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نفر جان خود را از دست   000/160مبتال شده و   COVID-19میلیون نفر به بیماری  2.5حدود در دنیا تا کنون 

اکثر اپیدمی ها در کشور های غربی ثبات پیدا کرده  داده اند. سیر بیماری در مناطق مختلف جهان متفاوت است.

شته اند. و  شرقی هر چند موارد فعلی بیماری   در یا رو به کاهش گذا آفریقا ، آمریکای مرکزی  و جنوبی و اروپای 

 نگرانی های بسیاری وجود دارد. بسیاری از کشورها تازه در مراحل ابتدایی همه گیری هستند. هنوز کم است ولی

در بعضییی از کشییورها که در ابتدای ایه همه گیری گرفتار شییده و ت ییور می کردند توانسییته اند همه گیری را  

  هم اکنون بیماری مجددا شعله ور شده است.متوقف کنند 

در خ ییو   ه درازی در پیش داریم و ایه ویروس مدت های طوالنی با ما خواهد بود.اشییتباه نکنیم ، ما هنوز را

سته        اینکه  شورها توان سیاری از ک صله گذاری اجتماعی در ب سایر اقدامات فا ست میزان انتقال  اقامت در منزل و  ا

ما ایه ویروس بی نه  هیچ بحثی وجود ندارد ،   به طور جدی کاهش دهد    بیماری را با موفقیت و     ایت خطرناک   ا

 است.

شییواهدی که تا کنون به دسییت آمده اسییت نشییان می دهد که هنوز بخش قابل توجهی از مردس دنیا نسییبت به  

 Re-igniteایه به معنای آن است که ایه اپیدمی ها می توانند به آسانی ، ابتالی به ایه ویروس حساس هستند 

 شوند.

 

 (COVID-19)تازه های
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شویم .مردس از اقامت در     ست که به خود غره  شده اند،     منزلیکی از مخاطرات جدی که وجود دارد ایه ا سته  خ

موضییود دیگر  3اما ، کار و زندگی آن ها مختل شییده اسییت زیراکار و زندگی خود برگردند  محلمی خواهند به 

 :برای همه ما جا افتاده است

 جهان ما سالم تر از گذشته شده است. (1

 .از گذشته شده است بی خطر تر (2

 .آماده تر از گذشته شده است (3

در  اصلی پاسخ ارکانشده است باید به عنوان  به کار گرفته همان اقدامات سالمت عمومی که از ابتدای ایه پاندمی  

 همه کشور ها ادامه داشت باشد:

 .ما باید کلیه موارد مبتال را پیدا کنیم (1

 باید کلیه مبتالیان را جداسازی کنیم. (2

 تماس موارد مشکوک را آزمایش کنیم. (3

 موارد مبتال را مراقبت کنیم. (4

 تماس موارد تماس را پیدا کرده و قرنطینه کنیم. (5

  و توانمند کنیم .بدون توانمند سیییازی مردس ایه مبارزه اثر بخش نخواهد بود     مردس را آموزش دهیم ، درگیر و  (6

 توانمند سازی باید منجر به مشارکت همه جانبه آن ها شود.

 اقداس باید پیوسته و دائمی باشد و اگر غیر از ایه باشد جان مردس بیشتری از دست خواهد رفت. 6ایه 

 بلکه باید تماس افراد مظنون را تست کنیم. ما نباید تماس افراد جامعه را تست کنیم .

سالمت روان باید وارد         صاحبنظران  سالمت روان مردس جدی بگیریم و  سوء ایه همه گیری را بر روی  موضود آثار 

 عرصه شوند.

شورها هنوز برنامه ای     COVID-19در دنیا هنوز خالءهای زیادی در خ و  مبارزه با   سیاری از ک وجود دارد ، ب

 ( ندارند. Community Engagement Planدر خ و  مشارکت اجتماعی )
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 موارد بیماری در دنیا:

 مورد جدید(5955)  198.842تعداد کل موارد مرگ :مورد جدید(    85.517) 2.883.603تعداد کل موارد تایید شده آزمایشگاهی

 منطقه اروپا (1

 مورد جدید( 3072) 525.124تعداد کل موارد مرگ : جدید(                                      مورد  29.659)  380.359.1تعداد کل موارد تایید شده 

 (منطقه آمریکا2

 مورد جدید( 2453)58.492تعداد کل موارد مرگ :مورد جدید( 45.674)1.140.520تعداد کل موارد تایید شده آزمایشگاهی

 منطقه مدیترانه شرقی(3

 مورد جدید( 041) 6991تعداد کل موارد مرگ :مورد جدید(                      5347( 01.6701تعداد کل موارد تایید شده آزمایشگاهی 

 منطقه غرب اقیانوس آرام(4

 مورد جدید( 15) 5958موارد مرگ :  تعداد کلمورد جدید( 1482)144.122تعداد کل موارد تایید شده آزمایشگاهی

 منطقه جنوب شرق آسیا(5

 مورد جدید( 77)  1824تعداد کل موارد مرگ :مورد جدید( 2214)798.46تعداد کل موارد تایید شده آزمایشگاهی

 منطقه آفریقا(6

مورد جدید( 26)  865اد کل موارد مرگ :تعدمورد جدید(                                1154) 21.470هی اد کل موارد تایید شده آزمایشگاتعد

 برای کل دنیا:     بسیار باال WHOارزیابی خطر 
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ضافه    COVID-19به مجموع کشورهایی که موارد   جدید /منطقهکشور  هیچساعت گذشته    24در  را گزارش کرده اند ا

   . شده استن

  مدیترانه شرقی  ا،اروپدر مناطق  ساعت گذشته 24تعداد موارد گزارش شده در دنیا طی روند تغییرات روزانه

 کاهشی بوده است. آمریکا ، آفریقا و جنوب شرق آسیا افزایشی و در مناطق غرب اقیانوس آرامو 

     عالم بق ا ی      WHOط تر بوط         بیشتت مر ماری  ی ب حده       به  موارد  ت م یاالت  کا     ا ی مر مورد(،   698931.) آ

سپانیا  ستان  ، مورد(193.551) آلمانمورد(، 675.197)ایتالیا  ،مورد( 634.720)ا سه   مورد(،844.521) انگل فران

 می باشد. جمهوری اسالمی ایران و مورد(  013.110)ترکیه ،مورد ( 279.321)

   شورهای با گزارش موارد بیماری در شرقی) ک شور   EMRO) 21منطقه مدیترانه  ش ک : جمهوری عبارتند از که  دنمی با

قطر  مورد(،91034امارات متحده عربی)مورد(،  13328پاکستتتان) مورد(، 17522عربستتتان ستتعودی) ایران،استتالمی 

یت) مورد( ، 4065مراکش) مورد(،4534مصتتر) ،(مورد10287) مان)  مورد(،2647بحری )مورد(، 3075کو  مورد(،2049ع

تان)     مورد(،  1820عراق)  غانستت ف تی )     مورد( ،  1531ا بو ی نس)   مورد( ،  1023ج نان)     مورد(، 949تو ب مورد(،   707ل

 مورد( 1و یم ) مورد( 42سوریه )مورد ( ،  16لیبی ) ،مورد( 723، سودان )، مورد(436سومالی )مورد(، 474اردن)

 1399 اردیبهشت 8،  لغایت  در دنیا Coronavirus disease (COVID-19)توزیع جغرافیایی 
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 :موارد بیماری در ایران

 

 مورد 92.584:یشگاهیزماآشده  دییتعداد کل موارد تا

 

 مورد  72.439تعداد بهبود یافتگان:

  مورد5877کل موارد فوت: تعداد

مورد 2983تعداد بیماران در وضعیت شدید بیماری :

انجام شده:    COVID-19تشخیص  اتتعداد کل آزمایش 

 مورد 442.590

 

 

 1399 اردیبهشت 9گزارش شده در جمهوری اسالمی ایران  ، لغایت   Coronavirus disease (COVID-19)عفونت  تعداد کل موارد  و موارد جدید
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 و کشورهای همجوار  جمهوری اسالمی ایرانگزارش شده در  Coronavirus disease (COVID-19) عفونت با نقشه پراکندگی جغرافیایی

 1399اردیبهشت  9لغایت 
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 کیده ای از اقدامات انجام شده  چ

 

  تهیه وتدوی  نسخه ششم فلوچارت تشخیص و درمان بیماریCOVID-19  در سطوح ارائه

 خدمات سرپایی و بستری

اردیبهشت ماه برگزار و نسخه ششم به      3در کشور در تاریخ   COVID-19جلسه کمیته علمی ستاد ملی مدیریت   

در سییطوا ارائه خدمات سییرپایی و بسییتری  COVID-19روز رسییانی شییده فلوچارت تشییخیم و درمان بیماری 

ستری ، تجویز       تدویه گردید. شات مورد نیاز جهت بیماران ب سیر بیماری، آزمای صیف عالئم بالینی و   داروهای تو

 به بازگشت  شرایط ، COVID-19 آزمایشات تشخی ی     ،COVID-19 عفونت به مبتال بیماران در کواگوالنت آنتی

شت ، کار  شکی   های جنبه و روان بهدا سانی  روز شخ ی و به    حفاظت جداول بازبینی، روانپز  تریاژ راهنمای" ر

 باشد. تغییرات اعمال شده در ایه نسخه به روز رسانی شده  می  COVID-19 بیماری باردار و مادر

 

 

 بررسی فراگیری ویروس کرونا در شبکه های اجتماعی 

ضای مجازی   پیرو انجاس هماهنگی های بیه بخشی با   ستفاده   و شورای عالی ف ضای مجازی مبنی بر ا مرکز ملی ف

از بسییتر فضییای مجازی به عنوان بسییتر آموزش عمومی کروناویروس جدید در کشییور ، آنالیز دوره ای  مطال  و 

شت ماه انجاس و نتایج آن حا       ضای مجازی در اول اردیبه سط مرکز ملی ف ضای مجازی تو کی از اخبار مربوط به ف

ستر               ست های مرتبط با کرونا در ب صدر پ شور ها در  سایر ک شی و اخبار کرونا در  ست های آموز ست که پ آن ا

ست های خبری و کمک تلگراس و  ست های مرتبط با کرونا در      پ صدر پ شده برای درمان بیماران در  های  انجاس 

  بستر اینستاگراس می باشند.

 

واگیر مرکز مدیریت بیماریهای -معاونت بهداشت -وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی  
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 چکیده ای از اقدامات انجام شده  

 اراکدانشگاه علوم پزشکی 

 4سییریا اسییتان به   واکنش تیمهای افزایش تعداد 

 برابر شرایط معمول

 و  19 کووید درخ و   مختلف سناریوهای  تدویه

اساس سناریوهای   سریا بر   واکنش آموزش تیمهای

 تدویه شده

 بیماران پیگیری جهت سریا واکنش های تیم اعزاس 

    سریا در روند مراقبت و پیگیری بیماران سهیل و ت ت

و اطرافیان آن ها با اسییتفاده از بسییتر پیامکی جهت 

 آزمایشگاهی به  نتایج سریا و سطح به سطح    اعالس

 معاون ها، شبکه  معاون بهداشتی دانشگاه / روسای   

 بیماریها مدیرگروه و فنی

 بیماری گروه توسط  شهرستانی   کارگاه 76 برگزاری 

 پرسنل توجیه جهت ها

  های     لیسیییت چک  طراحی یابی عملکرد تیم  ارز

واکنش سریا /مراکز و پایگاه های سالمت/خانه های  

 بهداشت

   هئیت  در طرا هفتگی و طور به  ها  داده آنالیز 

سه  شگاه  رئی ستانها و    وبینار ، دان برنامه  تدویه شهر

 مبتنی بر نتایج آنالیز داده ها های مداخله ای

 زنجان دانشگاه علوم پزشکی

   انجاس غربالگری COVID-19  جمعیت   %100در

جمعیت تحت پوشش   %80پوشش در مرحله اول و 

 در دومیه مرحله غربالگری 

      توزیا اقالس بهداشتی در سطح روستاها با مشارکت

 سازمان هالل احمر

     بهداشیییتی با رعایت فاصیییله گذاری         ارائه خدمات

 اجتماعی در مراکز خدمات جاما سالمت

   بهره گیری از ظرفیت بسیج جهت تشکیل تیم های

 مراقبت 

   تشییکیل هسییته های آموزشیییCOVID-19  در

 ادارات،سازمان ها و نهاد ها

   سالمت محالت جهت بهره گیری از ظرفیت کانون 

 تولید وتوزیا ماسک

 مت در تولید و توزیا مشییارکت کارکنان حوزه سییال

ماسییک در واحد های ارائه دهنده خدمات سییالمت  

 تابعه

           تشیییدید برنامه های نظارت و بیماریابی در مراکز

 نگهداری افراد مبتال به اختالل م رف مواد

 

مرکز مدیریت بیماریهای واگیر -معاونت بهداشت -پزشکیوزارت بهداشت درمان و آموزش   
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 توصیه های بهداشتی

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

 سیون    در انجام برنامه خانواده ها تاخیر بالبه دن واگیر بیماریهای شیوع  خطر سینا  وکودکان  واک

 ویروس کرونا فراگیری درگروه های هدف 

شیود  به  سیون    درباره ها خانواده عللت با کهایه نگرانی وجود دارد  COVID-19بیماری دنبال  سینا به موقا  واک

مهه شاهد  ، کرونا گیری همه کنار در بلکه شود  ضایا  زمینه ایه در کشور  گذشته  دستاوردهای  تنها نه کودکان

 .باشیم نیز سرخک و اطفال فلج همچون دیگری واگیر های بیماری گیری

 جودو باهمچنان ادامه دارد زیرا قابل پیشییگیری با واکسییه انتشییار بیماریهای واگیر خطر یادآوری نمود که باید 

 که کنندمی زندگی دنیا در کودک میلیون 20 از بیش حاضر  حال در،  سازی  ایمه هایبرنامه در فراوان پیشرفت 

 ضعف دلیل به همسایه کشورهای برخی درهمچنیه .است نشده کامل آنها واکسیناسیون یا و اندنگرفته واکسه یا

 احتمال موضییود ایه و دارند زیادی شیییود واکسییه با پیشییگیری قابل های بیماری هنوز سییازی ایمه هایبرنامه

شار  شور  در را سرخک  و اطفال فلج از قبیل هایی بیماری انت  المتس  ارتقای و حفظ برای بنابرایه. برد می باال ک

 .است ضروری هدف های گروه و شان فرزندان واکسیناسیون در ها خانواده کلیه مشارکت، و جامعه  مردس

 رگیرد کشور  درمان و بهداشت  شبکه  که شرایطی  در شود  می سب   کشور  سطح  در واکسیناسیون   پوشش  افت

 باید اه خانواده بنابرایه. بشییود نیز واکسییه با پیشییگیری قابل هایبیماری درگیر همزمان اسییت، کرونا با مقابله

 .بگیرند جدی را شان فرزندان واکسیناسیون

 حدوددر کشور   واکسیناسیون   پوشش  گذشته  سال  15 طیاز دستاوردهای مهم حوزه سالمت ایه است که    یکی 

 سال  20 خوشبختانه . است  آن دالیل از یکی فرهنگسازی  و ها خانوادهمناس    همکاری کهاست   بوده درصد  95

ست  شور  که ا  های بیماری و اند شده  کنترل اوریون و سرفه  سیاه  دیفتری، های بیماری ،شده  عاری پولیو از ک

 .دارند قرار حذف مرحله در نوزادی کزاز مادرزادی، سرخجه و سرخک

 

بیماریهای واگیرمرکز مدیریت  -معاونت بهداشت -وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی  

 COVID-19خبر نامه
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 هایاریبیم علیه کودکان تماس کشوردربرنامه جاری واکسیناسیون در و  است یک ضرورت کودکان واکسیناسیون

 تیپ آنفلوانزای هموفیلوس و B هپاتیت سل،  اوریون، سرخجه،  سرخک،  اطفال، فلج کزاز، سرفه،  سیاه  دیفتری،

B  شوند. می واکسینه 

 و درمانی بهداشییتی، مراکز در بهداشییتی وضییعیت نگران ها خانواده از بعضیییکنونی  شییرایط در اسییت ممکه

شند  سالمت  هایپایگاه سیون    برای دلیل ایه به و با سینا ضور  مراکز ایه در واک ضمه تاکید بر  لذا .نکنند پیدا ح

اطر خموارد زیر به خانواده ها  شود واکسیناسیون   نباید منجر به تعویق برنامه شیود کرونا ویروس  ایه موضود که  

 :میگرددنشان 

o   ه نسبت ب  اجتماعی گذاری فاصله  با رعایت،  توصیه شده جهت پیشگیری از کرونا    اقداماتضمه رعایت

 . اییدنمواکسیناسیون به موقا کودکان خود اقداس 

 

o ش   اطمینان شته با شتی  الزس های پروتکل تماس که یددا شتی درمانی   مراکز به پیشگیری  و بهدا  بالغابهدا

 . یابند حضور مراکز ایه در شان فرزندان کردن واکسینه برای توانند می ها خانواده است و شده

 

o  موارد و شییده غربالگری از نظر ایه بیماری جامعه افراد تماسبسیییج ملی مقابله با کرونا در کشییور  طی 

منظور در نظر گرفته شییده ایه که بهی و جداگانه ای منتخ  مراکزبه  COVID-19 به به ابتال مشییکوک

شوند  ارجاداند  سیون در  ولی  ،می  سینا شتی   برنامه واک سالمت/خانه های  درمانی مراکز بهدا /پایگاههای 

 .بهداشت انجاس می شود
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