فاصله و جداسازي اثربخشی ارزیابی و شیوع میزان کمیت تعیین
 کـارلو  مونـت  سـازي  شـبیه  از درصـد  95 اطمینـان  عـدم  فواصل محاسبه براي آلوده). مواد تمام درصد 40 جداسازي E سناریوي و درصد صفر

 است. شده استفاده
 

 تغییـرات  محققـان  اسـت.  19 کوویـد  و آنفـوالنزا  اولیـه  مراحـل  در مبـتال  بیماران در محیطی خون غییراتت بررسی مطالعه این از اصلی هدف
 از حاصـل  نتـایج  کردنـد.  بررسی را بیماري شروع اولیه مراحل در آنفوالنزا مبتالبه بیمار 131 و 19 کووید مبتالبه بیمار 169 خونی پارامترهاي
 مبتالبـه  بیمـاران  از حاصـل  نتایج این، بر عالوه شد. مقایسه آنفوالنزا بیماران و کنترل گروه سالم افراد با 19 کووید بیماران خونی پارامترهاي

 ، ها لنفوسیت درصد ، ها نوتروفیل درصد ، ها پالکت تعداد ، سفید هاي گلبول تعداد سن، ازنظر شد. مقایسه نیز شدید و مالیم شدت با 19 کووید
 تفاوت آنفلوانزا و 19 کووید بیماران بین ها مونوسیت تعداد و ها نوتروفیل تعداد ، ها بازوفیل درصد ، ها نوفیلائوزی درصد ، ها مونوسیت درصد
 و شده ترکیب آنفلوانزا و 19 کووید تشخیصی اثربخشی شدن روشن براي بازوفیل) درصد و مونوسیت (تعداد پارامتر دو داشت. وجود داري معنی
 دار معنی آمار تفاوت 19 کووید و آنفوالنزا اولیه مراحل در محیطی خون پارامترهاي تغییرات مقایسه آمد. دست به 772/0 راك منحنی زیر سطح
 داد. نشان بیماري دو این بین زیادي

 
 موارد است. شده توجه قابل اقتصادي و بهداشتی عواقب با جهانی گیر همه ماريبی یک به منجر )COVID-19( 2019 کوروناویروس بیماري

 اقـدامات  ،WHO هـاي  توصـیه  دنبـال  اسـت.به  شـده  بـرآورد  مـرگ  200000 حـدود  با نفر میلیون 3 حدود 2020 آوریل از جهانی تأییدشده
 شـده  انجام آن شیوع کاهش و ویروس اولیه تولیدمثل یزانم کاهش منظور به جهان سراسر در اي قرنطینه هاي سیاست و اجتماعی گذاري فاصله
 سـفرهاي  گرفـت.  کاهشی روند 2020 مه 10 در و شد آغاز 2020 مارس 23 در اماکن کردن تعطیل و اي قرنطینه اقدامات انگلستان، در است.

 ها کافه و ها رستوران تفریحی، امکانات مدارس، تعطیلی غیرضروري، هاي مغازه تعطیلی مردم از الزم هاي مراقبت براي شدند. انجام فقط اساسی
 کلـی  هـاي  پـذیرش  در درصـدي  30 کـاهش  باعـث  و بود همراه جراحی و پزشکی اورژانس در چشمگیر کاهش با امر این شد. گرفته نظر در

 میوکارد. انفارکتوس به مشکوك موارد درصدي 50 افت و اضطراري
 

 موارد است. شده توجه قابل اقتصادي و بهداشتی عواقب با جهانی گیر همه بیماري یک به منجر )COVID-19( 2019 کوروناویروس بیماري
ـ  ،WHO هـاي  توصـیه  دنبـال  اسـت.به  شـده  بـرآورد  مـرگ  200000 حـدود  با نفر میلیون 3 حدود 2020 آوریل از جهانی تأییدشده  داماتاق

 شـده  انجام آن شیوع کاهش و ویروس اولیه تولیدمثل میزان کاهش منظور به جهان سراسر در اي قرنطینه هاي سیاست و اجتماعی گذاري فاصله
 سـفرهاي  گرفـت.  کاهشی روند 2020 مه 10 در و شد آغاز 2020 مارس 23 در اماکن کردن تعطیل و اي قرنطینه اقدامات انگلستان، در است.

 ها کافه و ها رستوران تفریحی، امکانات مدارس، تعطیلی غیرضروري، هاي مغازه تعطیلی مردم از الزم هاي مراقبت براي شدند. انجام قطف اساسی
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 کلـی  هـاي  پـذیرش  در درصـدي  30 کـاهش  باعـث  و بود همراه جراحی و پزشکی اورژانس در چشمگیر کاهش با امر این شد. گرفته نظر در
 میوکارد. انفارکتوس به مشکوك موارد يدرصد 50 افت و اضطراري

 
 ازآنجاکـه  کردنـد.  متوقف 2020 مارس در را بالینی مراقبت ناگهانی طور به COVID-19 بیماري دلیل به متحده ایاالت دندانپزشکی مدارس

 گـرفتن  قـرار  بنـدي  اولویـت  در بود روبرو آن با ما دندانپزشکی دانشکده که مشکلی شد، برداشته 2020 سال هم ماه در مراقبت هاي محدودیت
 مراقبـت  کلینیک" یک ما اول، مرحله در ها: حل راه رسند. می نظر به خطر بی که بود بالینی امکانات از محدودي تعداد از استفاده با تنها بیماران
 و مشـترك  کلینیکـی  فضـاي  یـک  در را مستقیم درمانی خدمات است، باز کلینیک که مدتی طول در دهندگان رائها که کردیم ایجاد را "مداوم

 8:30 از که بود مدرسه داخل در بالینی مختلف قسمت چند در اپراتوري 22 و محصور اتاق 6 داراي کلینیک این دهند. ارائه بیماران به محدود
 ایمنـی  کارشناسـان  راهنمـایی  مطـابق  بـود.  علمـی  هیئـت  اعضاي نظر زیر ها بخش تمام و کرد می کار هفته در روز 5 بعدازظهر 4:30 تا صبح

 در راحتـی  بـه  معالجـه  براي الزم لوازم و ابزارآالت تجهیزات، شد. می انجام محصور اتاق یک در دستی دستگاه یک با ها معالجه کلیه دانشگاه،
 مقوالت کردند. شناسایی را اصلی عوامل و کردند ریزي برنامه بیماران هاي اولویت شناسایی ايبر ذینفعان تمامی بعد، مرحله در بودند. دسترس

 بود. کلینیک در بیماران حضور احتمال و اضطراري) هاي (فوریت پزشکی، ریسک شامل اصلی
 

 سیسـتماتیک  جسـتجوي  یـک  است. عمومی سالمت بر 19 کووید بیماري بار با آن ارتباط و جهانی جوامع اضطراب یبررس تحقیق این تالش
 بیش نمونه با مقاالت کردن پیدا و اطالعاتی هاي پایگاه در جستجو با را جوامع در اضطراب سطح شد. انجام باکیفیت مطالعات کردن پیدا براي

 شد. استخراج دولتی هاي گزارش از گمر و شدن بستري میزان و نفر صد از
 

 اعمـال  عـدم  تـأثیر  ارزیابی به که اجتماعی هاي فعالیت به بسته اجتماعی، ساختار خصوص در محاسباتی مدل یک از استفاده با مطالعه، این در
 قرنطینـه  بـه  نـدادن  اهمیـت  :1 سـناریو  است. شده ارائه متعدد بازخوردهاي کنترل با هایی مدل ها، محدودیت سبین برداشتن و جوامع بر فشار

 زمـان  دو در اماکن بازگشایی و قرنطینه نگرفتن جدي به توجه با از را کشور هر اثرات تأثیر اول، سناریوي در مختلف هاي زمان در طورجدي به
 کشورها. همه براي ژوئن اول در دوم روز است، دسترس در موجود اطالعات با مطابق کشورهایی به مربوط لاو تاریخ کنیم. می تحلیل مختلف

 کنترل تغییر بدون را ها فعالیت سایر درصد 30 و کاري هاي فعالیت در درصد 35 خانوادگی، هاي فعالیت کنترل درصد 20 ما کشورها همه براي
 نتـایج  .اسـت  شـده  گـزارش  اطمینان فاصله ٪95 با آلوده افراد رفتارهاي دادیم. کاهش مختلف هاي تفعالی بر را فردي هاي کنترل مدرسه، در
 بـراي  رسـد  می نظر به که دارد وجود متحده ایاالت و انگلستان در وضعیتی با مختلف، کشورهاي بین اساسی هاي تفاوت هدد می نشان خوبی به

 تـا  دارند قرار مطلوبی وضعیت در اسپانیا حدودي تا و آلمان کردند. اقدام زودرس طور به یاجتماع هاي فعالیت شروع و عمومی اماکن بازگشایی
 آلوده افراد تعداد بیشتر افزایش که است روشن حال، بااین دهند. کاهش را عفونت جدید موارد به ابتال خطر بدون و داده پایان را قرنطینه بتوانند

 با عفونت رفتارهاي در تفاوت جامعه کلیدي هاي مکان از یکی عنوان به شغلی هاي فعالیت و مدارس هاي فعالیت تأثیر :2 سناریو باشیم. شاهد را
 دقیقاً ایم. گرفته نظر در جهات این در را قرنطینه به توجه عدم اثرات کار، محل و مدرسه مانند خاص هاي فعالیت به مربوط هاي گزینه به توجه
 ورود از قبـل  در فعالیـت  مجاز حداکثر بیانگر مواردي، چنین در قرنطینه به توجه عدم ایم. کرده مشخص آن براي را اي دامنه کشوري هر براي

 ویروس ٪10 انتشار نرخ درصدي 5 ها فعالیت سایر و کار خانوادگی، تعامالت خفیف ازسرگیري با که بود این بر فرض است. 19 کووید عفونت
 کشـورهاي  در هـا  بازگشـایی  مـدارس  و خانواده در قرنطینه اثر برداشتن درنهایت .باشیم داشته اند اشتهبرد را قرنطینه آرام آرام که مدارسی در را

 گیـري  همـه  شـدید  مجدد شروع به منجر قرنطینه به توجه عدم هرگونه آن در که شد اپیدمی منحنی کامل رشد باعث متحده التایا و انگلیس
 در دشواري مهار، راهبردهاي کاربرد مشکالت ترین مهم از یکی کنید می کنترل را منحنی که درحالی ها فعالیت مجدد شروع :3 سناریو شود. می

 قبلـی  سـناریوهاي  نتایج اجتماعی. دیدگاه از جمعیت بر تأثیرگذاري براي هم و اقتصادي تأثیر براي هم است، طوالنی دوره یک در ها آن حفظ
 مشاغل کار به بازگشت و عمومی اماکن بازگشایی ایتالیا، و فرانسه اسپانیا، آلمان، انندم کشورها، از برخی براي است ممکن که است داده نشان

 در اوضـاع  اسـت،  شـده  گرفتـه  نظر در که سناریوهایی تمام در عوض، در بیاورند. پایین را منحنی در افزایش و خطر عوامل از برخی باوجود را
 بیفتد. تعویق به باید کنترلی اقدامات نشد سست هرگونه که است آن از حاکی آمریکا و انگلستان
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 را التهـاب  از ناشـی  ریه آسیب است ممکن گلوکوکورتیکوئیدها است. همراه ریه گسترده آسیب با )Covid-19( 2019 کوروناویروس بیماري
 هاي درمان از وسیعی طیف مقایسه با شده، کنترل کارآزمایی این در شوند. مرگ و تنفسی نارسایی در پیشرفت اعثب طریق این از و کرده بیشتر
 خوراکی دگزامتازون از روز 10 مدت تا دادیم اختصاص بیماران به تصادفی طور به ما که اند شده بستري Covid-19 با که بیمارانی در ممکن

 دریافـت  دگزامتـازون  بیمار 2104 کل در بود. روزه 28 مرگ مطالعه پیامد که کنند. استفاده روز) در بار یک رمگ میلی 6 دوز (با وریدي داخل یا
 مراقبـت  گـروه  در )٪7/25( بیمـار  1110 و دگزامتـازون  گروه در )٪9/22( بیمار 482 طورکلی، به . گرفتند معمول هاي مراقبت 4321 و کردند

 تا 75/0 ( درصد95 اطمینان بافاصله ،83/0 سن با شده داده تطبیق خطر نسبت( .کردند فوت تصادفی یکارآزمای ازاین پس روز 28 طی معمول
 با شده بستري بیماران در داشت. وجود داري معنی تفاوت تنفسی هاي ساپورت سطح خصوص در گروه دو این گروهی بین ).P >0,001 ؛ 93/0
19-Covid، دریافـت  اکسیژن یا مکانیکی تهویه تصادفی طور به که شد افرادي بین در تر پایین روز 28 مرگ به منجر دگزامتازون از استفاده 
 کردند. می

 
 بـه  مبـتال  افـراد  و نمسـ  افـراد  کـه  اند داده نشان مطالعات از تعدادي است، پذیر آسیب CoV-SARS-2 به نسبت عمومی جمعیت اگرچه

 بیشتر ابتال خطر ) مونث نوزادان براي ویژه (به نوزادان و کودکان هستند. CoV-SARS-2 عفونت معرض در بیشتر اي زمینه هاي بیماري
 هـاي  خـونی  هـاي  گـروه  بـا  مقایسـه  در A خـونی  گـروه  به مبتال افراد هستند. تر پایین مصونیت داراي افراد این که دهد می نشان و است

 مبـتال  بیماري این به کمتر O غیر خونی هاي گروه با مقایسه در O خونی گروه و شوند می مبتال CoV-SARS-2 عفونت به دیگربیشتر
 سـنین  بـین  بیماران بیشتر حال، بااین هستند. پذیر آسیب COVID-19 به نسبت جمعیت کل نوپدید، عفونی بیماري یک عنوان به شوند. می
 زیر بیماران از ٪1 زا کمتر و هستند باالتر یا سال 50 بیماران اکثر.سال 59-54 متوسط سن با )٪8/77 مورد، 44،672( دان بوده سال 69 تا 30
 نسـبت  کـه  شـد  مشـخص  متحده، ایاالت و چین در COVID-19 مبتالبه کودك 4707 مورد وتحلیل تجزیه به توجه با .دارند سن سال 10

 COVID 19 مبتالبـه  نـوزادان  از ٪10,6 و )دهـد  مـی  تشـکیل  را کودکـان  از ٪15( اسـت  تربیشـ  نسـبتاً  COVID-19 مبتالبه نوزادان
 بیماري و هستند تر حساس COVID-19 به نسبت شیرخواران .بود )٪5,8( کودکان گروه میانگین از باالتر بسیار که بودند بیمار طورجدي به
 77,932 متاآنـالیز  اساس بر نیست. معنادار آماري ازنظر تفاوت اما است، زنان از بیشتر مردان در بیماري این بروز اگرچه است. تر جدي ها آن در

 ( ومیر مرگ و )Cl = 1.28-2.06 ٪95 ؛OR = 1.63( شدت )،Cl = 1.01-1.25 ٪95 ؛ OR = 1.12( عوارض که شد تأیید بیمار،
1.71 = OR 1.51-1.93 ٪95 ؛ = CI( دیابت آسم، باال، فشارخون و سن این، بر عالوه بود. زنان از باالتر توجهی قابل طور به مردان در 

 بیمـاران  از درصـد  8/36 کـه  اند داده نشان مطالعات دهند. می افزایش چشمگیري طور به را عفونت به ابتال خطر ساز، زمینه هاي بیماري سایر و
 و قلبـی  هاي بیماري درصد)، 6/18( باال رخونفشا ها آن ترین شایع که هستند اي زمینه هاي بیماري داراي CoV-SARS-2 عفونت مبتالبه
 هـاي  بیمـاري  مانند اي زمینه هاي بیماري با سن) سال 60 >( مسن بیماران این، بر عالوه است. درصد) 11/11( دیابت و درصد) 14,4( عروقی

 هستند. مرگ سمت به پیشرفت و شدید بیماري معرض در بیشتر عروقی، قلبی
 

 بـه  نسـبت  ریتوناویر -لوپیناویر داروي با درمان دریافت در خود بهبودي در مزیتی هیچ 19 کووید به شدید ابتال با بیمارستان در بستري بالغان
 در ومیـر  مـرگ  تفـاوت  که شد مشاهده هاي پست یرگروهز وتحلیل تجزیه در اما ندادند؛ نشان کردند دریافت استاندارد مراقبت و دارو که کسانی

 با درمان تحت عالئم شروع از پس روز 12 که بیمارانی در استاندارد مراقبت کننده دریافت گروه و ریتوناویر- لوپیناویر داروي کننده دریافت گروه
- لوپینـاویر  داروي بـا  درمـان  تحـت  بیماري عالئم شروع از بعد روز 12 از بیشتر که مواردي به نسبت گرفتند قرار ریتوناویر- لوپیناویر داروي

 است. بیشتر عددي ازنظر گرفتند، قرار ریتوناویر
 

 شناسـی  زیسـت  از بیـنش  آوردن دست هب براي است. شده کمی مطالعه آن بیولوژیکی زیربناهاي که است پیچیده رفتار یک انسان پرخاشگري
 رزونـانس  سنجی طیف از استفاده با که کتون) اجسام آمینه، (اسیدهاي کم مولکولی وزن با متابولیت 11 اساس بر را پرخاشگري ما پرخاشگري،
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 مطالعـه  پرخاشگري با ،87-1983 متولد فنالندي دوقلوي گروهی هم از جوان 725 ما کردیم. مطالعه اند، شده پردازش 1H اي هسته مغناطیسی
 سـالگی  22 در پالسـما  خـون  نمونـه  و چندگانـه  هاي میزان توسط سال) 17 ،14 ،12 (سنین نوجوانی سنین در پرخاشگري سطح با که کردیم

 خصمشـ  مسـتقل  متغیرهـاي  عنـوان  به پرخاشگري و وابسته هاي رتبه عنوان به را ها متابولیت خطی رگرسیون هاي مدل است. شده بندي رتبه
 -3بـوتی  هیدروکسـی  3 میـزان  بـا  تنهـا  داشـتند،  کـم  ارتبـاط  پرخاشـگري  بـا  متابولیتهـا  تمـام  شـوند.  مـی  شـامل  را ثابت اثر چندین و کرده
rate hydroxybuty، داد. نشان پرخاشگري با (منفی) داري معنی ارتباط بدن 

 
 آن از حاصـل  مقاومـت  و هـا  بیوتیک آنتی از استفاده بین کمی ارتباط شناخت است. بیوتیکی آنتی مقاومت اصلی عامل ها بیوتیک آنتی از استفاده

 اومـت مق ارزیـابی  وجود بااین است. مهم ها بیوتیک آنتی بر نظارتی هاي سیاست طراحی و آینده در ها بیوتیک آنتی مقاومت میزان بینی پیش براي
 دیگـر  مقاومت سطح روي کند می استفاده بیوتیک آنتی از که جمعیتی یک سطح در دارویی مقاومت اینکه خصوصاً است. پیچیده بسیار دارویی

 گذارد. می تأثیر است جریان ها آن بین در باکتري انتقال که جامعه افراد
 

 هر و باشند حضورداشته باید فیزیکی بطور کار محل در کارمندان که است مؤسسات و کارفرمایان توجه مورد موارد از دیگر یکی اداري اقدامات
 نداشـت  یـا  باال سن خطر افزایش معیارهاي ترین شایع است. Covid-19 از شدید بالینی نتایج و عالمتی بیماري باالي خطر معرض در فرد

 بـالینی،  هـاي  چـالش  بـا  مقوالت این بر مبتنی کار محل از محرومیت است. باال فشارخون و چاقی دیابت، مانند اي زمینه هاي بیماري از برخی
 توجیه قابل صورتی در فقط محرومیت باشد. فردي هاي ارزیابی براساس باید معلول افراد در گیري تصمیم و است شده تکمیل حقوقی و اخالقی

 کارفرمـا  بـه  را ناشایست مشکلی و نباشد کاهش قابل شغلی تعدیل طریق از که باشد دیگران) یا خود (به "مستقیم تهدید" بر مبتنی هک است
 یـا  مدرسـه  ماننـد  عمومی، خدمات از استفاده مانع نباید افراد معلولیت ایالتی قوانین از بسیاري و فدرال مدنی حقوق قوانین طبق نکند. تحمیل
 قـانون  تحـت  نیسـت.  تحمـل  قابـل  معقـول  هـاي  برنامـه  یـا  برنامه تغییر با که کند ایجاد را مستقیمی تهدید شخص اینکه مگر ود،ش دانشگاه

ADEA، قـوانین  بـه  شخص یک کردن مشروط یا کار محل از شخصی محرومیت براي قانونی دلیلی تواند نمی هرگز خود خودي به باال سن 
 سـالگی  60 سـن  به از بیش ویژه به سن، افزایش با Covid-19 شدید عالئم خطر دهد می نشان که کل آمارهاي باوجود باشد، متفاوت کار

 انجام را اجتماعی گذاري فاصله پذیري مسئولیت با و کند می زندگی تنهایی به که دیابت مبتالبه ساله 65 فرد یک مثال، عنوان به است. مرتبط
 توانـد  می او شود نمی اخراج کار از او ساله 25 همکار که حالی در شود اخراج کار از باید چرا کند داللاست اي کننده قانع طرز به تواند می دهد، می

 مؤسسـات  و کارفرمایـان  کـه  دهد می نشان تبعیض ضد اصول و قوانین دهد. ادامه خود کار به همچنان شده اعالم بهداشتی هاي توصیه طبق
 دلیلـی  اینکه بدون شوند عمومی خدمات از او استفاده مانع توانند نمی اما بمانند خانه در کنند تشویق را معینی سنی حد از باالتر افراد توانند می

 کـارگران  تا کنند تهیه مناسب مسکن دارند وظیفه کارفرمایان همچنین شود. می محسوب دیگران براي مستقیم تهدید فرد این که باشند داشته
 بـراي  کارفرمـا،  در تعهـدات  ایـن  دهد. کاهش را خطر که کنند اعمال ها آن شغل در تغییراتی یا و دهند انجام دور راه از را خود وظایف بتوانند

 خواهد کار به بازگشت استراتژي از ضروري بخشی اقدامات این و نگذارد کارفرما دوش بر را سنگینی هزینه کار این که است زمانی تا کارگران
 می پایان کارگر به نسبت کارفرما قانونی تعهد نباشد، شغل تغییر یا خانه در کار قبیل از مسکن ارائه به قادر معقول طور به کارفرما یک اگر بود.
 دیگر با ها آن ارتباط و مراکز این در حضور ولی نیستند برخوردار باال سن از دانشجویان و آموزان دانش بیشتر اگرچه آموزشی، مؤسسات در یابد.

 بود. خواهد الزم دور، راه از یادگیري بنابراین دهد قرار بیشتري خطر معرض در را آنها تواند می دانشجویان
 

 شیوع در ها محدودیت اعمال تأثیر و موردمطالعه منطقه در 19 کووید گیر همه بیماري به ابتال اول موج تأثیر بررسی مطالعه این از اصلی هدف
 گیر همه بیماري با مبارزه براي است. گرفته قرار ویروس این تأثیر تحت توجهی قابل طور به که است زایمان بخش در 19 کووید ویروس سرمی
ـ  به بارداري تأثیر مورد در است. شده اعمال تردد محدودیت و اي قرنطینه اقدامات جهان کشورهاي از بسیاري در ،19 کووید  عامـل  یـک  وانعن
 بیمـاري  تأثیر بررسی حاضر مطالعه هدف است. شده توصیه باردار زنان براي شدید محدودیتی اقدامات اما هست، بحث جاي هنوز جدي خطر
 طـور  بـه  که است مناطقی زایمانی بخش در خون، در CoV-SARS-2 ویروس گردش و شیوع بر ها محدودیت اعمال و 19 کووید گیر همه
 اند. قرارگرفته تأثیر تحت ویروس سطتو توجهی قابل
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 تصـادفات  و خشـونت  از ناشـی  هـاي  مـرگ  بـر  ها آن تأثیر اما دارد، COVID-19 بیماري انتقال در مستقیمی تأثیر قرنطینه اقدامات اگرچه

 پـرو  در ترافیکـی  تصـادفات  و قتـل  خودکشـی،  علـت  از ناشی هاي مرگ بر قرنطینه اقدامات تأثیر ارزیابی هب مطالعه این در که است ناشناخته
 سوانح از ناشی هاي مرگ تعداد به مربوط کاهش بیشترین یافتند. کاهش ها مرگ این انواع قرنطینه از بعد که داد نشان نتایج است. شده پرداخته
 در را مشابهی کاهش قتل و خودکشی ماه). در زن میلیون هر در مرگ 3,64 و ماه در مرد میلیون هر رد مرگ تعداد 12,66 بود(کاهش ترافیکی

 قرنطینـه  از پـس  دوره در مـردان  در خودکشـی  شیب همچنین بود. مردان در خودکشی کاهش برابر دو قتل کاهش که درحالی داد، نشان زنان
 و است شهودي کمتر قتل و خودکشی الگوهاي مورد در اما دارد، رانندگی ادفاتتص کاهش بر مشخصی تأثیر تحرك در کاهش یافت. افزایش

 که طور همان دقیقاً زیرا شود، تلقی کننده دلگرم نباید قرنطینه دوران در ها مرگ اولیه کاهش این باشد. زودگذر تغییرات این همه که داریم انتظار
 افـزایش  شاهد میزان همان از اقتصادي هاي فعالیت شروع و قرنطینه شدن برداشته از سپ احتماالً است، داشته وجود توجهی قابل افت ابتدا در

 بود. خواهیم ها مرگ این ناگهانی
 

 در دیگـر  کشـور  چنـد  و هنـد  در COVID19 ونتعف تا کنیم می بررسی را SIRD مدل به معروف ، استاندارد اپیدمیولوژیکی مدل یک ما
 بـراي  شـده  انجـام  هـاي  آزمـایش  مقابـل  در عفونت تعداد (ب) و مختلف کشورهاي در پایدار تجمعی عفونت (الف) از ما کنیم. بررسی را جهان

 باهدف مدل این آورد. دست به موجود يها داده از را برآورد بهترین تا شده تعیین مدل در زمان به آلودگی میزان کنیم. می استفاده مدل ارزیابی
 ایـن  خصـوص  در را زودرس قرنطینـه  هند است. شده سازي شبیه کشورها سایر و هند مختلف ایاالت هند، در عفونت احتمالی هاي ویژگی ارائه

 ژوئیه آغاز یا ژوئن پایان در نده در فعال عفونت کل کنیم می فکر ما کنونی، شده انجام کنترلی اقدامات و آلودگی میزان با کرد. تحمیل عفونت
 مـاه  از عفونـت  ایـن  کـه  شود می بینی پیش اجتماعی، گذاري فاصله و آلوده مناطق در مناسب کنترلی اقدامات با بود. خواهد خود اوج در 2020

 از بیشتري تعداد باشد، اشتهد اي آهسته روند عفونت اوج رسیدن از قبل ویروس کنترلی اقدامات اگر یابد. کاهش توجهی قابل میزان به آگوست
 سـیر  عفونـت  اوج از پـس  مـاه  یک اگر باشد. داشته برابري سه افزایش خود پیک در عفونت این رود می انتظار و شد خواهند بیمار مستعد افراد

 داشت. خواهد پی در را متوسط عفونت با دوم موج یابد، ادامه آهسته طور به بیماري کنترلی
 

 ایـن  است. جهانی بزرگ تهدید یک حاضر حال در و است شده شناخته جدي گیري همه یک عنوان به بهداشت جهانی سازمان توسط 19 کووید
 نزدیک آینده در هند کشور هاي ایالت براي ناسبم ونتیالتور دستگاه به نیاز و ومیر مرگ میزان تجمعی، شده تأیید موارد یافتن منظور به مطالعه
 کمـک  بهداشـتی  کارکنـان  بـه  و بگیرند تصمیم ایالت هر در تهویه هاي دستگاه القاء مورد در تا کند می کمک ایالت هر مدیران به و شده انجام

 طبـق  اسـت.  شده انتخاب هند هاي ایالت در تلفات و آینده شده تأیید موارد بینی پیش براي ARIMA مدل شوند. آماده آینده براي تا کند می
 دلیل به است ممکن واقعی تعداد اما یابد؛ می افزایش نیز تنفسی تهویه هاي دستگاه به نیاز و است افزایش به رو آینده در شده تأیید موارد مدل،

 کشـورهاي  از برگشتی پروازهاي اجتماعی، گرایی جمع سنی، ساختار جمعیت، تراکم آزمایش، ظرفیت اجتماعی، هاي مسافت ازجمله زیر عوامل
 باشد. باال غیررسمی کارگران حرکت و مختلف

 
 به قادر ساعت 48 عرض در درمان دور یک شود. می آزمایشگاهی شرایط در 2 کووید- سارس تکثیر مانع FDA دار تأییدیه داروي ایورمکتین

 اسـت.  آماده جدید درمان منظور براي بنابراین دارد FDA تأییدیه انگل درمان براي ایورمکتین شود. می کشت محیط در کلونی 5000 کاهش
 داروي یـک  که ایورمکتین است. پذیر امکان سهولت به WHO اساسی داروهاي لیست در قرارگیري سبب به ایورمکتین به گسترده دسترسی
 و SV40 و HIV-1 ازجملـه  هـا  ویـروس  از زیـادي  تعداد روي بر ضدویروس اثرات اخیراً که است FDA شده تأیید الطیف وسیع ضدانگل

DENV تحـت  بعـد  سـاعت  دو شده آوري جمع ویروس تکثیر میزان سنجش جهت ، عفونت از پس روز 3-0 ها نمونه است. داشته آنفلوانزا و 
 شدند بررسی ساعت 48 در ها کلونی و شناور هاي سلول شدند. بررسی ایورمکتین غلظت ازنظر بعد ساعت 84 و گرفتند قرار ایورمکتین با درمان
 دارویی مسمومیت و شد مشاهده ایورمکتین درمان تحت هاي کلونی در هم و شناور هاي سلول در هم ویروس RNA %99,98 از بیش کاهش

 تـا  24 طی آزمایشگاهی جداسازي در 2-کوروناویروس ضدویروس اثرات ایورمکتین دوز تک نشد. مشاهده آزمایشی هاي غلظت از یک هیچ در
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 از کنـد،  محـدود  را ویـروس  تکثیـر  توانـد  مـی  زودهنگام، تجویز صورت در دارو این است. کرده جلوگیري ویروس تکثیر از و داشته ساعت 48
 بـاالي  دوز بـودن  خطـر  بـی  بـر  داللـت  اخیـر  متاآنالیزهاي و العاتمط نماید. محدود را دیگر افراد به سرایت و نماید پیشگیري بیماري وخامت

 ویروسـی،  آلودگی سلولی، کشت متد: است. نامشخص بارداري در آن تجویز بودن خطر بی گرچه دارد. آن استاندارد کم دوز اندازه به ایورمکتین
 دارویی درمان

 
 تـا  کنـد  مـی  کمـک  پزشکی اطالعات از استفاده و درك دستیابی، در بیماران به که است اجتماعی و شناختی هاي مهارت نیازمند سالمت سواد

 شـده  مطـرح  بهداشـت  گذاران سیاست و عمومی بهداشت براي مهم موضوعی عنوان به سالمت سواد اخیراً دهند. ارتقاء و حفظ را خود سالمتی
 و کـوزوو)  کشـور  (پایتخت پریسینا در اولیه هاي مراقبت مراکز به کننده مراجعه بیماران در سالمت سواد سطح تعیین منظور به مطالعه این .است

 پزشـک  بـه  مراجعـه  دفعـات  و سـالمت  از خود درك بیمارستان، در بستري میزان تحصیالت، سطح اقتصادي، اجتماعی، وضعیت با آن ارتباط
 است. شده انجام

 
 بیمارستان در بستري 19 کووید موارد برافزایش متحده ایاالت در ها محدودیت رفع و سراسري بازگشایی مختلف سناریوهاي تأثیر حاضر مطالعه

 نشـان  حاضر مطالعه کند. می تحقیق را ایالت هر سطح در منابع بررسی ضمن بهداشتی هاي مراقبت سیستم ظرفیت و ها توانایی بر غلبه خطر و
 تـأثیر  اسـت  ممکـن  دوم مـوج  شـود،  قطـع  مختلـف  حفـاظتی  اقـدامات  اگـر  یا و شوند ابتال مستعد جمعیت از اي فزاینده تعداد اگر که دهد می
 رفـع  و بازگشـایی  بـراي  مورداسـتفاده  مختلـف  هـاي  اسـتراتژي  ییتوانا این بر عالوه باشد. داشته بهداشتی هاي مراقبت سیستم بر اي سابقه بی

 بـر  19 کوویـد  اول مـوج  تأثیر مطالعه این در شد. بررسی بهداشتی هاي مراقبت سیستم توجه قابل تسکین و فشار کاهش ارائه در ها محدودیت
 کـرنش  اول مـوج  از حاضـر  حـال  در کـه  ها بیمارستان روي بر احتمالی دوم موج انتظار مورد تأثیر و متحده ایاالت در بیمارستانی سیستم روي
 مورد در گیري تصمیم در دولتی مقامات و گذاران سیاست بهداشتی، هاي مراقبت ریزان برنامه به تواند می نتایج این که است شده بحث کند، می

 باشد. کننده کمک کشور در عادي شرایط به بازگشت زمان مورد در موردنیاز اضافی منابع
 

 RNA تسـت  )2020 فوریه 27 تاریخ (در هلند در 2 کوروناویروس حاد تنفسی سندرم شدید عفونت از شده گزارش مورد اولین از پس روز 10
 در ما هدف است. بوده مثبت هلند جنوب در بیمارستان 9 در تیبهداش هاي مراقبت کارکنان از نفر 1497 از درصد) 4( نفر 55 19 کووید سارس

 9 از بیمارسـتان  سـه  در مقطعـی  مطالعـه  یـک  است. بوده بهداشتی هاي مراقبت کارکنان در عفونت احتمالی منابع از آگاهی کسب مطالعه این
 قبل روز 10خفیف) تنفسی عالئم با (تب بالینی ئمعال اساس بر بیشتر 2 کووید سارس عفونت عالئم شد. انجام هلند جنوب در واقع بیمارستان

 اطالعات این و آمد دست به بهداشتی هاي مراقبت کارکنان با ساختاري هاي مصاحبه طریق از اپیدمیولوژیک هاي داده شد. بررسی غربالگري از
 شد. ترکیب بیماران و بهداشتی هاي مراقبت کارکنان از شده گرفته بالینی هاي نمونه در 2 کووید سارس ژنوم کل توالی از هایی داده با
 

 میـزان  شـد.  انجام Covid-19 عفونت اپیدمی ارزیابی براي هاپکینز جان دانشگاه و بهداشت جهانی سازمان توسط شده ارائه بزرگ هاي داده
 خـونی  گـروه  توزیـع  با رابطه در نمایی -میانی مرحله در مرگ موارد و عفونت تولیدمثل، تعداد ومیر، مرگ و عفونت شدن برابر دو زمان و رشد

 منفی رابطه B خونی گروه با که درحالی دارد، ارتباط داري معنی طور به A خون گروه با ومیر مرگ و آلودگی رشد میزان گرفت. قرار موردبررسی
 کنند. می تجربه برداري نمونه اولیه مرحله در را مرگ و آلودگی کمتر )B ٪30) خونی گروه دارند A خونی گروه که يافراد با مقایسه در دارد.

Covid- عفونت درنتیجه نشد. دیده دار معنی آماري ازنظر اختالف اما بود، خونی هاي گروه بقیه از تر پایین کمی A خونی گروه در R0 اگرچه
 شـرایط  و هستند Covid-19 عفونت به ابتال مستعد A خونی گروه مبتالبه افراد و است مرتبط خونی گروه وزیعت با توجهی قابل طور به 19

 هستند. برخوردار بیشتر ومیر مرگ میزان و باالتر اپیدمی
 

 در پیشگیرانه اقدامات از استفاده دیگر برخی و بیماري سرکوب هدف را شدید قرنطینه اقدامات کشورها زا برخی 19 کووید ویروس با مبارزه در
 کـه  دهد می پاسخ سؤال این به حاضر مقاله حال گرفتند. نظر در بیماري شیوع کاهش براي راهی عنوان به را پذیر آسیب افراد از محافظت کنار
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 کـه  اسـت  ایـن  مقاله دیگر هدف است؟ مناسب ها محدودیت دیگر اعمال و قرنطینه از اعم ها ودیتمحد ي همه یا برخی ترك براي زمانی چه
 تأثیر با هم آن شود عفونی بیماري شیوع طول در آلوده افراد بین در توجهی قابل ناهمگونی باعث تواند می جمعیت ناهمگونی چگونه بدهد نشان

 آینده. در بیماري عفونت خطر رساندن حداقل به باهدف خروجی هاي سیاست عملکرد و جمعی دسته ایمنی سطح بر متقابل
 

 مواقـع  در ویـژه  بـه  اسـت  شـده  مشـخص  سـریع  پاسخگویی و بالینی تحقیقات تسهیل براي اي فزاینده طور به ها داده گذاري اشتراك به اهمیت
 موسسـه  چندین با Nerve Coro اعصاب مطالعات گروه است. مهم بسیار ،CoV-SARS-2 گیر همه بیماري مانند المللی، بین ارياضطر

 کرد. مشخص باشد مرتبط COVID-19 با که جدید یا نادر عصبی هاي سندرم توصیف براي را اي گسترده همکاري انگلستان، در
 
 با وریدي داخل صورت به چه و خوراکی صورت به چه ) VC ( C ویتامین باالي تجویز حاضر حال در مناسب داروي و واکسن عدم به توجه با

 افـراد  بـراي  نیـز  رانهپیشگی اقدام یک عنوان به و شود گنجانده COVID-19 درمان در باید رژیم این بنابراین، نیست همراه جانبی عوارض
 گیرد. قرار مورداستفاده باالتر خطرات با بهداشتی هاي مراقبت کارمندان مانند مستعد

 
 مواقـع  در ویـژه  بـه  اسـت  شـده  مشـخص  سـریع  پاسخگویی و بالینی تحقیقات تسهیل براي اي فزاینده طور به ها داده گذاري اشتراك به اهمیت

 موسسـه  چندین با Nerve Coro اعصاب مطالعات گروه است. مهم بسیار ،CoV-SARS-2 گیر همه بیماري مانند المللی، بین اضطراري
 کرد. مشخص باشد مرتبط COVID-19 با که جدید یا نادر عصبی هاي سندرم توصیف براي را اي گسترده همکاري انگلستان، در
 

 با کند می ارزیابی را بیماري درمان مداخالت ایمنی و آیی کار که بالینی کارآزمایی تحقیقات ،2019 ویروس کورونا جهانی اورژانس به پاسخ در
 ردیـابی  بـراي  فـوري  نیـاز  یک ظهور، حال در آزمایشی هاي یافته و اطالعات در شتاب سرعت به توجه با شوند. می رو روبه اي سابقه بی سرعت

 ایـن  بـه  پاسـخ  در دارد. وجـود  شود، می انجام کجا از هایی کارآزمایی چه اینکه درك و مشابه موارد تکرار از جلوگیري بالینی، هاي کارآزمایی
 هـوش  بـر  مبتنـی  هـاي  روش از استفاده کردند. تهیه ها آزمایش کلیه آوري جمع براي 19 کووید بالینی کارآزمایی پرونده یک محققان سؤاالت

 کامل از اطمینان براي .کند می جویی صرفه دقت بردن بین از بدون را ها ورودي همه دستی بررسی براي موردنیاز زمان از ٪80 تا 50 مصنوعی،
 رفتن دست از احتمال اي، مرحله سه فرآیند این با شد. استفاده CovidLit مانند محتوا آوري جمع خدمات از ها داده آوري جمع استراتژي بودن

 هستند. 19 کووید جهانی تحقیقات انواع نماینده حاصل هاي داده بنابراین و یابد می کاهش شدت به مهم نشریات
 

 تمـام  ایجادشـده  اقتصـادي  بحـران  شـد،  گسـترده  بسیار ازآن پس اقتصادي مشکالت جهان تمام به آن گسترش و 19-کووید پاندمی متعاقب
 در کـارگر  کننـده  تـأمین  عمده آن مهاجر جمعیت که رومانی مانند کشورهایی در بخصوص بحران این داد. قرار تأثیر تحت را جهان کشورهاي
 ایـن  بازگشـت  نبـود  رومانیـایی  کـارگران  گسـترده  بیکاري فقط مشکالت، این آورد، پدید را بسیاري مشکالت هستند اروپا صنعتی کشورهاي

 است. افزوده موجود بحران بر بود نیز اروپا غربی کشورهاي در که کورونا شیوع کانون از کارگران
 

 بـه  پاسخ در ووهان شهر زمان آن از شد. پدیدار چین ووهان در جدید، کورونا ویروس از حاصل حاد تنفسی حاد سندرم ،9201 سال دسامبر در
 و فیزیکـی  فاصـله  رعایـت  تأثیر ارزیابی مطالعه هدف است. داده انجام را کار محل و مدرسه تعطیلی جمله از اي سابقه بی اقداماتی بیماري این

 است. جهان نقاط سایر براي بیماري این از بیشتر درك و بینش ارائه امید به ،19 کووید اپیدمی پیشرفت کنترل بر دور راه از اقدامات
 

 عبـارات  رسـد  مـی  نظـر  به کند. یم بررسی را COVID-19 گیري همه طول در پوستی مشکالت و ها بیماري محبوبیت شاخص مطالعه این
 "تناسـلی  زگیـل " ،" "contagiosum moluscum و "مـو  ریـزش " ،"اگزمـا " ،"آکنـه " مثل گوگل در ایتالیا و ترکیه در شده جستجو

 از مـردم  بـاالي  درك دهنده نشان که است؛ کاهش حال در COVID-19 گیري همه طی در "آفتاب ضد" و "پوست سرطان" ،"بوتاکس"
 است. شرایط این
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 فاصـله  رعایـت  دادن کمیـت  بـین  آمـاري  دار معنـی  و قـوي  همبستگی یک دادن نشان براي واقعی هاي داده از استفاده با حاضر مطالعه نتایج

 گـذاري  فاصـله  تـأثیر  که داد نشان آماري وتحلیل تجزیه شد. انجام 91 کووید موردي رشد کاهش و مردم تحرك الگوهاي اساس بر اجتماعی،
 نیازمنـد  اسـت  ممکن و نیست درك قابل محدودیت هاي طرح اجراي از پس روز 12–9 حداقل براي احتماالً بیماري انتقال کاهش بر اجتماعی

 تـا  .باشد بررسی براي )شدن گزارش قابل و عمومی حال دنش بدتر عفونت، به ابتال از پس عالئم بروز براي موردنیاز زمان( تري طوالنی زمان
 بیمـاري  طغیـان  با مقابله براي اصلی اقدامات از یکی اجتماعی فاصله رعایت نباشد، دسترس در اي گسترده طور به 19 کووید واکسن که زمانی
 شود. گرفته بکار آینده در کشورها در اجتماعی هفاصل مورد در موقع به گذاري سیاست از حمایت منظور به باید ها یافته این و بود خواهد

 
 آسـتانه  اسـت.  همـراه  ومیر مرگ باالي میزان با و افتد می اتفاق 19 کووید مبتالبه بیماران از نیمی در جراحی اعمال دنبال به تنفسی مشکالت

 سـال.  70 باالي مردان در مخصوصاً باشد، باالتر عادي زمان به نسبت باید 19 کووید پاندمی زمان در جراحی اعمال انجام براي گیري تصمیم
 شود. استفاده االمکان حتی جراحی غیر هاي درمان از و افتد تعویق به باید اورژانس غیر جراحی اعمال

 
 بـراي  استراتژیک حل راه عنوان به خصوصی هاي شرکت و ها دولت توسط بهداشتی دیجیتال هاي آوري فن طریق از ها داده پردازش و آوري جمع

 و اخالقـی  مرزهـاي  حـال،  بـااین  شـود.  می ترویج خصوصی هاي شرکت و ها دولت توسط جهان سراسر در ،COVID-19 گیري همه کاهش
 جهـان  سـطح  در پیچیـده  بحـث  یـک  و است نامشخص بیماري این کنترل خصوصاً کنترل اهداف براي دیجیتالی ابزارهاي از استفاده انونیق

 مـا  گذاران، سیاست و دانشمندان به کمک براي است. آمده پدید عمومی بهداشت براي دیجیتالی ابزارهاي به مربوط خطرات و ها وعده پیرامون
 تمـاس،  ردیابی و نزدیکی شامل موارد این دهیم. می ارائه هستند استفاده حال در که را دیجیتال بهداشتی اصلی هاي برنامه از شناسی نوع یک

 و مقطعـی  مسـائل  آن، خـاص  خطـرات  مـورد  در مـا  هـا،  ایـن  از هرکـدام  براي است. جریان سازي مدل و ها قرنطینه کنترل عالئم، بر نظارت
 راهکارهـاي  گیرنـدگان  تصـمیم  سـایر  و گـذاران  سیاسـت  براي عملی، راهنمایی نیازها شناخت با سرانجام، م.کنی می بحث اخالقی هاي نگرانی
 کنیم. می پیشنهاد را دیجیتال بهداشتی ابزارهاي از استفاده و اخالقی

 
 افزایش نیز را بیماري با مرتبط غیرمستقیم ومیر مرگ همچنین دهد. می افزایش را ویروس از ناشی میر و مرگ 19 کووید پاندمی که حالی در

 به دسترسی کاهش و بهداشتی سیستمهاي در اختالل از ناشی که ومادران سال 5 زیر کودکان اضافی میرهاي و مرگ مطالعه دراین است. داده
 9,8 وکودکان مادران سالمت اساسی مداخالت پوشش اگر آن در که کردیم طراحی را سناریو سه ما یم.ا کرده بررسی را است بوده غذایی مواد

 بـه  مـا  هستند. فرضی ما سناریوهاي چه اگر یابد. می افزایش درصد 50 تا 10 میزان به نیز زندگی رفتن هدر شیوع یابد درصدکاهش 51,9 تا
 ابزار از متوسط درآمد با و درآمد کم کشور 118 در ما پاندمی. زمان در تقاضا و عرضه گزارشات به توجه با هستیم. واقعیت در ان انعکاس دنبال

 مرگهـاي  مـا  بـزنیم.  تخمـین  سناریویی هر تحت را سال 5 زیر وکودکان مادران اضافی ومیر مرگ میزان تا کردیم استفاده شده ذخیره زندگی
 کردیم. مقایسه ماه 12 و ماه 6 ماه، 3 با و کردیم برآورد ماه یک براي رو اضافی

 
 و مختلف نژادهاي با جوامع بر نامتناسبی طور به که است شده ها خانواده براي مالی و بهداشتی بالقوه هاي چالش موجب COVID-19 شیوع

 و بهداشـتی  پوشـش  سـالمتی،  اي زمینـه  شـرایط  بـه  مربوط هاي داده آنالیز نتایج گذارد. می تأثیر تصادياق و بهداشتی هاي نابرابري از ترکیبی
 اثـرات  بررسـی  منظـور  بـه  آمریکـا،  مختلف ایاالت در قومیت و نژاد اساس بر اقتصادي و اجتماعی عوامل و بهداشتی هاي مراقبت به دسترسی
 کـه  بـود  آن از حـاکی  اولیـه  هـاي  داده گرفت. قرار وتحلیل تجزیه مورد قومی / ژادين هاي گروه در COVID-19 مالی و بهداشتی متفاوت

19-COVID آلوده صورت در پوست رنگی جوامع .1 که: شد دیده مطالعه این در گذارد. می تأثیر نژادي مختلف هاي گروه بر نابرابري طور به 
 .2 هسـتند.  شـدیدتري  بیمـاري  به ابتال خطر معرض در سفیدپوستان با ایسهمق در اي زمینه شرایط بیشتر میزان دلیل به کروناویروس به شدن

 اسـت  ممکـن  زیرا بود، خواهند روبرو COVID-19 به مربوط درمان و آزمایش به دسترسی هاي چالش با زیاد احتمال به پوست رنگی جوامع
 و مـالی  خطـرات  بـا  ها پوست رنگی جوامع .3 شوند. روبرو انسفیدپوست به نسبت درمانی هاي مراقبت به دسترسی موانع با و نباشند بیمه ها آن
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 جمعیت کل از ٪45 پوستان سیاه کلمبیا، در ، مثال براي هستند. روبرو اجتماعی و اقتصادي شرایط دلیل به COVID-19 با مرتبط بهداشتی
 بنـابراین  شـدند.  می شامل را ومیر مرگ از ٪59 و سکروناویرو توسط شده تائید موارد از ٪29 ، 2020 سال آوریل 6 از اما دهند، می تشکیل را

 دریافـت  و دسترسـی  در هـاي  نـابرابري  روي بـر  و جوامـع  در COVID-19 تـأثیر  درك بـراي  قومیت و نژاد اساس بر جامع هاي داده آنالیز
 در را کروناویروس مورد در قومی و نژادي هاي داده گزارش درخواست آمریکا CDC سازمان بود. خواهد مهم اقتصادي و بهداشتی هاي کمک
 است. داده را مختلف هاي ایالت

 
 سینوس جراحی که است داده نشان اخیر آزمایش است، داشته تأثیر endonasal جراحی روي چشمگیري طور به COVID ‐ 19 بیماري

 بـراي  اسـتراتژي  یـک  عنوان به را نازوفارنکس مکش تحقیقی، در است. بوده همراه جراحی قسمت مجاورت در هوا در وجودم ذرات تولید با ها
 داخلـی  حفـره  دو هـر  کـه  داد نشـان  تحقیق این نتایج شد. ارزیابی endonasal شده سازي شبیه جراحی فعالیت طی در ذرات انتشار کاهش
 P( جراحی عمل زمان مدت طول در میکرومتر 10-1 محدوده در توجهی قابل ذرات تولید موجب جراحی نحی در بینی) و باال فک داخلی (دیواره

 نتایج همچنین شد. می هوا در موجود ذرات شناسایی باعث نازوفارنکس مکش از استفاده که درحالی شدند، می مکش از استفاده بدون )0,001<
 در مقابـل،  بینی سوراخ طریق از نازوفارنکس مکش از استفاده جراحی، هاي اتاق در N95 اسکم از استفاده بر عالوه که داد نشان مطالعه این
 اسـت  ممکن که دهد می ارائه را فوري اقدام یک روش این کرد. خواهد کمک جراحی ایمنی افزایش به هوا در موجود ذرات رساندن حداقل به

 دهد. افزایش را جراحی ایمنی
 

 راهبردهـاي  از آگـاهی  و تأثیر درك براي مقاله این در است. جهان سراسر در عمومی سالمت براي جدي تهدیدي 19 کووید جهانگیر بیماري
 کـردیم.  اسـتفاده  بهداشـتی  سیستم تظرفی و کیفیت بیماري، شدت تماس، الگوهاي شناسی، جمعیت به مربوط هاي داده از بیماري، این کنترل

 نسلی بین تماس با همراه بهداشتی سیستم محدود ظرفیت اما دهد کاهش را کلی خطر است ممکن درآمد کم کشورهاي در جوان هاي جمعیت
 گیرد. می نادیده را مزیت این زیادي حد تا سنی) هاي گروه سایر با ها (جوان

 
 و بیماریـابی  اسـتراتژي  بیمـاري  اوایل در کند، تغییر باید نیز بیماري این با مدیریت و برخورد نحوه جهان در 19-کووید گسترده شیوع متعاقب
 ایـن  هـدف  گـردد.  تلقی اقدامات مرکزي ههست عنوان به نباید اقدام این بیماري گسترده شیوع از بعد اما بود جوابگو و مناسب بیماران قرنطینه

 ست. بیماري این با مقابله براي بروز و جدید کار راه ارائه مقاله
 

 درصـد  16 در 19 کوویـد  شـدید  ماريبی است داده نشان مطالعات نتایج است. نشده مشخص 19 کووید با مرتبط عوارض از کاملی طیف هنوز
 به منجر آن، متعاقب سیستمیک یا آلوئولی داخل هاي لخته تشکیل و انعقادي اختالالت است داده نشان جاري مطالعه نتایج دهد. می رخ موارد

 توجـه  مسـتلزم  19 وویـد ک مبتالبـه  بیمـاران  بقـا  و بهبـودي  شـود.  مـی  وریدي ترومبوآمبولی بعدي خطرات با بیماران مواجه و بیماري تشدید
 است. خونی و انعقادي اختالالت همچون 19 کووید بیماري مهم عوارض به درمانگران و گذاران سیاست

 
 شـدید  فـرم  سمت به بیماري نوزادان و کودکان از کمی نسبت در حال بااین است؛ مالیم شدت با بیماري یک نوزادان و کودکان در 19 کووید

 است. نادر طورکلی به مرگ عنوان به نهایی پیامد که هرچند است ventilation Prolong و ICU در پذیرش به نیاز که یابد می گسترش
 

 نتـایج  روي بر بیشتر و شود می بهداشتی هاي مراقبت سیستم کمبود به منجر کوتاهی زمان مدت در COVID-19 واردم تعداد سریع افزایش
 )DCI( روزانـه  تجمعـی  شـاخص  و COVID-19 مبتالبه بیماران بین نتایج ارتباط بررسی منظور به مطالعه این گذارد. می منفی تأثیر بیمار
 آن روزهـا  تعـداد  بـر  تقسـیم  تجمعـی  مـوارد  بـا  و شـده  تعریـف  COVID-19 جدید موارد روزانه عدادت میانگین عنوان به که است شده انجام

 در نتایج بهبود و COVID-19 جدید موارد تعداد کاهش به تواند می عفونت کنترل دقیق اقدامات طریق از DCI کاهش است. شده محاسبه
 کند. کمک COVID-19 مبتالبه بیماران
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 طریـق  این از تا ویروس، تکثیر ریاضی هاي مدل از استفاده با است 19-کووید بیماري درمانی مختلف هاي رژیم اثربخشی برآورد مطالعه هدف
 اثربخشـی  درمـان  شـروع  زمـان  در تـأخیر  تصـور  در اسـت  مهم بسیار ویروسی درمان شروع زمان سنجید. بتوان را مختلف هاي درمان تأثیر
 بود. نخواهد مناسب مطالعه در شده ذ.ر داروهاي از کدام هیچ

 
 از حمـایتی  و دولتـی  حقیقاتت صنعت، المللی، بین سطح در پزشکی دانشگاهی رشته در کودکان در سرطان هاي بیماري متخصصان از گروهی
 به کارگروهی این خاص طور به که کردند بحث ویروس کورونا زمینه در کودکان سرطان تحقیقات به مربوط هاي چالش مورد در اخیراً سرطان،

 و جـاري  بـالقوه  یرتـأث  (ب) است. داشته کودکان سرطان پیامدهاي تغییر در اي ترجمه تحقیقات که اساسی نقش (الف) کند: می توجه زیر موارد
 کاربرد درمانی و انکوژنز ایمنی، اکتشافات در است ممکن که 19 کووید تحقیقات حوزه هدف (ج) کودکان. سرطان تحقیقات در 19 کووید آتی

 بعدازآن. ي دوره و 19 کووید بیماري طول در کودکان سرطان تحقیقات زمینه در آینده هاي راهنمایی و مالحظات (د) باشند. داشته
 

 تـب،  دچار مراجعه از قبل هفته طی در وي است. کرده مراجعه اورژانس به بود شده نفس تنگی دچار بعدازاینکه روز دو سالم ساله 50 فرد یک
 110 قلب ضربان فارنهایت)، درجه 103گراد( سانتی درجه 39,5 بدنش دماي است. بیمار شدت به رسد می نظر به او است. بوده خستگی و سرفه
 بیمـار  کـه  درحـالی  درصـد  87 خون اشباع اکسیژن است. جیوه متر میلی 60/130 فشارخون و دقیقه در تنفس 24 تنفس تعداد دقیقه، در ضربه
 دوطرفه هاي کدورت سینه، قفسه رادیوگرافی است. لنفوپنی با لیتر میکرو هر در تا 7300 سفید هاي گلبول تعداد کند. می تنفس را محیط هواي

 حـاد  تنفسـی  سندرم وجود )PSR-RT( معکوس برداري رونوشت پلیمراز اي زنجیره واکنش آزمایش دهد. می نشان را ریه پارانشیم در دار لکه
 کنید؟ می مدیریت و ارزیابی چگونه را نمونه این کرد. تائید فارنکس نازو سواپ نمونه در را 2 کووید سارس

 
 هـا  جراحـی  از بعضـی  درمـانی  مراکـز  بـه  مـردم  مراجعـات  کـاهش  و بیمارسـتانی  هاي تخت اشغال دلیل به 19-کووید بیماري شیوع زمان در

 جهـت  مناسـب  راهکـار  یـک  ارائـه  مطالعه این از هدف شود، می نیز پوستی ايتوموره جراحی در کاهش شامل موضوع این است یافته کاهش
 است. ها جراحی از نوع این مدیریت

 
 بیمـاري  ایـن  هـاي  ویژگی و انتقال امیکدین از آگاهی داشتن خصوص، این در ها نگرانی افزایش و چین ووهان در 19 کووید بیماري شروع با

 است. مهم بسیار مناسب درمان و واکسن نبودن دسترس در باوجود بیماري انتقال از جلوگیري و پیشگیري هاي روش براي جدید
 

 از بار اولین 19 کووید است. شده تبدیل 1918 آنفلوانزاي پاندمی از شده ثبت پاندمی پنجمین به 19کووید نوظهور انسانی ویروس کورونا بیماري
 ها ویروس بندي طبقه المللی بین کمیته توسط رسمی صورت به ویروس کورونا یافت. گسترش جهان سراسر در متعاقباً و شد گزارش چین ووهان

 2 کوویـد  سـارس  کـه  است این بر اعتقاد شد. معرفی )2کووید (سارس2 ویروس کورونا تنفسی دحا سندرم عنوان به فیلورژنیک آنالیز اساس بر
 سـرعت  بـه  و اسـت  مسـري  بسـیار  ویروس ازآنجاکه است. کرده پیدا انسان به انسان انتقال توانایی بعدها که است حیوانی ویروس کورونا یک

 ایـن  تکامـل  و بالقوه منشأ اساسی، خصوصیات مورد در مروري مقاله این در ابد.ی می تکامل انسانی جمعیت در مداوم طور به و یابد می گسترش
 برابـر  در واکسـن  تولیـد  و ضدویروسی هاي طرح زایی، بیماري مطالعات براي است ممکن عوامل این کنیم. می صحبت نوظهور ویروس کورونا

 باشد. حیاتی بسیار ویروس
 

 پانـدمی  یک به تبدیل سرعت به و گرفته نشات چین از که است شده شدیدي تنفسی بیماري جدي شیوع به منجر )19 (کووید ویروس کورونا
 مهـار  دنبـال  به یعموم بهداشت مقامات که ازآنجایی است. داشته بوده سابقه بی امروزي مدرن عصر در که اي گسترده پیامدهاي و شده جهانی

 دنیا هاي رسانه مواجهه است: آمده وجود به مرتبط تهدید یک هستند. جهان سراسر در مردم سالمتی براي آن آور زیان اثرات کاهش و ویروس
 هـاي  اکـنش و اضطراب، افزایش باعث تواند می اجتماعی بحران شرایط در ها رسانه با مکرر مواجهه که داد نشان ما تحقیقات بحران. مقابل در
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 گرانی بار خود این که شود می سالمت نامناسب و نشده محافظت رفتارهاي ایجاد و افراد سالمت سطح آمدن پایین به منجر که شدید استرسی
 موجود. مالی منابع و بهداشتی هاي مراقبت تسهیالت ارائه روي بر شود می

 
 ولـی  است شده داده گذارد می بیماري روي بر جنس و سن که هایی تفاوت و )Covid-19( 2019 کورونا بیماري مورد در زیادي هاي گزارش

 تـا  سمـار  1 بین لوئیزیانا در اوچنر) (سالمت یکپارچه بهداشتی سیستم یک در بیماران به مربوط هاي داده نگر، گذشته کوهورت مطالعه این در
 کـل  در گرفـت.  قرار موردبررسی است، شده مثبت )CoV-SARS-2( 2 کروناویروس تست که کسانی و شده بررسی 2020 سال آوریل 11

 و اسـپانیایی  نفر 9 نداشتند، از را قومی گروه یا نژاد به مربوط اطالعات نفر 84( شدند حذف مطالعه از نفر 145 که مثبت شده تست بیمار 3626
 داشـت،  وجـود  مـا  هـاي  وتحلیـل  تجزیـه  در که مثبت Covid-19 بیمار 3481 از بودند). دیگري قومی هاي گروه یا نژاد از یا ییآسیا نفر 52

 باال فشارخون دیابت، چاقی، بیشتر شیوع پوست سیاه بیماران در بودند. بومی غیر سفید ٪29,6 و اسپانیایی غیر پوست سیاه ٪70,4 زن، 60,0٪
 در و )بیمـار  1382( داشتند مثبت کورونا آزمودن که بیماران از ٪39,7 کل در شد. می دیده سفیدپوستان بیماران به نسبت کلیه مزمن بیماري و

 بـار  نشـانگر  در بـاالتر  نمره سن، افزایش سیاه، نژاد متغیره، چند آنالیزهاي در ند.بود پوست سیاه ها آن درصد 9/76 که بودند بستري بیمارستان
 منطقـه  در اقامـت  )،Medicaid or Medicare( عمـومی  بیمـه  )،illness of burden greater a dicatingin( بیماري بیشتر

 در .بودنـد  پوسـت  سـیاه  ٪70,6 بودنـد،  مـرده  Covid-19 از کـه  بیمـار  326 بـین  از بود. همراه بیشتري شانس افزایش با چاقی و درآمد کم
 شـامل:  بودنـد  بیمارسـتان  در بیشـتر  مـرگ  باعـث  که متغیرهایی )،analyses nteve-to-time( پیامد دادن رخ زمان مدت وتحلیل تجزیه

 در مـرگ  خطـر  (نسبت نداد نشان ارتباط باالتر مرگ با مستقل طور به سیاه نژاد حال، بااین بود. شدیدتر تنفسی مشکالت داشتن و سن افزایش
race, white vs. death for ratio hazard ;0.89 %95 ( ).17/1 تـا  68/0 درصـد،  95 اطمینـان  بافاصـله  ،89/0 سـفید،  نـژاد 

1.17 to 0.68 interval, confidence.( 
 

ـ  انعقـاد  پرکاري با همراه اغلب است )CoV-SARS-2( 2 کروناویروس تنفسی عفونت شدید سندرم سبب که 2019 کروناویروس  و ذیريپ
 وقایع )،PE( ریوي آمبولی کلیه، و ریه به آسیب سبب رونده پیش بیماري یک عنوان به ازحد بیش پذیري انعقاد اما است. منتشر رگی درون انعقاد

 مـورد  در منتشرشـده  مطالعـات  اساس بر حاضر مطالعه در شود. می مبتالیان در مغزي سکته و مکرر خط انسداد )،VTE( وریدي ترومبوتیکی
 کودکان براي انعقادي ضد عوامل و ترومبوز خطر ارزیابی تصویربرداري، هموستاتیک، ارزیابی براي اولیه هاي توصیه کودکی، دوران در ترومبوز
 است. شده ارائه 19 کووید با بستري

 
 ازجمله محیطی پارامترهاي به توجه تنفسی هاي قطره ریز و شخص به شخص انتقال راه به توجه بر عالوه ،COVID-19 بیماري انتقال در

 بـا  بـاد  وزش سـرعت  و شبنم نقطه افزایش و رطوبت و دما کاهش جمعیت، تراکم مانند عواملی به توجه بر عالوه دارد. زیادي اهمیت وهوا آب
 دارد. همبستگی بیماري موارد تعداد

 
 شـده  تائید موارد رشد نرخ در متحده ایاالت توسط اتخاذشده ها، رستوران و مشاغل مدارس، تعطیلی ازجمله پویا هاي سیاست تأثیر مقاله این در

19-Covid طریق از افراد ابجاییج هاي گزارش توسط که اجتماعی گذاري فاصله رفتارهاي و Google رفتار پاسخ است، شده گیري اندازه 
 عوامـل  انتقـال  خطـرات  مـورد  در هـا  سیاسـت  شـد.  انجـام  کشوري ها داده از استفاده با انتقال خطرات از جدیدي اطالعات به مردم داوطلبانه

 رفتـار  در شـده  مشـاهده  تغییـرات  از اي عمده بخش ها، سیاست در تغییر که دهد می نشان و است افراد اجتماعی گذاري فاصله رفتار کننده تعیین
 تـا  02/0 بـین  موارد هفتگی رشد ها) محدودیت حفظ (ضمن غیرضروري مشاغل تعطیلی فقط حذف دهد. می توضیح را اجتماعی گذاري فاصله

 کـاهش  25 / 0-0 / 1 بـا  را پرونـده  رشد نرخ توانست می آوریل 1 تاریخ در کارمندان براي اجباري صورت هاي ماسک یابد. می افزایش 06/0
 دهد.
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 پیشـگیرانه  مـداخالت  طراحـی  منظور به متفاوت، هاي جمعیت در ثانویه موارد بررسی و اول مورد کشف ویروسی، هاي بیماري اپیدمی دوران در
 فـدرال  و محلـی  ایـالتی،  عمـومی  بهداشت هاي آژانس بررسی طبق شود. می محسوب ویروسی بیماري هر دمیولوژياپی ضروریات جزء بعدي،
 برگشـته  چین از که بود اش زندگی 60 دهه در زنی متحده، ایاالت ایلینویز در 19 کووید بیماري مورد اولین ،2020 ژانویه 23 در USA ایالت

 مسافرت، از بازگشتش از بعد هفته یک که بود رفته بیمارستان در شده بستري بستگان از یکی مالقات به مرتب طور به چین ووهان در وي بود.
 تماس داشته، شدید سرفه که همسرش با ولی بود نرفته مسافرت که بود اول بیمار همسر دوم، بیمار شد. بستري بیمارستان در پنومونی دلیل به

 بـاهم  ماسـک  بـدون  ي چهـره  به چهره متقابل روابط و اند خورده می غذا باهم اند، کرده می ندگیز هم کنار در همسرش و او است. داشته مکرر
 مثبت او )PCR( 19 کووید آزمایش نتیجه و بستري بیمارستان در شدید نفس تنگی دلیل به اول، بیمار با تماس از روز 8 از بعد وي اند. داشته
 بـه  شـخص  انتقـال  کـه  داد نشان مطالعه این نتایج شد شناسایی نفر دو هر براي شخص با شخص تماس مورد 350 طورکلی به گردید. اعالم

 افتد. می اتفاق باشد، عالئم داراي اول نفر که درحالی نفر دو بین نشده محافظت و طوالنی تماس طریق از CoV-SARS-2 شخص
 

 در )NTD-S1، RBD، S2( قطعـات  از بسـیاري  کـه  انـد  داده نشـان  CoV-MERS و CoV-SARS مـورد  در شده انجام مطالعات
CoV-SARS RBD- شوند. استفاده ویروس این واکسن و درمان غالب در nAbs تولید براي اهدافی عنوان به توانند می S هاي پروتئین

 براي اختصاصی هاي بادي آنتی حاوي ترکیبات کنند. خدمت خاص و قدرتمند nAbs تولید ايبر مهم هدف یک عنوان به تواند می همچنین 2
RBD پروتئین در مناطق سایر و S قدرت و وسعت است ممکن nAbs 2 برابـر  در را-CoV-SARS را آن جهـش -فـرار  هـاي  سـویه  و 

 مبـارزه  در شده آموخته هاي درس اما شود می استفاده 19 کووید درمان براي بهبودیافته بیماران از شده احقاق انسانی سرم ببخشد. بهبود بیشتر
 اثـر  باعـث  اسـت  ممکن دهند، می قرار هدف S پروتئین در را RBD غیر مناطق که هایی NAbs غیر از برخی که دهد می نشان سارس با

 بدهد. مضر ایمنی هاي پاسخ و شده ویروسی هاي بیماري و ها عفونت سایر بر غلبه براي )ADE( بادي آنتی به بدن وابستگی
 

 تعـداد  کـه  شد مشخص است. کرده تحلیل مختلف کشورهاي در را 19 کووید پاندمی اولیه انتقال رشد نرخ با مرتبط خطر عوامل مقاله این در
 بـراي  و کردنـد  انتخـاب  را مورد 30 کشور هر در شروع نقطه عنوان به کند. می دنبال را خاصی نماي یک تقریباً گسترش اولیه مراحل در موارد
 کمـک  بـا  نماهـا  خطـی  همبسـتگی  دنبـال  بـه  کشور 126 براي شد. ثبت را اولیه نمایی رشد یک ترتیب بدین و کردند؛ بررسی روز 12 مدت

 حـرارت  درجـه  انـد.  پیـداکرده  value p از اسـتفاده  با زیر متغیرهاي با مثبت تگیهمبس یک که اند؛ بوده دیگر متغیرهاي با کنندگان مشارکت
 اپیدمی شروع تاریخ ،)5−10⋅1(المللی بین گردشگران تعداد ،)6−10⋅8(زندگی به امید ،)6−10⋅3(کار سن به باال سن نسبت ،)7−10⋅4پایین((
 ،)4−10⋅1(مــردان در چــاقی ،)5−10⋅6ریــه( ســرطان )،5−10⋅6(خــانوادگی هــاي وبــش خــوش در تمــاس بــاالي ســطح ،)5−10⋅2(اولیــه

 هاي نمونه ،0,004(اشعه شاخص ،)0,0036(سیگار روزانه مصرف شیوع ،)0,0019(الکل مصرف ،)4−10⋅3(سرطان شیوع ،)4−10⋅2(شهرنشینی
 بـین  هـم  قـوي  ارتبـاط  کشور). 50 تقریباً کوچک هاي نمونه در ،value0.002-p-0.006(دي ویتامین پایین سطح ،)کشور 73 در کوچک
 )+B 2)⋅10−4 بـا  منفـی  همبسـتگی  +.A )3−10⋅2و( )RH 2)⋅10−5 بـا  مثبـت  همبسـتگی  بـود.  خـونی  گـروه  و 19 کووید بیماري

 پـایین  پوشـش  ،1 نـوع  دیابـت  ،CO2 انتشـار  بـا  )of value-p 0.02∽0.03متوسـطی(  و مثبت همبستگی همچنین است. آمده دست به
 است. دهش پیدا سل بیماري واکسیناسیون

 
 ابـزار  یـک  مطالعـه  این در رود. می کار به COVID-19 پاندمی گسترش بررسی براي کلیدي شاخص یک عنوان به )R0( پایه مولد میزان
 طی در مداخله از بعد و قبل پارامتر این است. شده ارائه اروپایی کشور 15 براي مداخالت زمان و R0 استنباط و تعیین جهت محور داده آنالین
 براي داشتند، استنباطی پارامترهاي در زیادي شباهت هم به نزدیک کشورهاي از برخی گردید. محاسبه اروپایی کشور 51 از یک هر در اپیدمی

 شـواهد  همچنـین  یافـت.  کـاهش  0,7 به 2,3 از ها آن R0 مقدار ها، محدودیت گرفتن کار به از بعد اتریش و سوئیس همسایه، کشور دو مثال
 چون است نشده دیده همسایه کشورهاي بین اختالفات و تشابه براي دلیلی هنوز البته شد. دیده اوکراین و فرانسه ایتالیا، پاریس، براي مشابهی
 سـازي  مـدل  نتـایج  دارد. بسـتگی  جمعیـت  در اجتمـاعی  تتعـامال  و جمعیتی هاي ویژگی همچنین و ها دولت اقدامات به بیماري این گسترش
 موقعیـت  چگـونگی  دادن نشـان  بـراي  همچنـین  مـدل  ایـن  دهد. می نشان مختلف کشورهاي در را اجتماعی گذاري فاصله اقدامات اثربخشی
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 شـاخص  ایـن  از کـه  مفاهیمی زا دیگر یکی رود. می کار به اپیدمی پیشرفت طی مداخالت به مربوط هاي زمان و کشورها نزدیکی و جغرافیایی
 مقادیر از روند یک است. شده گیري اندازه کشور هر در اپیدمی ابتداي از که مداخله زمان و R0 بین رابطه است. مداخله زمان شود، می استنباط

R0 که کشورهایی است: آشکار مداخله از قبل R0 ماننـد  کشـورها  از رخـی ب بـراي  کردنـد.  شروع را ها محدودیت زودتر دارند، بیشتري اولیه 
 کـه  برسـند  ماه یک تا توانند می تأخیرها این دیگر کشورهاي برخی در شدند. شروع اي هفته یک تأخیر با مداخله زمان یونان، و آلمان سوئیس،

 دارند. کمتري تأثیر و شوند اعمال تدریج به تدابیر هرچقدر که است این دهنده نشان موضوع این
 

 از هـدف  اسـت.  برانگیزي چالش )COVID-19( 2019 ویروس کورونا بیماري در پرتونگاري انکولوژي در گردن و سر هاي سرطان مدیریت
 COVID-19 گیـر  همـه  یمـاري ب مبتالبـه  که است اروپایی منطقه اولین در )RT( پرتودرمانی بخش در سازمان هاي استراتژي گزارش این

 کاندیـداي  بر اختصاصی تمرکز با را اروپا در COVID-19 گیر همه بیماري به ابتال وتحلیل تجزیه گزارش اولین مطالعه این بنابراین هستند؛
 / ملی مقررات ازنظر (چه موقع به و مناسب سازمان یک که دهد می نشان حاضر کار نتایج است. داده ارائه درمانی اشعه معالجه در HNC بیمار

 کنیم. حفظ را RT باال باکیفیت درمانی استاندارد یک دهد می اجازه نهادي) و اي منطقه
 

 و توجـه  نیازمنـد  دارنـد  کـه  روحـی  و سمیج مشکالت به توجه با عادي حالت در کنند می زندگی مدت طوالنی نگهداري مراکز در که افرادي
 بیمـاران  توسـط  بیمارسـتانی  هاي تخت عمده اشغال و 19-کووید بیماري گسترده پاندمی به توجه با طرفی از هستند. بیشتري پزشکی مراقبت

 کند. می پیدا افزایش خاص قشر این به توجه لزوم دیگر
 

 در آسـم  و دیابت مثل اي زمینه هاي بیماري بودن باالتر دلیل به COVID-19 بیماري بیشتر شیوع صورت در پوست رنگین افراد از بسیاري
 رال،فـد  نظرسـنجی  هـاي  داده از KFF تحلیـل  اسـاس  بـر  هسـتند.  بیماري این تر وخیم نوع به ابتال خطر معرض در سفیدپوستان، با مقایسه
 دارند. ضعیفی سالمتی وضعیت که دهند می گزارش سفیدپوست افراد از بیشتر آالسکایی و بومیان و آمریکایی اسپانیایی، سیاه، غیر ساالن بزرگ
 تست خدمات به دسترسی هاي چالش افزایش به تواند می که باشند نمی برخوردار معمول مراقبت یک از و نیستند بیمه معموالً پوست رنگین افراد

 شود. تبدیل COVID-19 درمان و
 

 یکی و دارند "آسم ازجمله ریه مزمن هاي بیماري )data )11,5( کودك 345/40 گوید می که دریافتیم متحده ایاالت CDC از گزارش یک ما
 پـس  بـود.  COVID-19 بیماري علت به بستري کودکان در ))٪9/23 ( آسم 46/11 گزارش شاهد که ركنیویو در عالی هاي بیمارستان از

 شـدت  یـا  CoV-SARS-2 عفونـت  خطـر  عوامـل  کودکـان)  تنفسـی  هـاي  بیمـاري  سایر (یا کودکان در آسم آیا اینکه مورد در اطالعاتی
19-COVID ،شود. انجام بیشتري هاولی مطالعات است الزم بنابراین دارد؛ وجود سختی به است 

 
 شـایع  ٪35 فقر و اقتصادي رکود بیکاري، و باال تورم خارجی، کشورهاي به زیاد بسیار بدهی نابودشده، اقتصاد با کشوري در کورونا گیري همه
 بحـران  بـا  کورونـا  جهـانی  بحران بنابراین، .بود داده کاهش را علمی تحقیقات و عمومی بهداشت هاي بودجه قبلی دولت ها، این بر عالوه .شد

 و کرده تعریف عمومی مداخالت مبناي بر را دولت سیاسی هویت فرناندز مدت، این در شد. ادغام داشت وجود آرژانتین در قبل از که ادياقتص
 از بتوانید تا دهید ترجیح اقتصاد بر را سالمتی که است این نظرش و است "اقتصاد بر متیسال به دادن اولویت" وي هدف که است کرده تأیید

 کنید. مراقبت ها آرژانتینی
 

19- COVID در است. قرارگرفته عمومی بهداشت المللی بین هاي ینگران لیست در باال انتقال قدرت و تنفسی شدید نارسایی ایجاد دلیل به 
 محدودیت پیشگیرانه اقدامات ترین مهم است. )MERS 2012) و )SARS 2002)-2003 از بعد کشنده پاندمی سومین گذشته دهه دو

 است. مشکوك افراد قرنطینه و مرزها بستن امدها، و رفت
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 حـدود  در اسـت.  مؤثر بسیار 19 کووید ومیر مرگ کاهش در خدماتی هاي فعالیت بودن بسته که دهد می ارائه محکمی شواهد مطالعه این نتایج
 هاي مراقبت سیستم مدیریت نحوه به توجه با است. بوده کمتر درصد 10 ومیر مرگ بودند بسته را خدماتی کارهاي که هایی شهرداري درصد 15

 هـاي  مراقبـت  بخـش  با که هایی شهرداري در یابد. می افزایش ویژه هاي مراقبت بخش از بافاصله شدت به ومیر مرگ که شدند متوجه بهداشتی
ـ  و هسـتند  حـوادث  مخصـوص  کـه  مراکزي در تأثیرات این که اند؛ کرده تجربه را درصد 50 تا ومیر مرگ داشتند فاصله کیلومتر 10 ویژه  در ای

 بایـد  بیمارسـتانی  پـیش  اورژانس خدمات که دهد می نشان موارد این است. باالتر نیز شود می گرفته اورژانس با زیادي هاي تماس که روزهایی
 دارد. تأکید اورژانس به 19 کووید بحرانی بیماران موقع به انتقال از اطمینان براي سازي ظرفیت بر و یابد بهبود

 
 بیمـاران  آگهـی  پیش بهبود در درمان و دقیق تشخیص اولیه، بینی پیش به COVID-19 شدید موارد پیامدهاي و بالینی خصوصیات بررسی
 کرد. خواهد کمک شدید بیماري مبتالبه

 
 حـاد  ایسکمیک سکته وقوع میزان خیر. یا شود می بزرگ خونی عروق انسداد باعث 19-کووید بیماران خون لخته افزایش آیا که نیست روشن

 دهد می رخ 19-کووید در باالیی میزان به و است حمله نوع شدیدترین که عروقی انسداد حمله دچار که 19-کووید مبتالبه بستري بیماران در
 حـاد  هاي سکته بیمار 88شدند، پذیرش پرخطر مناطق در سکته مرکز 10 در که 19-کووید مبتالبه بیمار 6698 میان از است. شده گیري اندازه

 سال 50 زیر بیماران در سکته میزان و سال 51 بیماران سن متوسط بود. %60 بزرگ عروق انسداد و %1,3 سکته وقوع میزان داشتند. درپی پی
 بسـیار  سـن  در و سـایرین  از بیشتر اي مالحظه قابل طور به 19-کووید مبتالیان شد. گزارش عالی ترومبکتومی روتین درمان به پاسخ بود. 61%

 چنـدمرکزي  المللـی  بین مطالعه گزارش بود. بیشتر نامتناسبی طور به آن وقوع نسبت آفریقایی نژاد در و شدند بزرگ عروق انسداد دچار کمتري
 امبـولی  از پیشـگیري  بـراي  فـوري  تحقیقـات  نیازمند که دارد معمول سن از تر پایین سنین در 19-کووید مبتالبه بیماران سکته بروز بر داللت
 است. سکته اي زمینه شده شناخته عوامل بدون مبتالیان روي بر حتی 19- کووید مبتالبه بیماران در بزرگ هاي شریان

 
2-CoV-SARS بـه  توانـد  می سنبله گلیکوپروتئین عملکرد و ساختار درك کند. می آلوده را انسان که است کوویدها خانواده عضو هفتمین 

 بـه  CoV-SARS-2 بلهسـن  پـروتئین  اتصـال  کنـد.  کمـک  ها واکسن توسعه و طراحی در راهنمایی و مونوکلونال بادي آنتی داروهاي تولید
 باعـث  عامل همین و شود می متصل CoV-SARS سنبله پروتئین از باالتر برابر 10-20 تقریباً باقدرت انسان در سلول به ورود هاي گیرنده

 مسـندر  کـه  داد نشـان  CoV-SARS-2 عفونـت  اولیه شده تائید مورد 99 وتحلیل تجزیه شود. تر ساده انسان به انسان از آن شیوع شود می
T8  هاي سلول و T، T + CD4  هاي سلول کل تعداد این، بر عالوه است. داده رخ19کووید شدید حالت مبتالبه بیماران در سیتوکین طوفان
CD8 2 عفونت مبتالبه بیماران در-CoV-SARS هاي سلول و یابد، می کاهش T کـه  هسـتند،  شـده  ضعیف عملکردي ازنظر مانده باقی 

 مقالـه  ایـن  در شـده  بحـث  ضدویروسی داروهاي هم، کنار در شود. می 19کووید مبتالبه بیماران در ایمنی سیستم عملکرد کاهش دهنده نشان
 باشد. 19کووید درمان براي درمانی هاي گزینه نویدبخش است ممکن

 
 تعیین دارد. ICU یا HDU هاي بخش در درمان به نیاز که است COVID-19 مبتالبه افراد در مرگ يبرا مستقل آگهی پیش یک دیابت
 مبتالبـه  سـال  بزرگ افراد مرگ و دیابت بین رابطه تعیین مطالعه این از هدف است. مناسب درمانی تصمیمات دیابت، با مرتبط خطر این میزان

19-COVID و چـاقی  قومیـت،  جنس، سن، براي شده تنظیم کاکس متناسب خطر هاي مدل از ستفادها با که بود انگلیس هاي بیمارستان در 
 درصد 4,8 اي زمینه هاي بیماري سایر و چاقی قومیت، جنس، سن، تنظیم از پس دیابت، از ناشی روزه 30 مرگ نسبت شد. انجام عوارض سایر

 بود. درصد 7 تا 2,5 از درصد 95 اطمینان بافاصله
 

 از یکـی  در کـه  بیمـار  یـک  از اسـت  توصـیفی  مطالعـه  یـک  مطالعه این دارد. وجود اولیه عالئم داراي افراد در کورونا اشتباه تشخیص امکان
 میالژي ، سانتیگراد) درجه 38 تا بدن حرارت (درجه بت ، سرفه روزه 2 سابقه ،داراي ساله 38 مرد یک فرد این بود. چین وهان هاي بیمارستان

 بـا  کـه  داد نشان سینه قفسه اسکن تی سی تکرار . داد نشان را چپ ریه فوقانی بخش در را هایی لکه افزایش سینه قفسه CT بود. لرز بدون
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 پیشرفت دهنده نشان و یافته گسترش مرکزي هناحی به فوقانی قسمت از و کرده تغییر سریع ضایعه این ، دیگر مناطق در جدید ضایعات ایجاد
 CT بـا  مقایسـه  در باشـد.  اشتباه تشخیص مستعد است ممکن مولکولی تأیید عدم دلیل به کردیم گزارش که موردي است. روز 5 در بیماري

 باشد. منفی نتیجه بیماري اولیه مراحل در است ممکن و است بر زمان CoV-SARS-2 نوکلئیک اسید آزمایش ، سینه قفسه
 

 نـوع  دو بـر  شـده  آزمـایش  وضـعیت  10 اساس بر ها داده سطوح و آئروسل در 2 کووید -سارس و 1 -کووید سارس ویروس ماندگاري مقایسه
 -سارس مانند 2- کووید سارس است. شده آوري جمع مقوا) و مس استیل، ورق پالستیک، (آئروسل، 2 کووید سارس و 1 کووید سارس ویروس
 ویروس و ماند می پایدار مقوا و مس از بیشتر استیل ورقه و پالستیک روي بر 2- کووید سارس ماند. می زنده آئروسل در ساعت 3 تا 1-کووید
 کاهش ساعت 72 مدت در پالستیک و استیل سطح رد حیات قابل ویروس تعداد است. شده شناسایی سطوح این روي ساعت 72 تا حیات قابل
 مشاهده زنده 1-کووید سارس ساعت 8 از بعد و 2- کووید- سارس زنده ویروس هیچ ساعت 4 از بعد مس سطح روي یابد، می اي مالحظه قابل
 عمر نیمه رود. می بین از ساعت 8 زا بعد زنده 1 کووید سارس و شود می ناپدید مقوا روي از 2-کووید سارس ویروس ساعت 24 از بعد شود. نمی
 نیـز  مـس  روي بـر  ویـروس  دو هـر  است. ساعت 1,2 تا 1,1 بین و مشابه آئروسل در 2-کووید سارس و 1-کووید سارس ویروس نوع دو هر

 روي بـر  حیـات  قابلیـت  تـرین  طوالنی است. 1 -کووید -سارس از تر طوالنی مقوا روي بر 2 کووید- سارس عمر نیمه دارند. مشابهی عمر نیمه
 1- کووید – سارس همانند تجربی شرایط در 2-کووید -سارس پایداري که دریافتیم است. ساعت) 6,8( پالستیک و ساعت) 5,6( استیل سطح
 در ویروس باالي حجم نظیر عوامل سایر از ناشی احتماالً ها ویروس این اپیدمیولوژیک مشخصات در تفاوت که است این نشانگر امر این .است

 طریـق  از 2-کووید -سارس انتقال که دهد می نشان ما نتایج است. عالمت بدون ناقل افراد از آلودگی سرایت امکان و فوقانی نفسیت مجاري
 شـده)  پخش ویروس تعداد به (بسته سطوح روي بر روز چند تا و آئروسل در ساعت چند تا ویروس چون است باورنکردنی آئروسل و آلوده مواد

 هـاي  راه از سـرایت  و ویـروس  ایـن  انتشـار  فوق قابلیت خاطر به گردد برمی 1-کووید-سارس به ها یافته این دارد. سرایت و ماندن زنده قابلیت
 کند. می فراهم را پاندمی کاهش براي اطالعات که درمانی

 
 بـدون  COVID-19 عفونـت  بیشـتر  کـه  حاضر حال در و دارد. وجود خون محصوالت و خون انتقال طریق از ها روسیوی کرو انتقال خطر

 گیرد قرار نظر مد بایست می ها ویروسی کورو خصوص در خون ایمنی مالحظات باشد می عالمت
 
 در را بیمـاري  این موارد کل تعداد و داد گزارش مه) 17( یکشنبه روز ظهر از را COVID-19 جدید مورد 682 سنگاپور مطالعه: لیاص پیام?

 این از کامل طور به 9،340 کل، در اند. شده مرخص جامعه در قرنطینه مراکز یا ها بیمارستان از دیگر بیمار 998 رساند. 28038 به سنگاپور کشور
 سـه  بـه  روز، در مـورد  8 میانگین از است، یافته کاهش جامعه در جدید موارد تعداد که گفت سنگاپور بهداشت وزارت است. ودیافتهبهب عفونت

 است. کرده تغییر گذشته هفته در روز در مورد
 

SARS- عفونت مبتالبه بیماران در ومیر مرگ خطر و شدت زا، بیماري عوامل با اکسیداتیو استرس احتمالی اطارتب درك مطالعه، این از هدف
CoV .اخـتالل  بـه  اسـت  ممکـن  و است همراه پیري با ها ریه در پایین سطح مزمن التهاب و اکسیداتیو استرس که دهد می نشان شواهد بود 
 کمک CoV-SARS-2 مانند تنفسی، ویروس هاي عفونت مبتالبه مسن بیماران در ومیر مرگ خطر و سن به وابسته ایمنی سیستم عملکرد

 کند.
 

 بـه  ابـتال  از پیشگیري براي BCG واکسن از که کشورهایی در COVID-19 بیماري ومیر مرگ و ابتال کاهش ي فرضیه رد یا تائید جهت
 از کـه  کشـورهایی  به نسبت کشورها این در ،COVID-19 بیماري شدت کاهش بر مبنی مشابه فرضیات طور همین و کنند می استفاده سل
 متوسـط،  درآمـد  و درآمـد  کـم  کشـورهاي  در جـوان  جمعیـت  ساختار مانند گري مخدوش عواملی کنترل به نیاز کنند، نمی استفاده واکسن این

 هـاي  بیمـاري  از برخـی  متفاوت هاي میزان قومیت، جمعیت، سن ،COVID-19 تست تر پایین میزان مرگ، زمان در خیرتأ موارد، تشخیص
 بـودن  دسـترس  در اقتصـادي،  شرایط و...، قرنطینه عمومی(مانند گذاري سیاست مهم تصمیمات جامعه، در بیماري انتشار شروع از زمان مزمن،
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 هـاي  کارآزمـایی  آن بـر  عـالوه  و بوده و... ها جمعیت بین در پیشگیرانه اقدامات مورد در آگاهی و دانش ،غیره) و پزشکان ها، (بیمارستان منابع
 است. ضروري ها فرضیه این اثبات براي بیشتري شواهد بر مبتنی مطالعات و بالینی

 
 تنفسـی  حاد سندرم عنوان به اکنون ویروس شد.این شناسایی چین هوبی، استان در ووهان، شهر در 2019 سال دسامبر در دجدی ویروس کرونا
 را ویـروس  کرونـا  از ناشی بیماري شیوع )WHO( جهانی بهداشت سازمان شود. می شناخته )CoV-(SARS 2 coronavirus-2 حاد
 در ویـروس  ایـن  کنـی  ریشـه  و مهار براي جهانی جدي هاي تالش رغم علی تأسفانه و کرد اعالم 2020 مارس در جهانی گیر همه بیماري یک

 121846 از بـیش  و آزمایشـگاهی  شـده  تائیـد  مورد 1948,617 از بیش با است، افزایش به رو همچنان COVID-19 شیوع جهان، سراسر
 توصـیه  COVID-19 بیمـاران  درمـان  بـراي  خاصی داروي چهی حاضر، حال در دارد. ادامه روند این همچنان .؛ جهان سراسر در ومیر مرگ
 کنند. پیدا ویروس کرونا شکستن براي را مؤثر داروي یک سرعت به تا هستند تالش در داروسازي هاي شرکت و ها دولت حال، بااین اما شود نمی

 اختصـار  بـه  را درمـانی  هـاي  گزینـه  و وجودم داروهاي ،COVID-19 مورد در دست در اطالعات به توجه با ما مطالعه، این فعلی بررسی در
 کنیم. می بررسی

 
 و گذشـته  هاي دهه در کووید) مرس، (سارس، پاندمی سه عامل بین بالینی هاي ویژگی و ویروسی پویایی در تفاوت ترسیم حاضر مطالعه هدف
 شـواهد  از اسـت.  باشد، آگاه آن از باید بهداشتی خدمات دهنده ارائه هر که )COV-SARS-2( 19کووید اصلی جزئیات تمام يرو بر تمرکز
 ELISA-IgG-IgM ، عالمـت)  بدون یا دار (عالمت CoV-SARS-2 هاي حامل سریع غربالگري براي اوالً که شود می توصیه موجود
 در اینکـه  دوم دهـد.  ارائـه  تنهـایی  به ELISA-IgG یا -IgM تست یک با مقایسه در را بهتري حساسیت و ابزار یک است ممکن ترکیبی
 گذاري عالمت مخاطبین یا افراد تمام سریع بادي آنتی تست از استفاده با ابتدا ، تأییدکننده تست عنوان به باید PCR-RT بودن، مثبت صورت
 چهارم باشد. منفی بادي آنتی سریع آزمایش اگر حتی دهند، انجام را PCR-RT ایدب ابتدا مشکوك بسیار موارد همه اینکه سوم شوند. ارزیابی

 شود. آزمایش دوباره بعد روز 10-7 از پس باید باشد، منفی ابتدا در بادي آنتی آزمایش اگر اینکه
 

 -19COVID اسـت.  بـوده  خفاش ها آن همگی منشأ و است CoV-MERS و CoV-SARS شبیه ديحدو تا nCoV-2019 ژنوم
 و SARS بـه  نسـبت  کمتـري  ومیـر  مـرگ  میزان و کوتاه interval serial یک طوالنی، کمون دوره یک باال، تولیدمثل تعداد طورکلی به

MERS 19 شناسی آسیب و بالینی تظاهرات است. داده نشان خود از COVID- شبیه یاربس SARS و MERS ،عالئم درگیري با است 
 ،Remdesivir شـامل  آن بـالقوه  هـاي  درمـان  همچنـین  و گردیـد  مشـاهده  اگزوداتیـو  ضایعات و فوقانی گوارش دستگاه درگیري تنفسی،

chloroquine، tocilizumab، از اولیـه  بـه تجر اسـت.  پیشنهادشـده  بیمـاري  این براي امکان) صورت (در واکسن سازي ایمن و پالسما 
 با مبارزه و آمادگی هاي برنامه بهبود به تواند می ),MERS SARS( قبلی بیماري دو هاي درس و COVID -19( فعلی( گیر همه بیماري

 کند. کمک بیماري پیشرفت
 

 مثـال  عنـوان  (بـه  تنفسی عالئم با تب شد. نفر 1775 شدن کشته باعث بود خفیف موارد بیشتر در بیماري کهباوجوداین چین در کورونا اول موج
 افـراد  بـا  مقایسـه  در سال) 70 >( سن و اي زمینه هاي بیماري که کسانی در است. )COVID-19( بیماري عالئم اولین نفس) تنگی سرفه،
 کمی تعداد اپیدمی این اول دوره در و بودند سال 92 تا 8 سنی دامنه با مرد بیماران بیشتر بود. تر کوتاه مرگ و عالمت اولین بین فاصله تر جوان

 بیمـاري  بیشـترین  بـاال،  فشـارخون  امـا  نبود دسترس در بیماران همه پزشکی تاریخچه اگرچه شدند. مبتال بیماري به سال 15 از کمتر افراد از
 تـرین  مهـم  از خشـک  عمدتاً سرفه و تب و داشتند تنفسی هاي نشانه و عالئم بیشتر 19 کووید شده دتائی عفونت به مبتال بیماران بود. اي زمینه
 بودند. اسهال و استفراغ تهوع، مانند گوارش دستگاه مشکالت داراي بیماران از توجهی قابل نسبت بود. شایع عالئم

 
 هـاي  فعالیـت  تغییـر  بـه  منجر اما است، عمومی سالمت از محافظت براي ضروري اقدام یک خانگی حصر گاه که درحالی 19 کووید اپیدمی در

 سـنی،  هـاي  زیرگـروه  تفکیـک  به ها، داده تر دقیق وتحلیل تجزیه اندازد. می خطر به را سالمت که شود می جهتی در اي تغذیه رفتارهاي و بدنی
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 کمک COVID-19 خانگی حصر طول در زندگی شیوه منفی رفتارهاي کاهش براي موقت مداخالت توسعه به ها زیرگروه سایر و اي همنطق
 کند. می

 
 اطـراف  هـاي  لنفوسـیت  و منتشـر  آلوئول آسیب از مشترك مورفولوژیکی الگوي یک آنفلوانزا به مبتالیان و 19 کووید مبتالبه بیماران هاي ریه

 ویـروس  سلولی داخل ورود با همراه اندوتلیال شدید آسیب اول داشت. وجود 19 کووید مبتالبه افراد ریه در متمایز ویژگی سه داشتند. عروقی،
2-CoV-SARS در آلوئـوالر  هـاي  مـویرگ  انسـداد  و میکروآنژیوپـاتی  اب اي گسترده عروقی ترومبوز دوم، اندوتلیال. سلولی غشاي آسیب و 

 بینابینی آنژیوژنز مکانیسم طریق از توجهی قابل عروقی رشد 19 کووید مبتالبه بیماران هاي ریه اینکه سوم .19 کووید مبتالبه بیماران هاي ریه
 داشتند.

 
 بـه  محـدود  فقط مطالعه این نتیجه است. ها تست افزایش درنتیجه بهداشت سیستم بر فشار کاهش آماري دار معنی تأثیر شناسایی اصلی نتیجه
 درمان روي غیرمستقیمی تأثیر گیر، همه بیماري این دلیل به ICU به مراجعه و ها بیمارستان زیاد تقاضاي زیرا نیست، COVID-19 شیوع

 سیستم در استرس کاهش در مهمی نقش سواب تست که دهد می نشان ما نتایج دارد. عروق و قلب مثل پرخطر هاي بیماري سایر ايبر مناسب
 دارد. کشورها سالمت

 
 چـالش  بـه  را هـا  انسـان  سالمت و است گسترش حال در سرعت به که COVID-19 ازجمله )،EID( ظهور حال در عفونی هاي بیماري در

 از بیماري شیوع پیشرفت تخمین رو، ازاین شود. می ایجاد آلوده افراد بالقوه تعداد ویژه به بیماري شیوع شدت درباره زیادي هاي نگرانی کشد، می
 مجموعـه  کمـک  بـا  و )GLM( کلـی  لجستیک اپیدمیولوژي مدل از استفاده با است شده کوشش مقاله این در است. برخوردار زیادي اهمیت

 کند. بینی پیش بیماري گیري همه پایان تا را آلوده افراد تایوان و فیلیپین ایران، چین، در COVID-19 شده تائید موارد اپیدمیولوژي هاي داده
 

 بـا  و زودتـر  دارو ایـن  با درمان شروع آن در که مطالعاتی انجام به 19 کووید درمان در Remdesivir داروي بهتر کارایی به دستیابی يبرا
 شـدید  COVID-19 کـه  افـرادي  در CoV-SARS-2 کننـده  خنثی هاي بادي آنتی یا ها ویروس آنتی سایر با ترکیب در یا باالتر دوزهاي

 که مشابهی بیماران به نسبت کردند دریافت Remdesivir و گذشته ها آن عالئم شروع زمان از کمتر یا روز 10 که رانیبیما است. نیاز دارند،
 بـا  درمان تحت قبالً که کسانی در بالینی بهبود به رسیدن زمان در کاهش حال، بااین رسیدند. بالینی بهبودي به تر سریع کردند، دریافت دارونما

 دارد. تر بزرگ مطالعات در تأیید به نیاز ندگرفت قرار دارو این
 

 در مـدارس  آور شـگفت  نقـش  مطالعـه  نتایج . باشد متفاوت تواند می مختلف هاي زمان و کشورها در )NPIs( دارویی غیر مداخالت اثربخشی
 کمـک  بیمـاري  گسـترش  در عالمت بدون ناقالن ارتباط اهمیت مورد در حاضر حال در بحث به که دهد؛ می نشان را COVID-19 انتشار

 هستند. تجمعات سایز محدودیت و پرخطر مشاغل تعطیلی دار، عالمت افراد تست شامل: مؤثر و خوب مداخالت کند. می
 

 بیمـاري  شـدت  میـزان  بـه  پوستی تظاهرات میزان این و شد مشاهده پوستی ضایعات از گسترده طیفی covid19 به مبتال بیماران میان در
19-covid تظاهرات ویروس کرونا به مبتال بیماران میان در اند. شده بررسی کشور 31 میان در و داشتند متفاوتی مورفولوژي که است داشته 

 کـه  شـد  مشاهده morbilliform و پاپوپوساکاموس ماکوالر، ضایعات مانند، پورپورا جمله؛ از ها بیمار از اي گسترده طیف با پوستی بالینی
 دارد. بستگی کورونا بیماري پیشرفت میزان به ها آن شدت میزان

 
COVID- گیري همه در فقیر و زده جنگ کشورهاي به ویژه توجه است. COVID-19 موارد سریع افزایش شاهد افغانستان اضرح حال در

 در آن منشـأ  کـه  )راCOVID-19( 2019 ویروسـی  کورونـا  بیماري شیوع WHO ،2020 سال مارس 11 در افغانستان، کشور ازجمله 19
 اقـدامات  از جامعـه  آگـاهی  افغانسـتان،  در است. جهانی گیر همه بیماري یک جهان، سراسر در تاکنون زمان آن از و شد اعالم بود چین ووهان

 یابد. ارتقا جایگزین مؤثر روش یک با باید عفونت از مؤثرتر پیشگیري راهکارهاي و بهداشتی هاي مهارت بهداشت، عمومی، بهداشت ضروري
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 که را حقیقت این کانادا از هایی بخش و متحده ایاالت سراسر در که است دارونما با شده کنترل دوسوکور، تصادفی، کارآزمایی یک حاضر مطالعه
 هیدروکسـی  کنـد.  مـی  آزمـایش  را خیـر  یـا  کند می عمل ویروس کورونا با مواجهه از پس پروفیالکسی یک عنوان به کلروکین هیدروکسی آیا

 معرض در که کسانی در شده تائید عفونت یا 19 کووید با سازگار بیماري از مانع روزه 4 مصرف از پس پروفیالکسی عنوان به نتوانست کلروکین
 نطینهقر و مشاهده همان مراقبت استاندارد هستند، 19 کووید خطر معرض در که افرادي براي کند. عمل بودند، 19 کووید متوسط یا باال خطر
 هنـوز  کنـد  جلـوگیري  CoV-SARS-2 معـرض  در گـرفتن  قـرار  از پـس  عالمتی عفونت از تواند می کلروکین هیدروکسی آیا اینکه است.

 است. ناشناخته
 

 مبـدل  بازدارنـده  هـاي  آنـزیم  بـا  درمـان  زننـده  آسـیب  اثـر  خاطر به عروقی قلبی انبیمار بر عمده طور به تواند می )19- (کووید ویروس کورونا
 درمـان  تحـت  بسـتري  عروقـی  قلبی بیماران اطالعات بگذارد. تأثیر )ARBs( آنژیوتانسین گیرنده هاي مسدودکننده و )ACE( آنژیوتانسین

 بسـتري  بیمـار  8910 از تحقیـق  زمـان  تا شد. بررسی شمالی مریکايا و اروپا آسیا، بیمارستان 169 از ومیر مرگ میزان و کروناویروس دارویی
 65 بـاالي  سن از: بودند عبارت مرگ خطر افزایش در مرتبط خطرناك دخیل عوامل بود. %)5,8( بیمارستان، در مرگ 19،505- کووید مبتالبه

 دچار بیماران از ریوي. قلبی بیماري و %)11,5( قلبی یآریتم )،15,3( قلبی نارسایی %)10,2کرونر( عروق بیماري %)،10 از بیش ومیر سال(مرگ
 %5,5 و داشتند سیگار به اعتیاد سابقه %16,8 و دیابت %14,3 باال، فشارخون %26,3 بیماران، از %30,5 کورونا، مبتالبه عروقی قلبی اختالالت
 ICU در کـه  افرادي ومیر مرگ آمار %.5,8 بیمارستانی میرو مرگ نرخ با بوده روز 7 و 10_+ 2,7 بیمارستان در اقامت میانگین بودند. سیگاري
 ومیـر  مـرگ  افـزایش  کـه  قبلی مشاهدات مطالعه این نرفتند. Icu که شدگانی بستري درصدي 4 ومیر مرگ مقابل در بود %24,7 شدند بستري
 ند.ک می تائید کرد می مطرح را ویروس کورونا براثر بیمارستان در شده بستري عروقی قلبی بیماران

 
COVID- کاهش از 3,2 (فاز) مرحله در اکنون هم پرتغال کشور است. گیر همه COVID-19 بیماري مهار اصلی کلید پیشگیرانه اقدامات

 یـک  مطالعه این است. جامعه توانمندسازي و رسانی اطالع به یازن بیماري این از پیشگیري نحوه و کشور سالمت سواد درك براي و است 19
 طریق از ها پرسشنامه و آوري جمع اپیدمیولوژي و دموگرافیک اطالعات شد. انجام اولیه هاي مراقبت مراکز از تعدادي با که است مقطعی مطالعه
 نظر به نیستند 19 کووید خطر معرض در که افرادي از دسته آن و دانشگاه التحصیالن فارغ زنان، جوانان، جهان، سطح در شد. پر تلفنی تماس

 سالمت، سواد الگوي از فعلی وضعیت انداز چشم و ببریم بین از را جامعه افراد غلط تصورات داریم قصد ما دارند. باالتري سواد سطح که رسد می
 سازد. می ممکن را ما احتمالی هاي بینی پیش

 
COVID- کاهش از 3,2 (فاز) مرحله در اکنون هم پرتغال کشور است. گیر همه COVID-19 بیماري مهار اصلی کلید پیشگیرانه اقدامات

 یـک  مطالعه این است. جامعه توانمندسازي و رسانی اطالع به نیاز بیماري این از پیشگیري نحوه و کشور سالمت سواد درك براي و است 19
 طریق از ها پرسشنامه و آوري جمع اپیدمیولوژي و دموگرافیک اطالعات شد. انجام اولیه هاي مراقبت مراکز از تعدادي با که است مقطعی مطالعه
 نظر به نیستند 19 کووید رخط معرض در که افرادي از دسته آن و دانشگاه التحصیالن فارغ زنان، جوانان، جهان، سطح در شد. پر تلفنی تماس

 سالمت، سواد الگوي از فعلی وضعیت انداز چشم و ببریم بین از را جامعه افراد غلط تصورات داریم قصد ما دارند. باالتري سواد سطح که رسد می
 سازد. می ممکن را ما احتمالی هاي بینی پیش

 
 سـؤاالت  ایـن  به متاآنالیز مطالعه این است. تنفسی حاد سندرم از ناشی )COVID-19( 2019 کروناویروس بیماري که است شده مشخص

 بـدون  هـا  عفونـت  از بخشی چه است؟ چقدر متوسط طور به بیماري این کمون دوره زمان مدت است؟ چقدر اولیه تولیدمثل تعداد دهد: می پاسخ
 ٪95 بافاصـله  15/3 را ویـروس  اولیـه  تولیـدمثل  تعـداد  مطالعـه  ایـن  اسـت؟  چقـدر  بیمـاري  ایـن  از مرگ میزان درنهایت، و تند؟هس عالمت

 ٪46 عالمت بدون عفونت میزان و روز در )5,39 ،4,77( ٪95 اطمینان بافاصله روز 5,08 به کمون دوره میانگین زند، می تخمین )2,41,3,90(
 .بود )٪4,16 ،٪1,29( ٪95 اطمینان بافاصله ٪2,72 کورونا بیماري از مرگ میزان و )٪73,60 ،٪18/18( ٪95 اطمینان بافاصله
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Remdesivir مهارکننده یک RNA بیمـاري  حیـوانی  هاي لمد در اثربخشی و آزمایشگاهی شرایط در قوي ضدویروسی فعالیت با پلیمراز 

 تفـاوت  هـا  آزمـایش  ندارنـد،  مکـانیکی  تهویـه  بـه  نیـازي  که 19 کووید شدید عفونت با بیماران در است. )Covid-19( 2019 کروناویروس
 نمیـزا  دارونمـا،  کنترل وجود بدون وجود بااین نداد. نشان را Remdesivir روزه 10 دوره یک یا و روزه 5 دوره یک مصرف بین داري معنی

 کرد. تعیین توان نمی را مطالعه این کارایی
 

 کم دز نماییم. امتحان مجدداً را سابق هاي درمان تا میاید منطقی نظر به باالست 19-کووید از ناشی پنومونی همراه ومیر مرگ که حال زمان در
 کند. می توجیه را درمانی اثرات که بوده ضدالتهابی اثرات القا باعث گري سانتی 100 زیر رادیوتراپی،

 
 در ها داده حال بااین شد داده تشخیص ایسلند در فوریه پایان در بار اولین براي 2019 ویروس کورونا، بیماري کنونی جهانی گیري همه دوره در

 در موردمطالعـه  جمعیـت  در است. محدود شود می پخش جمعیت یک در 19 کووید بیماري عامل ویروس 2 کووید سارس چگونه که این مورد
 شده شناسایی آلوده افراد نسبت بود. مردان و ساالن بزرگ نوجوانان، از کمتر زنان و سال 10 زیر کودکان در 2 کووید سارس عفونت بروز ایسلند

 همخـوانی  بیماري مهار براي ها تالش مفید تأثیر با امر این که نکرد اي مالحظه قابل تغییر غربالگري دوره طول در جمعیت غربالگري طریق از
 دارد.

 
 یـک  عنـوان  بـه  بیمـاري  این انسان به انسان انتقال از آگاهی میزان به بستگی مرس) ویروس (کورونا انهخاورمی تنفسی سندرم مهار استراتژي

 میـان  در ثانویـه  انتقـال  میـزان  اسـت.  شـده  انتقـال  خصـوص  در هدفمند مطالعات انجام مانع سرولوژیک ابزار نبود دارد. بالینی تحت عفونت
 بالینی تحت عفونت انتقال میزان از بینشی ما هاي داده است. درصد 5 حدود در مرس ویروس اکورون عفونت داراي بیماران با خانگی هاي تماس
 دهد. می ارائه را خانه در مرس ویروس کورونا

 
 طـوالنی  مدت به ویروس این ماندن باقی قبل مطالعات کند. می غیرفعال سطوح، روي بر را 19 کووید -سارس سرعت به خورشید نور ساز شبیه

 در دقیقـه  3/14 هر و شده سازي شبیه بزاق در دقیقه 8/6 هر زا بیماري ویروس از %90 بود. کرده ثابت را سرپوشیده فضاهاي در سطوح روي بر
 کمتـر  میـزان  در شدند. غیرفعال داشتند، قرار شده سازي بیهش شمالی مدار درجه 40 صاف هواي تابستان آفتاب نور معرض در که کشت محیط

 بـاز  فضـاي  و سرپوشـیده  فضاي بین داري معنی تفاوت که شد ثابت همچنین شدند. غیرفعال تر پایین درصد با نیز شده سازي شبیه خورشید نور
 19-کووید سارس تنفسی حاد سندرم کند. عمل نندهک ضدعفونی یک مانند نفوذ غیرقابل سطوح براي تواند می خورشید طبیعی نور و دارد وجود

 و اشـیا  که است راین به دال اخیر شواهد گرفت. را انسان 165000 جان و کرد مبتال جهان سراسر در نفر میلیون 4/2 از بیش 2020 آوریل در
 در فقط قبل مطالعات از برخی که درحالی رددا چندروزه ماندگاري نفوذناپذیر سطوح روي بر ویروس هستند ویروس این انتقال باعث آلوده مواد
 لحـاظ  آن در ویـروس  به آلوده زمینه ماده و خورشید نور رطوبت، دما، نظیر ویروس بر مؤثر محیطی عوامل سایر و شده انجام بسته محیط یک

 دارد. را کورونا ویروس کردن خنثی لیتقاب ندارد وجود خورشید طبیعی نور در که UVC که شده ثابت قبالً نیست. استناد قابل بنابراین و نشده
 میـزان  کنـد.  مـی  ثابت را استیل ورقه سطح از بخصوص خورشید طبیعی نور در موجود UVB با 19 کووید -سارس شدن خنثی فعلی مطالعه

 از %90 شـمالی  درجه 40 تابستانی شده سازي شبیه نور در دارد. ویروس به آلوده ماده و شده سازي شبیه نور شدت به بستگی ویروس شدن اثر بی
 دقیقه 3/14 هر شمالی درجه 40 مدار زمستانی شده سازي شبیه نور در شود. می غیرفعال دقیقه 8/6 هر سطوح روي بر شده خشک بزاق ویروس

 میـزان  و منطقه وهواي آب شرایط بایست می فصل بر عالوه خورشید مستقیم نور در شود. می خنثی سطوح بر شده خشک بزاق ویروس از 90%
 نور مقابل در ویروس شدن غیرفعال تواند می ویروس زمینه ماده یا بزاق در آلبومین وجود همچنین گرفت. نظر در UVB سطح خاطر به را ابر
 کـرده  ثابـت  را ساعت 23 تا 18 ظرف ویروس درصدي 90 شدن غیرفعال بسته فضاي در قبل مطالعات دارد. بررسی به نیاز که دهد کاهش را

 ست. الزم ها آن ماندگاري میزان بر ها دراپلت حجم تأثیر براي تکمیلی مطالعات و است لیتر میکرو 5 مطالعه این در نیز دراپلت یزسا بود.
 

http://corona.behdasht.gov.ir/content/831/
http://corona.behdasht.gov.ir/content/831/
http://corona.behdasht.gov.ir/content/831/
http://corona.behdasht.gov.ir/content/831/
http://corona.behdasht.gov.ir/content/831/
http://corona.behdasht.gov.ir/content/831/
http://corona.behdasht.gov.ir/content/832/
http://corona.behdasht.gov.ir/content/832/
http://corona.behdasht.gov.ir/content/832/
http://corona.behdasht.gov.ir/content/832/
http://corona.behdasht.gov.ir/content/823/
http://corona.behdasht.gov.ir/content/823/
http://corona.behdasht.gov.ir/content/823/
http://corona.behdasht.gov.ir/content/823/
http://corona.behdasht.gov.ir/content/823/
http://corona.behdasht.gov.ir/content/823/
http://corona.behdasht.gov.ir/content/824/
http://corona.behdasht.gov.ir/content/824/
http://corona.behdasht.gov.ir/content/824/
http://corona.behdasht.gov.ir/content/824/
http://corona.behdasht.gov.ir/content/824/
http://corona.behdasht.gov.ir/content/824/
http://corona.behdasht.gov.ir/content/825/
http://corona.behdasht.gov.ir/content/825/
http://corona.behdasht.gov.ir/content/825/
http://corona.behdasht.gov.ir/content/825/
http://corona.behdasht.gov.ir/content/825/
http://corona.behdasht.gov.ir/content/825/
http://corona.behdasht.gov.ir/content/825/
http://corona.behdasht.gov.ir/content/825/
http://corona.behdasht.gov.ir/content/825/
http://corona.behdasht.gov.ir/content/825/
http://corona.behdasht.gov.ir/content/825/
http://corona.behdasht.gov.ir/content/825/
http://corona.behdasht.gov.ir/content/825/
http://corona.behdasht.gov.ir/content/825/
http://corona.behdasht.gov.ir/content/825/
http://corona.behdasht.gov.ir/content/825/
http://corona.behdasht.gov.ir/content/825/
http://corona.behdasht.gov.ir/content/825/


 کمک براي کمی بسیار احتمال که دارویی نوع هر اختصاصی، درمان دنبو همچنین و دنیا تمام باره یک شدن فلج و 19-کووید بیماري شیوع با
 درمـان  در مثبت نقش استدالل بود متفورمین داروها این از یکی شد. استفاده دنیا سراسر در زیادي پژوهشگران توسط داشت بیماري درمان به

 پردازد. می 19-کووید بیماري درمان در متفورمین نبود مناسب ادعاي بررسی به مطالعه این است. بیماران وزن کاهش متفورمین براي
 

 بسـیار  هاي گزارش گرفت، قرار موردتوجه بسیار بیماري به بدن ایمنی سطح و مجدد ابتالي موضوع 19-کووید بیماري شیوع ابتداي همان در
 فعـالً  مجدد ابتالي که دادند نشان بیشتر هاي بررسی اما گردید نقل علمی محافل در بیماري شیوع اوایل در بخصوص مجدد ابتالي از زیادي
 اند. بوده کاذب مثبت اول بار مجدد ابتالي موارد و ندارد وجود

 
 در اسـت  ممکن AHF بستري میزان و است بیمارستان در سالمندان بستري علت ترین شایع )AHF( قلبی حاد نارسایی ه:مطالع اصلی پیام?

COVID- از غیـر  اضطراري یا فوري دالیل به بیماران کورونا، بیماري اپیدمی هنگام در وجود، بااین یابد. افزایش طبیعی بالیاي بروز هنگام
 اضـطراري  شرایط داراي بیماران که دهد می نشان المللی، بین سطح در ها گزارش نیستند. بیمارستان به جعهمرا به حاضر ، AHF ازجمله ،19

 ونـدربیلت  دانشگاه پزشکی مرکز اندازند. می تأخیر به یا و کنند می اجتناب بهداشتی سیستم به مراجعه از مغزي سکته و کرونر حاد سندرم مانند
)VUMC( بیمارستان در بستري ادتعد در اي سابقه بی کاهش AHF در دانشگاهی پزشکی مختلف مراکز در مشکل این که دهد می نشان را 

 20 تـا  مـارس  22 تاریخ از ها پذیرش در درصدي 62 کاهش میانگین ، AHF براي VUMC در پذیرش گزارش داشت. وجود ایالت سراسر
 اپیـدمی  شـروع  از بعـد  AHF مـراجعین  تعـداد  در داري معنـی  کاهش همچنین دهد. می نشان را گذشته سال در زمان همین به نسبت آوریل

 موضـوعی  کـه  دارد بیمـاران  سـالمت  بر منفی تأثیر ، AHF دلیل به بستري بیماران در کاهش شد. دیده آن از قبل به نسبت کورونا بیماري
 زنـدگی  کیفیت کاهش موجب تواند می آن از ناشی باضطرا افزایش و بیماران این در کننده ناتوان عالئم تحمل براي تالش است. کننده نگران

 دالیـل  اسـت.  مهـم  بسـیار  COVID-19 دوره در بیمـاران  از مراقبت براي AHF بستري میزان کاهش میزان درك شود. بیماران این در
 توانـد  مـی  زیاد اي رسانه پوشش .1باشد: مؤثر سالمتی خدمات ارائه مراکز و ها بیمارستان به AHF بیماران مراجعه کاهش بر تواند می متفاوتی
 دقیق ارزیابی کورونا، بیماران به بیمارستانی منابع اختصاص دلیل به است ممکن .2 شود. بیماران این در ها بیمارستان به مراجعه از ترس موجب

 به باشد. ها آن در درمانی رژیم از يپیرو و بیماران ماندن خانه در به توصیه دلیل به است ممکن طرفی از .3 نشود. انجام AHF بیماران تریاژ و
 عالئـم  و قلبـی  هاي مراقبت مورد در که است شده خواسته بیماران از آن در که کرد منتشر را اي بیانیه آمریکا عروق و قلب دانشکده آن، دنبال
 باشند. پزشکی مراقبت دنبال به مغزي سکته

 
 مثبت تست نتایج با کارآموزان از نیمی از بیش شد. اثبات پرستاران پروري مهارت مراکز در CoV-SARS-2 عفونت گسترده و سریع انتقال

 روي طفقـ  کـه  عفونـت  کنترل راهبردهاي داشتند. مهمی نقش عفونت گسترده انتقال در زیاد احتمال به و بودند عالمت بدون آزمایش زمان در
 سطحی انتقال نیست. کافی مراکز این در CoV-SARS-2 ورود از پس عفونت انتقال از جلوگیري براي بشود، متمرکز دار عالمت کارآموزان

 بوده جدید هاي عفونت اصلی عامل که داد نشان مکانی هاي داده و توالی ترتیب برحسب شد، می کنترل ناکافی طور به که ارتباطات در ویروس
 و باشـند  بـوده  ویـروس  هوابرد انتقال به منجر است ممکن عالئم شروع از قبل ازجمله تنفسی دستگاه از باال ویروسی تیترهاي افشاندن است.

 پزشـکی  وسـایل  و محیطـی  آلـوده  سـطوح  انـد.  بوده خودشان و کارمندان بقیه بین در ویروس پخش عامل عالمت بدون کارآموزان همچنین
 باشند. داشته نقش عفونت انتشار در توانند می نیز مشترك

 
 خون هاي فراورده و خون هاي زیرساخت به توجه ضرورت
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 ردیـابی  )2 و کـردن  ایزولـه  ماننـد  کنترلی اقدامات )1 است. اهمیت حائز هم کنار در نکته دو آن، یوعش کنترل و OVID-19 با مبارزه براي
 دهد. نشان را کاذب منفی یا خطا حداقل که مطمئن هاي تست با مشکوك موارد مطمئن و درست

 
 کـه  هنگـامی  اسـت.  پـذیر  امکان عمومی ونقل حمل طریق از کشورها سایر به آن گسترش و است المللی بین پدیده یک حاضر حال در ویروس
 سراسـر  در کشـورها  براي سیگنال یک عنوان به ، 5 سطح به 4 سطح مانند دهد، می ارتقا را گیر همه هشدار یک سطح بهداشت جهانی سازمان
 . کند می عمل شده تعیین پیش از راتژياست نوع هر کردن فعال براي جهان

 
 کنند. محافظت کرونا ویروس عفونت از را خود تا بدهند انجام باید بهداشتی کارکنان که ایمنی اقدامات توصیف

 
 نیـازي  )CoV-SARS-2( 2019نـوین  کرونـاویروس  سـریع  شناسـایی  جهت )PoC care-of-point) ي وسیله یک که باوریم این به

 است. فوري و ضروري
 

 شود می توصیه کرونا ویروس با مقابله در شده ضعیف ویروس و شده غیرفعال ویروس هاي اکسنو ازجمله ویروس ذرات پایه بر واکسن تهیه
 

 سنگاپور از اولیه تجربه :COVID19 -  شیوع میان در عملی آزمایشگاهی مالحظات
 

 nCOV-2019 گیري همه پتانسیل
 

 ویروس این انتقال چرخه در حیوانات بسزاي نقش و کروناویروس مولکولی ساختار
 

 آنها اذیت و آزار از جلوگیري و دیگر کشورهاي در چینی دانشجویان روان سالمت وضعیت به توجه لزوم
 

 19کووید طغیان در درمانی کادر و بیماران سالمتی حفظ
 

 پردازد. می دور راه از بیماران تریاژ و جدید کروناویروس بیماري کنترل درtelehealth اهمیت بررسی به مقاله این
 

 ها نشانه و عالئم و چین کشور در کرونا مبتالبه فالاط مورد 8 ابتالي گزارش
 

 بـاالیی  تداوم آن دنبال به و رسید خود اوج به روز 11 تا 6 حدود در و کرده پیشرفت سرعت به عالئم شروع از پس CT هاي ناهنجاري میزان
 شد. مشاهده ریه هاي ناهنجاري در
 

 و کم اسهال ، سرفه و تب ازجمله باردار غیر بالغ بیماران با مقایسه در بالینی خصوصیات از مشابهی الگوي COVID-19 مبتالبه باردار زنان
 شود. گرفته نادیده نباید عالئم از یکی عنوان به یزن اسهال همچنین دهند. می نشان نفس تنگی

 
 ممکـن  ویـروس  باشـد،این  دهان و مدفوع مسیر یک بالقوه طور به و تنفسی قطرات طریق از رسد می نظر به انسان به انسان از ویروس انتفال
 آنفوالنزا مانند فصلی با است یاممکن نشود. دیده دوباره CoV-SARS مانند هرگز است ممکن ویروس یابد،این کاهش دما افزایش با است

 جدیـد  هـاي  گزینـه  سـریع  توسعه براي استراتژي بهترین است ممکن دارو تجویز شود.، بومی ویروس یک به تبدیل انسانی ویروسهاي سایر و
 کـدام  اینکـه  درك بـراي  هـایی  بیـنش  شـود  مـی  باعث ویروسها سایر و CoV-SARS-2 بین انتشار ییپویا در تفاوت درك باشد، درمانی
 کند. فراهم ، کنند می ایجاد ها آن براي را تهدید بیشترین ها ویروس
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 و بیمـاري  به ابتال دلیل به نیروها درصدي 20 کاهش با که یافته افزایش بیمارستان درمان کادر بر وارده فشار رفته رفته بیماران تعداد افزایش با
 روح، سـالمت  از بایـد  و هسـتند  بهداشتی نهاد انسانی نیرو ترین مهم درمانی نیروهاي بود. خواهیم مواجه احتماالً آنان شدن قرنطینه همچنین

 دهد. می ارائه را الزم زیرساخت تأمین و نیرو تأمین اي بر UK راهکارهاي قالهم این نمود. حمایت آنان جسم و روان
 

 RNA بـر  مبتنـی  تشخیصـی  دسـتگاه  هاي روش این از یکی – ویروس کرونا خطر بی و سریع تشخیص براي جایگزین هاي روش از استفاده
 است POC روش

 
 کـه  اسـت  مـواردي  اعالم براي و بوده COVID_19 با مواجهه در چین عملکرد با رابطه در چین از WHO گزارش بر رونوشتی متن این

 نظـر  در را آن وجـود  و نداشته را ویروس این با رؤیایی آماده کشورها از سیاريب هنوز رسد می نظر به زیرا بگیرند نظر در بایستی جهانی جوامع
 گیرند. نمی

 
 جهـت  SEIR مجتمـع  مـدل  از استفاده با فوریه 29 تا ژانویه 15 از مبتالیان هاي داده اساس بر ژاپن در Covid-19 اپیدمی اوج بینی پیش

 ژاپن در اپیدمی از ناشی خطرات کاهش براي مناسب عملکرد براي گیري تصمیم
 

 هـاي  روش طریـق  از بیمـاران  قطعـی  تشـخیص  براي )2 اندمیک. منطقه مسافر با تماس طریق از بیماري انتقال )1 داشت: نکته دو مقاله این
 نمود. استفاده نیز مدفوع نمونه از حلق و خلط هاي نمونه بر عالوه باید دارند بیماري عالئم که هایی آن بخصوص مولکولی،

 
 سـایر  بررسـی  همچنـین  و گوارشـی  سیسـتم  روي بـر  ویـروس  ایـن  اثر زلحاظا COVID-19 شیوع حین در گوارشی هاي بیماري به توجه

 گوارشی) هاي بیماري سابقه گرفتن نظر (در پذیرش از بعد و قبل بیمار با همراه گوارشی هاي بیماري
 

 طـی  منتخب هاي بیمارستان در فصلی آنفوالنزاي پنومونی به مبتالیان از مرجع گروه یک ایجاد با ،COVID16 بیماري بودن جدي ارزیابی
 جدید. کروناویروس بیماران با ها آن مقایسه و 2019 تا 2015 هاي سال

 
 مبتالبان تعداد کاهش براي امر این به توجه و هوایی و زمینی سفرهاي دودیتمح ایتالیا در گرفته انجام اقدامات

 
 است. خطرناك و کننده منحرف Covid-19 تشخیص براي CT از روتین استفاده

 
 و بیمـاران  سایر بودن خطر درمعرض از پیشگیري و بیماران از مراقبت بهبود باهدف )telemedicineدور( راه از پزشکی هاي چالش و مزایا
 خانگی قرنطینه و بستري اورژانسی، پیش تریاژ مراحل همه در درمانی کادر

 
 است ثمر مثمر دست بهداشت رعایت بدون حتی معمولی، هاي ماسک از عادي جمعیت استفاده شده انجام مطالعات طبق

 
 از قبـل  و شوند کنسل ورزشی هاي فعالیت ازجمله تجمعات انواع است زمال افراد از حفاظت جهت WHO توسط شده توصیه قوانین اساس بر

 شود. حاصل اطمینان ورزشکاران سالمت از ورزشی، هاي فعالیت مجدد شروع
 

 ندارد وجود آنژیوتانسین رنین سیستم ايه مسدودکننده گرفتن نادیده بر مبنی شواهدي هیچ حاضر حال در
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 باشد همراه زیادي ومیر مرگ با که شود می باعث بیماري این باالي شیوع ولی هست مرس و سارس از کمتر بیماري این کشندگی
 

BMA روبرو سخت زمان این در است ممکن که را کار و اي حرفه مشکالت هرگونه تا کند می پشتیبانی ها آن از پزشکان ي نماینده عنوان به 
 کند. حل را شوند

 
 بتوانـد  تـا  کـرد  وارد آن در را کرونـا  بـه  آلـوده  بـاردار  مـادران  بـه  مربـوط  جزئیات مداوم طور به توان می آن در که مشترك پورتال کی ایجاد

 کند. کمک بیماري بالینی مدیریت راهنمایی و شواهد تولید به خاص نتایج از برخی تا داد انجام مناسب زمان در را ها داده وتحلیل تجزیه
 

 بیماري شدت به توجه با مختلف هاي جمعیت در سرولوژي هاي نشانه بررسی دارد. وجود 19 کووید بیماري مورد در بسیاري هاي ناشناخته هنوز
 کنتـرل  بـراي  بهتـري  مـدیریت  جامعـه،  اي) گله یمنی(ا گروهی مصونیت وضعیت شناخت با تا نماید کمک سالمت بخش مدیران به تواند می

 تشـکیل  را CoV-SARS-2 هـاي  عفونت کل از ٪80 حداقل بیماري خفیف نوع به مبتال افراد حاضر حال در ازآنجاکه کارگیرند. به اپیدمی
 هـاي  نشـانه  اسـت  داده نشان علمی نابعم حال تابه است. برخوردار اي ویژه اهمیت از جمعیت این در سرولوژي هاي نشانه بروز ارزیابی دهند، می

 از پـس  روز 12 تـا  5 متوسـط  طور به IGE بادي آنتی و روز 14 از پس IGM بادي آنتی براي بیمارستان در شده بستري بیماران در سرولوژي
 مطالعـه  ایـن  نتـایج  است. چگونه بیماري شدت به توجه با سرولوژي هاي نشانه بروز نیست مشخص کامالً حال بااین کند می بروز بیماري شروع
 سـطح  بیماري، عالئم شروع از پس روز 13 بودند، شده مبتال 19 کووید بیماري خفیف نوع به که بیمارستان کارکنان از درصد 4/99 داد نشان
 دارند. تشخیص قابل CoV-SARS-2 ضد بادي آنتی

 
 شـنا  اسـتخرهاي  از اسـت.  فعلـی  تحقیقـات  از مهمی قسمت شود، می شهرداري عمومی هاي سیاست در تغییر ایجاد باعث که عواملی شناخت
 یک در است. بار فاجعه گیري همه در بالقوه طور به که آورده هم گرد را ساکنان ها شهرداري عمومی، هاي پارك تا ها خیابان ها، کتابخانه تا گرفته

 کـه  شـد  دیـده  شهري COVID-19 سیاست هاي پاسخ پرخاشگري میزان سنجش براي کانادا شهرداري 306 در مشاور 551 از ظرسنجین
 هاي شهرداري طورکلی، به است. مرتبط شهرداري هاي سیاست پرخاشگري با قویاً COVID-19 اي منطقه موارد کل و شهري جمعیت اندازه
 مربوطـه  هـاي  ایـدئولوژي  و اسـتان  هـاي  سیاسـت  به پاسخگویی در اندکی هاي تفاوت اند. شده مبتال بیماري این به فراوانی هاي بهروش کانادا

 سیاسـت  انتشـار  در اي منطقه بندي خوشه نقش خصوص به است، کانادا سیاسی جغرافیاي هاي ویژگی کننده منعکس اختالفات این شد، مشاهده
 هـاي  سیاسـت  کننـده  تعیـین  عوامل مورد در تر بزرگ هاي برنامه از بخشی عنوان به COVID-19 تحقیقات مهم نقش بنابراین است؛ محلی

 بـراي  اجتماعی هاي فاصله اجراي و خدمات این کردن خاموش براي ها شهرداري تصمیمات بنابراین کنیم. می مشاهده کانادا شهرداري عمومی
 است. مهم بسیار COVID-19 آمیز موفقیت پاسخ

 
 خواهـد  مواجـه  مشکل با موارد افزایش کنترل و شد خواهد زیاد آلوده موارد و کند کم بیماري به آلوده موارد میزان از تواند نمی کشورها وسعت

 عوامـل  باشد. داشته ادامه باید موارد گسترش کنترل ات،تغییر هاي سیاست نبود بکاهد، را جدید موارد پیشرفت که بگیرد یاد کشوري اگر و شد
 صـفر  مـوارد  بـراي  پیشـرفت  درصد 100 سمت به مختلف جغرافیایی مناطق در نامتعادل پیشرفت مؤثرند. نیز جغرافیایی و محیطی بیولوژِیکی،

 بیماري در جهان در اوجی هر با است. مهم يبیمار اوج تعداد و تشخیص یابد. کاهش موارد تعداد اگر متوسط پیشرفت و هفته یک حداقل براي
 شود. می گذاشته جدیدي هاي گذاري پایه ها کمیت

 
 هـایی  گـذاري  سـرمایه  بایـد  زودي به گذاران سیاست داشت. بهتري کلی نتیجه اجتماعی گذاري فاصله هزینه، کارکردهاي از وسیعی طیف بین از

 بهتر نیستند. یکدیگر با کامل تضاد در سالمت و اقتصادي مشکالت که کند می تأکید مطالعه این نتایج دهند، انجام کورونا بیماري کنترل براي
 کنـیم.  اعمـال  مختلـف  يهـا  دوره بـراي  را ها آن اینکه تا کنیم ایجاد مشابه زمان مدت در مشابه هاي هزینه با را مشابهی هاي محدودیت است
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 طـور  بـه  تـوان  مـی  را کار نوع کدام" بپرسند باید گذاران سیاست "است؟ خانه از انجام قابل یا است غیرضروري کار نوع کدام" پرسیدن جاي به
 کرد. تقسیم توان می مشغله کم روزهاي و پرمشغله روزهاي به را ساعته 60 هاي هفته مثال، عنوان داد(به انجام متناوب

 
 آنژیوتانسین مبدل آنزیم هاي مهارکننده و )ARBs( آنژیوتانسین گیرنده هاي مسدودکننده از استفاده بین بالقوه ارتباط بررسی مطالعه این هدف

)ACE( گرفتـه  نظـر  در کلیـه  مـزمن  بیمـاري  و میوکـارد  انفـارکتوس  حاالت قلبی، ینارسای فشارخون، در اول انتخابی داروهاي عنوان به که 
 آنژیوتانسین کننده تبدیل 2 آنزیم که است داده نشان حیوانات در شده انجام مطالعات است. 19 کووید ویروسی بیماري به ابتال خطر با شوند می

)ACE2( یـک  عنـوان  به ها ویروس کورونا توسط شود، می یافت ها بافت سایر و قلب ها، ریه در وفور به که غشایی به متصل آمینوپپتیداز یک 
 اسـت  ممکـن  اینکـه  بـر  مبنـی  فرضـیه  این مشاهدات، و ها واقعیت این به توجه با شود. می استفاده ها سلول به ها آن ورود براي عملگر گیرنده
 شود. می مطرح است، شده انسان در 19 کووید حاد تنفسی حاد سندرم با عفونت به افزایش) یا (کاهش حساسیت تغییر باعث ها آن از استفاده

 
 تنفسی ترشحات PCR تست مجدداً است ممکن کنند، می پیدا بهبودي رادیولوژیک و بالینی عالئم ازنظر درمان از پس که 19 کووید بیماران

 انتقـال  احتمـال  مـدفوع،  راه از ویـروس  دفـع  دلیـل  بـه  همچنـین  گیرند. قرار مراقبت و پایش مورد مجدداً است الزم بنابراین شود بتمث آنان
Oral-Fecal است. مطرح بیماري این براي 

 
 19 کوید ویروس ژن جهش وغربالگري شناسایی در omicsو سیتومتري علم به توجه

 
PET/CT FDG نتـایج  و بیمـاري  پیشـرفت  پـایش  ، ویروسی پنومونی نظیر التهابی هاي بیماري پایش و شناسایی جهت حساس متد یک 

COVID- نظیـر  ها ویروس توسط ایجادشده مشکالت تشخیص هاي چالش به را اي افزوده ارزش یک که دارد را پتانسیل این و است درمان
 توسـط  ایجادشـده  مشـکالت  تشـخیص  هـاي  چـالش  بـه  را اي افزوده ارزش یک که دارد را پتانسیل این PET/CT FDG کند. اضافه 19

 نظیـر  التهـابی  هـاي  بیماري پایش و اساییشن جهت حساس متد یک PET/CT FDG کند. می اضافه COVID-19 نظیر هایی ویروس
 است. درمان نتایج و بیماري پیشرفت پایش ، ویروسی پنومونی

 
 ویـروس،  شناسـی  ویروس یماري،ب شیوع اپیدمی، شروع مورد در و پرداخته COVID-19 بیماري مختلف ابعاد به جزئی طور به سرمقاله این

 مختصـراً  بیمـاري  درمـان  و میزبـان  سـلول  به ویروس ورود مکانیسم باال، ریسک درمعرض کشورهاي تشخیص، کمون، دوره و بالینی عالئم
 است. داده توضیح

 
 مشکالت میزان اما نشد مشاهده خاصی پاتولوژیک الگوي اگرچه است. شده گزارش را CoV-SARS-2 فونتع با بیمار 16 جفت پاتولوژي
 یافتـه  افـزایش  اسـت،  کرانژیوزیز بروز افزایش و مادري غیرطبیعی سیرکولیشن کننده مطرح که پرزي بین ترومبوز و مادري عروقی پرفوزیون

 هستند. CoV-SARS-2 مبتالبه زنان در تولد از قبل تربیش نظارت لزوم پیشنهادکننده ها یافته این است.
 

 کند. می پیدا انتقال 2 کووید چگونه و کجا بدانیم است ضروري است. یافته گسترش جهان کشورهاي همه در تقریباً 19 کووید گیر همه بیماري
 بود شده گزارش ها آن در طغیان که اي محصورشده فضاهاي اصلی هاي ویژگی و کرده شناسایی را بیشتر و موردي سه هاي طغیان الهمق این در
 طغیـان  318 از طغیـان  254 بـا  بـود  انتقال را ترین مهم خانه در بیماري گسترش کردیم. بررسی را ساختمان داخلی محیط به مربوط مسائل و

 نیـز  را محلی گروه یک از بیشتر ونقل حمل که داشت توجه باید البته درصد 34 طغیان 108 ونقل حمل ازآن پس درصد، 79,9 حدود شده بررسی
 فضـاي  گذاري اشتراك کند می تائید که شدند؛ شناسایی (خانه) داخلی محیط در بیشتر و مورد سه هاي طغیان همه اینکه نتیجه بود. کرده درگیر
 است. 2 کووید سارس عفونت انتقال عمده خطر یک داخلی
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 و اسـت  آسان آن محاسبه و دارد باالیی ارزش ومیر مرگ بینی پیش براي شود، می گیري اندازه پذیرش هنگام در که HARM-LOW نمره
 سـن،  بـاال،  فشارخون سفید، هاي گلبول اکسیژن، اشباع (لنفوپنی،HARM-LOW نمره شود. روز به و کند تغییر بیماري پیشرفت با تواند می

A  .است ٪95 مطالعه این در کلی AUC شود، می گیري اندازه بستري هنگام در که است امتیازي صد اي نمره میوکارد) آسیب و کلیوي آسیب
of off-cut < 65 96% of value predictive iveposit a and 98% of specificity a had points. بـرش  نقطه < 
 .بود ٪96 مثبت اخباري ارزش و ٪98 ویژگی 65

 
 و اسـت  آسان آن محاسبه و دارد باالیی ارزش ومیر مرگ بینی پیش براي شود، می گیري اندازه پذیرش هنگام در که HARM-LOW نمره
 سـن،  بـاال،  فشارخون سفید، هاي گلبول اکسیژن، اشباع (لنفوپنی،HARM-LOW نمره شود. روز به و کند تغییر بیماري پیشرفت با تواند می

A  .است ٪95 مطالعه این در کلی AUC شود، می گیري اندازه بستري هنگام در که است امتیازي صد اي نمره میوکارد) آسیب و کلیوي آسیب
of off-tcu < 65 96% of value predictive positive a and 98% of specificity a had points. بـرش  نقطه < 
 .بود ٪96 مثبت اخباري ارزش و ٪98 ویژگی 65

 
 بررسـی  بـا  ،19 کوویـد  ویروس ژنوم اساس بر پپتیدومتري درمانی داروي و تشخیصی هاي روش و واکسن ساخت راه یافتن مقاله اصلی هدف
 واکسـن  و درمان کشف بالقوه اهداف ها ویروس فیوژن هاي پروتئین روي بر تحقیق است. جهان در شده مطرح هاي متدولوژي و اطالعات تمام
 بـا  همـراه  بیوانفورماتیـک  مطالعه، اولیه مراحل در خصوص به که دارد وجود استدالل این داروسازي دانشمندان بین در هستند. ها ویروس علیه

 پـروتئین  - لیگاند اتصال هاي سازي شبیه مثالً دهد، ارائه را معتبرتري هاي دستورالعمل غالباً تواند می دارویی مصنوعی شیمی تجربه از ترکیبی
 شود. می مختل ها پروتئین فضاي پیچیدگی توسط که محاسباتی

 
 شود. می بیماري شیوع شدید کاهش موجب ساعت 4 از کمتر به افراد حضور ساعت کاهش

 
 به نسبت ایتالیا در مبتالیان میان از بهبودیافتگان تعداد و عالمت بدون یا اند خفیف یا ایتالیا در مثبت افراد بیشتر تایم ریل تست نتیجه اساس بر

 ویـروس  نیسـت.  آمـده  پدیـد  عمومی وحشت براي توجیهی این که گفت بتوان شاید بنابراین است. بیشتر بیماري این از شده کشته افراد تعداد
 کرد. حفظ را آرامش باید اپیدمی و گسترش به توجه حین در و است ناشناخته اي پدیده و جدید

 
 شود. می بیماري جدید موارد تعداد کاهش زمان تسریع و اپیدمی سایز توجه قابل کاهش به منجر عمومی بهداشت مداخالت انجام

 
 COVID 19مبتالبه بیماران کردن اینتوبه براي احتیاطی اقدامات

 
 تأثیر مکانیسم : به توان می اطالعات این ملهازج است اعصاب و مغز هاي رادیولوژیست هر براي ضروري اطالعات ارائه مطالعه این اصلی پیام

 بعـد  رادیولوژي مراکز در حفاظتی اقدامات و کرونا بر مؤثر داروهاي مبتال، افراد در سینه قفسه تغییرات واکسن، ساخت امکان و بدن بر ویروس
 کرد. اشاره ... و مشکوك افراد از برداري عکس از
 

 این در مؤثر افراد آموزش ضرورت و ICU در بستري و کرونا مبتالبه بدحال بیماران در intubation گذاري لوله از استفاده ضرورت و نقش
 تهاجمی عمل
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 ویـروس  مـورد  در و باشـند  داشـته  سوء اثرات است ممکن شوند اجرا دقیق ریزي برنامه بدون و نادرست صورت به اگر رنطینهق مثل تصمیماتی
 نیست. کافی گیري همه با مقابله براي کردن قرنطینه صرفاً 19-کووید

 
 مورد در تا است شده توصیه کنند، می کار خاص و ویژه هاي مراقبت بخش در که افرادي ویژه به باردار، بهداشتی هاي مراقبت متخصصان همه به

 حـد  تـا  کـه  معنـی  بدان این باشند، سختگیرانِ اجتماعی گذاري فاصله رعایت در همچنین کنند. صحبت مربوطه بهداشت بخش با خود شرایط
 کنید. ودداريخ دیگران با تماس از امکان

 
 تنفسی ترشحات PCR تست مجدداً است ممکن کنند، می پیدا بهبودي رادیولوژیک و بالینی عالئم ازنظر درمان از پس که 19 کووید بیماران

 انتقـال  احتمـال  مـدفوع،  راه از ویـروس  دفـع  دلیـل  بـه  همچنـین  گیرند. قرار مراقبت و پایش مورد مجدداً است الزم بنابراین شود مثبت آنان
Oral-Fecal هست. مطرح بیماري این براي 

 
 ماربی فرد ریه اسکن هاي نشانه ها، آزمایش از بعد 19 کوید تائید در ریه اسکن نقش

 
 کلیـدي  توصـیه  چندین و بوده بارداري در )COVID-19( جدید کروناویروس براي بالینی مدیریت هاي دستورالعمل ارائه مقاله این از هدف
 اتـاق  در COVID-19 مبتالبـه  بـاردار  زنان شده توصیه مقاله این در است. شده ارائه بارداري در COVID-19 هاي عفونت مدیریت براي

 اسـاس  بر و شده انجام ها آن براي باردار زنان روتین معاینات ریه، از تصویربرداري مانند تشخیصی هاي تست انجام ضمن و شده ایزوله جداگانه
 شود. گیري تصمیم او زایمان روش و زمان براي فرد هر وضعیت

 
 بـراي  الزم امکانـات  نمـودن  فـراهم  و جمعی دسته آموزش و مردم آگاهی در اجتماعی و مذهبی رهبران و سیاستمداران ورود غربالگري، لزوم

 سیاه آفریقاي در Covid-19 با مقابله
 

 جدید کروناي ویروس با برخورد در هماهنگی جهت گر هدایت سازمان یک حضور ضرورت
 
 وسـیع  گسـترش  از پیشـگیري  و کنتـرل  براي دارد، دوجو شده تائید موارد تعداد و ووهان شناور جمعیت بین مستقیمی ارتباط اینکه، به توجه با

 شود. جلوگیري گیرانه سخت طور به ها آن جابجایی از و شود زده تخمین شناور جمعیت اندازه بیماري،
 

 باشند. می کلیوي نارسایی و سالمندان قلبی، بیماران شامل 19کووید پرخطر هاي گروه
 

 دهد. می انجام چین در انجام حال در هاي ترایال هاي درمان بر مختصر مروري مطالعه
 

 است. گردیده ارائه پاندمی زمان در فوري راهکارهاي سازي پیاده و اعتماد و تعامل و شفافیت باهدف جامعه غیراجباري مداخالت
 

 است. مهم بسیار نوظهور يها ویروس تهدیدات کاهش براي جهانی مقیاس در Health One هاي همکاري توسعه و اجراي
 

 داشـت.  ارتبـاط  بهبـودي  بـه  رو رونـد  یـا  بیمـاري  شـدت  افـزایش  کنندگی پیشگویی با که شد مشاهده لنفوپنی بیمار، ابتدایی هاي آزمایش در
 کرد. مشخص تر وخیم پیامدهاي با مرتبط نشانگرهاي عنوان به را نوتروفیلی و دهیدروژناز تالکتا سطح افزایش متغیره چند وتحلیل تجزیه
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 موارد در دفن بخش انکارمند براي مرگ از پس معاینات مورد در راهنمایی )RCPath( شناسان آسیب سلطنتی کالج ، 2020 سال فوریه در
 کرد. منتشر را COVID-19 مشکوك

 
 (مبـتال  بـالینی  تغییرات پیوند درنتیجه ایمنی سیستم سرکوب آیا که سؤال این به پاسخ و کلیه پیوند گیرنده در کرونا مبتالبه مورد یک بررسی
 خیر یا کند می ایجاد ویروس) کرونا به شدن

 
 و سـال  هفـت  زیـر  کودکـان  نـوزادان،  در ) بـالینی  تظاهرات و اپیدمیولوژیکی (خصوصیات بالینی هاي ویژگی با ارتباط در شده ارائه هاي دیدگاه

 19 کووید نوزادان براي درمانی هاي توصیه ارائه و تشخیص جهت روسوی کرونا مبتالبه هاي بچه
 

 و آبکی) اسهال (مانند گوارشی بالینی عالئم به منجر تنفسی، تظاهرات عدم رغم علی است ممکن بدن در CoV-SARS-2 ویروس حضور
 کـه  ازآنجـایی  بنـابراین  گردد. اسهال) بهبود از پس (حتی هفته چند تا مدفوع طریق از ویروس دفع باعث تواند می مسئله این شود. تانتروکولی

 است. ضروري پزشکی پرسنل براي بهداشتی اصول رعایت است، پذیر امکان مدفوع طریق از ویروس فرد فردبه انتقال
 

 است غلط اطالعات با مقابله و بهداشتی اعمال بهبود اجتماعی، گذاري فاصله شامل اجتماعی سالمت مداخالت هاي اولویت
 

 باشد نداشته همخوانی CT مشاهدات و عالئم روند است ممکن بیماري اولیه مراحل در
 
 و بـاردار  زنان،زنـان  سـالمت  ي درزمینـه  بیشـتري  مراقبهاي باید مختلف، زمینههاي در کروناویروس بیماري بابت ایجادشده شرایط به توجه با

 پذیرد. صورت جنسی مسائل
 

 آزمایشگاه در COVID-19 مشکوك هاي نمونه بر آزمایش انجام براي ایمن و درست هاي روش آموزش
 

 است کروناویروس بحران طول در سالم زندگی براي مهم استراتژي یک ، منزل امن محیط در رهروزم ورزش و منظم بدنی فعالیت حفظ
 

 است. عالئم ظهور از پیش و عالمت بدون افراد طریق از بیماري انتشار کنترل اصلی هاي راه از قرنطینه و سفر ممنوعیت
 

 ویروس کرونا براي مختلف هاي درمان مقاسیه
 

 شود. توجه COVID-19 بیماري اپیدمی دوران در افراد روان سالمت به باید
 

 مدل مختلف، اطالعات بررسی با توانند می پزشکی کتابداران که باشند داشته مناسبی رفتاري مدل جامعه، اقشار و اعضا تمامی باید ها بحران در
 دهند ارائه را مناسبی رفتاري

 
 مزایـایی  هـم  درمـان  روش نـوع  این که شدید 19Covid با شده بستري ساالن بزرگ در Ritonavir-Lopinavir درمان روش بررسی
 در بیشتري هاي مایشآز به نیاز و شود نمی محسوب کروناویروس براي درمان روش یک درنهایت که کرد می ایجاد نیز مشکالتی هم و داشت

 است. زمینه این
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 در نـدارد.  وجود ویروس براي جهانی واژگان هیچ زیرا است مشکل یک ناشنوایان جوامع در ویروس کرونا پیرامون مهم اطالعات دقیق انتشار
 شود. می استفاده آن کردن معین براي بیشتر یا متفاوت نشانه 15 اند، قرارگرفته تأثیر تحت ویروس روناک پاندمی توسط که کشورهایی

 
 کـادر  جلسـات  کـردن  برگـزار  آنالین وري،غیرضر هاي جراحی و ها ویزیت انداختن عقب ازجمله سنگاپور درمانی مراکز در گرفته انجام اقدامات
 کرونا بیماران به مربوط هاي بخش به دیگر هاي بخش افراد اعزام آموزشی، هاي کالس و درمان

 
 کرونا با درگیر مختلف کشورهاي عملکرد بر مروري

 
 معـادل  مسـافرت  باسـابقه  افـراد  است الزم غیرضروري، هاي مسافرت از پیشگیري ضمن انکوباسیون، دوره در عفونت انتقال قابلیت به توجه با

 شوند. تست قرنطینه مدت در و شده قرنطینه بیماري کمون دوره
 

 با باید بنابراین نشود. گرفته دارو از قبلی پاسخ درمان، مجدد شروع هنگام است ممکن بیماران این در دارو قطع صورت در که داشت توجه باید
 گرفت. تصمیم پسوریازیس بیماران مورد در شرایط به توجه

 
 کـامالً  سیسـتم  و انجـام  خودرو داخل در مراحل تمام که DT عنوان با دست دخالت بدون و فرد با تماس بدون گیري نمونه سیستم اندازي راه

 باشد. کننده کمک صف رد منتظر افراد سایر و تشخیصی کادر بین در ویروس شیوع از جلوگیري در تواند می باشد الکترونیکی
 
 اختصاصی گیري همه یک طول در را شده ذخیره ونتیالتورهاي عادالنه طور به توانند می درمانی و بهداشتی مقامات اخالقی، اصول از استفاده با

 هند.د نجات را بیشتري هاي زندگی تا دهند
 

 جامعـه  سـطح  در بیمـاري  گسـترده  انتشـار  به تواند می مدرسه در بیماري انتقال است. مهم بیماري انتقال هاي دینامیک در کودکان نقش فهم
 است. الزم عفونت گسترش کنترل براي مدارس موقت تعطیلی الذ کند. ایجاد ابتال موارد تعداد در بزرگ جهشی و شده افزوده

 
 تعطیلـی  زمـان  مـدت  افـزایش  بـه  توصـیه  انتها در و شده بحث بیماري بیشتر شیوع و انتقال در کودکان نقش و مدارس تعطیلی اهمیت درباره

 ست.ا شده مدارس
 

 کردیم. گزارش را تایوان به چین از شده وارد )NCP( جدید ویروس کرونا پنومونی از شده تائید مورد اولین ما اینجا در
 

 زیـان  اسـت  ممکن COVID-19 پندمی طول در انژیوتانسین رسپتور ي مهارکننده داروهاي تجویز که این بر مبنی کردیم ارائه اي نظریه ما
 دارد. ترجیح فشارخون ضد دارویی هاي کالس سایر که شود می پیشنهاد لذا باشد، رسان

 
 شیوع روند کردن متوقف براي مطلق هاي اولویت و موجود علمی شواهد بهترین اساس بر )COVID-19( کروناویروس اپیدمی وقوع احتمال

 چین کشور در شده انجام موفق مدل اساس بر کروناویروس گیري همه
 

 بیمـاري  خطـر  با مواجهه با مرتبط بهداشتی رفتارهاي و باورها خصوص در کافی اطالعات است الزم 19 کووید بیماري شیوع کنترل منظور به
 بـر  تا دارند قرار بیماري این تأثیر تحت بقیه از بیشتر ها گروه کدام بدانند عمومی بهداشت مسئوالن است ضروري باشد. داشته وجود 19 کووید

 در است. شده انجام مطالعات نتایج از استفاده و بیشتر مطالعات انجام مستلزم مهم این و باشند داشته بیشتري تمرکز حمایتی و آموزشی اقدامات
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 و 19 کوویـد  بیمـاري  انتشـار  نحـوه  مـورد  در سال 55 از کمتر سن داراي افراد و مرد جنس آمریکایی،-آفریقایی نژاد شد مشخص مطالعه این
 شوند. می خارج خانه از دفعات به و شویند می کمتر را خود هاي دست دارند، کمتري آگاهی بیماري ئمعال

 
 ي مطالعه این در اند. نبوده ثربخشا و دلخواه کدام هیچ هنوز اما است قرارگرفته موردبررسی covid 19 درمان براي درمانی روش چند اگرچه

 شواهدي با (همراه اند بوده بستري covid-19 به ابتال دلیل به که سالی بزرگ افراد در دارونما با شده کنترل زمان هم و شده تصادفی دوسوکور
 افـراد  این بهبودي زمان مدت دندبو کرده دریافت را Remdesivier داروي که بیمارانی است؛ شده انجام تحتانی) تنفسی دستگاه درگیري از

 بودند. گرفته دارونما که بود افرادي از تر کوتاه
 

 جمعیـت  با مقایسه در شده سرکوب ایمنی سیستم با بیماران که دهد می پیشنهاد حال و گذشته در کروناویروس شیوع مورد در موجود هاي داده
 نیستند. ریوي شدید بیماري یافته افزایش خطر معرض در عمومی

 
 نـین همچ و ومیـر  مـرگ  کـاهش  و اپیدمی سیر کنترل )درevents superspreading( یابنده انتشار فوق اتفاقات از جلوگیري و شناسایی

 است. مؤثر بسیار درمانی مراکز بر فشار کاهش
 

 بیمارستان از خارج در 19-کووید بیماران نگهداري پیشنهادي پروتکل
 

 سـال  15 تـا  8 بـه  اش، اثربخشی و ایمنی از اطمینان براي طورمعمول به خوب واکسن یک دارند. آزمایش زمان مثل هایی محدودیت ها نواکس
 فرایند یک این دارد. نیاز انسانی هاي آزمایش به نهایتاً و شود تست حیوانات روي بر بعد و شده آزمایش آزمایشگاه در باید اول که دارد نیاز زمان

 طـی  بایـد  انسانی هاي آزمایش دهد. می واکنش مختلف هاي باکتري و ها ویروس به مداوم طور به بدن ایمنی سیستم زیرا است بر زمان و لکام
 ایمنی پاسخ کیفیت کردن مشخص براي نفر صد چند از حدوداً بعدازآن شود. می تزریق سالم داوطلبان به واکسن ابتدا در شود: انجام مرحله سه

 آلـوده  منطقه یک در بیماري از مانع درواقع واکسن آیا ببینند که گیرند می قرار آزمایش مورد بیشتري جمعیت سوم، مرحله در شود. می استفاده
 واکسـن  فرموالسیون در را الزم تغییرات باید ها آن سپس کند. می دریافت بیشتر تحقیقات براي را الزم مجوز واکسن ازآن پس خیر. یا شود می

 بقیـه  هسـتند.  مناسب کامالً ها واکسن از کمی تعداد کنند. مطالعه را غیره و مختلف سنین در دوزها مصرف زمان تعداد، همچنین و ندده انجام
 و باشـد  آسـان  آن از اسـتفاده  و توزیـع  بایـد  شود. جانبی عوارض یا بیماري باعث نباید خوب واکسن آل، ایده حالت در اند. شده ساخته بد ها آن

 فعلی هاي واکسن" است، آمده علمی هاي ژورنال در که طور همان کند. ایجاد مدت طوالنی ایمنی بتواند باید و باشد ها آلودگی از ريعا همچنین
 واکسن تاریخچه حقیقت، در " دارند. جانبی عوارض یا هستن محدودي کارایی داراي ها آن بیشتر کنند. نمی رعایت را معیارها این همه معموالً

 شـود.  توجـه  هـا  آن همـه  بـه  باید که است شده اثبات کشنده هاي عفونت و جانبی هاي واکنش آلودگی، تولید، خطاهاي انسانی، تباهاتاش از پر
 154 متحده، ایاالت در اطفال فلج شده تائید مورد 162 از اما داد، انجام ایمنی درزمینه بزرگی بسیار کار بااینکه اطفال فلج واکسن مثال عنوان به

 شد. می اطفال فلج به ابتال باعث ها آن از مورد
 

 ایـن  پراکنـدگی  کاهش جهت ها ارائه و nCOV-2019 مبتالبه بیمار توسط شده بازدم هواي پخش و بازدم عمل به زیاد توجه براي هشدار
 هوا

 
 انتقـال  خطر تئوري همواره و است ممکن نیز پالسما و سرم طریق از آن پخش اما شود می تنفسی دستگاه عفونت سبب ویروس کورونا اگرچه

 بـه  توجـه  شود می مشاهده عالمت بدون رتصو به 19 کووید موارد هاي عفونت بیشتر که ازآنجایی است. مطرح خونی هاي فراورده طریق از آن
 ،CoV-SARS انتقـال  از فعلـی  درك و شـواهد  جزئیـات  بـه  حاضـر  مطالعـه  اسـت.  شـده  بیشتر ها ویروس کورونا وجود ازنظر خون ایمنی

CoV-MERS 2 و-CoV-SARS غیرفعـال  هـاي  روش مورد در و پردازد می 2020 سال فوریه 10 تاریخ از خونی محصوالت طریق از 
 کند. می بحث کرونري عروق در پاتوژن نکرد
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 انتقـال  خطر تئوري همواره و است ممکن نیز پالسما و سرم طریق از آن پخش اما شود می تنفسی دستگاه عفونت سبب ویروس کورونا اگرچه
 بـه  توجـه  شود می مشاهده عالمت بدون صورت به 19 کووید موارد هاي عفونت بیشتر که ازآنجایی است. طرحم خونی هاي فراورده طریق از آن

 ،CoV-SARS انتقـال  از فعلـی  درك و شـواهد  جزئیـات  بـه  حاضـر  مطالعـه  اسـت.  شـده  بیشتر ها ویروس کورونا وجود ازنظر خون ایمنی
CoV-MERS 2 و-CoV-SARS غیرفعـال  هـاي  روش مورد در و پردازد می 2020 سال فوریه 10 تاریخ از خونی محصوالت طریق از 
 کند. می بحث کرونري عروق در پاتوژن کردن

 
 مدفوع و بافت پیوند طریق از 19 کویید انتقال از جلوگیري براي مختصر و فوري رهنمودهاي

 
step-one  هاي سیستم با مقایسه در جدید PCR-RT time-real هاي تست خصوص در را مان آزمایشگاهی تجربیات ما مقاله، این در

PCR یک از استفاده با و تجاري کیت و مختلفcycler 96 CFX Rad-Bio دهیم. می توضیح 
 

 معمول وضعیت با سرفه از ناشی قطرات ریز پراکندگی مقایسه و باال جریان بینی کانوالي از استفاده
 
 کرد. کنترل را بیماري توان می شهر به افراد خروج و ورود کردن کنترل همچنین و آمد و رفت در حدودیتم و مردم کردن قرنطینه با
 

 خود جان COVID-19 بتالبهم افراد از کسري چه که موضوع این دانستن عمومی، بهداشت هاي سیاست و اپیدمیولوژیک سازي مدل جهت
 کشندگی (میزان CFR همچون هایی شاخص از استفاده با تخمین این است. الزامی و مهم بسیار هستند بستري نیازمند یا دهند می دست از را

 شود. می پذیر امکان عفونت) موارد کشندگی (نسبت IFR و ) بیماري مبتالبه موارد
 

 بتوانـد  تـا  پرداختـه  دارد وجـود  شغل با مرتبط انتقال در COVID-19 نوپدید بیماري پاندمی در که علمی شکاف ، کردن پر به مطالعه این
 و اسـت  توجـه  قابـل  سـیار ب COVID-19 گیـري  همه و طغیان ابتداي در شغلی انتقال نماید. تشریح را بیماري این انتقال در پرخطر مشاغل
 مطالبه کاري پرخطر جمعیت براي پیشگیرانه/مراقبتی راهکارهاي کاربرد نیست. درمانی بهداشتی کارکنان به محدود فقط عفونت خطر افزایش

 شود. می
 

 کاهش سهم ارزیابی است. روبرو آن با جامعه که است سیاسی سؤاالت ترین مهم از یکی Covid-19 الانتق نرخ کننده تعیین عوامل شناخت
 جهـانی،  مقیـاس  در جامع هاي داده از استفاده با مقاله این است. جهانی واردات در اساسی چالش یک Covid-19 انتشار کنترل در ارتباطات

 سازي مدل براي مهم مکمل یک که است داده قرار وتحلیل تجزیه مورد را کشورها در زمان طول در انتقال نرخ و تحرك سطح بین همبستگی
effective estimated ( انتقــال نــرخ بــین زمــانی همبســتگی مطالعــه ایــن در اســت. Covid-19 گســترش اپیــدمیولوژیک دقیــق

numbers reproduction( روزانـه  تحـرك  هـاي  داده از اسـتفاده  بـا  را اجتماعی تحرك سطح و Google و Apple پانـل  یـک  در 
 انتخـاب  و جغرافیـایی  منطقه به بسته که داد نشان نتایج شد. وتحلیل تجزیه متحده ایاالت هاي ایالت همه از پانل یک و کشور 99 از المللی بین

ـ  اسـت.  همراه )R(t number reproduction effective کاهش 0,07-0,04 کاهش با تحرك درصدي 10 کاهش سازي، مدل  قطب
 توانـد  می باشد. داشته تأخیر R مقدار کاهش در پیشگیري هاي روش دیگر به نسبت است ممکن وآمدها رفت یا ها تحرك کاهش برآوردها این

 دهد. کاهش 0,8 تا متحده ایالت در و 0,75 آسیا در ،0,7 تا اروپا در را R مقدار
 

 بـا  COVID-19 درمـان  نـامطلوب،  بهداشـتی  پیامـدهاي  و اجتمـاعی  هـاي  رسانه در بهداشتی نادرست اطالعات بین رابطه تعیین منظور به
 درمـان  بـراي  سـفیدکننده  مصـرف  و هـا  کننـده  پـاك  معـرض  در گـرفتن  قرار مورد در ها تماس از نیمی شدند. بررسی خانگی هاي کننده پاك
19-COVID بـا  هـا  تماس و ها توییت براي تنها رابطه این که داد نشان اي شبکه تحلیل نتایج دند.بو PCC MARI بـزرگ  منطقـه  در 

 بـه  مراجعـه  و سـموم  کنتـرل  بـراي  ها تماس افزایش با اجتماعی هاي رسانه در بهداشتی نادرست اطالعات بود. دار معنی آماري ازنظر بوستون
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 کند می تقویت را اعتقاد این نتایج، این در مکانی ویژگی است. داشته مکانی ازلحاظ خاصی رابطه تمیزکننده، ادمو از استفاده براي ها بیمارستان
 بهداشـتی  نادرست اطالعات بنابراین شود؛ می هدایت اجتماعی هاي رسانه در بهداشتی نادرست اطالعات توسط حدودي تا ها تماس افزایش که
 شود. منجر ثانویه آسیب به مستقیماً تواند می ها رسانه در
 

 ایـن  برابر در خوبی به ها فراگرفت؛آن را شرقی آسیاي covid-19 که هنگامی داشتند اطمینان کشور این بهداشتی مشاوران و انگلستان دولت
 بـه  اساس بر که گرفت صورت 2020 مارس 3 در جانبه 4 اي برنامه داشت ویروس این برابر در لستانانگ که اي برنامه داشتند. آمادگی ویروس

 ایـن  کنتـرل  چگونگی بر حکومت و دولت هاي تصمیم و ها روش بررسی به مطالعه این درواقع بود. پژوهش و تحقیق و درگیري انداختن تأخیر
 پردازد. می انگلستان جدي اقدامات و اپیدمی

 
 بومیـان  مهـاجر،  پوستان سیاه از باالیی درصد که کشورهایی است. بیشتر شده گزارش مرگ موارد است باال درآمدي نابرابري که کشورهایی در

 باعـث  دخانیـات،  استعمال دیابت، چاقی، ازجمله سالمتی خطر عوامل توزیع دارند. هم باالتري مرگ موارد دارند، را مهاجر جمعیت و آمریکایی
 است، بیشتر اولیه هاي مراقبت و پزشکان تعداد که کشورهایی در شود. می مختلف شهرهاي و کشورها سطح در ومیر مرگ هاي میزان در تفاوت
 دارند. کمتري ومیر مرگ

 
 کارآمدي در اصلی کننده تعیین همچنین و انتشار اصلی عامل توریسم صنعت و مسافرت و مهاجرت شامل اجتماعی هاي تحرك وضعیت ارزیابی
 است. قرنطینه

 
 بـاالي  خطـر  معرض در سرطان مبتالبه بیماران 19-کووید پاندمی در سرطان مبتالبه بیماران براي زبان 32 به المللی بین هاي توصیه خالصه
 تـداوم  نیازمنـد  هـا  آن زنـدگی  . سـت  کـرده  تغییـر  پانـدمی  بـا  انکولـوژي  روتین هاي درمان هستند. 19-کووید از ناشی مرگ و شدید بیماري
 در بیمـاران،  تخصصـی  راهنماي براي دارند. راهنمایی و حمایت به نیاز بیماران این لذا اند. شده خطرساز پاندمی خاطر به که است هایی ویزیت
 پزشـک  48شـد.  ترجمـه  زبـان  23 بـه  و تـدوین  انجمن 29 طرح اساس بر دستورالعملی المللی بین و ملی انکولوژي انجمن63 شرکت با پانلی

 هـاي  توصـیه  شـامل  انگلیسـی  راهنمـاي  اول قسمت شد. تعریف ها توصیه براي اصلی سرفصل 6 کردند. شرکت پانل در کشور 27 از داوطلب
 نقص خاطر به مرگ و ویژه هاي مراقبت بخش در پذیرش عفونت، زیاد خطر خاطر به 19-کووید پاندمی در سرطانی مبتالبه بیماران به عمومی
 هـر  بایست می لذا است بیشتر استخوان مغز پیوند و خون سرطان مبتالبه بیماران در خطر است: بیماري با مرتبط عوامل سایر و ایمنی سیستم

 اخـتالل  حـس  گوارشـی،  تنفسـی  عالئم هرگونه خطر، معرض در گرفتن قرار از روز 14-2 کرده چک خود پزشک با را خود خطر میزان بیمار
 ازجملـه  19-کوویـد  بـا  مواجهـه  از گیريپیش شامل ها توصیه دوم قسمت نماید. و...مراجعه صورت و ها لب کبودي و باال تب چشایی، و بویایی
 شسـتن  دیگـر،  افـراد  بـا  تمـاس  و شلوغ هاي محیط از اجتناب منزل، در ماندن ها، دست مکرر و صحیح شستن بهداشتی: موازین دقیق رعایت
 14 تا قرنطینه در دنمان شامل دار عالمت افراد به مربوط ها توصیه سوم قسمت است. نشده بندي بسته خوراکی نخوردن و سبزي و میوه صحیح

 درمـانی  هنـوز  اینکه به توجه با است سرماخوردگی شبیه عالئم مجدد بروز صورت در پزشک به مراجعه و دیگر افراد با تماس از اجتناب و روز
 نیسـت.  موجود ماريبی درمان و پیشگیري در جایگزین هاي درمان و تغذیه ها، مکمل از استفاده تأثیر ارزیابی براي شواهدي هنوز و ندارد وجود

 یوگا، و مدیتیشن بدنی، تمرینات انجام تازه، هواي در تنفس شامل اضطراب و استرس کنترل و روان سالمت به مربوط ها توصیه چهارم قسمت
 و کـردن  برقـرار  ملشا پنجم قسمت است. سالم تغذیه و بد اخبار از اجتناب خانواده، افراد با ارتباط کیفیت بردن باال خالقانه، هاي فعالیت انجام

 بـالینی  تـابلوي  اسـاس  بـر  فـرد  هر اختصاص درمانی مداخالت انجام دورو راه از حمایت و ها ویزیت برخی انجام و پزشک به اعتماد بردن باال
 شـده  یهتوصـ  اینترنتی اطالعات ابهامات کردن برطرف و صحیح اطالعات نشر براي دولتی یا اداري درمانی مراکز سایت وب ایجاد است. فردي
 مطـب  با فقط بلکه کنند مراجعه سرطان کلینیک به نباید دار عالمت افراد و بیماران است. درمانی اقدامات انجام به مربوط قسمت آخرین است.

 هاستفاد پزشک، و بیمار خروج و ورود هنگام دست شستن و همراه یک فقط بودن همراه افراد، اجتماعی فاصله رعایت باشند. ارتباط در پزشک
 بیمـاران  دارد. ضـرورت  معالج پزشک و نزدیکان براي بیمار وضعیت تشریح و مجزا هاي بخش در کووید به مشکوك افراد نگهداري ماسک، از
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 مختلف هاي زیان به که جهان سراسر از انکولوژي دانشمندان هاي توصیه خالصه بنابراین کنند می تجربه را اي سابقه بی شرایط سرطان مبتالبه
 است. بوده مالی پشتیبانی بدون و داوطلبانه کار، این هاي فعالیت تمام است. سودمند بیماران و درمانگران براي شده ترجمه

 
 میزان اما نشد مشاهده خاصی پاتولوژیک الگوي اگرچه است. شده گزارش CoV-SARS-2 عفونت با بیمار باردار) (زنان 16 جفت پاتولوژي
 اسـت،  کرانژیـوزیز  بـروز  افـزایش  و مـادري  غیرطبیعـی  سیرکولیشـن  کننده مطرح که پرزي بین ترومبوز و مادري عروقی پرفوزیون مشکالت

 هستند. CoV-SARS-2 مبتالبه زنان در تولد از قبل بیشتر نظارت لزوم پیشنهادکننده ها یافته این است. یافته افزایش
 

 در پذیرش و دیسترس براي بیشتري شانس نیز مادران این نوزادان و است بیشتر بیهوشی عوارض بروز شانس 19 کووید مبتالبه باردار زنان در
NICU .شود. محدود امکان حد تا 19 کووید مبتالبه باردار مادران رد عمومی بیهوشی از استفاده شود می توصیه دارند 

 
 جهـان  سراسـر  در نفـر  هـزار  صـدها  و انـد  شـده  مبـتال  بیماري این به مردم از نفر ها میلیون )COVID-19( ویروس کورونا پاندمی آغاز از

 گسـترش  است. پرداخته ریودوژانیرو ایالت در خاص طور به و برزیل در بیماري این مکانی و زمانی گسترش بررسی به مطالعه این اند. باخته جان
 افـراد  حتـی  و ومیـر  مرگ موارد و مبتال افراد تراکم مناطق بعضی در بود. نمایی صورت به ویروس انتشار اولیه مراحل در منطقه این در بیماري

 بـرعکس  و داشـتند  کمتـري  ومیـر  مـرگ  و بیشتر بهبود و ابتال میزان بودند، برخوردار باالتري درآمد سرانه از که مناطقی بود. باالتر هبهبودیافت
 گسـترش  بـا  مبـارزه  هاي سیاست براي استراتژیک و خاص هاي برنامه تدوین به نیاز بنابراین داشتند؛ بیشتري ومیر مرگ کمتر درآمد با مناطقی

19-COVID شود. می احساس ایالت این مختلف مناطق در اقتصادي هاي نابرابري موازات به ریودوژانیرو مختلف مناطق در 
 

 شدند. ICU بخش به انتقال نیازمند بیمارستان در بستري از پس ساعت 24 از کمتر بیماران 81٪
 

 است. نداشته 19 کووید مبتالبه بیماران درمان در توجهی قابل تأثیر ریتوناویر -لوپیناویر داروي دو زمان هم تجویز
 
 for Centers the by contraindicated not is infection 19-COVID maternal during eedingBreastf

Prevention and Control Disease 
 
 موردبررسـی  مقالـه  ایـن  در شـهرها  سایر به ووهان از واییه مسافران اطالعات چین ووهان شهر در جدید کروناویروس یک شیوه به توجه با

 است. قرارگرفته
 

 در ریـه  سونوگرافی ارزیابی و ویروس این به مبتال کیس یک معرفی همچنین و 19 کرونایروسی مبتالبه بیماران در ریه سونوگرافی هاي یافته
 بیمار این

 
 نماید. اتخاذ ماندن خانه در توصیه بجاي سفرها کردن محدود براي را تري گیرانه سخت اقدامات باید دولت

 
 کلیـدي  توصـیه  چندین و بوده بارداري در )COVID-19( جدید کروناویروس براي بالینی مدیریت هاي دستورالعمل ارائه مقاله این از هدف
 اتـاق  در COVID-19 مبتالبـه  بـاردار  زنان شده توصیه مقاله این در است. شده ارائه بارداري در COVID-19 هاي عفونت مدیریت براي

 اسـاس  بر و شده انجام ها آن براي باردار زنان روتین معاینات ریه، از تصویربرداري مانند تشخیصی هاي تست انجام ضمن و شده ایزوله جداگانه
 شود. گیري تصمیم او زایمان روش و زمان براي فرد هر وضعیت
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 باشد. ویروس این مرگ مکانیسم و زایی بیماري ي نحوه و علت کردن پیدا براي راهی تواند می covid-19 مبتالبه افراد اجساد کالبدشکافی
 
 احتمـالی  تلفـات  تعـداد  و هـا  آن از وري بهـره  همـراه  به ،بحران با مقابله در مختلف رویکردهاي ارزیابی براي ساده تصادفی هاي سازي شبیه از

 و است نیاز عادي حالت به زندگی بازگشت براي بیشتري زمان باشد، داشته کمتري سختگیري اجتماعی گذاري فاصله چه هر است. شده استفاده
 بود. خواهد خطر معرض در بیشتري افراد زندگی

 
 زایـی  بیمـاري  درك براي موارد این شناسایی دارد. وجود 19-کووید بیماري عالمت بدون موردهاي زیاد تعداد وجود از انکاري غیرقابل شواهد

 است. مهم بسیار بیماري انتقال از جلوگیري و مهار و ویروس
 

 حـرارات  درجـه  شـامل:  اصلی خطر عوامل است: کرده بررسی مختلف کشورهاي در را 19-کووید بیماري با ارتباط در خطر عوامل مطالعه این
 مصـرف  عـادي،  هاي تماس باالي سطح شهري، جمعیت دخانیات، مصرف جمعیتی، حرکات مرد، جنس چاقی، زندگی، به امید باال، سن بدن،
 است بوده سرمی D ویتامین پایین سطح و الکل

 
 از پـیش  یابـد،  مـی  کاهش عمده طور به کردند صادر را اجتماعی گذاري فاصله هاي دستورالعمل ها دولت ازآنکه پس اجتماعی هاي تماس تعداد
 در ،19 کووید بروز از پیش وضعیت با مقایسه در اجتماعی تماسهاي تعداد باشند. کرده سراسري تعطیلی و تردد محدودیت عالما ها دولت اینکه
 .شـد  مشـاهده  )چـین ( ووهـان  در کـه  بود مواردي از تر کوچک ها کاهش این ایتالیا، در جز به .است یافته کاهش ٪85- ٪48 بین کشورها بین

 نظـر  در پیشـگیري  مـداخالت  اجـراي  از اي زمینـه  هر در تقریباً را صفر از کمتر به R0 کاهش جهت الزم شرایط امتم شدند، قانع دولتمردان
 بـه  نسـبت  بیشتري سرعت با مسن افراد بین در اجتماعی هاي تماس تعداد گرفتند، قرار مطالعه مورد که کشورهایی تمام در سرانجام، بگیرند.

 نظـر  در 19 کوویـد  بیشـتر  خطـر  معـرض  در سـنی  گروههـاي  براي بیشتري محافظت سطح دهد می نشان که بود یافته کاهش تر جوان افراد
 است. شده گرفته

 
 گیري همه رشد و شاهدي مورد هاي یافته اساس بر مدلی ارائه

 
 یـا  وایـرال  آنتـی  هـاي  بـادي  آنتـی  بـه  مربوط arrays با ندارد.تشخیص وجود بیماري این براي واکسنی یا وایرال آنتی درمان حاضر حال در

ــرال هــاي ژن آنتــی ــرد.روش مــی صــورت وای ــد تشخیصــی هــاي گی  و amplification acid nucleic multiplex شــامل جدی
assays based-microarray .است 

 
 معیارهـاي  روي عمدتاً که دهد ارائه نوزادان ویژه هاي مراقبت بخش در nCoV-2019 شیوع براي اضطراري برنامه یک که است این هدف

 است. متمرکز کنترل هبردهايرا و پیشگیري ، معالجه ، ترخیص و تشخیصی
 

 سرزمین خارج بزرگ)و شهر 5( داخل در ووهان طریق از ncov19 گسترش بینی پیش و ووهان از شده خارج جمعیت در اپیدمی شیوع بررسی
 2020 ژانویه 28 تا 2019 دسامبر31 از چین

 
 و افسـردگی  بخصـوص  روان سـالمت  زمینـه  در19 کوویـد  شیوع دوران طول در بزرگ شهرهاي در اجتماعی هاي شبکه با مواجهه به توجه با

 داشت. اورژانس شرایط و تهاجمی حالت در را ویروس این با درگیر جمعیت و عادي جمعیت در امر این به ویژه توجه باید ها دولت اضطراب
 

http://corona.behdasht.gov.ir/content/695/
http://corona.behdasht.gov.ir/content/695/
http://corona.behdasht.gov.ir/content/678/
http://corona.behdasht.gov.ir/content/678/
http://corona.behdasht.gov.ir/content/678/
http://corona.behdasht.gov.ir/content/678/
http://corona.behdasht.gov.ir/content/679/
http://corona.behdasht.gov.ir/content/679/
http://corona.behdasht.gov.ir/content/679/
http://corona.behdasht.gov.ir/content/679/
http://corona.behdasht.gov.ir/content/680/
http://corona.behdasht.gov.ir/content/680/
http://corona.behdasht.gov.ir/content/680/
http://corona.behdasht.gov.ir/content/680/
http://corona.behdasht.gov.ir/content/681/
http://corona.behdasht.gov.ir/content/681/
http://corona.behdasht.gov.ir/content/681/
http://corona.behdasht.gov.ir/content/681/
http://corona.behdasht.gov.ir/content/681/
http://corona.behdasht.gov.ir/content/681/
http://corona.behdasht.gov.ir/content/681/
http://corona.behdasht.gov.ir/content/681/
http://corona.behdasht.gov.ir/content/673/
http://corona.behdasht.gov.ir/content/673/
http://corona.behdasht.gov.ir/content/674/
http://corona.behdasht.gov.ir/content/674/
http://corona.behdasht.gov.ir/content/674/
http://corona.behdasht.gov.ir/content/674/
http://corona.behdasht.gov.ir/content/675/
http://corona.behdasht.gov.ir/content/675/
http://corona.behdasht.gov.ir/content/675/
http://corona.behdasht.gov.ir/content/675/
http://corona.behdasht.gov.ir/content/676/
http://corona.behdasht.gov.ir/content/676/
http://corona.behdasht.gov.ir/content/676/
http://corona.behdasht.gov.ir/content/676/
http://corona.behdasht.gov.ir/content/670/
http://corona.behdasht.gov.ir/content/670/
http://corona.behdasht.gov.ir/content/670/
http://corona.behdasht.gov.ir/content/670/
http://corona.behdasht.gov.ir/content/671/


 گـذاري  فاصـله  قرنطینـه،  از اعـم  کشـور  در سراسـري  هـاي  تعطیلـی  از استفاده عدم صورت در که داد نشان SIR متد سازي مدل و بینی پیش
 سیسـتم  بـر  سـنگین  بـار  ایجـاد  مسـئول  و یافته افزایش سرعت به R0 مؤثر سرایت شاخص مسافرین؛ جابجایی و ترددها محدودیت اجتماعی،

 بود. خواهد کشور بهداشتی هاي مراقبت
 

 کـه  اسـت  ایـن  دانشـمندان  سـؤاالت  ترین مهم از یکی حاال و است شده انجام کورونا کردن محدود براي جهان سراسر در اي سابقه بی اقدامات
 بـراي  اطالعـات  ایـن  گـذارد.  مـی  تـأثیر  عفونت تعداد و انتقال سرعت بر کنترلی اقدامات چه که کنند بینی پیش دقیق طور به توانند می چگونه
 از جلوگیري براي انتقال داشتن نگه پایین حال درعین و عادي حالت به زندگی بازگشت براي را هایی استراتژي ها آن زیرا است ضروري ها دولت
 دانند. می ضروري را عفونت دوم موج

 
 " سیاسـت  که موقعی در شدگان بستري و مبتالیان ادتعد اطالعات با آمریکا -آریزونا در کورونا بیماران اطالعات سازي مدل طبق ها بینی پیش

 فعالیـت  شـروع  و شـرایط  تغییـر  بـا  شـد.  زده تخمین موردنیاز ICU هاي تخت تعداد و سالمت نظام بر وارده بار شد، می اجرا "ماندن خانه در
 دمـاي  افـزایش  با سناریو، 4 در کورونا بیماري لدلی به شدگان بستري و مبتالیان تعداد سازي مدل یابد. تغییر نتایج و سازي مدل دوباره بایستی

 بـا  سـناریو  در امـا  یابـد؛  مـی  کـاهش  %50 تـا  25 حدود بیماري این انتقال میزان بیماري، انتقال کاهش دنبال به تابستان فصل رسیدن و هوا
 %30 حدود متوسط، سناریوي گرفتن ظرن در با که شود می اپیدمی این بودن پویا و ویروس انتقال افزایش موجب غیرضروري مشاغل بازگشایی

 را شـدگان  بستري تعداد افزایش سناریو چند تحت بیماري انتقال افزایش این یافت. خواهد افزایش اخیر وضعیت به نسبت بیماري انتقال میزان
 است. زده تخمین

 
 6524 روي بـر  مطالعـه  ایـن  اسـت.  انجـام  حال در COVID-19 درمان یا پیشگیري براي مؤثر روش یک شناسایی براي اديزی تحقیقات
 کـه  داد نشان را UVI و COVID-19 ومیر مرگ بین داري معنی منفی ارتباط نتایج و انجام روزه 108 دوره یک در کشور 152 در بیماران

 است. COVID-19 از ناشی ومیر مرگ کاهش در UVB ظمحاف نقش از شواهدي نشانگر ارتباط این
 

 افت شاهد جهان کشورهاي از بسیاري در هستند. روبرو معیشت فقدان با دیگر بسیاري هستند روبرو زندگی دادن دست از با بسیاري که درحالی
 سـال  جهانی اقتصاد فروپاشی برخالف است. شده ثبت تجاري هاي فعالیت در سقوط ترین بزرگ موارد بعضی در هستیم. اي قهساب بی اقتصادي

 اقتصاد هاي بخش برهمِ تقریباً کنونی بحران 7برسیم. خود شهروندان براي پایدار وضعیت یک به تا کشید طول سال 5 تا 4 درنهایت که 2008
 نیازهـاي  ایـن  همـه  کشید. خواهد طول ها سال 19 کووید پیامدهاي از برگشت . گذارد می تأثیر اند شده خارج جارتت از که شرکت چندین با ما

 سـاده  موضـوع  این با مقابله براي پاسخ یک طراحی شد. خواهد اجتماع شدن تکه تکه و ها نابرابري افزایش باعث احتماالً بهداشتی و اجتماعی
 در شـد.  خواهد متأثر ها آن هاي پاسخ و اثرات بودن بینی پیش غیرقابل از و گذاشت خواهد تأثیر آن روي ماريش بی اجتماعی عناصر زیرا نیست؛
 طـور  بـه  توانـد  مـی  اکتشـافات  مثل اي ساده قوانین شناختن نامشخص، و پیچیده شرایط در دهیم؟ انجام باید کاري چه مشکالت این با مواجهه
 بـراي  اکتشـافی  ناخودآگـاه  و آگاهانـه  هـاي  استراتژي باشد. است، بزرگ اي داده هاي مدل اساس بر که اي پیچیده هاي الگوریتم از بهتر متوالی
 در هـا  بدهی گسترده افزایش رغم علی است. سازگار است محلی و محیطی صورت به ها آن گیري تصمیم ساختار که مسیرهایی در گیري تصمیم
 اضـطراري  شـرایط  در زیرا است؛ درستی پاسخ یک این و یافت؛ خواهد ادامه همچنان 19 کووید یمنف تأثیر ادامه با احتماالً که جهان، سرتاسر

 این نماید. محافظت کند اصالح تواند نمی خصوصی بخش که موجود هاي شوك برابر در خود شهروندان و اقتصاد از که است دولت وظیفه این
 مصرف از پیشگیري براي حمایت تمیز، آب سالم، غذاي شغل، به دسترسی ونقل، حمل آموزش، مسکن، (مثل سالمت اجتماعی هاي کننده تعیین
 براي طوالنی راه تواند می ساده اقدامات انجام براي اکتشافی رویکرد یک اتخاذ کنند. می تعیین را ما سالمتی درصد 80 تا 70 که هستند مواد)

 آن بـا  ازآن پـس  انگلـیس  که اقتصادي رکود و 2008 سال در جهانی مالی شیفروپا به پاسخ در بردارد. رو پیش مواقع در شهروندان از حمایت
 در فعـال  هاي برنامه ازجمله: کرد توصیه سالمتی بر منفی اثرات کاهش براي را متعددي اقدامات انگلیس عمومی بهداشت دانشکده شد، روبرو
 مشکالت هاي بیماري درخطر که مردمی از اولیه هاي مراقبت آن، بودن دسترس در و الکل قیمت کنترل خانواده، پشتیبانی هاي برنامه کار، بازار
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 اطالعـات  ارائه و بیماران مالی مسائل خصوص در بهداشتی هاي مراقبت متخصصان براي آموزش وام، تسویه هاي برنامه هستند، روان سالمت
 در جمعیـت  در مداخالت بیشتر چه هر تسهیل براي اجتماعی و مالی هاي سرویس سالمت، خصوص در هماهنگ خدمات دادن ها، آن به مفید

 بـه  باشیم داشته تأثیري چه توانیم نمی یا و توانیم می ما اینکه درك اما بود؛ خواهد دردناك و نیست آسان 19 کووید از بازیابی 19خطر. معرض
 منابع از استفاده براي بهینه روشی بتوانیم تا آوریم دست به را کنیم کنترل توانیم می که هایی حوزه در اي ساده هاي گام تا کرد خواهد کمک ما

 کنیم. حاصل اطمینان 19 کووید از کارآمد و مؤثر بازیابی امکان از و باشیم داشته خود محدود
 

 بنـدي  درجـه  کـم  خیلـی  یا کم علمی سطح به و نیستند ارزش هم C ویتامین با 19 یدکوو درمان مورد در شده انجام تصادفی هاي کارآزمایی
 تولیـد  براي که است تر بزرگ پروژه یک از بخشی بررسی این گرفت. خواهد قرار عموم دسترس در و روزرسانی به زیر لینک در نتایج شوند، می

 است. شده تنظیم COVID19- با مرتبط موازي بررسی چندین
 
 شـده  مشـاهده  ورمونـت  شهر در غذایی مواد آوردن دست به در ناامنی احساس در توجهی قابل افزایش ،COVID-19 بیماري اعالم زمان از

 بحـران  ایـن  در غـذایی  مـواد  نـاامنی  رفع براي را اي النهفعا استراتژي اینمطالعه است. غذایی مواد به دسترسی اصلی موانع با همراه که است
 کند. می پیشنهاد

 
 کـه  يافـراد  و افسـردگی  مبتالبـه  ساالن بزرگ در خودکشی خطر کورونا) اپیدمی شرایط در (مثالً جدید نسل ضدافسردگی داروهاي از استفاده

 دهد. می افزایش را دارند شرایطی چنین
 

 سـالمت  از حمایـت  هاي برنامه است الزم دادند. گزارش سعودي عربستان در COVID-19 شیوع هنگام متوسط تا خفیف اضطراب گزارش
 حـین  در ذهنـی  حمایتی هاي برنامه تهیه براي توان می مطالعه این نتایج از یابد. ارتقا پذیر آسیب هاي گروه در روان سالمت و یابد توسعه روان
 کرد. استفاده اضطراب میزان کاهش و روان سالمت بهبود براي COVID-19 شیوع

 
 مـورد  85000 از بـیش  و بیمـاري  این از مرگ 5000 و 19 کووید مبتالبه فرد 150000 از بیش مه ماه پایان تا هند در فعلی دلم از استفاده با

 به رو تدریج به و کمتر سرعت با عفونت موارد گفت توان می فقط کرد. توان نمی آینده در فعلی مدل از برداشتی هیچ و داشت خواهد وجود فعال
 بود. خواهد افزایش

 
 و شـد  تکاملی مرحله سه در پاکستان در 19 کووید گیري همه شناخت به منجر مطالعه این .19 کووید کنترل براي ریاضی هاي مدل از استفاده

 نداریم کووید بیماري درمان براي دارویی اینکه به توجه با شد. بلندمدت و دتم کوتاه زمانی دوره دو در بیماري کنترل براي ها آن شناخت باعث
 اتخـاذ  باعـث  ریاضی هاي مدل این از استفاده برداشت. بیماري کنترل براي مناسب هاي زمان در مناسب هاي قدم توان می ریاضی هاي مدل با

 شد. خواهد کشورها یگرد در مشابه هاي طغیان و نوپدید تهدیدهاي با مقابله براي تدابیري
 
 CT common are sparing, subpleural without opacities, lung peripheral the of bilateralism The

pneumonia coronavirus novel 2019 the of findings 
 

 COVID19 به ابتال به مشکوك بیماران بررسی براي گلس گراند اوپاسیته وجود بررسی و HRCT از استفاده
 

 و مـنظم  زمـانی  برنامـه  بـا  رادیـوتراپی  تـوان  مـی  و گیرنـد  قرار درمانی شیمی تحت کمتر است ربهت کرونا به ابتال صورت در سرطانی کودکان
 دارد. بستگی درمانی شیمی ریسک ارزیابی و غربالگري نتایج به موضوع این کل در اما کرد. درمانی شیمی جایگزین را معقول هاي فاصله
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 است. بیماري کنترل جهت راه ترین مهم انسان به انسان زنجیره قطع
 

ـ  طـور  به آنکه علت به اما کند جلوگیري کنگ هنگ به ویروس ورود از توانست می اگرچه چین با کنگ هنگ مرزهاي بستن  شـد  انجـام  اقصن
 داد. کاهش را چین از مسافران تعداد جزیی طور به فقط عمالً

 
 تماس از قبل شند.بپو ماسک باید پرستاران دارند. احتیاج خاصی حفاظتی اقدامات به ، بپوشند ماسک توانند نمی سال 1 از کمتر نوزادان ازآنجاکه
 کنند. استریل را نوزادان ظروف و ها بازي اسباب مرتب طور به و بشویند را ها دست ، نوزادان با نزدیک

 
 و دارد ACE2 بـه  بـاال  اتصال قدرت همچنان و )HKU9-1( داشته سارس ویروس با مشترك ancestor احتماالً جدید کروناي ویروس
 است. مطرح آن در انسان به انسان انتقال باالي احتمال

 
 بـراي  درمانی و پیشگیري کارآمد ايه استراتژي توسعه نحوه به بلکه دارد، بستگی ها ویروس تکامل نحوه به تنها نه انسانی CoV شیوع آینده
 دارد. بستگی مداوم تهدید این با مقابله

 
 و افسردگی اضطراب، ازجمله پزشکی روان اختالالت دچار است ممکن قرنطینه پایان از پس یا طول در گیرند می قرار قرنطینه تحت که افرادي

PTSD .داد. کاهش را اثرات این راهکارهایی با توان می شوند 
 

 کانادا در covid-19 اداره نحوه
 

 کودك به مادر از COVID-19 عفونت موديع انتقال احتمال
 

 مـوردي  تنهـا  یابند. بهبود تدریج به و اصالح اپیدمی وضعیت گسترش با مطابق که است نیاز و نیستند تغییرناپذیر اپیدمی در پیشگیرانه اقدامات
 باید ایمنی کنترل اقدامات و شوند تدوین ابتدا همان از باید مؤثر اورژانسی هاي برنامه است. اپیدمی وضعیت به دقیق و االب توجه است ثابت که

 کرد. کنترل حداقل به رسیدن تا را عفونت توان می طریق از تنها شوند. اتخاذ قاطعانه
 

 به ریه، تغییرات به توجه با و بودند قرارگرفته جراحی مورد لوبکتومی براي که فردي دو ریه در پاتولوژیک تغییرات بر مرور خصوصاً و کلی مرور
 برآمدند. بیماري پاتولوژیک تغییرات بررسی درصدد تست، شدن مثبت از پس شدند. مشکوك کووید

 
 مطلـب  ایـن  بـه  هـا،  آن تمـامی  بین مشترك نکات ذکر و اخیر، هاي سال در جهانی شیوع با هایی بیماري بررسی با که بوده مروري مقاله یک
 گـذاري  سیاسـت  بخش در مه و تشخیصی بخش در هم سالمت حوزه در جدیدي هاي تصمیم و گرفت درس ها شیوع این از باید که پردازد می

 کرد. اتخاذ
 

 جدیـد  ویـروس  مختلـف  هـاي  جنبه مورد در مقاله دو چاپ حال در ما هست. همچنان COVID-19مورد در مهم پاسخ بی سؤاالت بسیاري
 بـا  محققان سریع ارتباط دیگري و ویروس متریال به نیاز بدون PCR-RT اساس بر RdRp و E هاي ژن تشخیص مورد در یکی هستیم.
 بیماري. شدت سریع برآورد براي یکدیگر
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 )/CoV-(TARS coronavirus syndrome respirator acute transmissibleبـه  جدیـد  ویروس کرونا گذاري نام پیشنهاد
s  و pseudovirus nCoV-2019 بـا  عفونـت  از توانسـته  موش روي آزمایش در peptide EK1 نام به inhibitor fusion یک

fusion cell – cell mediated – protein کرد. استفاده کننده خنثی بادي آنتی یا واکسن تولید براي آن از توان می که کند جلوگیري 
 

 ویروس کرونا از ناشی پنومونی کنترل جهت روتیناویر لوپیراویر/ داروي دو ترکیب کاربرد
 

 ویروس کرونا به تالاب مالی پیامدهاي و گیري همه میزان بررسی
 

 مروري) (مقاله 19 کووید مورد در شرایط بودن اضطراري به WHO هاي توصیه
 

 CoV-SARS-2 ویروس کنترل در Remdesivir و کلروکین تأثیر
 

 را nCoV-2019 حیـوانی  منشـأ  و میزبـان  سـلول  در عفونت ایجاد سلول، به ورود گیرنده، از مورداستفاده در را اطالعاتی وتحلیل تجزیه این
 باشد. کننده کمک nCoV-2019 برابر در پیشگیرانه اقدامات و اپیدمی بر رتنظا امر در تواند می و کند می فراهم

 
 شناور و ساکن جمعیت بین در ووهان در nCoV-2019 شیوع ارزیابی

 
 from droplets the through be can It ways. several in happen can transmission human to Human
 (toilets, places public other and restaurants, transport, public of surfaces sneeze, or cough the

stops bus elevators,. 
 

COVID- درمـان  و پیشگیري براي ها آن خوردن و ها کننده پاك از استفاده خصوص در اجتماعی هاي شبکه در بهداشتی ناصحیح اطالعات
 و کنتـرل  اجتمـاعی،  هـاي  هشـبک  از بهداشتی ناصحیح هاي پیام است الزم شود. می بیمارستان به مراجعه و افراد مسمومیت افزایش باعث 19

 شوند. هدایت
 
 بـراي  آمـادگی  عـدم  و سـریع  انتقـال  بـه  توجـه  بـا  گذارد. می تأثیر ما زندگی مختلف هاي جنبه بر )COVID-19( ویروس کورونا پاندمی :

 موجود روانی اختالالت ویروس این است. افزایش به رو جامعه هاي جنبه همه در COVID-19 منفی اثرات ویروس، این درمان و پیشگیري
 موردتوجـه  زا آسیب استرس هاي زمینه باید بنابراین دارد؛ نقش استرس با مرتبط جدید اختالالت بروز در افراد از بسیاري براي و کرده تشدید را

 عمـومی،  ارتباطـات  و دسترسـی  پیشگیري، تشخیص، باشند: می برخوردار اپیدمی این در اقدام جهت یتاولو از زیر اقدامات بنابراین گیرد. قرار
 اختصـاص  با زمینه، این در هاي محدودیت به توجه با روان. سالمت ازنظر حساس هاي گروه در تحقیقات و پزشکی کارکنان مورد در تحقیقات

 موردنیاز فوري اقدامات رادارند، نیاز بیشترین که کسانی از پشتیبانی براي ها فناوري وسعهت و مشارکت ایجاد نوآوري، براي مالی و فکري منابع
 است.

 
 گـزارش  بیش دارد. وجود انهمچن متحده ایاالت در )COVID-19( ویروس کورونا گیري همه در اجتماعی -اقتصادي و نژادي هاي نابرابري

COVID- بیمـاري  هاي نابرابري ایجاد موجب نژادپرستی است. نابرابري این از نمونه یک میشیگان دیترویت، در پوستان سیاه در مرگ دهی
 اشـتی بهد ضعیف پیامدهاي موجب و هستند تعامل در COVID-19 با که دهند می تشکیل را متعددي هاي بیماري متقابالً -1 شود: می 19
 افـزایش  موجـب  پزشـکی  خطاهـاي  و خانمانی بی نژادي، تبعیض و تفکیک فقر، افزایش ازجمله: خطر عامل چندین روي تأثیر با -2 شوند. می
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 بیمـاري  این خطر رساندن حداقل به بر که شود می پزشکی دانش ازجمله منابع به دسترسی در تغییر موجب -3 شود. می بیماري این پیامدهاي
 است. مؤثر

 
- کووید پاندمی به گیري نفس سرعت با جهان سراسر در پزشکی تحقیقات دنیاي کند. می زایل را مستند مطالعات نتایج ضعیف تحقیقات سیل
 هـا،  همکاري افزایش ،19-کووید مقاالت به آزاد دسترسی بزرگ امکان لشام ها مثبت دارد. را پیامدها از ترکیبی که دهد می نشان واکنش 19

 و است ایجادشده پاندمی از پیش مشکالت، بسیاري ولی است. انتشار از پیش مقاالت از تر وسیع استفاده و علمی جدید مطالعات تأییدیه تسریع
 ایـن  از بسـیاري  رونـد.  می هدر به نتایج، گزارش ضعف یا نبود و هدایت و تنظیم کفایتی بی ضعیف، پرسشنامه خاطر به تحقیقات %85 از بیش

 1087 پزشـکی  اسـناد  ملـی  کتابخانـه  بالینی مطالعات است. 19-کووید زمینه در پایه تحقیقات نبود و زمان محدودیت فشار از ناشی مشکالت
 100 مسـاوي  یـا  کمتر روي بر مورد 32 کلروکین، یهیدروکس مورد در شده ثبت مطالعه 145 از است. کرده ثبت را 19-کووید مورد در مطالعه

 تـا  50 فقـط  داشـتند  بـاهم  زیـادي  تفـاوت  نتـایج  اتفاقی. غیر ولی بودند اي مقایسه مورد 12 و نداشتند کنترل گروه مورد 10 شده، آزمایش نفر
 مطالعـه  دو فقط است دارویی غیر داخالتم پایه بر مداخالت اساس اگرچه شد. حاصل درمانی پروتکل ها آن از یکی از فقط بودند. چندمرکزي

 آزمایشـی  دارویـی  غیـر  مـداخالت  سـایر  و دسـت  بهداشت قرنطینه، اجتماعی، گذاري فاصله زمینه در و است. شده انجام ماسک مورد در بالینی
 در است. داشته افزایش %400 یراخ هفته 15 در انتشار از پیش مقاالت به ارزشمند و زودهنگام دسترسی انتشار از پیش مقاالت است نشده انجام
 خـورد.  مـی  چشـم  بـه  مـتن  و جـداول  بین ناهمخوانی و افتادن جا موارد برخی بوده نامشخص مطالعات قالب ،19 -کووید عالمت بدون موارد

 که 2020 مارس 20 نکلروکی هیدروکسی روي بر مطالعه اولین انتشار به مثالً شود. می غیرمسئوالنه انتشار باعث مطالعات نوع این به دسترسی
 روي بـر  اتفاقی فرم به که آوریل 14 در تر بزرگ مطالعه به ولی شد. استناد بار 520 بود بیمار 46 فقط روي نشده آنالیز اتفاقی غیر مطالعه یک

 ولی است ضروري واردم برخی در تحقیقات تکرار کاري دوباره اتالف، نشد. توجهی کرد، اعالم فایده بی را آن و شد انجام کلروکین هیدروکسی
 (مثالً مرکزي و جامع پورتال یک به مبرم نیاز جهان، سطح در کورونا با رابطه در مطالعات وسیع حجم با است. غیرضروري واقعاً موارد برخی در

 روي بر موازي ورط به را واکسن (CEPI 8اپیدمی( هاي نوآوري دهی سازمان اتحادیه و جدید تحقیقات براي جهانی) بهداشت سازمان نظر زیر
 مهـم  که تحقیقاتی روي بر که سازمانی ایجاد افتد. می اتفاق ندرت به کار این ولی گذاشت آزمایش به ماه دو طی در کشور 173 از بیمار 9000
 اصـالحات  و ردیـابی  ماسک، دست، بهداشت گذاري، فاصله ازجمله 19-کووید دارویی غیر مداخالت مانند اند قرارگرفته غفلت مورد ولی هستند
 بـاالي  حجـم  و اپیـدمی  اجبـار  شـرایط  در خصوصـاً  تحقیقـات  رفـتن  هدر دارد. ضرورت شدت به دارند، کنترل واقعی مفهوم که زیستی محیط

 پیـدا  درازمدت راهکار آن براي باید بعدي اپیدمی بروز از قبل شوند رسیدگی فوراً بایست می ضعیف تحقیقات که درحالی نیست جدید تحقیقات
 شود.

 
 را اجتماعی هاي فعالیت و مشاغل تعطیلی دستور فدرال هاي ایالت و فدرال دولت آلمان، در 19 کووید بیماري موارد احتمالی افزایش به توجه با

 یک اقتصادي و بالینی ارزش تعیین مطالعه این از هدف بود. )ICU( ویژه هاي تمراقب براي ازحد بیش فشار کاهش تعطیلی این از هدف دادند.
 بود. آمیز موفقیت تعطیلی

 
 کنـد  مـی  تهدیـد  را ملی سالمت مراقبت سیستم فروپاشی و است جهان پهنه در سریع انتشار حال در )COVID-19( کوروناویروس بیماري
 اقامت مدت طول است. ضروري منتشرشده مطالعات نتایج کمک با و مؤثر هاي مدل طراحی از استفاده با سالمت درازمدت ریزي برنامه بنابراین

 تـا  7 بـین  تر بزرگ مونهن با مطالعات در نیز بیمارستان ICU در اقامت مدت طول و روز 25 و 4 بین متوسط طور به مقاله 17 در بیمارستان در
 است. شده گزارش روز 10

 
 
 

http://corona.behdasht.gov.ir/content/661/
http://corona.behdasht.gov.ir/content/661/
http://corona.behdasht.gov.ir/content/662/
http://corona.behdasht.gov.ir/content/662/
http://corona.behdasht.gov.ir/content/662/
http://corona.behdasht.gov.ir/content/662/
http://corona.behdasht.gov.ir/content/662/
http://corona.behdasht.gov.ir/content/662/
http://corona.behdasht.gov.ir/content/662/
http://corona.behdasht.gov.ir/content/662/
http://corona.behdasht.gov.ir/content/662/
http://corona.behdasht.gov.ir/content/662/
http://corona.behdasht.gov.ir/content/662/
http://corona.behdasht.gov.ir/content/662/
http://corona.behdasht.gov.ir/content/662/
http://corona.behdasht.gov.ir/content/662/
http://corona.behdasht.gov.ir/content/662/
http://corona.behdasht.gov.ir/content/662/
http://corona.behdasht.gov.ir/content/662/
http://corona.behdasht.gov.ir/content/662/
http://corona.behdasht.gov.ir/content/662/
http://corona.behdasht.gov.ir/content/662/
http://corona.behdasht.gov.ir/content/662/
http://corona.behdasht.gov.ir/content/662/
http://corona.behdasht.gov.ir/content/663/
http://corona.behdasht.gov.ir/content/663/
http://corona.behdasht.gov.ir/content/663/
http://corona.behdasht.gov.ir/content/663/
http://corona.behdasht.gov.ir/content/664/
http://corona.behdasht.gov.ir/content/664/
http://corona.behdasht.gov.ir/content/664/
http://corona.behdasht.gov.ir/content/664/
http://corona.behdasht.gov.ir/content/664/
http://corona.behdasht.gov.ir/content/664/
http://corona.behdasht.gov.ir/content/665/


 آمـاري  دقیـق  برآوردهـاي  براي پذیر انعطاف آماري هاي مدل از استفاده همچنین و معتبر و جدید هاي داده بر مبتنی هاي مش خط کارگیري به
 بـراي  R مقـدار  از آگـاهی  باشـد.  کشـور  سـالمت  بخش گذاران سیاست توسط موقع به و درست هاي تصمیم اتخاذ براي وبیخ کمک تواند می

 کمتر به باید پایه) مولد نرخ ( R مقدار ویروسی، هاي بیماري همچون هاي اپیدمی با مواجهه دوران در چراکه است مهم سالمت گذاري سیاست
 هـاي  سیاسـت  تهـاجمی  اقـدامات  کـارگیري  به شود نزدیک یک عدد به R مقدار که درصورتی برود. خاموشی به رو اپیدمی تا برسد یک عدد از

 بـاالتر  سـطح  در گیر همه بیماري با مقابله براي عمومی بهداشت اقدامات سایر و تماس ردیابی برافزایش بیشتر تأکید ازجمله عمومی بهداشت
 است. ضروري

 
 افراد از زیادي جمعیت حذف • .برابر ونیم یک حداقل میزان به 19 کووید رسمی هاي مرگ میزان با زمان طی میرایی میزان افزیش همبستگی

 .19 کووید از ناشی )تلفات( کشندگی رسمی آمار از هستند سالمند غالباً که
 

 درك بـراي  پـارامتر،  یـک  قالـب  در و آن بهداشـتی  پیامدهاي یا بیماري انتقال در مداخالت اعمال اثر سازي مدل Covasim اصلی کارکرد
 در دموگرافیـک  اطالعـات  ازمنـد نی Covasim ساز شبیه مدل است. خاص برنامه یک اجراي روند در سیاسی مختلف هاي گزینه تأثیرگذاري

 خانوارهـا،  ازجملـه  اجتمـاعی،  مختلـف  هـاي  الیه در بیماري این گرایانه واقع انتقال هاي شبکه درواقع است. جمعیت اندازه و سنی ساختار مورد
 بار بر مبتنی بیماري انتقال ازجمله ویروس، میزبانی پویایی همچنین و بیماري اختصاصی پیامدهاي و شده مشخص جوامع و کار محل مدارس،
 شود. می تعیین ویروسی

 
 اهمیـت  تحقیق این است. سرطان و CHF باال، فشارخون قلب، کرونر عروق بیماري ،COVID-19 از ناشی مرگ به مربوط خطر یشترین

 کند. می تر برجسته را COVID-19 از ناشی مرگ و مزمن هاي بیماري بین ارتباط اب رابطه در بیشتر تحقیقات انجام
 

 طـور  بـه  نسـرطا  و قلـب  احتقـانی  نارسـایی  باال، فشارخون کرونر، عروق اي زمینه هاي بیماري مبتالبه بیماران در covid-19 از مرگ خطر
 یابد. می افزایش معناداري

 
 و شناسـایی  بـراي  مـدت  طـوالنی  مراقبـت  مراکـز  توسط فعال پیشگیرانه اقدامات ،19 کووید بیماري شیوع سریع تشدید از جلوگیري زمینه در

 پـایش  و جـدي  نظارت شامل اقدامات این شود. انجام است الزم شدند، بیماري به آلوده بالقوه طور به که نیپزشکا و کارکنان کار از محرومیت
 است. 19 کووید بروز از جلوگیري جهت عفونت برابر در مناسب کنترلی و پیشگیري اقدامات اجراي و آلوده بیماران فعال

 
 اسـاس  بـر  مناسـب  بـرآورد  یـک  ارائـه  مطالعـه  این هدف است، متفاوت بسیار علمی متون در 19-کووید مورد در شده اعالم مرگ هاي میزان
 است. مختلف سنی هاي گروه

 
 مـوارد  از تعـداد  چـه  ویـروس  مهار براي جاري بهداشتی سیستم ظرفیت به توجه با که است این بنیادین سؤال 19 کووید ویروس با رؤیایی در

 داده تشخیص احتماالً 19 کووید موارد اغلب بیماري عالمت بدون موارد زیاد تعداد علت به دارد؟ وجود 19 کووید بیماري نشده داده تشخیص
 بـا  بیمـاري  نشـده  کشف موارد کشف براي پذیر تطبیق و گر محاسبه آسان موثر، قوي، برآوردگر یک ارائه عهمطال این هدف اند. مانده باقی نشده

 است. 19 کووید موارد واقعی موارد روي بر بیزین تئوري از استفاده
 
 سال 80 باالي افراد است. شده بیشتر سوئد در گذشته هاي سال به نسبت سال 60 باالي سنین در  مرگ میزان عدب به و آوریل ماه اول هفته از
 زنـدگی  بـه  امیـد  .اسـت  زنان در ٪50 و مردان در ومیر مرگ ٪75 سنین تمام در اند. قرارگرفته بیماري این تأثیر تحت بیشتر غیرمعمول طور به

 سـوئد  در ومیـر  مـرگ  بر مداوم و روشن تأثیر تاکنون Covid-19 گیر همه بیماري .است زنان براي سال 2 و مردان براي سال 3 مانده باقی
 است. داشته
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 حاضر متاانالیز پردازد، می ماشین یادگیري روش از استفاده با 19-کووید کننده بینی پیش هاي مدل بررسی به که است متاانالیز یک مطالعه این

 کننـده  بینـی  پـیش  مدل بودن بینانه خوش و تورش باعث زیاد احتمال به باشد کم مدل بینی پیش جهت ها داده حجم که درصورتی دهد می نشان
 شد. خواهد

 
 عفونت بالینی دوره پژوهشگران، توسط خصوص این در شده انجام مطالعه هزاران باوجود و 19-کووید بیماري ظهور زمان از ماه 5 حدود از پس

 را مـرگ  و انـدام  چنـد  شدید درگیري تا گرفته عالمت بدون عفونت از بالینی عفونت دوره این است، متغیر و بینی پیش غیرقابل گسترده طور به
 درمانی مراقبت دهندگان ارائه است ممکن عوامل این درك و مرگ به منتج بالینی عالئم شروع از قبل بیماران درمان وجود بااین دشو می شامل

 وضعیت بررسی به ویژه صورت به مطالعه این کند. راهنمایی را هستند محدود بسیار منابع که شرایطی تحت درمان تر صحیح گیري تصمیم در را
 برند. می رنج اي زمینه کلیوي حاد آسیب مشکل وجود از که دارد داللت 19- کووید همبتالب بیماران

 
 و دارنـد  بیمـاران  يبهبود در بسزایی نقش موقع به و اصولی هاي درمان احتماالً و است بیماري تشخیص راه معتبرترین سینه قفسه رادیوگرافی

 گیرد قرار اولویت در بیمار اطرافیان روي بر تمرکز
 

 گیـري  همـه  شـیوع  زمـان  از بـالقوه  طـور  به و نسل این در عمومی بهداشت جهانی بحران ترین بزرگ دهنده نشان C 19-OVID گیري همه
 COVID-19 براي احتمالی درمانی هاي روش بررسی براي بالینی هاي کارآزمایی باال حجم با و سرعت به است. 1918 سال در النزايآنفو

 ندارد. وجود مؤثري درمان هیچ تاکنون و است آغازشده
 

 حـذف  یـا  اضافه چگونه که کنند بینی پیش دقیق طور به بتوانند که امیدوارند محققان COVID-19 به جهان پاسخ يساز شبیه ویژه: گزارش
 بـراي  را هـایی  اسـتراتژي  ها آن زیرا است ضروري ها دولت براي اطالعات این گذارد. می تأثیر عفونت تعداد و انتقال سرعت بر کنترلی اقدامات
 در " گفـت:  وي داننـد.  مـی  ضروري عفونت، دوم امواج از جلوگیري براي انتقال داشتن نگه پایین حال درعین و عادي حالت به زندگی بازگشت

 بهداشت و بهداشت دانشکده از Eggo Rosalind " کنیم؟ می کار چه باید ما اکنون" نیست بعدي تک و است گیر همه که بیماري این مورد
 تـأثیر  درك بـراي  مختلـف  کشـورهاي  هاي داده از که هستند هایی مدل روي بر کار الح در محققان گوید: می )LSHTM( لندن گرمسیري

 با شیوع، شروع در که باشند داشته هایی مدل به نسبت بیشتري تفاوت باید واقعی هاي داده بر مبتنی هاي مدل کنند. می استفاده کنترل اقدامات
 مقایسـه  یکدیگر با را کشورها پاسخ تا دهد می را امکان این محققان به جهان سراسر از ها داده ترکیب کردند. می بینی پیش فرضیات از استفاده

 درباره تري دقیق هاي بینی پیش توانند می که دهد می را هایی مدل طراحی امکان ها آن به باید جداگانه، کشورهاي مطالعات با مقایسه در و کنند؛
 در اوضاع زیرا است، برانگیز چالش طورجدي به و نشده حل معلول و علت اما دهند. انجام اکشوره از بسیاري در و گیر همه بیماري جدید مراحل

 واقعـاً  این" افزود: وي دهد. می هشدار هستند، پایبند اقدامات به مردم چقدر اینکه به اطمینان عدم مورد در همچنین و است متفاوت کشور هر
 "یم.کن تالش نباید که نیست معنی این به اما است، سخت

 
 در COVID − 19 انتشـار  سـرعت  کـاهش  در اسـت  شـده  انجـام  ایـران  در که عمومی پیشگیري رعایت و دارویی غیر مداخالت مجموعه

 و ویـروس  انتقـال  براي شده زده تخمین پویایی شود، گرفته دیدهنا دهی گزارش کم تأثیر اگر حال، بااین است. بوده مؤثر موردمطالعه زمان مدت
 مراحـل  در خصوصـاً  را مردم عموم همچنین و شود می گرفته گذاران سیاست توسط که عمومی بهداشت تصمیمات تواند می بیماري این کنترل

 کند. گمراه گیري همه  این کنترل اولیه
 

 ایـن  نتـایج  و شـد  مقایسـه  برزیـل  و سائوپائولو در ومیر مرگ و COVID-19 موارد تعداد از موجود هاي داده با عددي سازي شبیه یک نتایج
ـ  سـه  سـاده  روش یـک  است. شده استفاده عفونت منحنی کردن صاف و ها گیري همه کنترل براي الزم اقدامات جهت مطالعه  بـراي  اي همرحل

 است. پیشنهادشده قرنطینه از پس طبیعی هاي فعالیت ازسرگیري شروع براي معیارهایی و ها اپیدمی تکامل زمان بینی پیش
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 احتمـال  قرنطینـه،  هـا،  تمـاس  پیگیـري  جداسازي، موقع، به مایشآز انجام به توجه عدم صورت در جهان کل در بیماري گیري همه به توجه با

 دارد. وجود ویروس مهار زمینه در قبلی دستاوردهاي شکست
 

 ست.ا مفید CP درمان موقع به اجراي و بیماري پیشرفت بر نظارت براي تکراري اسکن تی سی
 

 هســتند. COVID-19 از ناشــی مــرگ و عفونــت خطــر معــرض در بیشــتر )BAME( قــومی هــاي اقلیــت و هــا آســیایی پوســتان، ســیاه
 خطر معرض در ها آن بازهم افراد این در اییجغرافی منطقه )adjusting( تطبیق از پس حتی BAME افراد دهد می نشان ها وتحلیل تجزیه
 برخی چرا که این بهتر درك و BAME هاي گروه براي مرگ خطر کاهش براي فوري اقدام هستند. COVID-19 از ناشی بیشتري مرگ

 حمایـت  تضـمین  مثـل  ییهـا  نابرابري این کاهش باعث احتماالً که اقداماتی . است نیاز دارند، قرار بیشتري خطر معرض در قومی هاي گروه از
 (مانند شغلی خطرات کاهش باشند)، اجتماعی گذاري فاصله هاي توصیه رعایت به قادر کارمزد کم پیمانکار کارگران که طوري (به درآمد از کافی

 زبـانی)  و نگـی فره ازنظر ارتباط برقراري توانایی و بهداشتی هاي مراقبت دسترسی موانع کاهش شخصی)، کافی حفاظتی تجهیزات از اطمینان
 است. الزم

 
 از سنی هاي گروه همه براي روزانه پیشگیري و اجتماعی گذاري فاصله باشند. نداشته سرفه و تب است ممکن COVID-19 مبتالبه کودکان
 دارند. بیماري انتقال در مهمی نقش هم عالمت بدون افراد و حادتر بیماري به بیماران زیرا است برخوردار اي ویژه اهمیت

 
 اصـلی  دالیـل  از یکی عنوان به شخصی محافظت تجهیزات کمبود کنند. فوت COVID بیماري از است ممکن ها تخصص تمام از پزشکان

 شوند. خارج بیماران با مواجهه مقدم خط در کار از پرخطر و مسن پزشکان باید است. ذکرشده مرگ
 

 اصـلی  الیـل د از یکی عنوان به شخصی محافظت تجهیزات کمبود کنند. فوت COVID بیماري از است ممکن ها تخصص تمام از پزشکان
 شوند. خارج بیماران با مواجهه مقدم خط در کار از پرخطر و مسن پزشکان باید است. ذکرشده مرگ

 
 علمـی  کوتـاه  داسـتان  اسـاس  بـر  را نام ینا ولی باشد " دور راه از پزشکی" مقاله این عنوان بود قرار 19-کووید شد: متوقف زمین که روزي
 "کـرد  توقف زمین که روزي" عنوان با آن فیلم . کردیم انتخاب است زمین به اي بیگانه تهاجم داستان که 1940سال "ارباب با وداع "تخیلی

 خـود  رفتار اگر که بود این زمینیان هب او ربات و مهاجم بیگانه هشدار اول فیلم شد.در بازتولید 2008 سال در سپس و تولید 1951 سال در ابتدا
 بحبوحـه  در اکنـون  شد. ساکن چیز همه و متوقف دنیا تمام طبیعت از سوءاستفاده خاطر به دوم فیلم در شد.و خواهد نابود زمین نکنند اصالح را

 بـه  میـدان  از صـنایع  و اسـت  شکسـته  درهـم  اقتصـاد  ، شده متوقف جهان تمام رسد می نظر به جدید ویروس کورونا 19-کووید جهانی پاندمی
 حـال  در . هسـتند  مـردن  حـال  در مردم که این تر مهم و بدهیم انجام دورکاري و بگیریم پناه ، بربگیریم بیرون غذاي توانیم می اند.فقط درشده
 رو هاي روش از یکی اکنون است؟ همین جدید عادي دنیاي آیا است. شده زیاد تشخیصی هاي تست و ونتیالتور ، N95 ماسک تقاضاي حاضر

 و واکسـن  و فـوري  تسـت  تولیـد  شاهد ها تکنولوژیست و پزشکی کادر فداکاري با است.چنانچه دور راه از پزشکی بخصوص فنّاوري، رشد، به
 زیتوی امریکا متحده ایاالت مناطق از خیلی در است. شده نزدیک خود اوج به که هستیم دور راه از سالمت و پزشکی از وري بهره و شدن کامل

 از مراقبـت  شـود.  مـی  انجام رایگان صورت به اسکایپ و تایم فیس طریق از و کرده کم را قرنطینه در مقیم افراد درمانی و مراقبتی بار اینترنتی
 يپیشگیر درنتیجه و ها کلینیک به غیرضروري مراجعه از جلوگیري جهت مزمن هاي بیماري دور راه از کنترل اهمیت نیز و درمان کادر سالمت

 و صـحیح  طـور  به بایست می پیشرفت این است. پیداکرده چشمگیري کاهش درمانی بوروکراسی داشته توجهی قابل پیشرفت بیماري به ابتال از
 فـیلم  در شـد.  خواهـد  اشتباه حتی و ،ناامیدي چالش به منجر ، ارزشیابی این در تفکر بدون شتاب وگرنه شود گذاري ارزش و گیري اندازه دقیق

 عبور از پس است ممکن کند. می اي زیرکانه نشینی عقب به شروع است کنترل غیرقابل یا کنترل قابل زمین روي آنچه بر باوقوف جهان یادشده،
 بهداشـت  و دور راه از پزشکی ،مدل سالمت مدیریت نحوه ، آن از تر مهم و کردن کار ،شیوه وپرورش آموزش سیستم کورونا،پیشرفت پاندمی از
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 جدیـد  هاي روش شاهد احتماالً بعد هاي ماه در نداشتیم. سالمت پیشبرد براي دیگري راه ابزارها این بدون واقعاً ولی برود سؤال یر،ز دور راه از
 زمان این از و کنید رعایت را اجتماعی گذاري بمانید،فاصله .سالم بود. خواهیم ورطه این از خروج براي ها آن کمک چگونگی و دور راه از درمان
 ببرید. لذت بودن خانواده کنار براي اضافه

 
 پـایین  ایمنی سطح به توجه با که داد نشان برآوردها دهد. می نشان را 2 کووید-سارس انتقال در فرانسه گسترده هاي تعطیلی تأثیر مطالعه این

 بـراي  2020 مـه  11 از بعـد  کننـد  مـی  محدود را بیماري انتقال خطر که کارآمد کنترلی اقدامات که است الزم 2 کووید-سارس برابر در جامعه
 شود. حفظ و یافته ادامه گیر، همه بیماري این مجدد بازگشت از جلوگیري

 
interval serial است تر کوتاه روز 3,5 حدود زنان به نسبت مردان در 

 
 19-کوید بیماري برابر در کافی و کامل مدیریت در درمانگران و محققان ، دولت ، بهداشت سیستم یکپارچه همکاري ضرورت

 
 ارتباط کنترل و ها ویروس این مخزن دقیق شناسایی ها ویروس این بودن زئونوز و انسان زایی بیماري در کرونا هاي ویروس اهمیت به توجه با

 دارد. مهمی نقش بیماري شیوع کنترل و بروز از جلوگیري در حیوانات از گونه این با انسان
 

 بیمارسـتان  5 در nCoV -2019 تأییدشده عفونت مبتالبه مادر 9 در دوقلو) 2 (ازجمله نوزاد 10 پیامدهاي و بالینی هاي ویژگی وتحلیل تجزیه
 هوبی در
 

 عفونـت  مـورد  در بهداشـتی  هـاي  مراقبـت  متخصصـان  بـراي  زایمـان)  و زنـان  در سونوگرافی المللی بین (انجمن ISUOG موقت راهنماي
19-COVID بارداري از بعد دوران و بارداري دوران در 

 
 ناشـناخته  زیادي حد تا COVID-19 مبتالبه بیماران در کبدي، آسیب و گوارش دستگاه عالئم ازجمله گوارش، دستگاه درگیري آگهی پیش
 کبدي آسیب و گوارشی عالئم که داد نشان مطالعه این و است گوارش دستگاه در COVID-19 اثرات کمیت تعیین مطالعه این هدف است.

 نیست. شایع COVID-19 مبتالبه بیماران در
 

 ناشـناخته  زیادي حد تا COVID-19 مبتالبه بیماران در کبدي، آسیب و گوارش دستگاه عالئم ازجمله گوارش، دستگاه درگیري آگهی پیش
 کبدي آسیب و گوارشی عالئم که داد نشان مطالعه این و است گوارش گاهدست در COVID-19 اثرات کمیت تعیین مطالعه این هدف است.

 نیست. شایع COVID-19 مبتالبه بیماران در
 

 15 هسـتند،  عالمت بدون یا خفیف عالئم آلوده افراد از درصد 80 تا 19 کووید بیماري آزمایشگاهی هاي یافته و ها نشانه عالئم، کلیه به توجه
 دارند. نیاز ونتیالتور و ویژه هاي مراقبت به درصد 5 و هستند بستري نیازمند و داشته شدید بیماري آلوده افراد این از درصد

 
 کلیه حاد نارسایی داراي بیمارانی در ومیر مرگ خطر افزایش و تنفسی زجر سندرم بروز سبب 19 کووید عفونت طول در کلیه-ریه عفونت تقابل

 شود. می
 

 و بیمـاران  براي هم است ممکن 19 کووید وخیم حالت مبتالبه بیماران براي زودهنگام تراشه) لوله در هوایی راه یک کردن (باز تراکئوستومی
 19 کوویـد  طغیـان  بروز با هاي مراقبت بخش بیماران براي گذراي تراشه و هوا تهویه هاي دستگاه اعمال باشد. خطرناك درمان کادر براي هم
 نیست. دسترس در کافی اطالعات درمان کادر براي جهیزاتت این اعمال زمان و نحوه مورد در اما است، یافته افزایش ها بیمارستان در سرعت به
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 بررسـی  نیازمنـد  و نیست ویژه هاي مراقبت بخش بیماران سایر مشابه 19 کووید بیماران در آن اجراي لزوم زمان و گذراي تراشه تصمیم اتخاذ
 است. کارکنان و بیماران براي آن خطرات و بیماري بار
 

 جنسـی  اختالف این هستند، بیماري به ابتال خطر معرض در زنان از بیشتر مردان که دهد می نشان اسپانیا هاي داده از اپیدمیولوژي هاي بررسی
 از موجود وضعیت به توجه با دارد نظر در العهمط این باشد، دخانیات مصرف ازجمله مردان در پرخطرتر رفتارهاي دلیل به تواند می شده مشاهده

 کند. استفاده دخانیات ترك هاي برنامه ارتقاي جهت در 19-کووید اپیدمیولوژي هاي داده
 
 داروهـاي  از دنیـا  سراسـر  در تقریبـاً  بیمـاران،  در مناسب داروي تجویز براي درمانی بهداشتی سیستم دستپاچگی و 19-کووید بیماري شیوع با

 خالصـه  طـور  به بررسی این نشد. زیادي توجه دارو درازمدت و منفی اثرات به اما بود مدنظر دارو اي لحظه اثرات بعضاً که شد استفاده مختلفی
 کلـروکین،  هیدروکسـی  و کلـروکین  ازجمله Label-Off داروهاي از ناشی قلبی احتمالی جانبی عوارض به مربوط شواهد بر مبتنی هاي داده

 ایـن  دهـد.  می ارائه را COVID-19 درمان در مورداستفاده رایج هاي بیوتیک آنتی همچنین و مونوکلونال هاي بادي آنتی ضدویروسی، درمان
 دهد. می ارائه مراقبت پروتکل یک و دارد تمرکز عملی نکات به مقاله

 
 است 19-کووید بیماران در مرگ خطر عامل خود مغزي سکته دارد، وجود دوطرفه حالت یک 19-کووید و مغزي سکته بین ارتباط خصوص در
 گردد. مغزي سکته پرخطر عالئم فاقد بیماران در مغزي سکته به منجر تواند می 19- کووید دیگر طرف از و
 

 قرار موردمطالعه HCP مبتالبه بیماران هاي رایانه / لوحی رایانه / هوشمند هاي تلفن اتصال و مجازي جلسات از استفاده با الکترونیکی سالمت
 eHealth از بیشتر استفاده است. روش این مزایاي از گلوکز کنترل با همراه درمان از ضایتر و زندگی کیفیت سالمتی، در بهبود است. گرفته

 شد. خواهد انجام بیشتر آینده در 2 نوع و 1 نوع دیابت زمینه در قلم و پمپ گر، حس گلوکومتر، از شده بارگیري هاي داده و
 

 مـداوم  ردیـابی  بـه  منجـر  )SMBG( خـون  قنـد  افـزایش  اسـت.  شـده  آغـاز  COVID-19 لطـف  بـه  دیابـت  درمـان  در جدیدي انقالب
(CGM monotring( ،هـوش  از اسـتفاده  بـا  تصاویر خواندن همراه، هاي تلفن روي دستی هاي دوربین با شده گرفته شبکیه تصاویر گلوکز 
 خاص بیمار یک براي بیوتیک آنتی داروي گروه بهترین مورد در گیري تصمیم هاي الگوریتم و عمیق یادگیري با بتدیا انواع بینی پیش مصنوعی،

 بدهد. هایی درس براي را ما به است، ممکن خود، بد اثرات همه با COVID-19 شود. می دیابت کلینیک وارد زود خیلی که
 

 بـه  تنهـا  نـه  یکـدیگر،  بـه  چقـدر  کـه  شویم می متوجه باشیم. فروتن که گیریم می درس خود پناهی بی و حماقت به علم با کرونا طغیان از پس
 زیادي افراد دانیم. می داشتند نگه زنده را ما خود تالش با که را افرادي قدر هستیم. وابسته جهان کل به بلکه جوار، هم کشورهاي و میهنان هم

 نسـخه  بدون داروهاي فروش )2020( مالی تایمز دادند. پس را کند می پیدا سازش جدید شرایط با ما بقاي درواقع و ایمنی که نظریه این تاوان
 و مبهـوت  را افـراد  ريبسیا ها سوپرمارکت در شهروندان اولیه مایحتاج کمبود است. کرده اعالم یورو بیلیون 1 را انگلستان در پنیک حمله ضد

 دادنـد.  اختصاص ایشان به سرایت خطر کردن کم و سالمندان خرید براي را اي ویژه زمان ها سوپرمارکت بسیاري حال همان در کرد. سرگشته
 وهعـال  بـه  بـود.  فروتنـی  کرونـا  ویـروس  درس اولـین  بنابراین شدند. قدردانی و تشویق شب 8 ساعت در جهان کنار و گوشه در پزشکی کادر

 نجـواي  بـه  و کنـیم  کم را خود سرعت بایست می بدشگون: خفاش سوپ ویروس آن خاطر به شاید شوند می دیده کمتر که دیگري هاي درس
 بـود،  نخواهـد  و نبوده چنین توست. فرمان تحت چیز همه و هستی زمین ارباب که کردي می فکر بشر، اي کن گوش"دهیم: فرا گوش طبیعت
 "باش آرام و بردار تازي یکه از دست

 
 )19 (کووید جدید کوروناویروس بیماري بر دیابتیک آنتی داروهاي بالقوه تأثیر
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 داروي و غـذا  سازمان تائیدیه که سریع تشخیص تست دو معرفی -جنوبی کره کشور در covid-19 تشخیصی تستهاي از استفاده گایدالین
 است. کرده دریافت را آمریکا

 
 ماننـد  - اسـترس  مـدیریت  توانایی کاهش و جامعه در موجود اي زمینه هاي استرس سطح افزایش و دانشگاه در موجود هاي استرس افزایش با

 بـراي  را اي سـابقه  بـی  روانـی  سالمت مشکالت COVID-19 گیر همه بیماري - شوند شدید پریشانی دچار است ممکن خود که اي خانواده
 دارد نیاز فوري مداخله به که است آورده وجود به دانشجویان و آموزان دانش

 
 بخش درمان و بهداشت کارکنان و پزشکی کارکنان روان سالمت از حمایت است. جامعه براي سابقه بی چالش یک COVID-19 گیري همه

 است. عمومی بهداشت پاسخ از مهمی
 

 کـه  بـالینی  هـاي  کارآزمـایی  از حاصـل  شواهد به دستیابی تا که است 19کووید درمان در مؤثر احتماالً و ارزان خطر، کم داروي یک کلروکین
 البق در یا و MEURI چهارچوب رعایت با 19کووید بیماران درمان در آن از تجربی استفاده است، انجام حال در چین در آن مورد 23 حداقل

 شود. می توصیه آن مانند و خونی کلیوي، قلبی، عوارض دقیق پایش با و بالینی کارآزمایی
 

 هیپوسمی آنوسمی، ناگهانی فزایشا به راجع را کشورها سایر و ایران از موجود هاي داده خالصه طور به پژوهشگران )، (تفسیر کامنتاري این در
 وجـود  از کننـده  نگـران  وضـعیت  یک ها گزارش اند، کرده بررسی را اند شده گزارش COVID-19 گیر همه بیماري با زمان هم که هیپوژزي و

ـ  احتمـاالً  که اند، داده نشان را COVID-19 مبتالبه بیماران از زیادي تعداد در اولیه عالمت تنها عنوان به آنوسمی  نوروپـاتی  تـأثیر  دلیـل  هب
 ایـن  وجـود  از حـاکی  شـواهد  اما آید، نمی حساب به COVID-19 غربالگري براي الزم شرط هنوز آنوسمی طرفی از است، ویروس مستقیم
 شود. اضافه ها دستورالعمل به غربالگري شروط از یکی عنوان به آنوسمی که شود می توصیه است. بیماري اصلی عالئم از یکی عنوان به عالمت

 
 هـا  مهارکننـده  ، )ACE( آنژیوتانسین مبدل هاي آنزیم حاوي دیابتیک آنتی رایج داروهاي 19 کووید و دیابت بین اپیدمیولوژي ارتباط خاطر به
)ACEi( آنژیوتانسین گیرنده هاي مسدودکننده و )ARBs( کنونی دانش اساس بر حقیقت در شدند. ررسیب ACE2 سلول عنوان به انسانی 

 شـود  می مصرف اروپا در دیابت مبتالیان %88 در که متفورمین مطالعه این در شود. می اشغال )2- ویروس کورونا- (سارس عامل توسط هدف
 تنفسـی  مجاري در را ACE2 به دسترسی ARBs یا ACEi هکنند تقویت عنوان به سو یک از متفورمین شد. گذاري نام "نامرتبط" عنوان به

 گـردد.  مـی  بیمـاران  ایمنـی  سـطح  افـزایش  باعـث  گلوکز سطح حفظ با دیگر سوي از و شود می 2-کووید-سارس پیشرفت باعث داده افزایش
 باشد. تحقیق این راهگشاي تواند می 19 کووید دیابتیک مبتالیان نگر گذشته آنالیزهاي

 
 COVID-19 همچون اي کشنده هاي بیماري براي مناسب درمان شناسایی در توانند می screening virtual و مولکولی هاي سازي مدل
 باشند. مفید

 
 بیماري داري افراد است. درمانی اقدامات براي شاخصی ها سلول این تعداد و دارند تري پایین لنفوسیتی شمارش 19 کووید مبتالبه بدحال فرادا

 هستند. لنفوپنی درخطر بیشتر دیابت مثل اي زمینه
 

 مشترك آزمایشگاهی و بالینی عالئم علت به 2019 ویروس کرونا و دنگ صتشخی ضرورت
 

 ندارند. قرار باال خطر معرض در یا ندارند مراقبت به فوري نیاز که درصورتی ویروس کرونا مبتالبه بیماران براي خانه در اولیه هاي مراقبت
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 جراحی حین covid-19 بیمار اداره نحوه
 

 باشند. مرس بیماري عالمت بدون ناقلین توانند می ها انسان حتی و شترها
 

 شـود.  مـی  توصیه )onsite( حضوري و )online( آنالین درمانی روان است، دوجانبه رویکردهاي نیازمند شناختی روان بحران در مؤثر مداخله
 زبـان  سـنجی،  روان هـاي  داده پزشکی، تاریخچه هاي داده فاقد زیرا دارد، وجود توجهی قابل هاي کاستی دور راه از مشاوره اقدامات با حال، بااین
 است. مؤثر پیگیري هاي مشاهده و بدن

 
 داراي بیمـاران  درمـانگر،  کارکنان قطعی، یا مشکوك انبیمار بر تأکید با )19 کووید (نظیر عفونی اپیدمی زمان در روان بهداشت به توجه لزوم

 ها آن هاي خانواده و پزشکی روان زمان هم اختالل
 

 باشند. داشته مضاعف تالش رانشانبیما جامعه بودن درخطر به توجه با بیماري پخش و ابتال از جلوگیري در باید عروقی قلبی متخصصان
 

 وجود ها مکان آن در که افرادي همه و شوند عفونی ضد است کرده عبور ها آن از درمانی مرکز به مراجعه از قبل بیمار که هایی مکان تمام باید
 گیرند. رقرا بررسی تحت اند داشته

 
 مشـکوك  بیمـاران  مراقبـت  و مانیتورینـگ  محـل  تغییـر  با است. درمانی بهداشتی مراکز به مراجعه از ناشی 19 کووید عفونت انتقال از بخشی

 کرد. جلوگیري سالم افراد شدن آلوده از ارزشمند، منابع حفظ بر عالوه توان می
 

 و آمریکـا  دالر 15 از کمتر نمونه هر هزینه است. 10-1 ویروس ذرات شناسایی ) pcr-rt time real پروتکل( این حساسیت و دقت میزان
 آمـوزش  تحـت  مشکوك فرد توسط نمونه اخذ آسان روش به توجه با است. دقیقه) جاهپن و ساعت 3 ساعت( 4 از کمتر پروتکل کل زمان مدت

 رسد. می خود حداقل به آزمایشگاهی و درمانی کادر به بیمار فرد از ویروس انتقال ، مناسب
 

 انتقـال  هـاي  راه بیماري، به ابتال سنین کردن مشخص شامل که کند می بیان را ویروس کرونا مبتالبه بیماران بالینی هاي یافته مطالعه این در
 است. عالئم بروز مدت طول و بیماري عالئم ترین شایع بیماري،

 
 . نماید ایجاد بیماري کنترل در را مشکالتی تواند می گوارش دستگاه در covid sars 2 گرفتن نادیده

 
 covid-19 بودن آزمایشگاهی ادعاي رد
 

 همکاري و کرده جلوگیري سایکولوژیک هاي بیماري بروز از تواند می دوستی نوع به تأیید و آن بودن داوطلبانه قرنطینه، مدت طول بودن کوتاه
 دهد. افزایش را مردم

 
 COVID-19 با بلهمقا براي آن انتشار و SARS برابر در سنگاپور تجربیات

 
 تظـاهرات  بینـدازد،  خطـر  بـه  را نوزاد و مادر سالمت است ممکن عفونت این و هستند coV-SARS-2 به ابتال مستعد نیز باردار هاي خانم

 باشد. متفاوت شدید بسیار تا عالمت بی از تواند می بالینی
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 19 کووید پاندمی کنترل جهت گذاري سیاست خصوص در کلی هایی توصیه
 

 19کووید از ناشی تنفسی سترسدی مبتالبه نوزادان درمان حوزه در کوتاه نکاتی
 

 عفونـت  از پیشـگیري  و فـوري  اقدامات ، هستند آلوده مبتالیان از زیادي تعداد و است گسترش حال در سرعت به که بیماري این با مواجهه در
 به نیاز بنابراین باشند می اثر بی و ندارند اي شده اثبات و علمی پایه هیچ ، است شده معرفی که اقداماتی از برخی حال بااین . است ضروري و مؤثر
 است. شواهد بر مبتنی چندعاملی رویکرد یک

 
 و بیمارسـتان  از تـرخیص  تـا  عالئـم  شـروع  از سـیگار  مصـرف  و دیابـت  فاکتورهـاي  ریسک با همراه مثبت HIV کروناي کیس یک معرفی
 تجویزشده. هاي درمان

 
 افـراد  در منفـی  اثـر  خون، قند هندهکا داروهاي سایر برخالف دهد می نشان شواهد شد. معرفی آنفلوانزا ضد داروي عنوان به ابتدا در متفورمین

 ویـروس  تـاثیر  بـا  مقابلـه  بـراي  تئوریـک  مسیر چند گرفتن نظر در با و متفورمین پلیوتروپیک اثرات به توجه با ندارد. 19کووید مبتالبه دیابتی
 رد.گی قرار مدنظر جاري پاندمی درمان مسیر تغییر عامل عنوان به تواند می متفورمین انسان، بدن در 19کووید

 
 دوره پژوهشـگران،  توسـط  خصـوص  ایـن  در شده انجام مطالعه هزاران باوجود و 19-کووید بیماري شروع زمان از ماه 5 حدود گذشت از پس

 و اندام چند شدید درگیري تا گرفته عالمت بدون عفونت از بالینی عفونت دوره این است، متغیر و بینی پیش غیرقابل گسترده بطور عفونت بالینی
 دهنـدگان  ارائـه  اسـت  ممکـن  عوامـل  ایـن  درك و مرگ به منتج بالینی عالئم شروع از قبل بیماران درمان وجود بااین شود می شامل را مرگ

 به ویژه صورت به مطالعه این کند. راهنمایی را هستند محدود ربسیا منابع که شرایطی تحت درمان تر صحیح گیري تصمیم در را درمانی مراقبت
 برند. می رنج اي زمینه کلیوي حاد آسیب مشکل وجود از که دارد داللت 19- کووید مبتالبه بیماران وضعیت بررسی

 
 است. بوده تأثیرگذار بسیار PCR-RT توسعه است. شده کننده تعیین COVID-19 تشخیص رايب RNA دقیق تشخیص اخیراً،

 
 توان می را وسویر این ژنوم از پویایی هاي جهش اما است، پایدار نسبتاً CoV-SARS-2 ژنوم که دهد می نشان جهانی هاي تالش اگرچه

 دید. مختلف عالئم با افراد در
 

 مطبـوع،  تهویـه  هـاي  دسـتگاه  شخصی، محافظتی تجهیزات آزمایشگاهی، تجهیزات عادالنه توزیع و تولید انجام توانایی خصوصی هاي شرکت
 کنند. همکاري مناسب هاي باقیمت ضروري پزشکی تجهیزات سایر و واکسن تهیه در توانند می و دارند را رسانی اکسیژن

 
 مـا  اسـت.  همـراه  کلسیم و پتاسیم سدیم، پایین سرمی غلظت با COVID-19 شدت که کند می تأیید مطالعه 5 از تلفیق وتحلیل تجزیه این

 نظارت تحت بستري طول در مناسب، و موقع به اصالحی اقدامات ایجاد منظور به و شوند گیري اندازه اولیه ارائه در ها الکترولیت کنیم می توصیه
 گیرند. قرار اي زنجیره

 
 در ها الکترولیت شود می توصیه است. همراه کلسیم و پتاسیم سدیم، پایین سرمی غلظت با COVID-19 شدت که کند می تائید مطالعه این

 گیرند. قرار مداوم نظارت تحت بستري طول در مناسب، و موقع به اقدامات ایجاد منظور به و شوند گیري اندازه اولیه هاي آزمایش
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 تصحیح/ به نیاز اقدامات و ها پروتکل زیاد احتمال به باشند. آماده خود روتین امور در بحران) (بروز شدید اختالالت با مقابله براي باید بیمارستانها
 داشت. خواهند روزانه روزرسانی به و ویرایش

 
 را COVID-19 از کمی بخش عالمت بدون هاي عفونت بودند. وخیم بیماران به نسبت متفاوتی بالینی هاي ویژگی داراي وخیم غیر بیماران

 از انتقـال  احتمال دهنده نشان تواند می ولی شد، مشاهده COVID-19 مبتالبه بیماران در اسهال کم شیوع اگرچه اند. داده اختصاص خود به
 باشد. دهان و مدفوع طریق

 
 مراحـل  در تـا  کنـد  کمک پزشکان به تواند می لیتر میلی / لیوان 1 از تر بزرگ dark-d و SOFA باالي نمره باالتر، سن بالقوه خطر عوامل

 کنند. شناسایی را ضعیف آگهی پیش مبتالبه بیماران اولیه
 

 در تواند می دما میانگین به توجه است. اندونزي جاکارتاي مانند جهان مناطق از بعضی در 19 کووید بروز میزان تعیین در مهمی عامل وهوا آب
 گیرد. قرار مورداستفاده 19 ویدکو بیماري کنترل

 
 مبتالبـه  بیمار هر براي استاندارد عملکرد هاي روش اصالح از رسانی اطالع و ما هاي سیستم استحکام تست احتمالی، مشکالت شناسایی هدف
19-COVID تـا  دهـد  می امکان ما به و داد نشان را نهفته مهم خطاي چندین ها سازي شبیه این بود. ما ویژه يها مراقبت بخش در بستري 
 بیمـاران  بالینی، مناطق در شاغل کارکنان کنیم می توصیه ما کنیم. اعمال را اصالحی اقدامات COVID-19 مبتالبه بیماران پذیرش از قبل

 مبتالبـه  بیمـاران  مـدیریت  محلـی  رهنمودهـاي  ایجـاد  در خـود  نظیـر  بی هاي کمک و خطرات شناسایی منظور به را COVID-19 مبتالبه
19-COVID، دهند. انجام محل در سازي شبیه 

 
 مهمـی  نقش TCM و Kaletra است. داده اننش را COVID-19 مبتالبه بیمار 135 درمانی هاي روش و بالینی هاي ویژگی مطالعه این
 است. الزم بیشتري مطالعات COVID-19 درمان در TCM و Kaletra نقش کشف براي داشتند. ویروسی پنومونی درمان در
 

 ممکـن  ائوزینوفیلـوپنی  شـود.  استفاده COVID-19 تشدید براي هشداردهنده عالمت یک عنوان به است ممکن نفس تنگی زودرس شروع
 باشد. ضعیف آگهی پیش دهنده نشان است

 
 فـرم  بـه  کـه  بیمـارانی  مبتالبه بیماران شناسایی براي است، شده بیان خالصه طور به که COVID-19 با مرگ مورد 25 بالینی هاي ویژگی
 بود خواهد مفید ها آن ومیر مرگ کاهش و اند شده مبتال COVID-19 شدید

 
 بـه  نیـاز  اقـدامات  و هـا  پروتکـل  زیـاد  احتمـال  به اشند.ب آماده خود روتین امور در بحران) (بروز شدید اختالالت با مقابله براي باید بیمارستانها

 داشت. خواهند روزانه روزرسانی به و ویرایش تصحیح/
 

 19کووید طغیان طول در ماندن خانه در اثرات کاهش
 

 بهتر و دارند را بالینی اولیه عالئم که بیمارانی در خصوصاً باشد کافی تواند نمی CT chest انجام covid-19 بیماري به ابتال تشخیص براي
 شود. رجوع ژنی توالی و PCR-RT مثبت نتایج به حتماً است

 

http://corona.behdasht.gov.ir/content/542/
http://corona.behdasht.gov.ir/content/542/
http://corona.behdasht.gov.ir/content/543/
http://corona.behdasht.gov.ir/content/543/
http://corona.behdasht.gov.ir/content/543/
http://corona.behdasht.gov.ir/content/543/
http://corona.behdasht.gov.ir/content/544/
http://corona.behdasht.gov.ir/content/544/
http://corona.behdasht.gov.ir/content/544/
http://corona.behdasht.gov.ir/content/544/
http://corona.behdasht.gov.ir/content/546/
http://corona.behdasht.gov.ir/content/546/
http://corona.behdasht.gov.ir/content/546/
http://corona.behdasht.gov.ir/content/546/
http://corona.behdasht.gov.ir/content/547/
http://corona.behdasht.gov.ir/content/547/
http://corona.behdasht.gov.ir/content/547/
http://corona.behdasht.gov.ir/content/547/
http://corona.behdasht.gov.ir/content/547/
http://corona.behdasht.gov.ir/content/547/
http://corona.behdasht.gov.ir/content/548/
http://corona.behdasht.gov.ir/content/548/
http://corona.behdasht.gov.ir/content/548/
http://corona.behdasht.gov.ir/content/548/
http://corona.behdasht.gov.ir/content/549/
http://corona.behdasht.gov.ir/content/549/
http://corona.behdasht.gov.ir/content/549/
http://corona.behdasht.gov.ir/content/549/
http://corona.behdasht.gov.ir/content/540/
http://corona.behdasht.gov.ir/content/540/
http://corona.behdasht.gov.ir/content/540/
http://corona.behdasht.gov.ir/content/540/
http://corona.behdasht.gov.ir/content/541/
http://corona.behdasht.gov.ir/content/541/
http://corona.behdasht.gov.ir/content/541/
http://corona.behdasht.gov.ir/content/541/
http://corona.behdasht.gov.ir/content/534/
http://corona.behdasht.gov.ir/content/534/
http://corona.behdasht.gov.ir/content/535/
http://corona.behdasht.gov.ir/content/535/
http://corona.behdasht.gov.ir/content/535/
http://corona.behdasht.gov.ir/content/535/
http://corona.behdasht.gov.ir/content/536/


 بحرانی موارد معالجه و مناسب شناسایی و آنالین پزشکی مشاوره به سرطان مبتالبه بیماران ، بهتر محافظت بر عالوه ، گیري همه این طی در
 بیمـار  شـرایط  اساس بر خیر، یا ختاندا تعویق به را سرطان به مبتالیان ي معالجه باید آیا اینکه بر مبنی تصمیم آندمیک، مناطق در دارند. نیاز
 شود. تر ضعیف نتایج درنهایت و تومور پیشرفت به منجر تواند می بیمار عمومی وضعیت و خطر به توجه با درمان در خیر تا شود. انجام باید

 
 کرونا بیماري با مبارزه در خانواده پزشک نقش

 
 سـایر  از شـده  اسـتخراج  هـاي  ویروس سکانس با %99,9 همولوژي و تعیین )BetaCoV/Korea/KCDC03/2020ویروس( سکانس
 دارد. CoV-MERS با %50 و CoV-SARS با BatCoV،77.5% با %89,1 همولوژي داد.ویروس نشان را کشورها

 
 تأثیري چه COVID-19 پاندمی اینکه است. واکسیناسیون به اطمینان عدم و تردید دارد، وجود جهانی عمومی بهداشت نظام در که مشکلی

 دارد. بستگی جوامع در بیولوژیک و اخالق سیاسی، اجتماعی، مسائل به گذاشت خواهد مسئله این بر
 

 زمـان  هم مصرف همچنین و مصرف مورد داروهایی نوع دلیل به هستند. اکتشافی مرحله در هنوز COVID-19 براي درمانی هاي استراتژي
 بیمـاران  در ADR بـروز  مـورد  در وجـود  بـااین  یابـد.  مـی  افـزایش  )ADR( دارویی ناخواسته عوارض رخداد خطر ،بیمار یک در دارو چندین

19-COVID باشند. داشته نظارت موضوع این بر فعال صورت به فارماکویژیالنس مراکز است الزم بنابراین است؛ موجود کمی اطالعات 
 

 از ابعـادي  از غفلـت  سبب مسئله این که شود می بیماري از بعدي بر تمرکز سبب دارند که هایی مشابهت دلیل به دهند می رخ که هایی اپیدمی
 گردد. می متغیرند دیگر هاي اپیدمی با که بیماري

 
 پوستی هاي بخش در nCoV-2019 بیمارستانی عفونت کنترل و پیشگیري براي اضطراري و صحیح مدیریت حفاظتی، اقدامات اجراي لزوم

 
 بودیم. COVID-19 شدید نوع مبتالبه بیماران وضعیت به رسیدگی ینهزم در پزشکی کارکنان چشمگیر هاي تالش شاهد گذشته ماه دو در
 COVID-19 بیمـاري  کنتـرل  و پیشگیري حساس مرحله در بنابراین و گردند می باز خود کار به تدریج به مردم بیماري، گیري همه کنترل با

 و اسـتاندارد  هـاي  رژیـم  از پیـروي  دهنـد.  قـرار  توجه ردمو را دیابتی بیماران بر COVID-19 اپیدمی تأثیر باید غدد متخصصان داریم. قرار
 بیماران قند و زندگی سبک به باید حال همین در است. مهم بسیار دارند دیابت که COVID-19 مبتالبه بیماران درمان و مدیریت همچنین

 دهیم. ئهارا ها آن براي را کیفیتی با پزشکی خدمات و باشیم داشته توجه بیمارستان از خارج در دیابتی
 

 عامـل  چنـد  داشـتن  حرارت، درجه جامعه، در تر مسن زنان تعداد شامل COVID-19 مبتالبه بیماران کلینیکی و اپیدمیولوژیک هاي ویژگی
 است. زمان هم طور به باهم خطر

 
 کرد. جلوگیري اجتماع در ترس و وحشت بروز از توان می موثق و تأییدشده اطالعات و مطالب انتشار با
 

 دهد می نشان را 2020 فوریه 15 در قطعی مورد 59769 فرارسیدن ،SEIR مدل از استفاده با سازي شبیه
 

 کند. زیادي کمک بیمارستانی عفونت کنترل به تواند می تیزبین)) گر ((مشاهده تکنیک
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 COVID-2019 شدید نوع مبتالبه بیماران در تونین پروکلسی مقدار بررسی پیگیري
 

 شنژن در nCoV-2019 عفونت بیمارستانی شیوع به بحرانی مراقبت پاسخ
 

 گیـر  همـه  بیمـاري  و پاتوژنز کلی الگوهاي از برخی اما است، ناشناخته هنوز CoV-SARS-2 و CoV-SARS هاي ویروس منشأ اگرچه
 کننـد.  مـی  ادهاستف انسان بدن به حمله براي )ACE2( 2 آنژیوتانسین کننده تبدیل آنزیم- گیرنده یک از ویروس دو هر است. توجه قابل ها آن
 حیوانـات  مصـرف  کـه  اسـت  شده شروع مناطقی در و شود می شایع است همراه تعطیالت با که زمستان سرد فصول در گیر همه بیماري دو هر

 است ممکن ها زمان این در کم رطوبت و هوا دماي باشند، ها CoV-SARS طبیعی میزبان ها خفاش اگر دارد. رواج غذایی رژیم در وحشی
 هـا  ویروس این گسترده وجود باشد. کرده فراهم ها خفاش بدن درون مناطق این در ویروس مدت طوالنی بقاي براي مساعدي یطیمح شرایط

 بـه  بتواننـد  تـر  راحـت  ها ویروس این شود می موجب شود، می ها انسان بدن پذیري آسیب باعث سخت هاي زمستان که زمانی خفاشی میزبان در
 بـر  اجتماعی و طبیعی عوامل این کرد. راحت را بیماري این شیوع ها مسافرت و اجتماعی هاي مالقات افزایش ند.کن نفوذ انسان دفاعی سیستم

 SARS منشأ به است ممکن همچنین فرد منحصربه عوامل از برخی حال، بااین گذاشت. تأثیر SARS اپیدمیولوژي مسیر و عمومی پیشرفت
 شود. انجام نهایی اعتبار به دستیابی براي بیشتري تحقیقات تا گیرد می قرار موردبحث مختلف سناریوهاي در عوامل این کند. کمک ووهان در
 

 نماید ایجاد بیماري کنترل در را مشکالتی تواند می گوارش دستگاه در covid sars 2 گرفتن نادیده
 

 از اسـتفاده  منـع  بـه  اکثـراً  بودنـد  شـده  انجـام  پنومـونی  مبتالبـه  بیمـاران  بـراي  کورتیکواسـتروئیدها  مصرف مورد در گذشته در که مطالعاتی
 به توصیه چین سینه قفسه متخصص پزشکان اتحادیه مطالعات، این در متدولوژي هاي محدودیت دلیل به ولی داشتند تأکید کورتیکواستروئیدها

 دارند متوسط تا کم دوز با بیماران در کورتیکواستروئیدها از استفاده
 

 آن کردن منطبق و دولتمردان اقدامات و فردي اقدامات با وهان رد ویروس کرونا شیوع روند بررسی براي مفهومی مدل یک از مطالعه این در
 و حیـوان  - انسـان  بین انتقال قابل و مشترك هاي بیماري ( همگیري اصلی مؤلفه دو از استفاده با ) 1918( لندن آنفوالنزاي از حاصل نتایج بر

 مهاجرت) نرخ
 

 هـاي  یافتـه  است. مطرح سنی مختلف هاي گروه در بیماري بروز در تفاوت احتمالی دلیل عنوان به اغلب ویروسی هاي گیرنده عملکرد در تفاوت
 باشد. 19-کووید به نسبت کودکان نسبی مقاومت دهنده نشان تواند می مطالعه این

 
 یابد. می انتقال تنفسی قطرات جز به دیگر هاي راه از بالقوه طور به ویروس )2 و شود شناسایی بدن مختلف هاي بافت در تواند می ویروس

 
 نمود غلبه بیماري این بر توان می مردم عقاید و باورها برخی تغییر و المللی بین درمانی هاي پروتکل انجام و بهداشت بخش در گزاري سرمایه با
 

 زمـان  هـم  مصرف همچنین و مصرف مورد داروهایی نوع دلیل به هستند. اکتشافی مرحله در هنوز COVID-19 براي درمانی استراتژیهاي
 بیمـاران  در ADR بـروز  مـورد  در وجـود  بـااین  یابـد.  مـی  افزایش )ADR( دارویی ناخواسته عوارض رخداد خطر بیمار، یک در دارو چندین

19-COVID باشند. هداشت نظارت موضوع این بر فعال صورت به فارماکویژیالنس مراکز است الزم بنابراین است؛ موجود کمی اطالعات 
 

 هـاي  پروتکـل  از پیـروي  بـا  19 کوویـد  بـه  مشکوك یا مبتال بیماران براي اورژانس اقدامات طی در عمل اتاق در متقاطع عفونت از جلوگیري
 بالینی مدارك و بیهوشی
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 عامـل  دو cTnI سـطح  افـزایش  و CHD پزشکی تاریخچه شود. میوکارد آسیب به منجر و بگذارد تأثیر قلب عملکرد بر تواند می 19 کووید
 است. COVID-19 مبتالبه بیماران در بالینی هاي بیماري وضعیت از مستقل

 
 است. کلروکین از بیشتر پیشگیري در همچنین و درمان در کلروکین هیدروکسی اثر قدرت آزمایشگاهی مطالعات طبق

 
 زمـان  هم مصرف همچنین و مصرف مورد داروهایی نوع دلیل به هستند. اکتشافی لهمرح در هنوز COVID-19 براي درمانی هاي استراتژي

 بیمـاران  در ADR بـروز  مـورد  در وجـود  بـااین  یابـد.  مـی  افـزایش  )ADR( دارویی ناخواسته عوارض رخداد خطر بیمار، یک در دارو چندین
19-COVID باشند. داشته نظارت موضوع این بر فعال صورت به نسفارماکویژیال مراکز است الزم بنابراین است؛ موجود کمی اطالعات 

 
 و واکسـن  میـان  ایـن  در اسـت.  بیماري درمان و کنترل براي تالش لزوم دهنده نشان که داشته زیادي بسیار انتشار سرعت جدید کروناویروس

 کنند. بازي مهمی نقش توانند می domain binding receptor ضد کلونال ونوم هاي بادي آنتی
 
 months 12 next the within out die and SARS of path the follow may epidemic 19-COVID The
 illnesses, viral tract respiratory other or influenza seasonal elik be to out pan it will or
 with those or people older among disease severe and disease limiting-self as manifesting

tell will time Only comorbidities? 
 

 گیـري  تصـمیم  و ویـروس  RNA بررسی جهت بیماران مدفوع تست به توجه لزوم و بوده دهانی-مدفوعی که ویروس انتقال هاي راه به توجه
 ها آن شدن بستري مدت براي

 
 دیگر پاتوژن عوامل سرولوژي بودن ذبکا مثبت خاطر به 19-کوید ویروس شدن مخفی

 
 صفحه انتهاي جدول -2 کند. نمی پشتیبانی nCoV-2019 هاي ریه آسیب براي کورتیکواستروئید وسیله به درمان از بالینی شواهد

 
 عمـودي  انتقـال  و هستند دیگر بیماران به نسبت تر متوسط تا خفیف بالینی تظاهرات با البته COVID2019 به ابتال مستعد نیز باردار زنان

 شود. نمی مشاهده ها آن در بیماري
 

 مراجعـه  انگلسـتان  در درمـانی  مراکز به بعد هفته 9 تا ها کیس از %90 حدود و هفته 3 در کرونا هاي کیس %30 شده، انجام برآوردهاي طبق
 سیسـتم  شـدن  فلج موجب تواند می افتاد خواهد اتفاق آتی هاي هفته طول در که کرونا بیماران ناگهانی و سریع مراجعه حجم این کرد. خواهند

 شود. کشور هداشتیب
 

 اطالعـات  بـه  سریع دسترسی براي بهداشت جهانی سازمان توسط که " "Open 19-COVID پلتفرم به خود مطالعات ارسال با محققان
 و اسـناد  تقدم ، مؤلف حفظ به نیاز رفع حین در را خود هاي داده توانند می است، ایجادشده شیوع و بیماري ین مورد در بهتر گیري تصمیم و دنیا
 بگذارند. اشتراك به اضطراري وضعیت این به پاسخ در المللی بین علمی هاي همکاري تسهیل جهت در
 

 مصنوعی هوش ریاضی، مناسب ابزارهاي بر تکیه با است، کرده رو روبه بزرگی جالش با را جهان عمومی بهداشت coV-SRAS-2 با مواجهه
 منـابع  رفـت  هـدر  از ممانعـت  جهت مناسبی استراتژیک هاي برنامه آن بر تکیه با که یافت دست نتایجی به توان می learning Machin و

 کرد. تدوین
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 ها انسان در تطابق باعث که هایی جهش چنین هم و باشد کرده بروز ویروس اپیدمی از بعد است ممکن که را اي بالقوه هاي جهش مطالعه این در
 است. کرده تحلیل شده

 
 .است بوده اولیه عالمت تب بیماران ٪ 43,8 در فقط مطالعه یک در زیرا باشد، تب اساس بر صرفاً نباید بیماریابی

 
 نبودند. ووهان مستقیم معرض در که افرادي و ووهان شهر معرض در بیمار افراد هاي تفاوت و ویژگیها دادن نشان

 
 فراهم جهت المللی بین کارگروه یک ایجاد ضرورت است، محدود بسیار سرطانی کودکان در 19-کووید خصوص در ما فعلی دانش که ازآنجایی

 میشود. احساس مینهز این در شواهد بر مبتنی هاي توصیه کردن
 

 اسـتعمال  عـدم  و...)، مصـنوعی  تـنفس  و ICU در بستري مرگ، (مانند covid-19 به ابتال از ناشی منفی شدید پیامدهاي کاهش منظور به
 است. ضروري سیگار

 
 در هسـتند  ACE بـا  مرتبط داروهاي با درمان تحت که عروقی -قلبی بیماران است، کورونا ویروس اصلی گیرنده ACE2 اینکه به توجه با

 گیرند. قرار ویژه موردتوجه باید 19 کووید درمان طی
 

 بـا  میگـرن  موفـق  مـدیریت  است. بیماران ایمنی و سالمتی رساندن حداکثر به بهداشتی، هاي مراقبت دهندگان ارائه عنوان به ما مشترك هدف
 گیـر  همه بیماري مهار براي اجتماعی فاصله حفظ جهت در جامعه فوري هدف به بیشتر اورژانس بخش و کلینیک به حضوري مراجعه از پرهیز
19-COVID کند. می کمک 

 
 ویروسـی  عفونـت  ایـن  است. ظاهرشده جهانی گیر همه بیماري یک عنوان به سرعت به COVID-19 یا Coronavirus 2019 بیماري
 پالسما سطح خاص مطالعات شود. مرگ حتی یا تنفسی دیسترس با شدید الریه ذات به منجر تواند می و کند می درگیر را فوقانی تنفسی دستگاه
 در هـم  و آزمایشـگاهی  هـاي  تست در هم ، زمینه این در اند. کرده مشاهده عفونت دوره طول در را التهابی هاي سیتوکین بیشتر باالتر ابتدایی
 COVID-19 عفونـت  طـول  در کـه  دهـد  کاهش را سیتوکین چندین سطح تواند می مترونیدازول که است شده مشخص vivo in شرایط
 و ° )IFN( اینترفـرون  و ®TNF)،  IL12، IL1 ®  یابد. می افزایش تومور نکروز فاکتور ، IL)،  IL6، IL1B 8 ( اینترلوکین ازجمله

 از تولیدشده پذیر واکنش اکسیژن هاي گونه اندتو می دارو این ، این بر عالوه ها. نوتروفیل تعداد و )CRP C) واکنش پروتئین سطح همچنین
 ، بنابراین کند. خنثی را COVID-19 عفونت ایمنی سیستم تظاهرات اکثر تواند می مترونیدازول دهد. کاهش التهاب حین در را ها نوتروفیل
 است. زموردنیا COVID-19 عفونت درمان در مترونیدازول اثربخشی تعیین براي بزرگ نمونه حجم با مطالعاتی

 
 بـا  میگـرن  موفـق  مـدیریت  است. بیماران ایمنی و سالمتی رساندن حداکثر به بهداشتی، هاي مراقبت دهندگان ارائه عنوان به ما مشترك هدف
 گیـر  همه بیماري مهار براي اجتماعی فاصله حفظ جهت در جامعه فوري هدف به بیشتر اورژانس بخش و کلینیک به حضوري مراجعه از پرهیز
19-COVID کند. می کمک 

 
 است. برخوردار روز ده طی در تأییدشده موارد تعداد بینی پیش در باالیی توانایی از ANFIS-FPASSA پیشنهادي مدل

 
 جداسازي و قرنطینه براي مخصوصاً هستند، بالینی عالمت بدون که ویروس کرونا به قطعی مبتالیان در کمون دوره به توجه لزوم

 
 کند. جلوگیري CoV-SARS-2بیمارستانی انتقال از تواند می بیمارستانی عفونت کنترل مناسب اقدامات
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 جهـت  19-کویـد  بـراي  مورداسـتفاده  هاي درمان جانبی، عوارض بالینی، هاي ویژگی روي بر 2020 فوریه تا منتشرشده مطالعات از اي خالصه
 شیوع هنگام بیماري مدیریت مقدم خط در درمانی کادر استفاده براي گایدالین تهیه به کمک

 
 بـه  نسـبت  کـه  شـود  مـی  تعیین S پروتئین ي وسیله هب tropism Host دارد. کمتري تنوع A نوع آنفلوانزاي به نسبت ncoV19 ویروس
 حیـوان  احتمـاالً  ووهـان  در مبتال بیماران ي تاریخچه به توجه با اما است نبوده خفاش انتقال مستقیم منبع دارد. متفاوت ي آمینه اسید 4 سارس
 حیوانـات  بـا  مسـتقیم  تمـاس  از که است نسانا براي هشدار یک ها ویروس اي گونه بین انتقال است. داشته نقش انتقال در واسطی حد وحشی
 کند. پرهیز وحشی

 
 باشد ایزوالسیون شرایط رعایت با اولویت و شوند استفاده درست شرایط در و موقع به تنفسی کمک وسایل

 
 مادران جمله من جامعه اقشار تمام در بیماري این گیري همه از توان می الزم تخصص و مناسب امکانات و فعال و منظم برنامه وجود به توجه با

 کرد. جلوگیري باردار
 

 این باشند.در ویروس اصلی کننده پخش عنوان به دارند خفیفی عفونت ازآنجاکه توانند می ها مدارس،بچه و ها بچه به عفونت گسترش صورت در
 کند. جلوگیري بیماري بیشتر گسترش از تواند می مدارس موقتی بودن بسته مرحله

 
 بـه  نسـبت  کـه  شـود  مـی  تعیین S پروتئین ي وسیله به tropism Host دارد. کمتري تنوع A نوع آنفلوانزاي به نسبت ncoV19 ویروس
 حیـوان  احتمـاالً  ووهـان  در مبتال بیماران ي تاریخچه به توجه با اما است نبوده خفاش انتقال مستقیم منبع دارد. متفاوت ي آمینه اسید 4 سارس
 حیوانـات  بـا  مسـتقیم  تمـاس  از که است انسان براي هشدار یک ها ویروس اي گونه بین انتقال است. داشته نقش انتقال در واسطی حد وحشی
 کند. پرهیز وحشی

 
 باشد. تواند می زایی عفونت از مهمی نهنشا و شود می یافت گوارشی سیستم در 19 کووید ویروس

 
 کند می بیان آن تشخیص و covid19 انتقال چگونگی در نکاتی مطالعه

 
 19کووید کنترل و درمان براي داروئی یباتترک از استفاده

 
 تعیـین  جهـت  آزمـایش  انجـام  لزوم کنند، می گزارش را عفونت این خفیف و غیراختصاصی عالئم کروناویروس به مبتالیان بعضی که ازآنجایی
 است. اهمیت حائز دیگران به عفونت انتقال از پیشگیري جهت وسکروناویر به قطعی مبتالیان

 
 سـیگنال  گسترش دیگر سوي از و برد می بهره خود تکثیر براي مسیرها این شدن فعال از طرفی از با التهابی مسیرهاي تعدیل با ویروس کرونا

 سـایر  و κB-NF درمانی مداخالت براي بزرگی چالش مسیر، این با ویروس کرونا تعامل پیچیدگی دهد. می کاهش را سلول خارج به تهابیال
 کرده. ایجاد التهابی مسیرهاي

 
 اینترنت. مانند روشهاي طریق از دارو تأمین و مشاوره دادن و بیماران کردن رصد و درمانی، مراکز در ها جراحی کردن متوقف

 
ـ  براي فقط و بماند خانه در افراد است شده پیشنهاد ،IBD مبتالبه افراد در COVID به شده آلوده از مراقبت پروتکل  مراکـز  بـه  دارو قتزری

 دور راه از و مجازي کلینیک از استفاده با بیماران وضعیت کردن چک و افراد منزل درب در روز 40 مدت به داروها تحویل کنند. مراجعه ویژه
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 شـود؟  می داسی هاي سلول مبتالبه بیماران در ACS میزان افزایش به منجر VCo ‐ SARS ‐ 2 گیر همه بیماري آیا که نیست مشخص
 قرار موردبررسی نزدیک از ACS پیشروي ازنظر باید بستري، داسی سلول مبتالبه بیماران آنفوالنزا، از قبلی تجارب وجود دلیل به حال بااین اما

 شود. آغاز transfusion exchange( ( اي معاوضه خون انتقال باید فوراً اتفاق، این بروز صورت در و گیرند
 

 باشد. مؤثر COVID-19 بیماري درمان در و داشته ضدویروسی خاصیت تواند می ایورمکتین داروي
 

 عروقی قلبی بیماري رخداد خطر آن متعاقب و ویروسی تنفسی بیماري بین ارتباط
 

 تهدید LTCدر19 کووید دمیاپی هستند. 19 کووید باالي خطر معرض در ها آن از مراقبت کادر و )LTC( مدت طوالنی مراقبت در سالمندان
 به توجه با شود. متمرکز LTC مراکز در عفونت کنترل و تست بیماري، سرکوب براي بنابراین است بهداشتی هاي مراقبت سیستم براي جدي
 گیرند. می قرار یبآس معرض در و یابد می افزایش ها آن انزواي نیستند، مراکز این مسن افراد مالقات به قادر ایام این در ها خانواده اینکه

 
 دهیم. تخصیص را منابع است، عرضه از فراتر پزشکی منابع تخصیص براي تقاضا که شرایطی در توان می چگونه

 
 مختلف سنین در 19-کووید به آلوده بیماارن از )tomography computed resolution-(High HRCT تظاهرات

 
 19-کووید بیماران روي بر اکوکاردیوگرافی مورد در هایی توصیه

 
 (انسان) مستعد میزبان -3 انتقال مسیر -2 عفونت منبع -1 است: نیاز اصلی عناصر سه بیماري اپیدمی رخداد براي

 
 ,emdesivir,CQ,lopinavir,itoavir کننـد  مـی  مقایسـه  درمـانی  رژییم 4 در را دارو 5 که است بزرگ مطالعه یک WHO مطالعه

 است بتا اینترفرون
 

 بـود  3,25 تـا  2,76 بـین  یـا ایتال در و بود 2,2 ووهان در R0 دارد وجود عالمت پیش هاي کیس و عالمت بی افراد در ویروس انتقال احتمال
 نارسـایی  شـدید،  پنومـونی  فوقـانی،  هوایی هاي راه خفیف بیماري تا عالمت بی از عالئم محدوده است. روز 5,1 بیماري نهفتگی دوره متوسط

 است مرگ و شدید
 

 خـاص  توجه لذا شود. می منجر Covid-19 در منفی پیامدهاي و بیشتر شیوع به رفتاري، و مولکولی دالیل به زیاد احتمال به دخانیات مصرف
 گردد. می توصیه رو پیش مطالعات در موضوع این به
 
 شـده  شـناخته  جهانی اقتصاد براي خطر یک و سالمتی براي عمده تهدید یک عنوان به جهان سراسر در 19 کووید بیماري مطالعه: اصلی پیام?

 ایـن  هدف و شود می افسردگی و وحشت ، اضطراب ایجاد باعث و گذارد می تأثیر مردم زندگی بر ، آن ي هرروزه رفتار بر تأثیرگذاري با و است
 مبتالبـه  منـاطق  در شـده  آوري جمـع  اولیـه  هـاي  داده گـزارش  و اپیـدمی  هنگام در کودکان روانی نیازهاي مورد در آگاهی افزایش نیز مطالعه

19 - COVID است. منفی احساسات مدیریت و موقع به شناخت در مراقبان و ها خانواده نقش بر تأکید با ، فعلی شیوع جریان در چین در 
 

 ایـن  امـا  اسـت،  COVID-19 عفونت تشخیص استاندارد روش عنوان به Cov-SARS-2 اسیدنوکلئیک PCR-RT تست باوجودآنکه
 عالمـت  بـدون  ناقلین و آلوده بیماران از زیادي تعداد سریع شناسایی براي ازآنجاکه است. زیادي کاذب منفی نتایج و ها محدودیت داراي تست

 هاي بادي آنتی آن در که کرد استفاده فلوایمونواسی هاي کیت روش از توان می لذا باشد، می تري دقیق و سریع شناسایی شرو به ضروري نیاز
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 در را بیمـاران  توانـد  می و شود می سنجیده دقیقه 15 طی انسان خون در همزمان طور به Cov-SARS-2 علیه IgG و IgM اختصاصی
 نماید. سیبرر درمان و بیماري سیر مختلف مراحل

 
 طریـق  از فرد فردبه انتقال و شتر) یا و (خفاش ویروس این مخازن و منبع شناسایی ،PCR-RT تست ارزیابی جهت در ویروس ژنوم شناختن
 موتاسیون وجود تنفسی، اپیتلیال هاي سلول به انسانی hACE2 هاي ندهگیر کمک به ویروس ورود مکانیسم نزدیک، تماس و تنفسی قطرات

 زایی بیماري و خود گیرنده به تر محکم اتصال جهت در میزبان هاي سلول با شدن آداپته منظور به ویروس این ژنوم در متعدد هاي نوترکیبی و ها
 ایـن  زایـی  بیماري و انتقال با مبارزه به بیشتري آگاهی با تا شود می نجرم که است نکاتی از بیماري این با مبارزه و مراقبت چگونگی و شدیدتر
 بپردازیم. ها انسان میان در ویروس

 
 بخـش  و انتوباسـیون)  (ازجملـه  احیـا  اقـدامات  پرسـنل،  حمایتی تجهیزات محیطی، هاي کنترل بیمار، اسکرینینگ خصوص در مهم مالحظات

 است شده مطرح مطالعه این در کانادا عمومی سالمت آژانس گایدالینهاي اساس بر ویژه هاي مراقبت
 

 گردد ریزي پایه زودرس درمان و ودرسز جداسازي ، زودهنگام تشخیص جهت اي پایه و اساسی هاي استراتژي باید
 

 بـراي  مهـم  اطالعـات  تهیـه  همچنـین  و بیماري شیوع شدت و پتانسیل تعیین براي تواند می ریاضی سازي مدل از استفاده با تکثیر نرخ برآورد
 و افـراد  اپیـدمیولوژیک  وضـعیت  بیماري، بالینی پیشرفت اساس بر محاسباتی مدل یک باشد. سودمند یماريب شدت و مداخالت نوع شناسایی
 اسـت  ممکن کنترل تکثیر تعداد که دهد می نشان مدل آنالیز و احتماالت بر مبتنی برآوردهاي است. شده طراحی کننده تعیین اي مداخله اقدامات

 و قرنطینه آن دنبال به و فرد تماس ردیابی مانند مداخالتی که دهد می نشان حساسیت آزمون د.باش )CI 5.71–7.23 %95( 6,47 بزرگی به
 از پرفشـار  و پرهزینـه  اقـدامات  کـه  موضوع این دهند.ارزیابی کاهش را انتقال خطر و کنترل تکثیر نرخ مؤثري طور به توانند می وي جداسازي

 ضروري یابد، ادامه اقدامات این باید مدت چه و باشد، مفید nCoV-2019 عفونت کنترل و پیشگیري در توانند می چگونه چینی مقامات طرف
 اقدامات از استفاده با بگیرد. اوج )2020 ژانویه 23 (از هفته دو طی بیماري این شیوع شود می بینی پیش اقدامات، ترین محدودکننده تحت است.

 مبتالیان تعداد سفر، محدودیت عدم سناریوي با مقایسه در ندارد) را پکن به ودور حق بوده ویروس معرض در که فردي (هیچ سفر محدودیت
 یابد می هشکا پکن در ٪91,14 روز هفت طی آلوده

 
 2019 اکرون درمان در کلروکلین هیدروکسی و کلروکین داروهاي اثر و بردوز مروري

 
 داشت. باید عملکردي چه ها اپیدمی با مواجهه در
 
 Lymphopenia, imaging, chest on infiltration Multilobular include factors prognostic Poor

age and Hypertension like conditions medical Chronic history, Smoking infection,-co Bacterial 
<60 score (MuLBSTA years( 
 

 توجـه  هـا  ایـن  بـه  مـدنی  جامعـه  و ها دولت ولی دارد. جامعه جمعی پاسخ به نیاز و هستند جهانی اداقتص و عمومی سالمت اهمیت وقایع، این
 است. آن گواه nCoV-2019 و کنند نمی

 
 وجـود  بـه  هـا  پنگـولین  از مسـتقیم  طور به CoV-SARS-2 روسوی که است رسیده نتیجه این به مطالعه این ژنومیک، مطالعات اساس بر

 است. نیامده
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 است. اضطراري وضعیت اعالم زمان اکنون
 

 دربرداشـته  COVID-19 جهـانی  مهار براي را مهمی مشارکت سهم تواند می عمره، زیارتی خدماتی تعلیق بر مبنی KSA موقع به تصمیم
 باشد.

 
 نیست. مشخص هنوز کووید درمان در ARB و ACEi داروهاي نقش

 
 گرفته نظر در آن هاي جنبه تمام و شود گرفته نظر در بایستی که دارد وسیعی دید و وسیع تصمیمات و جدي تفکر به نیاز گذاري فاصله سیاست

 شود.
 

 مواجهـه  زیـرا  دارد، بیماران و کارکنان سالمت روي بر جدي پیامد آن، اشتباه تشخیص پتانسیل و 19 کووید آتیپیک عالئم مطالعه: اصلی مپیا
 احتمال بنابراین اندازد؛ می خطر به اي مالحظه قابل طور به را سالمت سیستم و شود می بیمارستانی اپیدمی و کارکنان آلودگی به منجر غیرعمدي

 شود. گرفته نظر در کنند، می مراجعه درمانی مراکز به عروقی قلبی بیماري عالئم با که بیمارانی در 19 ویدکو
 

 آن براي ووهان جز منشأ دوجو احتمال همچنین و شود می فکر حاضر حال در ازآنچه زودتر ایتالیا در بیماري وجود احتمال
 

 شـامل  COVID-19 عالئـم  با آشنایی و صورت به آلوده هاي دست تماس عدم و ها دست شستشوي از اعم بهداشتی هاي مراقبت به توصیه
 نفس تنگی و سرفه تب،

 
 آورند. عمل به را الزم احتیاطات باید و داشته قرار ویروس معرض در خاصی طور به ENT متخصصین

 
 وآمدهاي رفت از جلوگیري تزریق. جاي به دهانی درمان کردن جایگزین و تلفنی صورت هب درمانی شیمی نیازمند سرطانی بیماران به خدمات ارائه

 تمـام  بایـد  مراکـز  بـه  مراجعـه  صـورت  در درمـانی  اشعه به نیازمند بیماران پرتودرمانی صورت در مراکز. به سرطانی بیماران براي غیرضروري
 ایزوله هاي اتاق در آمریکا ASTRO انجمن هاي توصیه به توجه با گیرد صورت عفونت از جلوگیري براي ضروري و الزم بهداشتی تمهیدات

 شود. انجام عفونت کنترل هاي پروتکل رعایت با
 
 کرد. کنترل را بیماري توان می شهر به راداف خروج و ورود کردن کنترل همچنین و وآمد رفت در محدودیت و مردم کردن قرنطینه با
 

 چین ووهان در 2019 جدید کروناویروس گسترش و شروع روند از گزارشی
 

 چـین  کشـور  CDC و بهداشتی سیستم تقویت براي که کارهایی و سارس شیوع زمان از چین CDC پیشرفت دادن نشان براي مطالعه این
 است. شده نگاشته آن تأثیرات و است شده انجام

 
 هـاي  گیـري  همه با مقابله براي آن هاي زیرساخت ایجاد و بهداشتی و پزشکی تجهیزات ذخایر و بعمنا وجود اهمیت داد نشان براي مطالعه این

 است. شده نگاشته مختلف
 
 بالینی تظاهرات ترکیب ، OVIDC-19 يبیمار تشخیص در RT_qPCR تست نتایج در کاذب منفی درصد 50 الی 30 وجود به توجه با

 گردد. می توصیه شیوع بهتر مدیریت جهت NGS یا PCRطریق از ویروس نوکلئیک اسید تشخیص همراه به سینه ژ، و بیمار
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 جدیـد  کرونـاویروس  دارد. وجـود  CoV-SARS و 2019 جدیـد  کروناویروس بالینی و ياپیدمیولوژ هاي ویژگی در هایی تفاوت و ها شباهت
 براي مرجع عنوان به بتواند CoV-SARS درمانی و بالینی داروهاي است ممکن بنابراین دارد. CoV-SARS با مشابهت درصد 80 تقریباً
 شود. استفاده COVID-19 درمان

 
 مؤثرند بسیار بیماري این طغیان کنترل در وآمدها رفت کاهش و تماس کنترل بهداشت، رعایت

 
 یـا  نرمـال  WBC شـمارش  بـا  همـراه  هـا  ریـه  پریفـرال  و خلفی بخش در دوطرفه گراندگلس کدورت با اسکن تی سی تصویر سرفه، و/یا تب

 باشند. می 2019 کروناویروس جدید پنومونی مشخصات ترین مهم اند آمده اپیدمیک مناطق از که افرادي با مواجهه از اي تاریخچه و یافته کاهش
 

CT تست به نسبت باالتري حساسیت سینه قفسه اسکن PCR-RT بـا  مقایسـه  در و دارد چـین  اپیدمیک مناطق در سواپ هاي نمونه اولیه 
 است. بیماري اپیدمیک مناطق در COVID19تشخیص در تر کاربردي و معتبرتر تر، سریع روشی ،PCR-RT تست

 
 سالمت مراقب کارکنان براي استاندارد زیر صورت ماسک انتخاب سودمندي

 
 شود. مبتال است نشده عالئم دچار هنوز که مادري از است ممکن نوزاد

 
 افکـار  مدیریت جهت ها دولت شود می توصیه است، ها دولت براي غیرممکن تقریباً و بزرگ چالش یک ها رسانه بر نظارت و کنترل که ازآنجایی
 آمـوزش  ردممـ  عموم به جمعی هاي رسانه طریق از را »بهداشتی هاي رسانه سواد« خصوص در الزم مهارت و دانش حاضر، بحران در عمومی

 دهند.
 

 است. برخوردار اي ویژه اهمیت از بهداشتی موارد رعایت و محافظتی تجهیزات از استفاده و درمان کادر از حفاظت
 

 دارند. یکسانی سهم 19-کووید ویروس انتشار از پیشگیري در اي پنبه ماسک و جراحی ماسک
 

 براي بهداشتی نکات رعایت بر عالوه باید بنابراین دارد وجود آن عملکرد تغییر و COVID-19 توسط پیوندي هاي سلول شدن آلوده احتمال
 شوند. پایش و بررسی کرونا ویروس به آلودگی عدم براي مرحله چندین ها سلول سلول، آلودگی عدم

 
 انتقـال  بـر  دال شـواهدي  بررسی دنبال به مطالعه ین است. تاهمی حائز بسیار ها پاندمی کنترل در اینفوگراف قالب در مناسب اطالعات انتشار

 بود. خون انتقال طریق از 19 کووید و مرس سارس، هاي ویروس
 

 بـا  کشـورهایی  براي تواند می که است یافته دست اي لیهاو هاي موفقیت به کشور این در 19-کووید اپیدمی کنترل و پیشگیري زمینه در ویتنام
 باشد. مفید مشابه وضعیت

 
 دارد. اي کننده کمک نقش ومیر مرگ کاهش و قلبی احتمالی مشکالت ارزیابی در COVID-19 به مبتالیان در قلبی تروپونین گیري اندازه

 
 شـده  بررسـی  خالصه 2020 مارس 10 تا 2020 ژانویه 19 از کره، در COVID-19 از ناشی مرگ مورد 54 به مربوط هاي داده مقاله این در

 آنـالیز  بنـابراین  اسـت؛  گیـري  همـه  کنتـرل  بـراي  ها اولویت تعیین و بیماري یک شیوع با شدن مواجه هنگام مسئله ترین مهم ومیر، مرگ است.
 افـزایش  هنگـام  در ویـژه  به درمانی، مراکز در بیماران از مراقبت هاي ظرفیت ارزیابی جهت جدید، ابتالي موارد و ومیر مرگ به مربوط هاي داده
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 از اسـت  عبـارت  کـه  )CFR Rate Fatality Case) شاخص کمک به مقاله این در لذا است. برخوردار اي ویژه اهمیت از بیماري، شیوع
 است. شده پرداخته ذکرشده زمانی بازه در کره در ومیر مرگ شرایط بررسی به هرروز، در بیماران کل تعداد / جدید هاي مرگ تعداد

 
 ممکن 19-کووید مبتالبه بیماران در دارویی یا ایمنولوژیکی ابزارهاي توسط ferin یا ACE2 در کرونا ویروس اتصال حلم موقتی محاصره

 شود. جهانی پاندمی این با مبارزه در درمانی جدید هاي استراتژي به منجر است
 

 کرونا گیري همه خالل در درمان و پیشگیري براي یکپارچه اتمالحظ
 

 و مسـتعد  افـراد  ارتباطـات  کـاهش  و اجتمـاعی  گذاري فاصله مداخالت COVID-19 علیه راهکار تنها دارویی مداخله وجود عدم صورت در
 مبتالبـه  بیمـاران  قرنطینه و جداسازي بهداشتی، هاي محیط در مؤثر عفونت کنترل و تریاژ همچنین است. زودهنگام تشخیص طریق از عفونی
 قرنطینـه  طـول  در آخـر:  پیام است. مؤثر اقدامات از تب داشتن براي مدرسه سنین در کودکان گسترده غربالگري و ها آن هاي تماس و سارس
 ر...پذی آسیب اقشار به توجه خانگی

 
2019 Disease Virus (Corona 19-COVID( اسـت.  شـده  شـناختی  روان پیامدهاي از زیادي تعداد به منجر توجهی قابل طور به 

 کمـک  و عملی هاي سیاست تدوین براي گذاران یاستس به کمک افراد، روان سالمت بر COVID-19 تأثیرات بررسی مطالعه، این از هدف
 است. دیده آسیب جمعیت به موقع به خدمات ارائه براي روانشناسان) و پزشکان روان اجتماعی، مددکاران مثال، عنوان (به بالینی پزشکان به
 

 دانشجویان اضطراب روي تأثیرگذار عوامل و پزشکی کالج دانشجویان انیرو وضعیت بررسی
 
 داد. تشخیص درستی به را COVID19 مبتالبه بیماران درصد 97 توان می اسکن CT استفاده با
 

 چین کشور در کرونا مبتالبه حاد و متوسط بیمار 21 شناسی ایمنی بررسی
 

 حذف استراتژي .COVID-19 گیري همه طول در عمل اتاق مدیریت و عفونت کنترل سازي بهینه براي شواهد بر مبتنی روش یک تشریح
 است ماوراءبنفش و سطح هاي کننده ضدعفونی با عمیق کردن تمیز از ترکیبی شامل آلودگی

 
 کرونا ویروس اثر در میر و مرگ و ابتال در چاقی تاثیر

 
 COVID-19 مبتالبه و لوسمی بیمار درمان تجربیات ي ارائه

 
 از عمدتاً بحران این که بطوري اند. نشده یزتجه Covid-19 اپیدمی با مقابله براي دیجیتال هاي آوري فن ازنظر بهداشتی مراقبت هاي سیستم
 احتیـاج  فـوري  دیجیتال انقالب یک به بحران این با مقابله براي که رسد می نظر به است. مدیریت حال در فیزیکی پرخطر هاي ویزیت طریق
 داریم.

 
 ترکیه کشور در کرونا گیري همه با مقابله براي شده انجام اقدامات بررسی

 
 بـه  ابـتال  ریسـک  تواننـد  مـی  داروها این دهند نشان که نشده انجام اي شده تائید ي مطالعه تاکنون ACEI و NSAID از استفاده عدم براي
19-COVID دهد. افزایش را 
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 دهد. می نشان مرگ درخطر افراد سنی گرادیانت و COVID-19 بیماري طیف در ومیر مرگ نسبت از اولیه برآورد مقاله این
 

 اسـت،  زیاد انتقال قابلیت با تنفسی حاد عفونت از ناشی الوقوع قریب مرگ حال در که بیماري براي اورژانس بخش در عمر پایان هاي مراقبت
 بیمـار  بایـد  بیمار، از مراقبت اهداف مورد در گیري تصمیم و است یافته گسترش سرعت به COVID-19 بیماري ) COVID-19 (مانند
 و مدیریت بر که دهد می ارائه عمر پایان به نزدیک و COVID-19 به مبتال بیماران هاي مراقبت براي را چارچوبی مطالعه این و شدبا محور
 است. متمرکز بهداشتی هاي مراقبت دهندگان ارائه به انتقال خطرات رساندن حداقل به همچنین و بیماري عالئم کنترل

 
 وحشـت  و تـرس  شـود.  وارد جهـان  جوامع به فرهنگی و اقتصادي اجتماعی، سیاسی، هاي آسیب تا شده باعث COVID-19 بیماري شیوع
 اسـت،  ابقهسـ  بی COVID-19 بیماري مورد در آنچه و است داشته موجود واقعیت نسبت بیشتري آسیب ویروس، این به ابتال خطر از ناشی

 است. ویروس شیوع و گسترش به کشورها واکنش بلکه نیست؛ آن مقیاس
 
 هـاي  برنامه ولویتا در هاي گیري همه چنین این براي آمادگی که است بدیهی انسان، به انتقال و حیوانات زئونور هاي بیماري فراوانی افزایش با

 است. قرارگرفته جهانی بهداشت
 

 امـا  اسـت.  افراد بین تماس کردن محدود و خانه در ماندن بهداشتی هاي توصیه ترین اصلی از یکی ویروس، کورنا بحران مثل بحران مواقع در
 سیسـتم  تضـعیف  باعـث  خـود  تحرکی کم است. دهد می رخ خانه در ماندن پی در که افسردگی هم شاید و تحرکی کم ست،ا مطرح که چالشی
 شود. می ایمنی

 
 خیر. یا است ترکیبی نوع از آن سویه آیا اینکه ازنظر مرغ) و (بوقلمون ماکیان ویروسی برونشیت بررسی

 
 first the for response immune innate host the and infection CoV-SADA between interactions

time 
 

 است. داشته اثراتی 19 کووید درمان در ضدویروسی، داروهاي و ها مهارکننده از استفاده
 
 در را احتمـالی  چنـین  وهشـگران پژ و مراکـز  سـایر  اسـت،  بـوده  ووهـان  در قبلـی  مطالعـات  از باالتر مطالعه این در مورتالیته اینکه به توجه با

 بگیرند. نظر در هایشان بررسی
 

 و و هـا  گـروه  ایـن  در بیمـاري  به مشکوك تافراد سریع شناسایی لزوم و اي زمینه بیماري و سن نبض، اساس بر پرخطر هاي گروه بندي طبقه
 به مبتالیان و خون گردش سیستم در اي زمینه بیماري با یا و مسن افراد پرخطر، هاي گروه آنها. درمان به سریع رسیدگی و زمایشآ مدیریت

 شوند. درمان باید و دارند نیز اي زمینه بیماري یا دیابت که هستند مسنی شهروندان باال ریسک با افراد و هستند دیابت
 

 دارند. nCov-2019 شیوع از پیشگیري در کلیدي نقش داروسازان
 

 باشند. میتوانند 2019 جدید کروناي ویروس ضد امن، و ارزان دارویی موثر کاندید دو chloroquine و Remdesivir داروي دو
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 سـلول  داخـل  به ورود و انتشار سرعت سلول. بداخل ویروس اندوسیتوز در دینامین و اکتین پروتئینهاي نقش ،TGEV ورود مکانیسم مطالعه
 است. باال بسیار

 
 کودکان در nCOV-2019 جدید ویروس با مبارزه هاي راه همچنین و درمان و تشخیص هاي راه
 

 معـرض  در جراحی بیماري یک تحت مجبورند که بیمارانی و بهداشتی هاي مراقبت اندهندگ ارائه جراحان، به است ممکن که راهکارهایی ارائه
 کند. کمک گیرند، قرار گیر همه بیماري

 
 جانب از time-real تقریباً اي مشاوره و برد می بین از شلوغ بسیار هاي بیمارستان به بیماران فرستادن نیاز Teleradiology هاي سرویس

 شوند. برطرف لوکال نیازهاي سبب بدین تا جهان و کشور در ساکن اي حرفه افراد
 

 بیماران همه اگرچه، . است پنومونی ضایعات بر نظارت يبرا مفید ابزاري )CT Tomography Computed) شکل به سینه رادیوگرافی
 بـه  ،CT بر عالوه باید COVID-1 بیماري دقیق تشخیص براي بنابراین ندارند؛ ریه CT غیرطبیعی هاي ویژگی COVID-19 مبتالبه
 نمـود.  توجـه  بیماران سایر معرض در فرد گرفتن قرار تاریخچه نیز و PCR RT Time-Real مولکولی و دقیق روش نتایج بالینی، عالئم
 دارد. باالیی کارایی از همچنان CT روش ریه، ضایعات بر نظارت و پنومونی مدیریت جهت حال بااین

 
 است. نشده تمام اول موج ولی باشد گذشته بیماري پیک رسد می نظر به آمار کاهش علیرغم کره در
 

 بـه  منجـر  اسـت  ممکـن  عالئـم  ایـن  و برنـد  مـی  رنج حادثه از پس استرس توجه قابل عالئم از ترخیص از قبل COVID-19 بیماران اکثر
 مدت طوالنی پیگیري مناسب، شناختی روان مداخالت بنابراین شود؛ کاري عملکرد در اختالل و زندگی کیفیت آمدن پایین مانند منفی پیامدهاي

 شود. آغاز فوراً باید COVID-19 بازماندگان براي ارزیابی و
 

 بـه  داخلی ناخالص تولید ٪1,9 معادل شود کنترل ماه 9 در اگر و ٪0,8 معادل شود کنترل ماه 3 در اپیدمی این اگر آنالیزور یک نظر اساس بر
 کرد. خواهد وارد ضرر کشور

 
 رسید. 1,05 حدود به رقم این ها، تعطیلی اول هفته ژانویه، 30 تا 16 بین

 
 ضـرورت  در جهـانی  بهداشـت  سـازمان  نقـش  و چـین  منشـا  بـا  nCOV19 شـیوع  بـا  مواجـه  در هـا  دولـت  حکمرانی هاي چالش بررسی
 تقویـت  و یریتیمـد  منسـجم  سـاختار  ایجـاد  جهـت  المللی بین هماهنگی لزوم و ویروس این سریع و گسترده شیوع مورد در PHEICاعالم

 COVID2019 مهار و کنترل هاي استراتژي
 

 پیامـدها  ایـن  بـه  ها آن پاسخ و عمومی بهداشت پیامدهاي با مقابله هاي آمادگی و دیکتاتوري هاي قدرت داراي کشورهاي روي بر مطالعه این
 بود. ودهنم تمرکز

 
 مشـخص  جهت تحقیقات و جهانی سطح در گیري پیش جدي اقدامات نیازمند قبلی هاي ویروس به زیاد شباهت وجود با جدید ویروس کرونا
 باشد. می جامعه و فرد سطح در ایمنی نحوه انتقال، نحوه حیوانی، عامل دقیق شدن
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 To winter in higher be to incidence the shown has Nepal, in infections coronavirus into Study
 about travelers among awareness improving towards diverted be could focus the issue, this curb

thereafter follow to algorithm the and 19-COVID of symptoms the. 
 

 2019 ویروس ناکرو سرعت کاهش جمعیت جریان کنترل براي تري دقیق هاي روش کارگیري به و مسافران از دما پایش ایجاد
 

 کرد. استفاده بزاق نمونه از بیماران پیگیري و تشخیص جهت میتوان
 

 کند. می صحبت جدید ویروس کرونا درمانی هاي گزینه واعان مورد در خالصه طور به مقاله این
 

 کـرد.  اسـتفاده  چینـی)  سـنتی  داروي (نـوعی  SFJDC + arbidol + lopinavir/ritonavir ترکیـب  از میتـوان  بیماري درمان براي
 tid, g, (2.08 SFJDC and po), tid, g, (0.2 arbidol po), q12h, mg, 100 virmg/ritona 400 lopinavir

po( 
 
 از قبـل  بپوشـند.  ماسـک  ایدب پرستاران دارند. احتیاج خاصی حفاظتی اقدامات به ، بپوشند ماسک توانند نمی سال 1 از کمتر نوزادان که آنجا از

 کنند. استریل را نوزادان ظروف و ها بازي اسباب مرتب طور به و بشویند را دستها ، نوزادان با نزدیک تماس
 

 پیامـدها  ایـن  بـه  ها آن پاسخ و عمومی بهداشت پیامدهاي با مقابله هاي آمادگی و دیکتاتوري هاي قدرت داراي کشورهاي روي بر مطالعه این
 بود نموده تمرکز

 
 در توانـد  یمـ  هرچنـد  کـه  بوده مطرح COVID-19 به مبتال بیماران براي مطمئن تشخیصی روش یک عنوان به سینه قفسه اسکن تی سی

 باشد. مطمئنی تشخیصی روش تواند نمی ساده گرافی بدهد. کاذب منفی اول مراجعه
 

 درمـانی  خـدمات  کیفیـت  و رونـد  بـر  کاري) امنیت و زمان (حجم، کاري هاي برنامه و پزشکی کادر سالمتی و روانی جسمی، نیازهاي به توجه
 بود. خواهد تأثیرگذار

 
 نقش علمی جوامع در اي رشته بین هاي همکاري و آن با سریع مقابله منظور به 19 کووید بیماري با ارتباط در علمی هاي یافته به دستیابی تسریع
 دارد بیماري با ویاروییر در مهمی

 
 بـه  نسـبت  کـه  شـود  می تعیین S پروتئین ي وسیله به tropism Host دارد. کمتري تنوع A نوع آنفلوآنزاي به نسبت ncoV19 ویروس
 حیـوان  احتمـاال  ووهـان  در مبتال بیماران ي تاریخچه به توجه با اما است نبوده خفاش نتقالا مستقیم منبع دارد. متفاوت ي آمینه اسید 4 سارس
 حیوانـات  بـا  مسـتقیم  تمـاس  از کـه  است انسان براي هشدار یک ها ویروس اي گونه بین انتقال است. داشته نقش انتقال در حدواسطی وحشی
 کند. پرهیز وحشی

 
 است. همراه خودکشی آمار و مخدر مواد مصرف روانی، هاي بیماري افزایش با که گردد اقتصادي رکود ایجاد سبب تواند می فعلی بحران

 
 idcov-19 بیماران در تنفسی ساپورت
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 در مسـافران  ارزیابی و بیماران با تماس در افراد اجباري قرنطینه و پیشرفته هاي روش با مشکوك موارد شناسایی کمک با پاندمی حذف روش
 دارد. اساسی نقش بیماري شیوع و تلفات کاهش در جامعه بهداشت سطح ارتقا کنار در ورودي مرزهاي

 
 و پاسخگویی براي الزم تمهیدات دیگر کشورهاي در وقوع از آگاهی محض به و کشور در بیماري یک شیوع از قبل و است مهم CDC تعهد

 بهداشـت  پاسـخگویان  بـاش  آماده قابلیت زیرساختها مداوم رسانی بروز و تقویت با است الزم که باشیم داشته رخاط به و کنیم فراهم را مقابله
 کنیم. حفظ را شیوع برابر در عمومی

 
 تنفسـی  ترشـحات  در ویروسـی  shedding کاهش با توانند می شوند، می یزتجو عالئم شروع از پس کوتاهی مدت که ضدویروسی داروهاي
 کاهش را ها آن شدن مبتال خطر تواند می بودند تماس در که افرادي هدفمند پروفیالکتیک درمان و شوند دیگران عفونت کاهش باعث بیماران

 دهد.
 

 نماییم. امتحان مجدداً را سابق هاي درمان تا میاید منطقی نظر به باالست 19-کوید از ناشی پنومونی همراه ومیر مرگ که حال زمان در
 

 استفاده )PPE( شده توصیه شخصی محافظ تجهیزات از ساکنین کلیه باید ،است کرده تأیید را COVID-19 مورد یک مرکزي که هنگامی
 کنند.

 
 عین در .است نیازمند مختلف هاي تخصص از تیمی به و است مشکل شراي این در سرطانی بیماران درمان تغییر و تاخیر براي گیري تصمیم

 اینکـه  بـه  توجـه  بـا  همچنـین  باشند. سرطانی بیماران پاسخگو مناسب شرایط آوردن فراهم با همچنان باید سرطان درمانی هاي سیستم حال
 بـاز  را تصـمیمات  هفتـه  دو هر و بوده منعطف باید سازمانی برون و درون هاي شبکه هماهنگی با رهبر و گیرنده تصمیم تیم است پویا شرایط
 باشند. آماده نیز بود خواهد احساسی و مالی هاي اسیب که بحران از بعد چالش براي و کنند نگري

 
ACE2 2 عفونت در مهمی نقش تواند می ها ریه در-CoV-SARS مورد در نفرولوژي عهجام بزرگ نگرانی باید مالحظات این باشد. داشته 

 انجمـن  رسمی هاي بیانیه این، بر عالوه کند. محدود خیر، یا باشد داشته وجود باال فشارخون و دیابت مبتالبه بیماران در ARB قطع آیا اینکه
COVID- خطر معرض در بیماران در باید ها ARB با درمان که کنند می توصیه )ESC( اروپا عروق و قلب انجمن و اروپا باال فشارخون

 شود. تلقی کارانه محافظه بودند، COVID-19 مبتالبه قبالً که بیمارانی در یا 19
 

 است. اي زمینه بیماري نوعی خود زندگی کامو آلبرت قول به و شد نخواهد گرفته نادیده ها نوپدیدي در جانوران نقش
 

 پردازد. می اند گرفته قرار کلیه پیوند یا دیالیز با درمان تحت که بیمارانی جهت ضروري کنترلی اقدامات بیان به مقاله این
 

 عفونت شیوع در تنوع و تغییرپذیري از درصد 38 تا تقریباً تواند می کروناویروس ACE1 ژن در )D/I( مورفیسم پلی جغرافیایی مهم تغییرات
19-COVID 19 ومیر مرگ بین توجهی قابل همبستگی یک مشابه طور به و دهد توضیح اروپایی کشورهاي میان در را-COVID شیوع و 
 دوره روي بـر  اسـت  ممکـن  ACE D/I ژنوتایپ همچنین ).p −0.510, = r Spearman = 0.01( دارد وجود ACE1 ژن D الل

 گذارد. تاثیر عفونت بالینی
 
 با مغزي عفونت احتمال ،SARS با جدید کروناي ویروس سلول به ورود مشابه روش و مغزي بافت SARS ویروس ورود امکان به توجه با

 باشد. باالتر احتمال این سیگاري افراد در است ممکن که دارد وجود نیز جدید ویروس
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 جدیـد  کرونـاویروس  بـراي  PCR آزمـایش  انجـام  والدین، در COVID-19 عالئم سابقه و عفونت غیراختصاصی عالئم داراي نوزادان در
 باشد. متفاوت تواند می آزمایشگاهی و بالینی عالئم سن، این در که خصوص به رسد. می نظر به منطقی

 
 است. شده بررسی مختلف هاي کروناویروس کردن غیرفعال بر مختلف اهايدم و گرما اثر مطالعه این در
 

 ین،تیلبیـود  ریبـاویرین،  تصویري، غربالگري از پس دارد، سارس ویروس با را فیلوژنتیکی ارتباط بیشترین که 19 کوئید ویروس Mpro آنزیم
 است. شده پیشنهاد Mpro مهار براي آمید نیکتوین و B12 ویتامین

 
 مـاران بی و کارکنـان  پزشکان، دندان ایمنی حفظ به ها آن به گایدالین ارائه و پزشکان دندان به Covid-19 برابر در محافظت ي نحوه آموزش
 کرد. خواهد کمک

 
 بـراي  بازدارنـده  و شـدید  قـوانین  اعمـال  و افراد با تماس و ارتباطات مثل:کنترل 19 کووید بیماري از پیشگیري جهت cdc هاي دستورالعمل

 بیماري از پیشگیري
 

 بگیرد. صورت الزم احتیاطات باید و باشد ویروس انتشار جهت عاملی تواند می کرونا گیري همه در برونکوسکوپی
 
 mammals Circetidae and pangolin cat), and (dog pets including mammals selected the of Most

-SARS and CoV-SARS from protein S with association for residues key of most the remained
2-CoV 
 

 است. جدید کروناویروس مبتالبه بیماران در ARDS مراقبت جهت عملی هاي توصیه شامل مطالعه این
 

 است منفی اسید نوکلئیک اسید تست ولی معمولی بالینی عالئم و ریوي نرمال تی سی دقیق، اپیدمیولوژیکی تاریخچه با بیمار موارد، بعضی در
 متناسـب  نمونه گرفتن نحوه و زمان در باید و است بالینی عالئم و COVID19 نوکلئیک اسید تست بین موازي غیر رابطه وجود نشانگر که
 شود. حاصل بهبود مختلف افراد با
 

 از روانی حمایت به نیاز دهنده نشان که شود می درمان کادر در افسردگی و اضطراب هاي نشانه افزایش و ضاعفم فشار موجب کرونا گیري همه
 است. درمان کادر

 
 تواننـد  مـی  دیالیز واحدهاي ،COVID-19 گیر همه بیماري مانند بحران، یک طول در چگونه که است این موردبحث موضوع مقاله، این در

 کند. معالجه را بیماران از بسیاري است ممکن که آنجا تا بتوانند تا دهند گسترش را منابع
 

 بـا  نزدیـک  تماس وي مادربزرگ بود. کرده دریافت خود مادربزرگ از ثانویه طور به را تعفون که 19-کووید مبتالبه ماهه سه نوزاد یک گزارش
 است. داشته تب بدون و گلو سوزش خفیف، رینوره عالئم با 19-کووید مبتالبه فرد یک

 
Tilorone احتمـالی  هـاي  درمان از یکی عنوان به تواند می که است کشورها بعضی در مصرف باسابقه ساله 05 و يقو ضدویروسی ماده یک 

 باشد. مطرح جدید کروناي ویروس براي
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,of strain new the against used be anc Remdisivir and Ribavirin, Sofosbuvir  مطالعـه:  اصـلی  پیـام ?
 specific as used be may derivatives GTP results. promising with emerged that coronavirus

19-COVID against inhibitors. 
 

 در عالمـت  بـدون  بیمـاران  شناسایی عدم دلیل به اما است مؤثر COVID19 مانند تنفسی هاي بیماري مورد در مسافران غربالگري بااینکه
 بعضی فرار و انسانی نیروي یا غربالگري تجهیزات مناسب غیر عملکرد سفر، و بیماري شروع از پس عالئم ظهور و شدت تغییرات کمون، دوره

 دهد. می تشخیص را موارد از نیمی از کمتر و است بیماري گسترش از جلوگیري براي ناقصی مانع کل در غربالگري، از بیماران از
 

 کـردن  محدود به یهتوص موارد این همه در سرطان. و دیابت کلیوي، مزمن همانند هایی بیماري بر جدید کروناویروس وجود طوالنی دوره تأثیر
 خـاص  هـاي  درمان و موردنیاز موارد و شود کنترل ویژه طور به باید ها آن داري نگه شرایط کند می بیان که دارد؛ سایرین با ها تماس و ارتباطات

 شود. تأمین باید ها آن
 

 scan CT از استفاده با 19 کووید تشخیصی روش دو ارزشیابی
 

 است. شده مرور COVID-19 براي واکسن ساخت و درمان تشخیص، اپیدمیولوژي، وضعیت مطالعه این در
 

 ها رادیولوژیست مراقبتی خود و محافظتی تجهیزات از استفاده ي نحوه
 

 -COVID 19 زمینه در زایمان و زنان سونوگرافی خدمات تخصصی امور مورد در ISUOG اجماع بیانیه
 
 تـأثیر  مـورد  در نـدارد.  وجود COVID-19 شدن وخیم و بروفن ایبو میان ارتباطی حاضر حال در و شده انجام پیشین هاي بررسی به توجه با

 گـزارش  آن اطالعـات  و اسـت  زمینـه  این در یولوژیکاپیدم مطالعه یک انجام به نیاز COVID_19 بر غیراستروئیدي ضدالتهابی داروهاي
 شد. خواهد

 
 است. باالتر ، فشارخون و دیابت مبتالبه یا و عروقی قلبی بیماري باسابقه مسن افراد در آن از ناشی ومیر مرگ و COVID-19 بیماري شدت

 حمایـت  ARBs / ACEIs بـا  درمـان  ادامـه  از و پـردازد  می )ACE2( 2 آنژیوتانسین کننده تبدیل آنزیم هاي نقش بررسی به مطالعه این
 ایـن  نقش بررسی منظور به RAS مداخالت با شدید COVID-19 مبتالبه بیماران معالجه در مداوم آزمایشات گسترش خواستار و کند می

 است. جهان سراسر در افزایش حال در موج عنوان به ، COVID 19 عوارض از جلوگیري در مداخالت
 

 نظراز و بندي طبقه قابل عنوان 6 در که است شده ویژه هاي مراقبت بخش در 19 کووید مبتالبه بیماران از مراقبت در حال تابه توصیه مورد 54
 صـورت  بـه  اجـراي  و اهمیـت  داراي موارد شود. می مشاهده رعایت به توصیه و رعایت به فراوان توجه و شوند انجام باید هاي دسته در اهمیت

 هستند. مشاهده قابل ترجمه نتایج بخش در ویژه توجه جهت هاي توصیه همچنین و باید و دستوري
 

 تهیـه  و عالمتـی  ویـژه  به دارو تجویز در ها کلینیسین به کمک مانند باشند داشته کننده کمک نقش توانند می 19 کووید با مبارزه در داروسازان
 سایت. وب و پوستر مانند آموزشی مواد
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 کـاهش  در سیاستی و ایمنی بهداشتی، هاي دستورالعمل رعایت خصوص در ها آن دستورات و کشورها مذهبی و دینی مراجع و نهادها عقالنیت
 صـورت  گسترده و جانبه همه و سریع واکنش این اگر خصوصاً است مؤثر بسیار کشور هر هاي سیاست پیشبرد و COVID-19 اپیدمی شیوع
 گیرد.

 
 شـده  بررسـی  خالصه 2020 مارس 10 تا 2020 ژانویه 19 از کره، در COVID-19 از ناشی مرگ مورد 54 به مربوط هاي داده مقاله این در

 آنـالیز  بنـابراین  اسـت؛  گیـري  همـه  کنتـرل  بـراي  ها اولویت عیینت و بیماري یک شیوع با شدن مواجه هنگام مسئله ترین مهم ومیر، مرگ است.
 افـزایش  هنگـام  در ویـژه  به درمانی، مراکز در بیماران از مراقبت هاي ظرفیت ارزیابی جهت جدید، ابتالي موارد و ومیر مرگ به مربوط هاي داده

 از اسـت  عبـارت  کـه  )CFR Rate Fatality Case) صشاخ کمک به مقاله این در لذا است. برخوردار اي ویژه اهمیت از بیماري، شیوع
 است. شده پرداخته ذکرشده زمانی بازه در کره در ومیر مرگ شرایط بررسی به هرروز، در بیماران کل تعداد / جدید هاي مرگ تعداد

 
 است. داشته راوانی اثر 19 کووید درمان در ضدویروسی، داروهاي و اه مهارکننده از استفاده

 
 در ار احتمـالی  چنـین  پژوهشـگران  و مراکـز  سـایر  اسـت،  بـوده  ووهـان  در قبلـی  مطالعـات  از باالتر مطالعه این در مورتالیته اینکه به توجه با

 بگیرند. نظر در هایشان بررسی
 

 و و هـا  گـروه  ایـن  در بیمـاري  به مشکوك تافراد سریع شناسایی لزوم و اي زمینه بیماري و سن نبض، اساس بر پرخطر هاي گروه بندي طبقه
 به مبتالیان و خون گردش سیستم در اي زمینه بیماري با یا و مسن افراد پرخطر، هاي گروه آنها. درمان به سریع رسیدگی و آزمایش مدیریت

 شوند. درمان باید و دارند نیز اي زمینه بیماري یا دیابت که هستند مسنی شهروندان باال ریسک با افراد و هستند دیابت
 

 گیـري  انـدازه  براي روش یک ارائه شود. تالش نیز افراد ترس براي باید شود می تالش 19-کووید انتقال سرعت کاهش روي بر که طور همان
 افراد. در ترس میزان

 
 و پیشگیري براي پالسما از نهایی استفاده و استفاده از پیش هاي تست ها، چالش دوز، کنترل، تهیه، مختلف مراحل با رتباطا در مفیدي مطالب
 .19-کووید درمان

 
 معـرض  در جراحی بیماري یک تحت مجبورند که بیمارانی و بهداشتی هاي مراقبت دهندگان ارائه جراحان، به است ممکن که راهکارهایی ارائه

 کند. کمک گیرند، قرار گیر همه بیماري
 

 است. حمایتی درمان درمان، اساس
 

 در شـاید  کـه  بـود  بیمارسـتان  مجـار  هتـل  ساکنین به تهویه طریق از بیماري انتقال توجه جالب مطلب تنها و است سارس با مرتبط مقاله این
 بگیرد صورت بتواند انتقال این هم 19کووید

 
 جان بی سطوح روي بر سارس و مرس نوپدید هاي ویروس ماندگاري بررسی

 
 covid-19 بیماران در تنفسی ساپورت
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 ویزیـت  تصـویري،  تماس وسیله به بیماران این با پزشک ارتباط و ها تخت شدن خالی براي بیمارستان از خارج به ها بخش سایر بیماران انتقال
 2 احـداث  بیماران، عالمتی درمان براي چینی طب داروهاي برخی از استفاده تصویري، تماس طریق از بیمارستان در بستري مشکوك بیماران

 است. چین اقدامات از فردي بهداشت هاي توصیه ارائه و ها خوابگاه و محالت به اشخاص مرور و عبور کنترل جدید، بیمارستان
 
 عالئـم  بـروز  از قبـل  )حتی2 شدید یماريب سمت به بیماري پیشرفت از جلوگیري براي ضدویروسی درمان مداخله براي زمان بهترین )تعیین1

LRT در مشاهده قابل تغییر یا اکسیژن) نیاز و نفس تنگی ، (سرفه CXR هاي نمونه در ویروس LRT است تشخیص قابل 
 

 باختري شترهاي از یک هیچ سرم و دبی، از دورگه شترهاي سرم از ٪55 و باختري رهايشت سرم از ٪41 که است شده مشاهده مطالعه این در
 کوهانـه،  یـک  شترهاي بر عالوه که گرفت نتیجه توان می نتایج، این اساس بر اند. بوده مثبت CoV-MERS بادي آنتی براي سینجیانگ در

 هستند CoV-MERS عفونت بالقوه منابع نیز دورگه و باختري شترهاي
 

 متفاوتی درجات بروز موجب توانند می سیستمیک التهابی پاسخ ضدویروس، و بر تب داروهاي اثر جدید ویروس کرونا پنومونی مبتالبه افراد در
 است. الزم بسیار کبدي اي زمینه بیماري با خصوص به بیماران این درمان در مناسب داروي انتخاب در مسئله این به توجه شود کبدي آسیب از
 

 ،گسـترش  بینـی  پـیش  تشـخیص،  جهـت  در پیچیـده  و فـراوان  هـاي  داده سریع تحلیل منظور به افزایشی هوش هاي برنامه از استفاده ضرورت
 جدید ویروس کرونا مهار و مختلف هاي درمان اثربخشی

 
 این با مقابله در نیز المللی بین انسجام و همکاري اما رسد، می نظر به ضروري سریع پاسخ و آمادگی نوپدید، هاي بیماري با مقابله براي اگرچه

 شود واقع غفلت مورد نباید ها بیماري
 

 است نشده شناخته رسمیت به 19 کووید درمان یا پیشگیري براي مؤثر کامالً گیاهی ترکیب حاضر حال در
 

 انتقـال  هـاي  زنجیره کردن خاموش در توالی) واقعی) زمان در ویروسی (ازجمله شفاف کامالً گزارش ،و جامع ، موقع به دقیق و صادقانه گزارش
 است مهم بسیار

 
 است. بیمارستان بجاي خانه در بیماران کردن ایزوله مهم استراتژي یک کرونا اپیدمی جریان در یمارب این مشابه افرادي براي

 
 %.4,3 موردي کشندگی میزان و هستند عالئم ترین شایع خستگی و عضالنی درد سرفه، تب،

 
 SARS 2003 با مقایسه و آن مشخصات و عالئم تعیین و پکن در COVID-19 مبتالبه بیماران بررسی

 
 مخـرب  تـأثیر  توانـد  می مشابه ژن آنتی و کند می خنثی را موجود بادي آنتی کامل طور به که ودش می تولید ADEاز اي تازه مکانیسم یک
 دهد. انجام دردسر بدون را خود

 
 آمارها از وتحلیلی چین در وقایع پیشرفت از گزارشی

 
 method PCR fluorescence double بـا  آزمایشگاهی هاي کیت با که است ژنتیک ماده شناسایی اساس بر فعلی تشخیصی روش
 ندارد وجود ها hCoV نای براي اختصاصی ویرال آنتی درمان حاضر درحال ندارد. وجود شناسایی براي سرولوژیک روش و شود می انجام
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 کند کم بهداشتی مراکز در بیماران بار از زیادي حد تا تواند می خانگی قرنطینه و مراقبت بیمارانریال صحیح تریاژ
 

11 Huh7 infected-virus in activity CoV-MERS-anti excellent exhibits cyclohexylmethyl) = (P2 r
 novel the and SARSCoV of proteases main the between similarity high the of Because cells.
 new the against activity iralantiv good exhibit to 11r expect we etaCoV/Wuhan/2019,

well as coronavirus. 
 
 during infection severe developing for risk high at be to considered be should women Pregnant

nCoV-2019 of outbreak current this 
 

 عالئم، بالینی، ویژگیهاي گسترش، نوع منشا، جمله از کرونا ویروس پنومونی در مطرح موضوعات مهمترین بر تمرکز با مقاالت مروري بررسی
 استراتژیک مدیریت و تشخیص روشهاي

 
 امـاکن  بهداشـتی  الزامات رعایت بایستی عمومی و فردي بهدات آموزش و گردد بیشتري تاکید بایستی انسان به انسان انتقال راههاي روي بر

 گیرد قرار نظر مد عمومی
 

COVID with patients in features imaging CT chest of evolution the analyse19  and pneumonia,
 this of diagnosis early facilitate to course, disease the across fndings imaging the compare to

infection lifethreatening emerging, newly. 
 

 الفـور  فـی  و مسـتقیم  هـاي  راهنمـایی  ارائـه  براي راهی و جامعه پانیک ابتال کاهش موثر هاي راه از یکی علمی اطالعات گذاري اشتراك به
 است متخصصین

 
 سلول و دهان حفره هاي بافت در ACE2 بیان مقدار ارزیابی و مختلف هاي بافت در )nCOV-2019 براي (رسپتورACE2 بیان بررسی

 تلیال اپی هاي
 

 ها انسان در ها حیوان میزبانی اب بیماري شیوع و ها انسان توسط اکوسیستم دستکاري
 
 شناسـایی  و انتقـال  از ممانعـت  هـاي  استراتژي اجراي آن با مقابله پیشنهادي راه نیست COVID-19 براي خاصی داروي اینکه به توجه با

 خانگیست. قرنطنه و بهداشتی گسترده تبلیغات طریق از مستعد افراد از حفاظت نیز و بیمار و وكمشک افراد درمان و جداسازي و سریع
 

 است انتقال قابل بیمار بدن مایعات و ترشحات طریق از کوویدها خانواده ویروس
 

 ببریم. بکار را فراگرفتیم گذشته هاي پاندمی ها/ اپیدمی که هایی درس باید آن عواقب کاهش و کرونا اپیدمی بهتر کنترل براي
 

 کـاهش  چـین  Zhejiang و Guangdong اسـتان  دو هـر  در بیمـاري  انتقـال  که دهد می نشان فعلی هاي داده بر نیمبت هاي بینی پیش
 یابد. می
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 مشـکوك  بیمـاران  مراقبـت  و مانیتورینـگ  محـل  غییـر ت با است. درمانی بهداشتی مراکز به مراجعه از ناشی 19 کووید عفونت انتقال از بخشی
 حفظ بر عالوه توان می

 
 covid9-1 بودن آزمایشگاهی ادعاي رد
 

 کرده جلوگیري روانی هاي بیماري بروز از میتواند جامعه افراد بین در دوستی  نوع به تأیید و آن بودن داوطلبانه و قرنطینه مدت ولط بودن کوتاه
 ... همکاري و
 

 COVID-19 با قابلهم براي آن انتشار و SARS برابر در سنگاپور تجربیات
 

 تظـاهرات  بینـدازد،  خطـر  بـه  را نوزاد و مادر سالمت است ممکن عفونت این و هستند coV-SARS-2 به ابتال مستعد نیز باردار هاي خانم
 ... تواند می بالینی

 
 سبب که شد خواهند گسترده گیري همه درگیر یا ، کنند می مبارزه سخت آن با آنها حاال همین یا دارند: کرونا ویروس برابر در راه دو کشورها

 ... میر و مرگ
 

 19 کوید پاندمی کنترل جهت گذاري سیاست خصوص در کلی هایی توصیه
 

 19کووید از ناشی تنفسی دیسترس مبتالبه نوزادان درمان حوزه در کوتاه نکاتی
 

 است. شواهد بر مبتنی چندعاملی رویکرد یک به نیاز زیاد احتمال به COVID-19 گیر همه بیماري کنترل براي تالش
 

 و بیمارسـتان  از تـرخیص  تـا  عالئـم  شـروع  از سـیگار  مصـرف  و دیابـت  فاکتورهـاي  ریسک با همراه مثبت HIV کروناي کیس یک معرفی
 تجویزشده. هاي درمان

 
 بـه  آزمایشـگاهی  و درمـانی  کـادر  به بیمار فرد از ویروس انتقال ، مناسب آموزش تحت مشکوك فرد توسط نمونه اخذ آسان روش به توجه با

 رسد. می خود حداقل
 

 19 کووید شیوع از جلوگیري منظور به جراحی عمل موقتی منع و پزشکی مشاوره گرفتن جهت ضروري تصمیمات انجام
 

 انتقـال  هـاي  راه بیمـاري،  بـه  ابـتال  سنین کردن مشخص شامل که کند می بیان را ویروس کرونا مبتالبه بیماران بالینی هاي یافته مطالعه این
 شاي اري،مبی
 

 . نماید ایجاد بیماري کنترل در را مشکالتی تواند می گوارش دستگاه در covid sars 2 گرفتن نادیده
 

 و کسـن وا میـان  ایـن  در اسـت.  بیماري درمان و کنترل براي تالش لزوم دهنده نشان که داشته زیادي بسیار انتشار سرعت جدید کروناویروس
 کنند. بازي مهمی نقش توانند می domain binding receptor ضد نوکلونال مونو هاي بادي آنتی
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 خـدمات  بـه  دسترسـی  عـدم  علت هب ها آن مزمن هاي بیماري یافتن شدت و روانی مشکالت بروز سبب سالمند افراد در خانگی سازي قرنطینه
 شد. خواهد بهداشت

 
 توانـد  مـی  ... و ادارات و مـدارس  تعطیلـی  عمـومی،  اجتماعات شدن ممنوع نیاز، صورت در قوانین اعمال و خودجوش صورت به ماندن خانه در

 شود. R0 کاهش موجب
 

 انـد  عبارت احتمالی هاي فرضیه دهند. می نشان را بیماري از تري خفیف فرم شود می مثبت ها آن COVID-19 تست که نوجوانانی و کودکان
 کـاهش  و کودکـان  تنفسـی  موکوزاي در دیگر تنفسی هاي ویروس ور.حض2 ساالن بزرگ به نسبت کودکان در متفاوت ایمنی دهی پاسخ .1 : از

 بـه  شـدن  باینـد  براي رسپتور این از COVID-19( کودکان در RECEPTOR II ACE تعداد بودن کمتر .COVID-19 3 تکثیر
 کند) می استفاده سلول

 
 اهمیت حائز آیند می دنیا به COVID19 عفونت به آلوده مادران از که نوزادانی در سرولوژیک هاي ویژگی یافتن جهت مطالعه این هاي یافته
 است. ضروري زمینه این در بیشتر مطالعات و است

 
 19-کووید بیماري گیري همه از پیشگیري در مرزها بستن و سفرها محدودیت و قرنطینه اثرات بررسی

 
 شوند. دعوت دارویی رادیو درمان و تصویربرداري انداختن تعویق به براي باید COVID19 مشکوك یا تائید تشخیص با بیماران

 
 کـادر  همه براي تشخیصی تست شود. می کودکان و بیمارستانی کارکنان جوانان، شامل اکثراً که عالمت بدون ناقل افراد جداسازي و شناسایی
 باشد. اجباري باید بیمارستانی و بهداشتی

 
 scan ct با عمیق درك به وابسته نقش :2 کرونا ویروس ARDS براي PCR-RT اي زنجیره واکنش در کاذب منفی نتایج

 
 جهـت  ازاین بهداشتی سیستم ضعف دهنده نشان جدید کروناي ویروس فعلی بحران در ... و کننده عفونیضد ماسک، چون اقالمی شدید کمبود
 است.

 
 مـزمن  و حـاد  عالئم شناخت و زيمرک اعصاب سیستم روي بر کروناویروس مختلف هاي گونه جمله از تنفسی هاي ویروس اثرات و مکانیسم

 آن از ناشی
 

 اتوماتیک گیري اندازه ها، بیمارستان در بیماران و پرسنل ورودي جداسازي انالین، هاي کلینیک قبیل از عموم براي انالین خدمات اندازي راه
 ارتبـاط  کاهش جهت بیماران به وسایل و غذا توزیع براي رباتیک هاي سیستم از استفاده شوند، می بیمارستان وارد که افرادي تمام بدن دماي

 بیماران و پرسنل بین
 

 ریـزي  برنامـه  باید مدیران تالش تمام پس شود. گرفته جامعه در آن گسترش يجلو باید covid-19 ویروس از ناشی خسارات کاهش براي
 آن بهتر درمان تا باشد بیماري این تر بیش شیوع جهت
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 ها موش روي بر ها آن کارایی نیز و ها آن طراحی نحوه و کند می معرفی CoV MERS ویروس هاي واکسن ایجاد براي کارآمد وکتور نوع دو
 RV و BLP یا GEM از اند عبارت وکتور دو این سنجد. می را
 

 بیماري کردن محدود و کنترل براي چین دولت هاي سیاست
 

 و مسـافران  کنتـرل  طریـق  از کشـورها  و شـهرها  بـین  ارتباطی خطوط کنترل ، مشترك هاي بیماري انتشار از جلوگیري جهت حیوانات کنترل
 پذیر آسیب مناطق در ویژه به ارتباطی خطوط مناسب تحلیل و مناسب غربالگري

 
 و بالینی عالئم اساس بر پنومونی به مبتال بیمار در COVID-19 عفونت به همچنان ، OP / NP از شده تهیه سواب منفی نتیجه رغم علی

 شود. استفاده تأیید جهت در صدري قفسه از عکس و الواژ برنکوآلوئوالر مانند کمکی هاي تست سایر از و بوده مظنون اپیدمیولوژیک شواهد
 

 PCR تست به نسبت سینه از تی سی تشخیص بهتر ارزش
 

 ندارد تفاوتی SARSو M ers بیماري با کرونا کمون دوره
 

 و دارنـد  بیماران بهبودي در بسزایی نقش بموقع و اصولی هاي درمان احتماال و است بیماري تشخیص راه معتبرترین سینه قفسه گرافی رادیو
 گیرد قرار اولویت در ماربی اطرافیان برروي تمرکز

 
 گیرد صورت باید بیشتري گزاري سرمایه بهداشت بخش در
 
 ایزولـه  منظـور  بـه  ، CT تصـویربرداري  با بیماري مشکوك موارد شناسایی اولویت ،COVID-19 گسترش حال در و باال شیوع به توجه با

 است. مناسب درمان پیگیري و بیماران کردن
 

 و شـود  منتقـل  چشـمی  مخاط از ویروس است ممکن چون کنند فادهاست چشمی محافظتی وسایل از حتما درمان کادر که شود می توصیه اوال
 ایجـاد  چشمی درگیري میتواند کوروناویروس دیگر نوع که چون باشد بیماري از نشانه اولین شاید اینکه عنوان به کنژکتیویت به دقت همچنین

 کند
 

 سـالمت  هـاي  مراقبـت  فـوري  صورت به است الزم است، شایع درمانی بهداشتی کادر و بیماران در روان سالمت  به مربوط مشکالت ازآنجاکه
 گردد. فراهم ها گروه این براي روان

 
2. lymphadenopathy or effusion euralpl showed patient Neither 
 

 بودند ووهان ساکن که افرادي در مثبت کرونا موارد تشخیص
 
 هـاي  برنامه اولویت در هاي گیري همه اینچنین براي آمادگی که است بدیهی ، انسان به انتقال و حیوانات زئونور هاي اريبیم فراوانی افزایش با

 است. قرارگرفته جهانی بهداشت
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 medical help might emergency health public a eraft response health mental the Understanding
disaster a to response population’s a for prepare communities and workers. 

 
 امـا  اسـت.  افراد بین تماس کردن محدود و خانه در ماندن بهداشتی هاي توصیه ترین اصلی از ویروس،یکی کورنا بحران مثل بحران مواقع در

 سیسـتم  تضـعیف  باعـث  خود تحرکی است.کم دهد می رخ خانه در ماندن پی در که افسردگی هم شاید و تحرکی ،کم است مطرح که چالشی
 شود. می ایمنی

 
 خیر. یا است ترکیبی نوع از آن سویه آیا اینکه نظر از مرغ) و بوقلمون ماکیان( ویروسی برونشیت بررسی

 
 first the rfo response immune innate host the and infection CoV-SADA between interactions

time. 
 
 هاي برنامه اولویت در هایی، گیري همه اینچنین براي آمادگی که است بدیهی انسان، به انتقال و حیوانات زئونور هاي بیماري فراوانی افزایش با

 است. گرفته قرار جهانی بهداشت
 

 افراد این خانواده اعضاي سایر ابتالي و مواجهه از پیشگیري و منزل در مشکوك افراد از مراقبت براي راهنمایی ارائه
 

 غیـراز  بـه  کـه  اسـت  شده گزارش مواردي لیکن دارد، وجود تردیدهایی هنوز آئروسل، طریق از COVID-19 بیماري انتقال هاي راه مورد در
 خواهـد  سـخت  بسیار بیماري انتشار کنترل یابد، قطعیت آئروسل طریق از انتقال چنانچه هستند. توضیح قابل سختی به آئروسل طریق از انتقال

 بود. زمینه این در بیشتر تحقیقات نتایج انتظار در باید لذا شد.
 

 دارد مرگ نرخ و بیماري نتایج بینی پیش در شایانی کمک دهی نمره و اسکن تی سی در موجود هاي یافته بررسی
 

 پیشگیري هاي راه و شده تجربه درمانی راهکارهاي انتقال، هاي راه ژنتیکی، ساختار از اعم کروناویروس متعدد جوانب مند نظام مرور مقاله این در
 است. قرارگرفته موردبررسی

 
 ایـن  در تر پیشرفته داده هاي پایگاه و بیوانفورماتیکی هاي روش با nCOV-2019 توالی آنالیز دوباره اجراي پیشین جنجالی مقاله دو بررسی با

ـ  SPIKE پـروتئین  تـوالی  بـه  HIV توالی و است مار انسان به خفاش از ویروس واسط حد میزبان هاي، نظریه که گرفته صورت مطالعه  نای
 نگرفت. قرار تائید مورد و شد رد است، شده وارد ویروس

 
 بود مؤثر بسیار COVID-19 طبیعی دوره در ریوي پارانشیمی هاي ناهنجاري تشخیص در سینه قفسه CT بررسی که داد نشان مطالعه

 
 واگیردار عفونی هاي بیماري گیري همه در خدمات مناسب ارائه جهت تشخیصی و درمانی مراکز تشخیصی تصویربرداري بخش مدیریت

 
 ماننـد  قـدیمی  هـاي  فنـاوري  دهد. می ارائه COVID-19 گیر همه بیماري طول در درمان ارائه براي خوبی بسیار پتانسیل دور راه از پزشکی
 از درمـانی  روان زمینـه  در شـده  انجام تحقیقات دهند. می ارائه دور راه از مراقبت ارائه براي آسان و فوري دور راه طریق از ایمیل و تلفنی ارتباط
 است نداده نشان تکمیل میزان در تلفنی درمان براي مزیتی بر عالوه رودررو، درمان با مقایسه در اثربخشی در کاهش یچه تلفن، طریق

 
 است. لزامیا کشورها مقایسه جهت کشندگی میزان دقیق محاسبه جهت مخرج و صورت یکنواخت تعیین
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 nCOV-2019 به ابتال جهت در )ARB و ACEIs( فشارخون ضد داروهاي تأثیر
 

 کوتـاه  و منفـی  ویـروس  تبـدیل  ترویج ، ریه تصویربرداري عملکردهاي بهبود ، الریه ذات تشدید مهار رد کنترل باعث فسفات کلروکین داروي
 کلروکین هیدروکسی و tocilizumab، methylprednisolone  مثل: داروها دیگر تأثیرات و شود می بیماري مسیر شدن

 
 بود. خواهد کارآمدتر بینی راه از و غیرتهاجمی با مقایسه در تهاجمی ونتیالسیون روش از استفاده

 
 کنترل براي چین بالینی اطالعات بودن دکارآم همچنین و آنفلوانزا شیوع مدل اساس بر آن شیوع سازي مدل و covid-19 گسترش ي نحوه

 درگیر. نقاط دیگر در بیماري
 

 کـردن  غیرفعـال  کـه  موضـوع  ایـن  اثبـات  و ویروسی عفونت طی میزبان پاسخ سازوکار دهی شکل در اینترفرون هاي مهارکننده نقش بررسی
 دهد می تغییر را ماکروفاژ در میزبان پاسخ چشمگیري طور به اندوریبونوکلئاز، کروناویروس مشخص، طور به اینترفرون رکنندهمها

 
 ها آزمایشگاه این در کرونا ویروس انتشار از جلوگیري با مقابله در قلبی کاتتریزاسیون هاي آزمایشگاه در بهداشتی مالحظات لزوم

 
 ایمنی سیستم توانایی کاهش با بیماري مجدد عود و بدن در ویروس ماندن باقی احتمال

 
 کرونا مبتالبه نوزاد و کودك در سینه قفسه از اسکن ستی و آزمایشگاهی بالینی، عالئم

 
CT دوطرفه ضایعات با کووید مبتالبه بیماران سینه قفسه groundglass ترکیب به منجر که رونده پیش ضایعات و هری جلدي زیر ناحیه در 

 است. نادر کووید بیماري در مدیوستال لنفادنوپاتی و پلور افتادگی شود. می شروع شود، می غیرمهاجر ضایعات
 

 جهانی یکپارچگی همچنین و عفونت انتشار کنترل به ویژه توجه است، طوالنی روندي روناک مخصوص داروي و واکسن تولید اینکه به توجه ببا
 است. موردنیاز بیماري با مقابله براي

 
 شرح و آنالیز و 2020 ژانویه 31 از قبل تا جدید کروناویروس با بطهرا در شده چاپ و شده وجو جست مقاالت بین از شده انتخاب مقاله 65 بررسی

 COVID-19 ویروس کنترل و جلوگیري بالینی، تشخیص و تظاهرات علل، اپیدمیولوژي، بهتر درك جهت ها آن
 

 مقابـل  در مسـئولین  متقابـل  نقش و بخشی) آگاهی و درمانی (نقش COVID-19 جهانی شیوع در انپرستار اساسی نقش نمودن مشخص
 ها) آن نیازهاي تأمین و بخشی (آگاهی ها آن
 

 اپیـدمی  کردن متوقف جهت قطعی هاي اولویت از نزدیک هاي تماس از 80 % حداقل کردن قرنطینه و آزمایش سالمت، متخصصان از حفاظت
 هـایی  ویـروس  توسط ایجادشده مشکالت تشخیص هاي چالش به را اي افزوده ارزش یک که دارد را پتانسیل این PET/CT FDG هستند.

 کند. می اضافه COVID-19 نظیر
 

 موجـب  حفاظتی تجهیزات تأمین با همراه فردي حفاظت منظور به دانشجویان و کارکنان عملی و تئوریک آموزش 19 کووید بیماري اپیدمی در
 شود. می آنان آلودگی کاهش
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 بـه  منجر ایبوبروفن مصرف ها گزارش از برخی طبق که 19 کوید مبتالبه بیماران در تب کاهش در استروییدي غیر بیضدالتها داروهاي ایمنی
 پاراستومول مصرف به نسبت گردد می بیمار شرایط شدن بدتر

 
 عالئـم  رفـع  سـبب  توانـد  می کند می دریافت روتین صورت به رو رایج هاي درمان که درحالی ریه سرطان مبتالبه فرد در ویرال آنتی هاي درمان
 شود. فرد در پنومونی بهبود و 19 کووید

 
 داروهـا  ایـن  دریافـت  بـدون  حاضر اي مطالعه در زیرا دارد؛ بیشتر تحقیق به نیاز 19 کووید مبتالبه باردار مادران در ضدویروسی داروهاي تأثیر

 یافتند. بهبود بیماران
 

 در متحـده  ایـاالت  در ومیر مرگ یا بستري هیچ یباًتقر اند، شده مبتال تر خفیف COVID-19 بیماري به سالگی 19 زیر سنی محدوده در افراد
 بین در شدید پیامدهاي درصد بیشترین .است داده رخ باالتر و ساله 60 افراد بین در ومیر مرگ ٪80 از بیش است. نشده گزارش سنی گروه این

 از محافظـت  به کمک و بهداشتی هاي قبتمرا سیستم کارکنان از محافظت ویروس، شیوع شدن آهسته براي است. شده مشاهده ساله 85 افراد
 را نشدنی فاسد غذایی مواد از کافی منابع باید سالمندان شود. می توصیه سنین همه براي اجتماعی گذاري فاصله نیز و پذیر آسیب و سالمند افراد

 و زمینـی  هاي مسافرت از نباشد. منزل از ارجخ به مراجعه به نیاز تا کنند تهیه را خود 30 حداقل براي الزم داروهاي و باشند داشته دسترس در
 یابد. کاهش ویروس معرض در گرفتن قرار خطر تا شود خودداري امکان حد تا غیرضروري هوایی

 
19-COVIDویـروس  گسـترش  رسـد  مـی  نظـر  بـه  است. گرفته خود به انسانی توسعه و اقتصاد سالمت, براي اي گسترده جهانی پیامدهاي 

 کـل  تقریبـاً  ایمنـی  وضـعیت  دلیـل  به انسان به انسان انتقال و مختلف مناطق در ویروس سریع المللی بین سفر طریق از باشد: توقف غیرقابل
 غیـر  اقدامات از صحیح مورداستفاده در آگاهی عدم ازدحام, مانند دیگري عوامل است. دسترس در گیري نمونه روش است. پذیر امکان جمعیت,
 تسـهیالت  در کنترلـی  اقـدامات  و عفونـت  از گیري پیش و ارتباطات و بیماران جداسازي براي ناکافی منابع و ضعیف بهداشت سیستم دارویی,

 کند. می تسهیل را ویروس گسترش بهداشتی,
 

Load با سواب آنال و درسرم ویروس باالي severity دارند. مثبت رابطه بیماري 
 

 باشد می بیماري انتشار عوامل از یکی مهاجر المللی بین کارگران
 

ACE2 2 عفونت در مهمی نقش تواند می ها ریه در-CoV-SARS در نفرولـوژي  جامعـه  بـزرگ  نگرانی باید مالحظات این باشد. داشته 
 رسـمی  هـاي  بیانیه این، بر وهعال کند. محدود خیر، یا باشد داشته وجود باال فشارخون و دیابت مبتالبه بیماران در ARB قطع آیا اینکه مورد

 خطـر  معـرض  در بیمـاران  در بایـد  هـا  ARB بـا  درمان که کنند می توصیه )ESC( اروپا عروق و قلب انجمن و اروپا باال فشارخون انجمن
19-COVID 19 مبتالبه قبالً که بیمارانی در یا-COVID ،شود. تلقی کارانه محافظه بودند 

 
 مبتال فرد با تماس با خانه از خارج و همخانه افراد آلودگی احتمال میزان تعیین

 
 COVID-19 عفونی بیماري گیري همه در ویژه مراقبت هاي بخش در پسماندها مدیریت و فردي حفاظت هاي پروتکل رعایت

 
 COVID19 طغیان در ارتوپدي جراحان به بالینی هاي توصیه
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 هستند. مدت طوالنی مراقبت تحت که افرادي و سالمندي طب بخش کارکنان براي ارتباطی و محافظتی ینقوان و اصول آموزش
 
 را پاتوژن یک از بیش که واکسنی نتأمی براي ریزي سال،برنامه 18 طی در انسانی بزرگ هاي جمعیت در بتاکروناویروس سه حضور به توجه با

 باشد. بر زمان اي پروسه تواند می واکسن تهیه پروسه باشد. اهداف از تواند می دهد قرار هدف
 

 قرار تأثیر تحت زنان از بیشتر مردان رسد می نظر به . است روز 10 تا 2 آن کمون دوره و گیرد می صورت انسان به انسان از ویروس این انتقال
 . است سال 59-49 بیماران ابتال سن دامنه و گیرد؛ می

 
 است گردیده تشریح عمل اتاق در 19 کویید مبتالبه بیمار مدیریت

 
 توانـد  مـی  ویـروس  ایـن  سازي مدل و ها ویروس کرونا هاي گروه شیوع از کننده بینی پیش هاي مدل بررسی اساس بر فصلی تغییر است ممکن
 گردد. شیوع کاهش به منجر

 
 در ACE2 گیرنـده  هـاي  تـوالی  تـرازي  هـم  و فیلوژنی درخت طریق از CoV-SARS-2ویروس واسط حد هاي میزبان یافتن براي تالش
 مختلف هاي گونه

 
 است. برخوردار اي العاده فوق اهمیت از بهداشت المللی بین مقررات اجراي

 
 اي میله پروتئینی گلیکو ساختار بینی پیش و 19-کووید عفونت در ایمنی سیستم مهم عامل ترین مهم عنوان به انسانی CD26 ي گیرنده معرفی
 ها بادي آنتی جدید، هاي واکسن پیشرفت جهت میزبان سلول CD26 با آن مولکولی تعامل شناخت در آن گلیکانی شپوش الگوي و 19-کووید

 داروها و
 

 قدرت و انتقال نحوه و مرس و سارس با آن مقایسه و 19 کوید ویروس خصوصیات و شدگان کشته و مبتالیان تعداد و 19 کوید بیماري تعریف
 آن زایی بیماري

 
 فعـال  تقسـیم  دهنـده  نشـان  ایـن  که دارد وجود بیمار تنفسی هاي نمونه شدن منفی از بعد هفته 5 تا مدفوع در ویروسی RNA وجود احتمال
 است. گوارشی سیستم در ویروس

 
 برخی در بیماران،تغییراتی این در و بوده بیشتر عالئم داراي زنان تعداد که است شده گزارش گوارشی عالئم ،covid19 بیماران از بخشی در
 شود. می مشاهده ها آنزیم از
 
 کرد. اجتناب 19-کووید بیمارستانی انتقال از توان می بیمارستانها در عفونت کنترل معیارهاي کارگیري به با
 

 فوریه 20 تاریخ در اما برد می زمان روز 2 تا که میشد انجام ویروسی ژنتیک تست چین هوبی استان در COVID-19 قطعی تشخیص براي
 شوند. شناخته مبتال قطعی موارد عنوان به مشکوك موارد تعدادي شد باعث که شد اضافه scan CT هاي یافته ژنتیک، تست جاي به
 

 دهیم پاسخ آن به چگونه و کنیم شک 19-کووید به زمانی چه اینکه براي کاربردي راهنماي
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 دو ایـن  بـین  درصـدي  83 شـباهت  و SARS و 2019nCoV بـین  S پروتئین ژنیک آنتی و گلیکوزیالسیون ساختاري، تغییرات مقایسه با
 توپ اپی دیگر سوي از و است محتمل هم ویروس کرونا این مورد در SARS علیه تولیدشده هاي واکسن و درمانی داروهاي تاثیر ، ویروس

 شود. می پیشنهاد پپتیدي واکسن تولید جهت ویروس کرونا این در جدید هاي
 

 COVID-19 شدید و خفیف موارد در ویروسی پویایی
 

 COVID-19 پاسخ رکزم به کالسیک عفونی بیماري بخش یک تبدیل نحوه ایتالیا: شمال در COVID-19 شیوع به سریع پاسخ
 

 تشـخیص  فرآیند در پیشرفته افزارهاي نرم و اي رایانه مدرن هاي سیستم از استفاده COVID-19 ویروس روي بر بیوانفورماتیک مطالعه یک
 داند. می ضروري و الزم را را آن پروتئینی توالی الگوهاي بررسی نیز و ویروس این درمان و
 

 کولورکتال سرطان مبتالبه افراد در کرونا ویروس به ابتال از پیشگیري ضرورت
 
 و هـا  آن همراهان دیالیز، بیماران براي باید آیند، می حساب به COVID-19 بیماري براي پرخطر افراد جزء دیالیزي بیماران اینکه به توجه با

 شود. گرفته کار به خاصی مالحظات و ها محافظت درمان، کادر
 

 است. cov - sars 19 با آلودگی اولیه مراحل در ویروس حذف به کمک درنتیجه و ها لنفوسیت عملکردي فرسودگی از گیري پیش
 

 بـا  آن اثـر  و اسـت  COVID-19 بیمـاران  در ویروسی لود حذف / کاهش با ارتباط در توجهی قابل طور به کلروکوئین هیدرروکسی با درمان
 شود. می تقویت آزیتروماسین

 
 پزشکی کادر در خوابی یب و اضطراب استرس، افسردگی، مانند روانی مشکالت رفع و یافتن براي هوشمند هاي تلفن و آنالین خدمات از استفاده

 .19-کووید شیوع طول در جامعه افراد و
 

 بـراي  مناسـب  راهـی  کاغـذي  سـریع  تشـخیص  هـاي  تسـت  طریـق  از 19 کووید هاي آلودگی سریع تشخیص هاي استراتژي ایجاد و طراحی
 است. غربالگري و لوژياپیدمیو هاي بررسی

 
 توانـد  مـی  ارتبـاط  بـراي  تکنولـوژي  از استفاده تنهایی: دوت آنتی و بیولوژیک ساختار ایجادکننده ارتباطات ایزوالسیون: مقابل در گذاري فاصله

 کند کم را ایزوالسیون و تنهایی احساس
 

 است. مؤثر 19-کووید بیماري براي ترکیبی داروهاي و repurposable داروهاي سریع شناسایی براي شبکه بر مبتنی هاي روش
 
 ماسـک  از اسـتفاده  زمینـه  در کشـورها  این بهداشتی مراکز متفاوت نظرات و گوناگون کشورهاي در COVID-19 بیماري شدن گیر همه با

 منطقـی  نظـرات  عمومی بهداشت هاي آژانس و ها دولت که است رسیده فرا آن زمان اکنون دارند، باهم اي مالحظه قابل هاي تفاوت که صورت
 تکمیـل  -دسـت  بهداشت مانند -پیشگیرانه اقدامات سایر مورد در را خود هاي توصیه و کرده یکسان ماسک، از مناسب ستفادهموردا در را خود

 کنند.
 

 در آگهی پیش وجود شود. بررسی ویروس RNA تشخیص و بالینی عالئم با است الزم بنابراین است، محدود رادیولوژي تشخیصی حساسیت
,remdesivir  ماننـد  قـوي  ضدویروسـی  داروهاي با همراه حمایتی، هاي درمان و شود می بیمار بحرانی شرایط شدت کاهش باعث بیماران
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lopinavir/ritonavir or chloroquine, 19 بیماران معالجه در قطعی تأثیر با-COVID اطالعـات  کـه  رحـالی د است، شده انجام 
 است. الزم بالینی هاي آزمایش از بیشتري

 
 عوامل بررسی و ویروس هاي ویژگی و جمعیتی عوامل تأثیر همراه به اپیدمیولوژیکی ریاضی هاي مدل از استفاده با کرونا ویروس شیوع بررسی

 شیوع از پیشگیري اقدامات و
 

 فعـال  هاي میکروسیال فناوري از استفاده با ها بادي آنتی موفقیت سریع ارزیابی براي (بستري PRESCIENT آزمایشگاهی سیستم معرفی
 از را ویروسـی  نهاي پاتوژ برابر در کننده خنثی هاي بادي آنتی مستقیم شناسایی توانایی که باال ولوشنرز و عملیاتی توان باال، سرعت با یکپارچه)

 توسـعه  و بـادي  آنتـی  داروهاي ساخت براي ست اي پایه و دارد را سلول یک حد در اي قطره درون فعال سازي خنثی هاي سنجش انجام طریق
 ها واکسن

 
 است. تر مهم بسیار خفیف موارد از مؤثر و زودرس درمان

 
 ؟شود می متصل عملکردي ACE2 گیرنده به ویروس کرونا که است نژادي تکامل به وابسته تصادفی این آیا
 
 و حمایـت  خواسـتار  المللـی  بـین  هـاي  همکـاري  طریـق  از باید کشورها است داشته افراد براي زیادي روانی بار کرونا بیماري اینکه به توجه با

 شندبا تحقیقاتی جوامع و جهانی روان بهداشت مراجع از راهنمایی
 

 ها مسافرت در شیوع عدم براي هایی پروتکل و اجتماعات و ها گردهمایی در کروناویروس از پیشگیري براي جهانی بهداشت سازمان هاي توصیه
 

 مراکـز  بـه  زودهنگـام  مراجعـه  و جنس باال، فشارخون مانند اي زمینه هاي بیماري باال، سن با مستقیم ارتباط COVID-19 در تلفات میزان
 دارد. درمانی

 
 ناف بند مزانشیمی بنیادي هاي سلول از استفاده با ویروسکرونا بیماري درمان روش بررسی

 
 مشاوره ارائه و اولیه هاي مراقبت براي تصویري و صوتی تماس طریق از 19-دورکوید راه از ارزیابی

 
 باشـد،  افتاده اتفاق عالئم شروع از قبل ها عفونت ٪15 اینکه احتمال و ایزوالسیون و عالئم شروع بین کوتاه زمان با ،R0=2.5 با اپیدمی در

 همـین  تحـت  باشـد  طـوالنی  سیونایزوال و عالئم بروز بین فاصله اگر شود. ٪90 عفونت کنترل احتمال تا گیرد صورت ٪80 یابی تماس باید
 کند. می پیدا کاهش ٪40 از کمتر به اپیدمی کنترل احتمال شرایط

 
 باشد. کننده کمک تواند می 19 کووید مانند ها بیماري پیگیري و سریع تشخیص در مصنوعی هوش از استفاده آینده در
 

 از بایـد  کلیـه  بـه  مربـوط  هـاي  جراحـی  و دیـالیز  هنگـام  و نباشـد  شـایع  نا COVID-19 مبتالبه بیماران در کلیه درگیري رسد می نظر به
 شود. پیروي حساسیت و دقت به موجود هاي دستورالعمل

 
 ظرفیـت  از بیشـتر  شـدید،  هـاي  مراقبت به نیاز و است داده قرار آزمایش مورد را ایتالیا بهداشتی هاي مراقبت سیستم COVID-19 ویروس

 کنند. محدود را خود وآمد رفت باید مردم فونت،ع به ابتال کاهش منظور به اورژانسی، وضعیت این به توجه با است. درمانی مراکز
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 طریق از مراقبت ارائه و عالئم انتقال، هاي روش درباره مادران آگاهی افزایش شود. ارائه مناسب پاسخ و شناسایی باید باردار مادران هاي نگرانی
 در خـدمات  ایـن  از توان می دارد، وجود منزل در زایمان امکانات که مواردي در همچنین کند. کمک مادران اضطراب کاهش به تواند می تلفن
 کرد. استفاده منزل

 
CoV-SARS- ویروس براي ها آن )PCR-(RT reaction chain epolymeras-transcription reverse تست که افرادي

 باشند. داشته را پنومونی) تا عالمت (بی عالئم از متفاوتی بسیار طیف توانند می شده مثبت 2
 

 دهنـدگان  ارائه روانی و جسمی سالمت اهمیت دارد، وجود مدت طوالنی زمانی دوره در بیماران زا زیادي تعداد از مراقبت به نیاز که شرایطی در
 شود. داده پاسخ قشر این نیازهاي به باید و شود می دوچندان خدمات

 
 نیاز که بیمارانی است. نامشخص اثر جهت اما گذارد اثر COVID-19 پیامدهاي بر تواند می تانسینآنژیو -رنین سیستم فارماکولوژیک مهار

 شـده  کنتـرل  کارآزمـایی  یـک  دهنـد.  تغییر بیشتر شواهد بدون را خود رژیم نباید دارند ها ARB و ACEi شامل RAS هاي مهارکننده به
 کند. روشن اطمینان سطح باالترین با را RAS بالك نقش تا است ضروري COVID-19 در ومیر مرگ کاهش باهدف تصادفی

 
 COVID-19 انتقال از جلوگیري در ماسک از استفاده به توصیه

 
 کووید بیماري برروي تحقیقات ادامه رتضرو

 
 -COVID 19شیوع با مواجهه در اورژانس بخش هاي چالش

 
 و پزشـکان  اسـت.  شخصـی  بهداشت بر تأکید براي دیگري دلیل این کنند. منتقل را ویروس است ممکن عالمت بدون بزرگساالن و کودکان

 باشد. عفونی است ممکن مدفوع زیاد احتمال به که باشند آگاه باید آلوده کودکان سرپرستان
 

 COVID-19 بیماري پیشگیري و کنترل براي اندازها چشم و هکارهارا ارائه
 

 يبرا کرونا ویروس مبتالبه بیماران انتخاب براي انگلستان سالمت ملی موسسه توسط شده اعالم فوري هاي گایدالین مرور درباره مطالعه این
 است. ویژه هاي مراقبت

 
 داشت نظر تحت را مدارس مجدد بازگشایی تدریج به توان می ،R0 کاهش جهت در الزم اقدامات انجام با
 

 باشند. داشته کووید، مبتالبه غیر چه و کووید مبتالبه چه بیماران، با مستقیمی تماس گونه هیچ نباید هفتگی 28 از بعد حامله پزشکان
 

 دنیا به نوزاد و گرفت انجام موفقیت با نخاعی حسی بی با که 19 کووید مبتالبه رباردا زن بک در سزارین اضطراري زایمان در بیهوشی مدیریت
 نداشت. تنفسی عفونت از عالئمی گونه هیچ آمده

 
 طـول  در درمـان  کـادر  مـراقبین  بـراي  شخصـی  محافظت تجهیزات و انبیمار از مراقبت براي ونتیالتور مناسب توزیع و کافی تولید بر نظارت
 موردنیاز. تجهیزات تقاضاي و عرضه بین شکاف بردن بین از براي راهکارهایی نیز و پاندمی
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 کنند. اقدام تر منسجم بایستی ها رسانه 19 کووید بیماري از ناشی ترس و دنیا وضع آشفتگی از پیشگیري براي "است پیام رسانه"
 

 زایـی  بیمـاري  فیزیولوژي بررسی با که است سلول روي بر عملکرد چندین با مسیري ،CoV-SARS-2 ویروس زایی بیماري اصلی هدف
 حتـی  و جدیـد  عملکـرد  بـا  قـدیمی  داروهـاي  از استفاده و REPOSITIONING اساس بر موثرتري داروهاي یافتن به توان می ویروس

 کرد. پیدا دست گیرند، می قرار ویروس این تأثیر تحت بقیه از بیشتر که دیابتی و عروقی قلبی بیماران براي مؤثر جدیدي داروهاي
 

 بیـان  را RCT مطالعـه  قالـب  در لوپیناویر/ریتانـاویر  ضدویروسی داروي دو ترکیبی استفاده براي پیشنهادي پروتکل یک حقیقت در مقاله این
 تائیـد  بیمـاران  در تنها عمومی بهداشت انسیاورژ استفاده براي درمان این دارد. هایی محدودیت درمانی پروتکل این که نموده گزارش و داشته
 کارآزمایی طرح یک از استفاده با بیشتر ارزیابی است. تائید مورد )severity of degree moderate ( متوسط شدت با آزمایشگاهی شده

 بود. خواهد ترکیب این از استفاده با آینده در درمان هدایت براي تضمینی )RCT( تصادفی کنترل
 

 و کلینیکی اطالعات ثبت و نظارت براي بیمار هر از اشک و بزاق ، ادرار ، مدفوع ، خون ، بینی سواب ازجمله هاي نمونه از PCR-RT استفاده
 شفاهی رضایت با اپیدمیولوژیک

 
 است شده آورده مقاله این در بیماري درمان و تشخیص پذیرش، زایی، بیماري نحوه COVID-19 بر کلی مروري

 
 یابد. می کاهش آن حدت و افزایش انتشار قدرت ویروس بیشتر انتشار با
 

 پلـت  امـروز  دیجیتـالی  دنیـاي  در اینکـه  بـه  توجه با است. 19 کووید بیماري در اطالعات جستجوي براي عمومی فرم پالت عنوان به یوتیوب
 منظـور  بـه  ویـدیوها  محتـواي  اسکرینینگ باشند، می مردم عموم براي سالمت حوزه در دسترس در اطالعاتی منابع بیشترین آنالین هاي برگه

 الزم شود، می ها بیماري اپیدمی مانند مواردي در بخصوص ها آن نگرانی افزایش به منجر که افراد بین در نادرست اطالعات انتشار از جلوگیري
 است

 
 است. اهمیت حائز ومیر مرگ و ویروس باالي انتقال میزان جهت به COVID-19 پاندمی براي ECMO آمادگی

 
 داشـته  نیـز  شـکمی  ي ناحیه درد و استفراغ اسهال، مانند وارشیگ عالئم تنفسی، مشکالت بر عالوه توانند می COVID-19 مبتالبه بیماران
 باشند.

 
 یا و است کاذب منفی PCR-RT که مواردي خصوص به طغیان این شیوع کنترل در COVID-19 بیماران جداسازي و زودهنگام شناخت
 COVID-19 در غالـب  تصـویربرداري  ویژگـی  عنـوان  بـه  consolidation و دوطرفـه  GGO گرچـه  دارد. اهمیت ندارد، دوجو عالئم

 باشد متفاوت مختلف مراحل و بیماران در تواند می سینه قفسه CT تظاهرات است، شده گزارش
 

 درمانی کارکنان و بیماران از حمایت جهت در اطالعات بندي طبقه و افراد ارتباط کاهش راستاي در بهداشتی الکترونیکی هاي سیستم اندازي راه
 باشد. کننده کمک بسیار تواند می

 
 داراي مبتال بیماران همه )3 شوند. منع ویزیت از هستند نامساعد شرایط در که پزشکانی )2 بیافتد. تأخیر به یا لغو اورژانس غیر بیماران ویزیت
 باشد. مهمی کمک بحرانی شرایط این در توانند می پوست بخصوص متخصص پزشکان )4 نیستند. تب عالئم
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 است. موجود مقاله متن در جدولی در ویروس با مقابله جهت پیشنهادي داروهاي از اي خالصه
 

 قـرار  بررسـی  تحت عالمت، بدون چه و دار المتع چه کشور، به ورودي افراد تمام تقریباً باید کشور، جامعه به ویروس ورود از جلوگیري براي
 گیرند.

 
 COVID-19 مبتالبه کودکان و نوزادان در تنفسی هاي مراقبت براي اقدامات و مراحل ي ارائه

 
 مناسـب  تمهیـدات  اجـراي  و بینی پیش دارند، نیز اي زمینه هاي بیماري اغلب که مسن افراد ومیر مرگ و گسترش ابتال، باالي میزان به توجه با

 است. ضروري سالمندان سراي نظیر هایی محیط در مناسب مراقبت و سریع تشخیص ابتال، از جلوگیري جهت
 

 تـأثیر  جهـانی  سـالنت  آینـده  و کرونا ویروس برابر در بازیابی و پاسخ آمادگی، براي اساسی ابزاري عنوان به تواند می اجتماعی هاي رسانه ادغام
 بگذارد

 
 پزشکی، زمینه در جانبه همه و بیشتر هاي بررسی به نیاز موارد از بعضی تائید جهت در که پردازد می عفونت انتقال مختلف هاي روش بررسی به

 است. زیست محیط و کامپیوتر علوم و عمومی بهداشت
 

 دارند. قرار 19 کووید نامطلوب پیامدهاي خطر معرض در گروه بیشترین سالمندان
 

 ویروس کرونا با مواجهه در شده روز به رویکردهاي
 

 در دیگـر  سـوي  از و است نداده نشان باالیی حساسیت موارد برخی در که است PCR-RT تست ،COVID19 تشخیصی استاندارد روش
 نتایج بالینی، عالئم جانبه، همه بصورت است نیاز دلیل همین به نیست، بخش اطمینان گاها ریوي SCAN CT نیزتصاویر بالینی تشخیص

 شود. بیمار براي نهایی گیري تصمیم به منجر نتایج، همه تحلیل و گردد تفسیر PCR-RT کنار در ریه CT صاویرت و آزمایشگاهی
 

 چین کشور تجربه کرونا؛ ویروس گسترش از جلوگیري بر قرنطینه تأثیر
 

 ویـروس  انسـانی،  هـاي  کورنـاویروس  هـا،  کرونـاویروس  پی (آنفوالنزا، شدید ویروسی تنفسی هاي بیماري که است مروري مقاله یک مقاله این
 و مـرس  (سـارس،  زا بیماري جدید هاي ویروس همچنین و هاي آدنوویروس و آنفوالنزا پارا ویروس انسانی، متاپنموویروس تنفسی، سیشال سین
 هـاي  مراقبـت  است. شده پرداخته حمایتی هاي مراقبت و دارودرمانی بخش: دو به مروري مقاله این در است. داده قرار موردبررسی را )19 کوئید

 است. شدید ویروسی تنفسی هاي بیماري مدیریت براي اساسی مشاهدات، پایه بر حمایتی
 

 قرنطینـه  بیماران براي مشکالت از شود،یکی ریزي برنامه مجدد افتاده عقب ویزیت وقت بگیرند،یا قرار معاینه مورد مقرر زمان در باید بیماران
 زیـاد  بسـیار  لـزوم  مورد کارهاي میزان آینده در ها فالوآپ و ها ريغربالگ انداختن عقب است،با درمان عوارض مدیریت و پالیتیو خدمات ارایه

 شد. خواهد
 

 شود. می آن گسترش از مانع بیماري یک شیوع زمان در بحران مدیریت و موقع به و زودهنگام تشخیص
 

 شود. می آن گسترش از مانع بیماري یک شیوع زمان در بحران مدیریت و موقع به و زودهنگام تشخیص
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 اشـباع  درصـد  نگهداري ها نشانه و عالئم حفظ مانند است عالئم و ها نشانه از مراقبت کلی ندارد.استراتژي وجود معتبري درمان حاضر حال در
 سـارس  براي نشده تائید و آزمایشی داروي remdisavir-1 است ها بافت نارسایی و ثانویه عفونت مثل عوارض فشارخون،درمان و اکسیژن

 سـارس  تجـارب  بـه  توجـه  کنـد،با  مـی  غیرفعال ایمنی ایجاد درمان این SSCP از بهبودیافته بیمار پالسماي نقاهت درمان- 2 است ایبوال و
 آیا ایدز ضد هاي ناویرپر،درمان ریبا و ریتوناویر لوپیناویر/ ضدویروسی درمان -3 است لوپیناویر و ترکیبی ریباویربن،درمان بتا/ پالسما،اینترفرون

 ندارد وجود واکسنی حاضر حال در واکسن- 4 دارد؟ نقش
 

 جدید ویروس کرونا اخیر بحران در اورژانس واحدهاي موقع به پاسخ و آمادگی لزوم
 

 جایگزینی در توانند می هستند میزبان سلول غشاي کلسترول با مشابه ساختاري لحاظ از که ها فیتواسترول و ها سیکلودسترین مانند ترکیباتی
 همچنـین  شوند. میزبان سلول به CoV-SARS-2 ویروس اتصال کاهش منجربه و کرده رقابت کلسترول با سلول پالسمایی غشاي درون

 یـا  و میزبـان  غشاي از کلسترول سازي خارج و کاهش بر عالوه انندتو می )MβCD( سیکلودسترین بتا متیل مانند سیکلودسترینی ترکیبات
 ویـروس  بیمـاریزایی  و اتصـال  آن دنبال به و دهد کاهش نیز را میزبان سلول سطح ACE2 رسپتورهاي بیان ساختارآن، و آرایش زدن برهم

2-CoV-SARS2 ویروس از ناشی بیماري درمان در ترکیبات این اثر دهند. کاهش را-CoV-SARS مبـتال  بیمـاران  روي بر تواند می 
 گیرد. قرار مطالعه مورد COVID-19 به
 

 ماننـد  ایمنـی  سیسـتم  سـرکوب  بـا  بیمـاران  براي ها دولت یا بالینی جوامع از شواهد بر مبتنی رسمی استاندارد توصیه گونه هیچ حاضر درحال
 بیمـاري  بـا  مواجهـه  در ایمنـی  سیسـتم  کننـده  سـرکوب  یـا  بیولـوژیکی  عوامل با درمان تحت )IBD( روده التهابی بیماري به مبتال بیماران

19-COVID 19 گیري همه دیگر سوي از ندارد. وجود-COVID از مراقبـت  و سـالمت  مراقـب  هـاي  سیسـتم  روي بـر  بار افزایش با 
 شـرایط  ایـن  بـا  مواجهه براي باشد. می گسترش درحال جهان سراسر در )COVID-19 به مبتال بیماران فقط (نه بیماري به مبتال بیماران
 هاي استاندارد موقت مجدد تنظیم ها، اولویت سریع انطباق براي سیاسی هاي گیري تصمیم از حمایت نیازمند پزشک، عنوان به برانگیز چالش
 هاي توصیه ایتالیا IBD مرکز مقاله، دراین وجود این با داشت. خواهیم بیماران با مرتبط اطالعات با ارتباط برقراري به کمک و مراقبت کیفیت

 است کرده پیشنهاد )IBD( روده التهابی بیماري به مبتال بیماران درCOVID-19 عفونت به ابتال خطر رساندن حداقل به براي را پیشگیرانه
 سیستم کننده سرکوب هاي درمان توقف عدم _2 گردیده تعیین WHO سازمان توسط که فردي یمراقبت اقدامات رعایت -1 : از عبارتند که

 . IBD مرکز در بیولوژیک عوامل هاي کلینیک حفاظت _3 و آنفوالنزا علیه واکسیناسیون انجام و ایمنی
 
 ایجـاد  باعث و شده متصل انسان ملتحمه و قرنیه هاي سلول سطح در ACE2 هاي گیرنده به تواند می nCOV-2019 ویروس S پروتئین :

 توان می )sac conjunctival( بیماران چشم ملتحمه کیسه ترشحات از شده استخراج نوکلئیک اسید نمونه از شود. COVID-19 بیماري
 تواند می بعدي هاي پژوهش همچنین کرد. استفاده nCOV-2019 ویروس حضور بررسی و تائید جهت در PCR time Real تست براي

 گیرد. صورت خیر یا شود می منتقل ملتحمه ترشحات طریق از ویروس این آیا اینکه زمینه در
 

 عروقی قلبی و گوارشی اختالالت بدن، دماي ناپایداري شامل و غیراختصاصی است ممکن نارس نوزادان ویژه به آلوده نوزادان بالینی تظاهرات
 تائید تنفسی دستگاه و مدفوع خون، هاي نمونه اسیدنوکلئیک تست کمک به نوزادان، COVID-19 تشخیص باشد. تنفسی غالب مشکالت و

 تجهیـزات  بـه  مجهـز  بایـد  نیز درگیر درمانی کادر و شوند منتقل شده تعیین نوزادان بخش به باید آلوده یا و مشکوك شدت به نوزادان شود. می
 سیسـتم  بـه  بایـد  نیـز  قرنطینه اتاق شود. بندي طبقه مؤکداً زندگی و کار محل قرنطینه، انتقالی، مناطق به باید نوزادان بخش باشند. محافظتی

 بـه  آلوده مادر دادن شیر از گردد. می توصیه جداسازي اتاق براي منفی فشار ،IDCOV-19 عفونت شدت به توجه با و باشد مجهز هوا تهویه
19-COVIDکرد. جلوگیري باید مادر کامل بهبودي زمان تا نیز نوزاد به 
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 براي جهانی باتجربه گروه یک و شود گنجانده COVID-19 براي جهانی و ملی هاي برنامه توسعه در صریح طور به سنی انداز چشم یک باید
 هـا  گـروه  ایـن  کننـد.  پشـتیبانی  هـا  آن از مسکونی امکانات و خانگی سیستم هردو در ویروس به پاسخ و باراهنمایی تا شود تشکیل مسن افراد
 خـدمات  هـاي  زیرساخت متوسطدبا درآمئ و درآمد کم مناطق در که مسن افراد نای خاص نیازهاي به که را مداخالتی و مؤثر درمان توانند می

 کنند. ارزیابی و شناسایی را کنند می زندگی محدودي رسمی بهداشتی
 

RNA  ازلحـاظ  نقاهت زمان در بیمار اوروفارنکس سواپ تست که دهد می گزارش را COVID-19 مبتالبه ساله 46 خانمی پژوهش، این
2-CoV-SARS 2 پویا پایش درنتیجه . است بوده مثبت-CoV-SARS RNA بیمـاري  عالئـم  کامل رفع از پس حتی دوره طول در 

 است. ضروري عفونت ارزیابی براي
 

 مبـتال  افـراد  از بـاالیی  درصـد  اسـت.  COVID-19 مبتالبـه  )sever very( شدید بسیار بیماران در مهم بالینی ویژگی یک قلبی آسیب
19-COVID سـطح  افـزایش  شدید، افراد با مقایسه در شدید بسیار )I troponin cardiac cTn)I پـروتئین  سـطح  دادنـد.  نشـان  را 

 توانـد  مـی  میوکارد صدمات از محافظت یابد. می افزایش )severشدید( گروه با مقایسه در 19 کووید مبتالبه دیدش بسیار گروه در C واکنشی
 باشد. برخوردار حیاتی اهمیت از COVID-19 شدید بسیار موارد در ومیر مرگ میزان کاهش براي

 
 معلـوم  هنوز آن قطعیت اما است وابسته دارد, ها فصل و محیط دماي به بستگی که محیط بخار و رطوبت به پوشش داشتن علت به 19 کووید
 دارد. دیگر مطالعات به نیاز و نیست

 
 اند. داشته کمی تغییرات CRP هاي تست و بوده خفیف بسیار بالینی عالئم کودکان اکثر در
 

 ريپیشگی هاي راه و شده تجربه درمانی راهکارهاي انتقال، هاي راه ژنتیکی، ساختار از اعم کروناویروس متعدد جوانب مند نظام مرور مقاله این در
 است. قرارگرفته موردبررسی

 
 اکسـیژن  اشـباع  و کند می کم را اینتوبه زمان intubation tracheal fibreoptic از استفاده پنومونی دچار بدحال 19 کووید بیماران در
 بود. باالتر عادي روش به نسبت نیز
 

 توانایی دارند وجود دیگري موارد نیست، اپیدمی وزن تخمین در داده تنها ولی است بیماري بینی پیش در قیمت ذي داده یک R0 که باوجودي
 از جلوگیري در کنونی هاي استراتژي آیا شده، فراموش کنترل روند و تماس پیگیري طی در که عفونی موارد نسبت عالمت، بی ناقلین در انتقال
 است؟ کافی عفونت انتقال

 
 متصل خود رسپتور به شود یم نامیده S اختصار به که Spike نام به خود سطحی پروتئین طریق از nCoV-2019 یا جدید کروناي ویروس

 گرفتـه  نظـر  در احتمـالی  هاي تشخیص و ها درمان براي اصلی هدف یک عنوان به پروتئین این لذا یابد. می راه میزبان سلول درون به سپس و
 ایـن  کـه  دهنـد  می ننشا سپس و کرده الکترون کریو میکروسکوپ کمک به پروتئین این ساختار تعیین به اقدام مقاله این در رو ازاین شود. می

 (کـه  میزبـان  سلول گیرنده به (CoV- SARS( تنفسی حاد سندرم ویروس به مربوط اسپایک پروتئین از تر محکم برابر 10 حداقل پروتئین
 هـاي  بـادي  آنتی ضمن در دیگر. انسان به انسانی از ویروس این تر سریع انتقال بر است دلیلی این که شود می متصل ) است مشترك ها آن بین

 شود. تولید آن براي اختصاصی هاي بادي آنتی باید و نیست استفاده قابل جدید ویروس این براي سارس ویروس اختصاصی
 

 دارند. تري بخش رضایت درمان نتیجه و الینیب تظاهرات هرچند دارند قرار کرونا به ابتال معرض در ساالن بزرگ همانند کودکان
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 شود می مشاهده آسپرژیلوسی هاي عفونت یا حاد آلرژي مانند وضعیتی ایجاد سبب فعال ایمنی هاي سلول از باالتري تعداد BAL هاي نمونه در
 . شود بررسی باید آلرژي ضد و ضدویروسی داروهاي با ترکیبی درمان بنابراین . است همراه التهاب ایجاد با روسیوی کرونا عفونت .
 

 ویژه مراقب پیشین تجربیات به نوجه با شوند، می icu دنیازمن شده داده تشخیص بیماران ٪5 که دهد می نشان اولیه مطالعات ها یافته ترین مهم
 60 حـدود  اسـت  بـاالتر  بیماران سن اغلب است حیاتی بیماري روند و شکل ویژه هاي مراقبت با مرتب فاکتورعاي کند، می ایفا را مهمی نقش
 دارد، بـاالتري  ریسـک  پرینتـال  تمـاس  ولـی  نـد، دار تر خفیف بیماري ها بچه دیابت، و قلبی بیماري اغلب ،٪40 دارند زمان هم بیماري و سال
 صورت به اغلب و است روز 10 ،9 عالئم شروع تا بیماري شروع فاصله است، نامشخص کمی درصد ولی گذرانند می آرامی دوره حامله هاي خانم

 دارند. را ARDS یايکرایتر بیماران دوسوم است، تنفسی حمایت ویژه هاي مراقبت براي علت ترین شایع شوند، می بدتر تدریجی
 

 ایجاد با و حاصله اطالعات تحلیل و موجود شواهد مبناي بر که است عمومی بهداشت رهبري براي فردي به فوري نیاز پاندمی چنین رخداد در
 باشد. داشته مبتالیان نمودار روند و سرعت تغییر و ومیر مرگ کاهش براي مناسبی راتژياست سیاست، و بهداشت مسئولین میان همکاري

 
 قرنطینـه  عفونـت،  کنتـرل  قیـق د اقدامات باردار، زنان غربالگري لذا دارد، وجود نوزاد به مادر از 19-کووید عفونت عمودي انتقال احتمال چون

 است. مهم بسیار خطر معرض در نوزادان بر دقیق نظارت و آلوده مادران کردن
 

 د.شون گرفته نظر در احتمالی ناقل نیز منفی هاي نمونه حتی و شود انجام مرتبه چند کودکان در تست
 

 و مسـافران  کنتـرل  طریـق  از کشـورها  و شـهرها  بـین  ارتباطی خطوط کنترل ، مشترك هاي بیماري انتشار از جلوگیري جهت حیوانات کنترل
 تحلیل و مناسب غربالگري

 
 PCR تست به نسبت سینه از تی سی تشخیص بهتر ارزش
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