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که در تاریخ  and severe cases of COVID-19  Viral dynamics in mildدر  مقاله ای تحت عنوان

  مندرج شدددا ا،ددتق محققان کچددور ت ز مد  نمان شددنا،ددای   ی  س  Lancet در مجله  2020مارس  19

SARS-COV-2 ه قطع  ابیال ب تچددص  بسددی ی در ب مار،ددیان با  اندر نمونه های نان فارنکس   مدفوع ب مار

COVID-19      که   نی جه گ  ی ک دا اند  را ارنیابviral load      مد  نمان دفع  ی  س در ب ماران مبیال به  

 در مقایسه با مبیالیان به شکل خف ف ب ماری ب چی    طوالن  ت  ا،ت. COVID-19شکل شدید 

،یان را که در    76محققان در ایز پژ هش  سی ی در ب مار سی ی به ر ش  ب مار ب ،      RT-PCRابیدای ب به ب ر

شدا اند مورد ارنیاب  ق ار دادا اند   ،واپ نان فارنکس  عنوان مورد قطع  ب ماری تای د  ق  ی ال لود در نمونه های 

،یفادا ان ر ش   نمان ابیدای در  که ب ماران در صورت    (  تصم ز ندا شدا ا،ت    refCt  -  sampleCt) △Ctبا ا

 : ن آن ه  یک ان عالئم نی  را دارا بودا اند به عنوان مورد شدید طبقه بندی شدا اندبسی ی یا پس ا

 (   / minRR> 30دیسی س تنفس ) (1

2) Oxygen saturation ≤93%   )در نمان ا،ی احت( 

 ≥  mm Hg 300اکس ژن ا،ینچاق  ان هوا غلظت نسبت فچار اکس ژن ش یان  به   (3

 (COVID-19)تازه های
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ار،ای  تنفس ق ن ان به تهویه مکان ک ق شوک ،پی ک ق نار،ای  در ب  ن عوارض شدید ب ماری مانند ن (4

 "غ   تنفس  "،ای  ارگان ها 

گ  ا ابیال به شدددکل شددددید  در( %39ب مار ) 30( درگ  ا ابیال به شدددکل خف ف  %61ب مار) 46در ایز مطالعه 

شدا اند. اطالعا  دموگ اف ک پایه   عالئم کل ن ک  ا ل ه   ،    د  گ  ادر ب ماری طبقه بندی  شدا ا ت که ارنیاب  

،ت           صا باالت  بودا ا چص شدید ب ماری م شکل  ،ز که در مبیالیان به  ،ای  موارد تفا   قابل   به جز میغ    در 

 فو  نک دا اند.ن ز ه چ یک ان مبیالیان    مالحظه ای نداشیه ا،ت

ه چ یک ان مبیالیان به  حال که پ دا ک دا اند در ICUب ماری ن ان به بسی ی در   مبیالیان به شکل شدید  ان  77%

  ان  WHOد،یورالعمل های  طبق نداشیه اند . نمونه های ،واپ نان فارنکس    ICUن به شکل خف ف ب ماری ن ا 

 ه  د  حف ا تپ   را،ت ب ن  ته ه شدا ا،ت.

شدید بیماری     شکل  شکل خفیف     60میانگین ویرال لود در مبتالیان به  شتر از مبتالیان به  برابر بی

 .که به نظر محققین این موضوع ممکن است با شدت بیماری در ارتباط باشد اری بوده استبیم

ب مار مبیال به  شکل شدید ب ماری    10ب مار مبیال به شکل خف ف     21پژ هچگ ان در   همچن ز در ایز مطالعه

،  نمونه  صل نمان  نمودا اند که نی ج      ها اقدام به ته ه   ب ر ، یال   با فوا صور   ، یع ت  به   ه آن کل  نس 

 :به صورت  که ق ب ماران مبیال به شکل خف ف ب ماری را نچان دادا ا،ت م بوط به نمونه های  در ی  س 
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ست ها   تکرارنتایج بیماران  این گروه از از %90در  شده در  در  RT-PCRبه روش ت روز نمونه های تهیه 

ج نمونه نتایبه شکل شدید بیماری  مبتالیاندر تمام بروز بیماری منفی بوده است در حالیکه  پس از 10

 و پس از آن نیز مثبت باقی مانده است . 10روز های 

به                به آنره در ابتال  حاکی از آن استتت مشتتا های پژوهش  ته  یاف که مجموع  این محققان معتقدند 

SARS(2002-2003     شدید بیماری شکل  ست بیماران مبتال به  ال لود نیز ویر  COVID-19( رخ داده ا

بر استتاس این و استتت  طوالنی ترنیز مدت زمان دفع ویروس در این افراد همرنین باالتری داشتتته و 

 .  ویرال لود  ممکن است یک مارکر مفید برای ارزیابی شدت و پیش آگهی بیماری باشد یافته ها
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 1399فروردین  1ارش شده در دنیا ،  لغایتگز Coronavirus disease (COVID-19)عفونت با  تعداد کل موارد  و موارد جدید
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 موارد بیماری در دنیا:

مورد جدید(  1061)  9840تعداد کل موارد مرگ :مورد جدید(     24247)234073تعداد کل موارد تایید شده آزمایشگاهی

 منطقه غرب اقیانوس آرام

 مورد جدید( 28) 3405تعداد کل موارد مرگ : مورد جدید( 6101)   93349تعداد کل موارد تایید شده آزمایشگاهی

 منطقه اروپا

 مورد جدید( 816) 4899تعداد کل موارد مرگ : مورد جدید(                      17506)104591تعداد کل موارد تایید شده آزمایشگاهی

 منطقه جنوب شرق آسیا

 مورد جدید( 8)  31تعداد کل موارد مرگ :مورد جدید( 261)  918آزمایشگاهی تعداد کل موارد تایید شده

 منطقه مدیترانه شرقی

 مورد جدید( 151)  1312تعداد کل موارد مرگ :مورد جدید(                         1254)  20759تعداد کل موارد تایید شده آزمایشگاهی

 امنطقه آمریک

 مورد جدید(  57) 178تعداد کل موارد مرگ :مورد جدید( 4104) 13271تعداد کل موارد تایید شده آزمایشگاهی

 منطقه آفریقا

دید(مورد ج 1)   8تعداد کل موارد مرگ :مورد جدید(                               106)  473تعداد کل موارد تایید شده آزمایشگاهی

 برای کل دنیا:     بسیار باال WHOارزیابی خطر 
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  موارد به مجموع کشورهایی که  جدید /منطقهکشور6ساعت گذشته  24درCOVID-19  شامل .را گزارش کرده اند اضافه شده است: 

 (  2(، در منطقه مدیترانه شرقی)  2در منطقه آمریکا) ،(  2) در منطقه آفریقا

 19از ابتدای شروع همه گیری-COVID   مهم ترین فاکتور در اقدامات پیشگیری و مهار این  اقدامات پیشگیری و کنترل عفونت

 طغیان بوده اند.

 18در منطقه اروپا،  /منطقهکشور 52بیماری را گزارش کرده اند، آزمایشگاهی مجموع کشورهایی که تا کنون موارد تایید شده  از 

 شرقکشور در منطقه جنوب  8کشور در منطقه آمریکا،   31آرام غربی، کشور در منطقه اقیانوس 13 کشور در منطقه مدیترانه شرقی،

 یقا هستند.در منطقه آفر کشور 30و   آسیا

  مورد(10999) آلمان ، (17147)اسپانیا ، ایران جمهوری اسالمی ،مورد(41035)ایتالیا موارد بیماری مربوط به بیشترین پس از چین ، 

 .می باشدمورد( 10442) ایاالت متحده آمریکاو  مورد( 10877)فرانسه 

   (شرقی شورهای با گزارش موارد بیماری در منطقه مدیترانه  شور  EMRO) 18ک شد  ک سالمی  عبارتند از که  می با ایران،  : جمهوری ا

مورد(،  177عراق) مورد(،210مصتتر) مورد( ،238عربستتتان ستتعودی) مورد(،269بحرین)، مورد(،  302پاکستتتان) (مورد 452قطر )

 39تونس)  ،رد(مو 39عمان)  مورد(56اردن) ،مورد(61مراکش) مورد(، 140امارات متحده عربی)   مورد(، 148کویت)  مورد(، 149لبنان) 

 مورد( 1سومالی )و  مورد( 1سودان ) مورد( ، 1جیبوتی )،  مورد( 22افغانستان)مورد( 

 1399 فروردین 1،  لغایت  در دنیا Coronavirus disease (COVID-19)توزیع جغرافیایی 
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 :موارد بیماری در ایران

 

 مورد20610:یشگاهیشده آزما دییتعداد کل موارد تا

 

  مورد1556کل موارد فوت: تعداد

 

شده  دییموارد تا نیشتریب یدارا یها استان

:یشگاهیآزما

شده  دییموارد تا کمترین یدارا یها استان

 : یشگاهیآزما

 

 

 

 1399فروردین  2،   جمهوری اسالمی ایران گزارش شده در   Coronavirus disease (COVID-19)عفونت  تعداد کل موارد  و موارد جدید
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  جمهوری اسالمی ایرانرش شده در گزا Coronavirus disease (COVID-19) عفونت با نقشه پراکندگی جغرافیایی

 1399فروردین  2لغایت 
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 چکیده ای از اقدامات انجام شده  

 هماهنگی برون بخشی با ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ایران 

،یاد کل ن   های م      چ  با  سه هماهنگ  ب  ن بص ضور رئ س محی م      جل ،الم  ای ان با ح سلح جمهوری ا

،ای         شت    ،انمان  ظ فه عموم  ق معا ن محی م بهدا ،انمان نظام  ظ فه عموم  ق معا نت محی م اعزام 

ایز بصش تچدددک ل   مق ر گ دید  دددمز تدا م همکاری های میقابل م ان ،دددانمان نظام  ظ فه   مدی ان 

  امون پ چددگ  ی   کنی ل ب  ن اپ دم  در موعد اعزام مچددمول ز به   نار  بهداشددت ق اقداما  مورد ن ان پ

سه درخ    عمل آید. شدا در ایز جل ،ای  مباحث مط ح  شمار       ان جمله  ص    شت ب ای تص ،ت  نار  بهدا وا

پزشک  به عنوان پ ام آ ر بهداشت بود که تصم  در    باالت  ان ن   های فارغالیحص ل رشیه های پزشک    پ  ا   

 یز نم نه ب  عهدا ،یاد کل ن   های مسلح خواهد بود .ا

سه   سان  دانش آموخیه      مذکورپ    ب گزاری جل چگاا های علوم پزشک  به ن   ی ان   عنایت به ن ان مب م دان

با رئ س محی م  29/12/1398خ در رشیه های پزشک    پ  اپزشک  ق  نی  محی م بهداشت ط  مکاتبه مور     

ص             ،یار تص ،الم  ای ان خوا سلح جمهوری ا چمول ز به عنوان پ ام   باالت تعداد ،یاد کل ن   های م م

 گ دید. نار  بهداشت پ  اپزشک  به  ان ن   های فارغ الیحص ل رشیه های پزشک   آ ران بهداشت 
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 توصیه های بهداشتی

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

 میکنند؟ همکاری COVID-2019مقابله با چگونه برای مردم  ایتالیا در

چمگ      پ     سی دا ای  ک  نا  ی  س جدید در اییال ا   جدی ش وع ت جهت مقابله با ایز  ی  س اقداما  گ

 به ش ح نی  ا،ت:آن ها بصچ  ان ش  ع شدا ا،ت که 

  اییا   در  ، ،ت     ل ا، ا شدا ا چمول مجانا  ان ج یمه مال  تا    ق نط نه اعالم  تصط  ان مق را  م

بل توجه ا،ت رفت   آمد ب ز  م دم قاحبس های تند ماهه   حی  تند ،اله ا،ت.،طح همکاری    

 .ر    ری شدا ا،ت  منحص  به موارد بس اشه ی به شد  محد د 

  ای هم اا  هاظهار نامشامل محد دیت ا،ت   ه کس ان خانه ب   ن م  ر د باید ز ان خانه رفیب   ن

ه یه آگاا ا،ت   به دل ل    رری ان خانه ب   ن رف  خود داشیه باشد مبن  ب اینکه ان مق را  ق نط ن  

 ا،ت.

  پل س در ،طح شه   گچت هایافزایش 

  ق جمله بانک ان  )ک    ب خ  خدما   دد  ری مچدداغل به جز ف  شددندگا  مواد غذای    خوراتمام

 عط ل ا،ت.ت (به صور  محد د... دار خانه   ف  شگاههای مواد بهداشی   تپس

  هم م دم    می  ان هم نگه دارند 1با فاصله حداقل  موظف هسیند خ یداران را در صف  ف  شندگان

،وپ  م  سیند       به خوب  همکاری م  کنند   در  ر دی  صف م  ای صله ان یکدیگ  در  ارکت ها با فا

 م  کنند. به تدریج به محوطه در ن ،وپ  مارکت ها م اجعه

  م  دهند. را انجام فعال ت خودادارا    ش کت ها به صور  د ر کاری   ان منزل کارکنان 

  اعت مع ن  م دم ب ای  ه  ر ن، چک  در  شت  ت ها م  آیند   با پصش  بالکز هدرمان ب   ان کادر بهدا

ت ان د لت را همبسددیگ  با یکدیگ    حمایبه یکدیگ  ر ح ه م  دهند   ،دد  د   تکان دادن پ تم 

 هند.نچان م  د

 اعالم شدا تماس م  گ  ند   ان   تلفز های مع زا شمار با مچا را یا درخوا،ت کمک    ب ای دریافت

 م اجعه مسیق م به ب مار،یان خودداری م  کنند.

  


