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شرایطی که آمار مبتالیان به  در داخل   COVID-19در 

کشوووچر  به به توووربه را به کا ، اتوووه   ا  ای، 

ا از جمله ایه کشوووچر ر خارج از دببماری ناگهانی مچارد 

 در منطقه ما بسبار نگران کننده اته.

آنچه مچجب نگرانی اتووه ا  ای، مچارد ببماری ا فلتا  

 مچنبه ا  ای، فعداد    EMRO ناشی از آن در منطقه

 مچارد ببموواری مربچب بووهبووه ببووارفی ا  مچارد اارده

سا ر  تچی دیگر travel-related ا )م شد. از  ( می با

ممکه اتووه شووا د فداای ط بان در منطقه ا    لذامشووا ده شووده اتووه نب   ببماریانتقال محلی ناطقی م در

 پبشر ه آن از شکل مچارد اارده به الگچی انتقال محلی ببماری باشبم.

بسووته الی پنجره  رصووه   ط بان برخچردار  سووتبمایه   ظر به  ا ا اب ار مچرد نباز برای مهار فخصوو  ازما 

 تریع حرکه کنبم. ما باید اشچد می

 

شورها برای ما از حمایت  سایی و گزارش دهی موارد بیماری  تقویت نظام مراقبتتمام ک شنا با هدف 

شتمل بر  شگاهی مبادی ورودیم سریع، ارتقاء ، ،تقویت ظرفیت های آزمای آموزش تیم های واکنش 

، افزایش سطح آگاهی جامعه، ن هااطمینان از آمادگی بیمارستا، برنامه های پیشگیری و کنترل عفونت

 همچنان تداوم خواهد داشت. فراهم نمودن ذخایر ضروریو 

 

شچر ا   در  تایی تریع ارزیابی  حال انجای مچنبه ما با فمای ک شنا ا به حداقل  شکاف  ای کلبدیخطر برای 

تاندن خطر اراد ببماری به کشچر ا  ضعبف فر  ر تالمه  ستم  تب مناطق با ستبم.   به ایژه کشچر ای دارای 

ریسککف فاکتور باا از قبیل اردوگاه ها و شککیرهای میزبان تهمع های انسککانی ، نگرانی های ا کک ی 

 هستند.
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ضعف  ط بانبه طچر کلی   ایه  ستم  ای  مچجچد درنقاب  ته   ا نه فنها نباز به  تالمهتب شان داده ا ما را ن

 نشان می د د. را  به  ای آمادگی برای بلند مد ظرحچزه اقدای در حال حاضر بلکه ترمایه گذاری در 

  

 سرمایه گذاری بیشترو  جمعی تالش به  نچز  رصه داریم که ایه ایراس را مهار کنبم  اما مچ قبه ما نبازما 

 در تطچح جهانی  منطقه ای ا ملی دارد.

 

با ا به مچقع  کاملرا  با اطال   (IHR) آیبه نامه ببه المللی بهداشوووه 44کشوووچر ای منطقه باید مطابا ماده 

 .  مبستگی نشان د ند ببماری مناطا درگبر ط بان بایکدیگر به اشتراک گذاشته ا 

 

 بلکه جمعبه خچا د کردکمک  ط بان در مهار ایهما را نهایه   ایه فالشوووهای فرکببی ا  ما نه نه فنها  در

 خچا د کرد.  ظه تالمه بمچمی قابل انتقال نب  محافحه پچش، ما را از تایر خطرا  

 

 "هر کهامردم در همه برای  تضمین سالمت و رفاه "  ما را به ا داف خچد یعنی فقچیه تبستم  ای تالمه

 . خچا د کردن دیک 
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 1398اسفند  13گزارش شده در دنیا ،  لغایت disease (COVID-19)  Coronavirusعفونت با  و موارد جدیدتعداد کل موارد  

 

   مورد 90870تعداد کل موارد تایید شده آزمایشگاهی:   

 

  مورد 80304تعداد کل موارد تایید شده آزمایشگاهی: 

  مورد  2946تعداد کل موارد مرگ: 

 

 مورد 10566تعداد کل موارد تایید شده آزمایشگاهی: 

 کشور  72تعداد کشورهای درگیر: 

 مورد  166تعداد کل موارد مرگ: 

 

 
مرکز مدیریت بیمارییای واگیر -معاونت بیداشت -وزارت بیداشت درمان و آموزش پزشکی  

  COVID-19 خبر نامه

 14/12/1398 -5شماره  



4 
 

 

 

 

 

  19کشور به مهموع کشورهایی که موارد  8ساعت گذشته  24در-COVID ند اضافه شده است، شامل کشورهای : را گزارش کرده ا

 ،سنگال و تونس سعودی،عربستان  پرتغال،  مراکش،  ینوتل، اردن،  دوراآن

  19در آخرین ارزیابی سازمان بیداشت جیانی، سطح خطر انتشار و اثرگذاری ویروس-COVID   گزارش شده  بسیار باادر سطح ک ی

 است.

 طبق اعالمWHO   افزایش مواردCOVID-19   ، بسیار نگران کننده است. رئیس دفتر منطقه ای سازمان در منطقه مدیترانه شرقی

اقدامات  و تقویت نظام سالمت ، افزایشاکید کرده است که برای میار این همه گیری تمهددا   EMROبیداشت جیانی در منطقه 

 ضروری است. به اشتراک گذاری اطالعات ک یدیو همچنین  مراقبت و پاسخ دهی

  کشور در  15کشور در منطقه اروپا،  43بیماری را گزارش کرده اند، آزمایشگاهی مهموع کشورهایی که تا کنون موارد تایید شده از

 3و  کشور در منطقه جنوب غرب آسیا 5کشور در منطقه آمریکا،  6 آرام غربی، کشور در منطقه اقیانوس 9 منطقه مدیترانه شرقی،

 کشور در منطقه آفریقا هستند.

  می باشد. مورد( 268و ژاپن) ایران ،مورد( 2036) ایتالیا ،مورد(4812) کرهجمیوری موارد بیماری مربوط به بیشترین پس از چین  

 (شرقی شورهای با گزارش موارد بیماری در منطقه مدیترانه  ست که   15به  (EMROک شور افزایش یافته ا : جمیوری عبارتند از ک

یتاسککالمی ایران، مارات  26)عراق،مورد( 49)حرینب،مورد( 56)کو حده عربیمورد(، ا نانمورد(،21)مت  7)قطر مورد(، 13)لب

سعودی)1)مراکشمورد(،  1اردن)، مورد( 1)، افغانستانمورد( 5)، پاکستان مورد( 6)،عمانمورد( ستان   1مورد( و تونس)  1مورد(، عرب

  مورد(

 1398اسفند  13،  لغایت  در دنیا disease (COVID-19)  Coronavirusتوزیع جغرافیایی 

 

 
مرکز مدیریت بیمارییای واگیر -معاونت بیداشت -ت بیداشت درمان و آموزش پزشکیوزار  

  COVID-19 خبر نامه

 14/12/1398 -5شماره 



5 
 

  

 

:یشگاهیشده آزما دییتعداد کل موارد تا

کل موارد فوت: تعداد

 :تعداد بهبود یافتنگان

دارای مورد تایید شده  یاستان ها تعداد

  :آزمایشگاهی

شده  دییموارد تا نیشتریب یدارا یها استان

  :یشگاهیآزما

 

 

اسفند  12،  لغایت  جمهوری اسالمی ایران گزارش شده در  disease (COVID-19)  Coronavirusعفونت با ارد جدیدتعداد کل موارد  و مو

1398 

 

 
مرکز مدیریت بیمارییای واگیر -معاونت بیداشت -وزارت بیداشت درمان و آموزش پزشکی  

  COVID-19 خبر نامه

 14/12/1398 -5شماره  



6 
 

   

 

 

 1398اسفند  12،  لغایت  جمهوری اسالمی ایران گزارش شده در  disease (COVID-19)  Coronavirusعفونت با نقشه پراکندگی جغرافیایی
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 کارشناسان سازمان بهداشت جهانی م تی برگزاری جلسه با 

تان  شنا تالمی ایران  WHOپبرا ب یمه فبم کار شنبه   به جمهچری ا ته  سه  12/98/ 13راز  ارزیابی بملکرد جل

 WHOدر محل ازار  بهداشه برگ ار شد.  مراه با فبم  COVID-19در جهه مقابله با ط بان  حچزه تالمه کشچر

در زمبنه کنترل  یمسائل ا مچضچبا  بسبار مهم  به نب  در جلسه حضچر داشه. CDCکارشناتان ارشد یک نتر از 

ببماری مچرد بحث ا بررتی قرار گر ه .در ایه جلسه مسئچلبه بهداشتی کشچر گ ارش کاملی از بملکرد نظای مراقبه 

COVID-19  شده شچر ا  مچنبه اقداما  انجای  سهج ارائه نمچدند.در ایهرا در ک سی معاان  ل جناب آقای دکتر رئب

شکبل ک شامل ف شچر  شده در ک تبر اقداما  انجای  صل  شه به طچر مت ته ممحتری بهدا بته بالی رفبه دالتی به ریا

زیر کمبته  ای مختلف مربچب به فشووکبل معاان اال محتری رئبس جمهچر ا فشووکبل جلسووا  منظم آن ا  مچنبه 

 ای پبشووگبری   درمان  دارا ا فجهب ا  پ شووکی ه اپبدمبچلچژیک زیر کمبته کنترل ببماری شووامل زیر کمبته مراقب

در زمبنه  ای مختلف بحث ا فبادل نظر  ه ارتوواند WHOبه اطالع نمایندگان را  آمچزش ا اطالع رتووانی بمچمی ا...

 .  به بمل آمد

ته  ته جناب آقای دکتر حا دا سه فبم مراقبه اپبدمبچلچژیک به ریا صر  مان راز جل سئچلبه ذیربط برگ ار ب ا م

شد . فبم  ای مراقبه اپبدمبچلچژیک قم ا گبالن نتایج بررتی  ای خچد را در ایه جلسه ارائه نمچدند ا در ایه زمبنه 

تی قرار گر ه ضچبا  مختلتی مچرد بحث ا برر تط   نب  مچ شده فچ تازی انجای  آقای جناب از جمله مطالعه مدل 

 قرار گر ه. WHOر  گر ته برای آینده ببماری که بسووبار مچرد فچجه فبم دکتر حا داتووه ا پب، ببنی  ای صووچ

ضاء فبم شگا ی که برای   WHOاب شدند فا از ن دیک با  عالبه  ای آزمای تتچر  ستبتچ پا شخب  در پایان بازی ان ف

 .ببماری در کشچر صچر  می گبرد به بحث ا بررتی بپردازند

 ا دوین دستورالعمل بسیج ملی برای مبارزه بتCOVID-19 

  جلسا  مشترک فبم  ای کارشناتی در تتاد ازار  بهداشه  COVID-19در راتتای اجرای بسبج ملی مبارزه با 

مشتمل بر برنامه مراقبه   فعریف  رایند ا ا  لچ ار   ای مربچطه  برگ ار ا دتتچرالعمل مربچب به بسبج ملی مذکچر 

 .فدایه گردیدمچرد نباز ا ...  فبم  ای بملبافی ا نظارفی  فجهب ا  ا مل اما 
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 چزش فبم  ای ااکن، تریع در فشکبل ا آم

تطح شبکه  ای بهداشه ا درمان ا مراک  

 بهداشه شهرتتان

  برگ اری کمبته دانشگا ی با دتتچر کار مقابله

 با کچرانا ایراس

  گانه  19برگ اری جلسه مشترک با مناطا

 معاانبه پرارشی آمچزش ا پرارش شهر فهران

  فوووامبه فجهبووو ا  ا اتوووایل حتاظوووه

 تر دیجبتال  ردی ماتک ا فرمچم

  برگ اری تمبنار یک رازه فازه  ای کرانا

ایراس جدید با  مکاری معاانه درمان 

 دانشگاه 

 اتتقرار فبم بملبافی در ااحد  فشکبل ا

بر  کنترل ا نظار  به منظچرقرنطبنه انسانی 

دانشجچیان ایرانی مش چل  به فحصبل  تالمه

 پس از بازگشه به ایران در  به

 

 

 

  اب ای فبم  ای بملبافی به درب منازل ببماران

قطعی ا متچ بان با بالمه پنچمچنی با  دف 

 ببماریابی ا آمچزش

  راه اندازی آزمایشگاه با قابلبه انجای فسه

 فشخب  کرانا ایراس در اتتان

  راه اندازی خطچب فلتهHotline  با  دف

ه  ای پاتخگچیی به تچاال    در دا تطح گرا

 پ شکی ا بمچی مردی

  آمچزش ا ببماریابی در مراک  فجمعی شامل

 کمپ  ا آتایشگاه  ا ا زندان 

  فشکبل جلسا   ما نگی ببه بخشی ا دران

 بخشی الزی

  خرید ا فچزیع مل اما  مچرد نباز مشتمل بر

اتایل حتاظه  ردی ا محلچ  ای ضد بتچنی 

 دته
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  در فخصووصووی  ای کارگراه کردن مشووخ 

شگاه در کرانا با مقابله زمبنه مسئچلبه  با دان

 . دانشگاه  ای معاانه

 با بخشوووی بران نگی ما  جلسوووه برگ اری 

 دانشووگا های کلبهتووتاد نبرا ای مسوولح ا 

 در رتانی اطالع ا آمچزش خصچص در اتتان

  ایراس کرانا ا فنتسی ببماریهای خصچص

 با رادیچیی ا فلچی یچنی  ای مصاحبه برپایی 

  فنتسی ببمار ای از پبشگبری نحچه مچضچع

  فشکبل فبم اقدای تریع جهه بررتی ا معاینه

 بماران مشکچکمسا ران ا ب

 ا راد مشووکچک ا  تووالمه پبگبری اضووعبه

که به اتووتان  یا راد در معرض خطرمراقبه 

مراجعه کرده  دارای مچارد مثبه ببماری ای 

 اند

 

 

 

 خصووچص  برگ اری جلسووه با اتووتانداری در

کنترل بهداشتی مجتمع  ای خدمافی ر ا ی 

 .مسبر را ی

 انوودازی راه call center corona در 

 محتچا ای ی فهبها بهداشووتی  معاانه محل

 مچرد نباز آمچزشی

 عال پبگبری بان   به  مشوووکچک مچارد اطرا 
COVID-19 

 شکچک مچرد با فماس مچارد ردیابی  انجای ا م

 ببماریابی از جمله الزی اقداما 

  موا نگی بوا  الل احمر جهوه اتوووتقرار 

 ایستگا های اطالع رتانی 

 تتتاده از ظر تالمه ادارا ا تتبران     به 

تووتبران تووالمه دانشووگاه  ا ا طالب جهه 

 آمچزش ا اطالع رتانی 
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گروه روانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران در محترم استاد   ، چکیده ای از توصیه های جناب آقای دکتر نورباال

 COVID 19 ویروسطغیان برخورد با جنبه های روانشناسی خصوص 

  ضعبف نمچده ا در ستم ایمنی بدن را  تب تترس  ضطراب ا ا ا

را آتووبب پذیری  رد برای ابتال به ببماریهای ایراتووی  هنتبج

  ببشتر مبکند.

  شرایط کنچنی سلط بهتر بر مدیریه مچجب ف  حتظ آرام، در 

 شرایط خچا د شد. 

  تی مثبه شنا شبمنگاه خچش ببنانه ا راان شته با تانی ایه دا تبب ر شبم که آ شته با . به خاطر دا

شابه از جمله ایراس سباری از ایراس  ای م ته ا  MERS اSARS  ای  ایراس از ب سبار کمتر ا ب

 بالئم ختبف می شچند.مطالعا  نشان داده اته که درصد باالیی از ببماران د ار 

 درصد باالیی از مبتالیان بهبچد می یابند. ا به خاطر داشته باشبم نگاه امبداارانه داشته باشبم 

  نگاه خچدافکایی داشته باشبم .خچد مراقبتی کنبم ا با ربایه دتتچرالعمل  ای پبشگبری تعی کنبم

 ن به دیگران جلچگبری کنبم .در مرحله اال از ابتال به ببماری ا در مرحله بعد از انتقال آ

  فاب آار باشبم. باید بتچانبم در مقابل شرایط کنچنی مقاامه کنبم   تازگاری داشته باشبم ا مچاجهه

 .تازنده داشته باشبم

  شرایط کنچنی ازار  بهداشه اته دریا ه ا  صر ا از یک کانال فخصصی که دراخبار ا فچصبه  ا را

 از آن  ا فبعبه کنبم .

 اتی فچجه کنبم . به اا فچکل کنبم ا حمایه اا را طلب کنبم.به خداشن 
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