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شود ولی این اولین پان  سن و درمان  مخاطره رخداد پاندمی روز به روز جدی تر می  دمی خواهد بود که بدون واک

صمیمی که دولت ها       شود .هر ت سته کنترل  شدت  ، بخش های تجاری ، قطعی توان جوامع و مردم می گیرند به 

 روی مسیر این اپیدمی تاثیرگذار خواهد بود.

اما باید  د.نفر بهبود کامل یافته و ترخیص شددده ان 70000مبتالی به بیماری در چین تا کنون حدود  80000از 

 دانست تعداد کل مواردی که یک کشور اعالم می کند با تعداد واقعی بیماران فاصله زیادی دارد.

این یک همه گیری  ایران و کره جنوبی است. کشور چین ،ایتالیا، 4کل موارد گزارش شده در دنیا مربوط به  93%

 شته و براساس آن پاسخ خود را تنظیم میکند.   کامال ناهمگون در سطح دنیا است و هر کشور سناریوی خود را دا    

نیست بلکه این سناریو در هر کشور باید    ( mitigation)یا تخفیف  (containment)این سناریو با هدف مهار 

 جنبه را در نظر بگیرد. هر دو

 را برای کنترل این اپیدمی بهتخفیف و  مهارمخلوطی از این دو هدف  شددداملهر کشدددوری باید یک اسدددترات ی 

 صورت جامع تهیه کند و این ویروس را عقب براند.

ددی تی  ییییییی  وایر نیر درفیح فیرولیتریییموضوووپیگیری ایرا ر ای دی تیاس نیدی  بی  ی یس تی و ایر
یرا ر ی تیاس نیدی  بی  ی یس تی   دیآموزشی  دایویاستیشودد.یمییدد.
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WHOی خشیاهیدی   ای دیعب تاندیرز:ی4 بی ستوترلعسلی تیی

 .که تا کنون موردی از بیماری نداشته اند برای کشورهایی .1

 .کشورهایی که موارد معدود و پراکنده داشته اند .2

 .از بیماری در مناطق جغرافیایی مختلف داشته اند کشورهایی که خوشه هایی .3

 .کشورهایی که انتقال بیماری در سطح جامعه رخ می دهد .4

شور بیماریابی ،آزمایش ؛  3در  ست.  بخش اول وظیفه ک  درمان و ایزوله کردن بیماران و پیگیری افراد در تماس ا

ر جامعه در حال انتشار است باید هر مورد   در جایی که انتقال هم اکنون در سطح جامعه رخ می دهد و ویروس د 

شو    ست و تماس های او دنبال  سیار چالش برانگیز خواهد بود. نمظنون ت هرکاری می توانیم باید  د و این کاری ب

شد و           شه ای می با صورت خو شار پیدا نکند تا اپیدمی در مرحله ای که به  سطح جامعه انت بکنیم تا ویروس در 

قی بماند. در این مرحله هر پاسددخی باید به صددورت اوریانسددی و در عرصدده های زیر کردن اسددت با مدیریتقابل 

 صورت گیرد:

 آموزش و اطالع رسانی و درگیر کردن مردم جامعه (1

 بیماریابی و پیگیری افراد در تماس (2

ست ها       (3 شت د سهیالتی برای بهدا سی، ، فراهم کردن ت صله  رعایت آداب تنف فراهم  گیری از اجتماع، فا

قدامات کنترل عفونت با رویکرد     بیماران ن آزمایش، آماده سدددازی مراکز درمانی و درمان      کردن امکا  ، ا

 مشارکت کل جامعه و کل مسئولین مملکتی

حاضر ویروس فقط در معدودی از کشورها در سطح جامعه انتشار پیدا کرده است. در اکثر کشورها موارد        در حال

شه ای ) به عنوا     صورت خو ست یا به  ستان  یا معدود ا شده  ن مثال در یک خانواده یا در یک بیمار چند نفر مبتال 

 اند(
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 1398اسفند  20گزارش شده در دنیا ،  لغایت Coronavirus disease (COVID-19)عفونت با  تعداد کل موارد  و موارد جدید

 

 دنیا: موارد بیماری در

مورد113702د کل موارد تایید شده آزمایشگاهیتعدا

  4012: تعداد کل موارد مرگ

ی

 چین: موارد بیماری در

 مورد  80924تعداد کل موارد تایید شده آزمایشگاهی: 

 مورد3140تعداد کل موارد مرگ: 

 

 سایر کشورها:موارد بیماری 

 مورد 32778تعداد کل موارد تایید شده آزمایشگاهی: 

 مورد 872تعداد کل موارد مرگ: 

 /منطقهکشور 109درگیر:  /مناطقتعداد کشورها
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 دیمجسوپی شوت   یی دیمورت یی/منطقد شوت5س عتیگذشتدیی24 تی COVID-19ی  ودئییش ملی:تریگیرتشی   ایرددیرض ادیشدایرستیی،

 گ دیایویگ د م قب ن،ییمغولست ن،

 19 تیآخ  نیرتز   ییس زم نی هدرشتیجه دی،یسطحیخط یردتش تیویرث گذرتایو  ونی-COVIDگیرتشیشدایی سی تی  ال تیسطحی لیییی

 رست.

 مورت ی دیصوتتیمورت یورت ای و ایرستیویی%36رزی شوت  ی دیصوتتیردتق لیمحلیی، تیحدو یی%60اق  ب ییطبقدی ندایردتق لی یس تای ت

  تیس   ی شوت  /من طقیموضوپی تیح لیرتز   ییرست.

 ی15 تیمنطقدیرتوگ ،یی/منطقد شوتی84 یس تایتریگیرتشی   ایردد،یآزم  شر  ییرزیمجسوپی شوت   یی دیا ی نونیمورت یا  یدیشدای

یش ق شوتی تیمنطقدیجنوبیی8 شوتی تیمنطقدیآم  ک ،ییی13آترمیغ  ی،ی شوتی تیمنطقدیرقی دونی11ی شوتی تیمنطقدیمد ت رددیش قی،

  شوتی تیمنطقدیآا  ق ی ستند.6وییآسی 

 یآلس نوییموت (ی1402)یا ردسدیر  رن،موت (،ی5137)یجسهوتای  ای،موت (9172)ر ت لی یمورت ی یس تایم  وطی دی یشت  نیگسیرزیچینی

 میی  شد.موت (3911)

 ش قی)یی شوت  ای  یگیرتشیمورت ی یس تای تیمنطقدیمد ت رددی  EMRO)شوتی15ی شندییی  سالمیییعب تاندیرزی دیمیی   ر  رن،یی:یجسهوتایر

م ترتییموت (،ی59مصوو )یموت (،ی61)ع رقی،موت (ی65)ت و یی،موت (ی109) ح  ن حدایع  ییر ن نییموت (،59)مت س نیموت (،ی41)لب یی18)ع

ست نیی،موت (18)قط ی،موت ( سعو ا)یییموت (،یی16)گ   ست نی ست نیی،موت (ی15ع   وییموت (ی2اودس)ییموت (،2م ر ش)ی،یموت (ی4)راغ د

 موت (ی1رت ن)

 1398اسفند  20،  لغایت  در دنیا Coronavirus disease (COVID-19)توزیع جغرافیایی 
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 :موارد بیماری در ایران

 

 مورد9000:یشگاهیشده آزما دییتعداد کل موارد تا

 

  مورد354کل موارد فوت: تعداد

شده  دییموارد تا نیشتریب یدارا یها استان

:یشگاهیآزما

شده  دییموارد تا کمترین یدارا یها استان

:  یشگاهیآزما

 

 

 

 1398اسفند  21،  لغایت  جمهوری اسالمی ایران گزارش شده در   Coronavirus disease (COVID-19)عفونت  تعداد کل موارد  و موارد جدید
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 1398اسفند  21،  لغایت  جمهوری اسالمی ایران گزارش شده در  Coronavirus disease (COVID-19) عفونت با نقشه پراکندگی جغرافیایی
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 چکیده ای از اقدامات انجام شده  

  در فرهنگستان علوم پزشکیکرونا ویروس جدید برگزاری جلسه 

جناب آقای  فرهنگستان علوم پزشکی با حضور جناب آقای دکتر مرندی،جلسه  20/12/1398در تاریخ سه شنبه 

جناب آقای دکتر حقدوست ، جناب آقای دکتر صدری زاده ، جناب آقای دکتر فروتن ، جناب    دکتر ملک افضلی، 

آقای دکتر کالنتری و جمعی دیگر از اسددداتید برگزار گردید .در این جلسددده نمایندگان مرکز مدیریت بیماریهای 

گیر در مورد دسددتورالعمل به روز رسددانی شددده مراقبت و درمان توضددیئاتی ارا.ه کردند. در این جلسدده اعضددا  وا

مئترم حاضددر در جلسدده  برنامه ریزی در خصددوا ارتقا  برنامه های اطالع رسددانی و آموزش عمومی ، هم نین 

 ی و دولتی تاکید فرمودند.اطالع رسانی و آموزش پروتکل های مراقبت و درمان به پزشکان بخش های خصوص

 

 به روز رسانی دستورالعمل کشوری کروناویروس  جدید 

سانی و در تاریخ       شوری کرونا ویروس جدید به روز ر ستورالعمل ک سفند   18د ضا  مئترم     1398ا سط اع تو

کمیته علمی سددتاد کشددوری کرونا ویروس مورد تصددویب نهایی قرار گرفت.در نسددخه به روز رسددانی شددده    

به عنوان جایگزین                  نه  به عنوان یک گزی به پروتکل درمان  ناویر  تازا دسدددتورالعمل مذکور ضدددمن افزودن آ

باردار و بیماری     لوپیناویر/ریتوناویر در موارد خاا ، راهنمای تریای       به روز    COVID-19مادران  نیز تدوین و 

 رسانی گردید.
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 اهوازدانشگاه علوم پزشکی 

   راه اندازی سددامانه پاسددخگویی به سددوا ت

 EOCمردمی در مرکز 

    طراحی و توسعه اپلیکیشن موبایل الگوریتم

یاز در خصدددوا       مات مورد ن قدا راهنمای ا

مراجعه کننده به مراکز ارا.ه دهنده   نبیمارا 

 خدمات سالمت

   اجرای نظام مراقبت سددندرمیک در مبادی

ستان و فردگاه ها راه آهن   ورودی و مرزی ا

 و پایانه مسافربری

  ساعته  16مرکز غربالگری  17راه اندازی 

   ندازی کمپین اطالع رسددددانی و  59راه ا

 ایستگاه آموزشی

         مت روان های سدددال مه  نا برای اجرای بر

 های هدفگروه

 سمنان دانشگاه علوم پزشکی

 اقامتگاه ها برای سکونت بیماران و  ایجاد مراکز

پس از ترخیص از  COVID-19مبتال به 

  بیمارستان

  4030سالمت روان به سامانه اتصال کارشناسان 

 برگزاری جلسه آموزشی با اصناف  

   تیم های کنترل ورودی شهرها برای تعیین

 ارزیابی ، آموزش در تردد های بین شهری 

  برای ها شرکت و  ادارات بسیج های تیمتعیین 

 و ورود های مئل کنترل ، کارکنان آموزش

 اختصاصی و عمومی فضاهای گندزدایی و خروج

 .کار مئل

   به کارگیری پتانسیل نیروهای بسیج به منظور

  اجرای برنامه های مقابله با کرونا ویروس جدید
 

 چکیده ای از اقدامات انجام شده  
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 توصیه های بهداشتی

 موضوعات اصلی که مردم باید بدانند و به آن عمل کنند:

 

 یس تیمبتالی دی   دی  ب منظوتیرزیاس ن COVID-19 یچیست؟ی تیخ ددی  یج معدییی

o بیمار از مناسدددب فردی حفاظت وسدددایل و ماسدددک از اسدددتفاده بدون که خانواده افراد از فردی 

 .است نموده مستقیم مراقبت COVID-19 قطعی/مئتمل/مشکوک

o به مبتال فرد با بودن همکالس یا بودن همکار COVID-19 به مبتال بیمار با شدددغلی تماس هر یا 

COVID-19 متر 2 از کمتر فاصله در دقیقه 15 از بیش تماس (بسته مشترک فضای در ( 

o به مبتال فرد با بودن همسفر COVID-19 مشترک نقلیه وسیله یک در 

 چدی س دیی تیمع ضیخط یر تالی دیدوپیع تضدی رتییویشد دی یس تای COVID 19 ی ستند؟

 : شامل ایمنی نقص دچار بیماران (1

 بیماران تئت درمان طو نی مدت با داروهای حاوی کورتون  -

 افرادی که تئت شیمی درمانی هستند -

 افراد مبتال به بیماریهای بدخیم -

  عضو پیوندافراد با سباقه  -

 HIV به مبتالیان -
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 :شامل ای زمینه بیماری مبتال به بیماران (2

 عروقی – قلبی بیماری -

 با  فشارخون -

 دیابت -

 ای زمینه تنفسی های بیماری -

 (BMI> 40) 40با نمایه توده بدنی بیش از   چاقی -

 آ  یاس می یس ترنیمبتالی دییCOVID 19دی زی دی ست ای تی یس تست نی رتدد؟ی 

o برای رو این از .داشت  نخواهند بستری  به نیاز مبتالیان موارد % 80 به نزدیک جهانی آمار به توجه با 

 شود انجام منزل در تسکینی و عالمتی درمانی های مراقبت است  زم بیماران اغلب

ی

 یآ  یاس می یس ترنیدی زی دی ت  اتی تم نیرختص صیی رتدد؟

o  . درمان و عالمتی بوده و تسددکینی درمان بصددورت سددرپایی موارد و منزل در مبتالیان درمانخیر 

صی   صا صی   درمان که آنجایی ازنیست .  نیاز دیگری اخت صا  وجود بیماری مورد این در شده  ثابت اخت

 که سرپایی بیماران برای توصیه شده در دستورالعمل های کشوری دارویی هایرییم از استفاده ,ندارد

 و شدود  نمی توصدیه  ,نمیشدوند  مئسدوب در معرض خطر ابتال به نوع عارضده دار بیماری   گروه جزو

 موارد زیر می باشد: شامل که است کافی معمول های مراقبت
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o عالمتی درمان 

o کافی مایعات ,مناسب تغذیه ,استراحت, 

o منزل در ایزو سیون 

 دیم رابیتریسوو  بی دییییی تی یس تییی یس تیاحتی تم نی تیمنیلی تیصوووتتی  وزیچدیعالیسیییییییرط رای نی   

ییندی؟  یم  ییمنتخبی تم نیرطالپی  یگیشب

o  در بیمار  دشوار تنفس/نفس تنگیبروز  عال.م 

o در بیمار دار خلط های سرفه بروز یا ها سرفه تشدید 

o  بیماری شروع از روز 5 از پسبیمار  تب قطع عدم 

o بیمار شیاریوه سطح کاهش 

 

 

 

 

م  ییمد   تی یس ت ه ایورگی ی-مع ودتی هدرشتی-وزرتتی هدرشتی تم نیویآموزشیگیشکی  

 COVID-19خبر نامه

 21/12/1398 -11شماره  


