


گاهنامه اپیدمیولوژی بیماری های عفونی

(کرونا ویروس)19کووید 

کاری از کمیته اپیدمیولوژی دانشگاه علوم پزشکی قزوین

کوهورت سالمت کارکنان دانشگاه علوم پزشکی قزوینمرکز: صاحب امتیاز



:در این شماره می خوانید

:شناسنامه گاهنامه
(معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه)کمیته اپیدمیولوژی : صاحب

(کرونا ویروس)19کووید : موضوع

1: شماره

اسفند8: تاریخ انتشار

باقری، رضا مرادی، ابوذر رئیسوندی، فاطمه ناجیهادی قندیان، نسرین درخشان زاده، علی: همکاران این شماره

دکتر حسین خادم حقیقیانخانیدکتر زهرا حسین : زیر نظر اساتید ،

امین یزدانی، نجمه شاه مهدی: طراح

1401سال بهمن ماه 26تا 19در استان قزوین از ابتدای پاندمی کووید 19-گزارش کلی وضعیت بیماری کووید

 میزان ابتال شاخص های(Morbidity rate) میزان مرگ و میر ،(Mortality rate ) و کشندگی(Fatality rate)

 بیمارستان هابه مراجعات

 بیماراندموگرافیک مشخصات

 واکسیناسیونبه بیماری به تفکیک گروه های مختلف ابتال

عالئم بالینی بیماران

 بیمارانخطر بیماران و مدت زمان بستری عوامل

پیش بینی بیماری در آینده

مقاالت

توصیه های بهداشتی



:مقدمه
درویژهبهعلمیرشتهایناهمیتوارزش.میشودشناختهبیماریهاانواعبامبارزهبرایضروریعلمیکامروزهاپیدمیولوژی

.استشدهآشکارهمگانبردیگریزمانهرازبیشCOVID-19منحوسبیماریبهپاسخومهاردرک،برایتالش
ازاصلحپیشبینیهایوبیماریاینازناشیمرگومیرهایوعفونتهابهمربوطدادههایتحلیلوتجزیهبااپیدمیولوژی

تاسشدهجهانسراسردرسیاستیتصمیمگیریهایاعمالبهمنجرمیکنند،مدلسازیرابیماریشیوعکهمطالعاتی
ماسکازهاستفادواجتماعیگذاریفاصلهنمودناجباریکردن،قرنطینهمانندبهداشتیاقداماتازبسیاریامروزهبطوریکه

همچونیعلمرشتههایسایرکناردررشتهاینمتخصصینتیمیفعالیتهاینتایجحاضرحالدر.میشودتلقیعادیامری
دیبنرنگدرراآنازنمونهایکهمیباشدجامعهآحادبهنفوذوگسترشحالدرسرعتبهکامپیوتروآمارریاضی،علوم

.بودیمشاهدبوددرکقابلتحصیالتسطوحهمهدرمردمتمامبرایکهکرونابیماریشیوعمیزانبراساسشهرها

موجودندرووهادادهبرمبتنیاپیدمیهاوقوعبینیپیشوسازیمدلویژهبهاپیدمیولوژیاقداماتاینکهتاملقابلنکته
استمالزلذاشودمنتجدیگرینتایجبهمتفاوتشرایطتحتمیتواندوبودهشرایطثباتلزومباحالزماندربیماری

بطوریکهاشدبدرکقابلمردمبرایکهنمایندبیانگونهایبهراراخودیافتههایقطعیتعدموقطعیترشتهاینمتخصصین
.باشدپابرجامیتواندهمچنانکلینتیجهگیرییکاینکهونمیکندباطلرامدلنادرستپیشبینییک

وداردتمرمسپاالیشوتصحیحبهنیازخود،ماهیتدلیلبهعلم،کهکننددرکتاکردکمکمردمبهکروناگیرهمهبیماری
دریافتبهمردملتمایعلیرغمآموختمابهکرونااپیدمیتجربه.باشدمیتغییرقابلموجودشرایطتاثیرتحتآنگیرینتیجه

بهتوجهباعلمیبررسیهایوگیریهاتصمیماینکهبهتوجهبابیماری،اپیدمیبامواجههزماندرمطمئنودقیقاطالعات
باشدمواجههمخطاازدرصدیبامیتواندمیباشدآیندهشرایطبینیپیشواحتماالتمبنایبروشدهانجامموجودشواهد

بینشفافومستمرگفتگویحفظاهمیتبلکهکاهدنمیزمینهایندراپیدمیولوژیعلمنقشاهمیتازتنهانهامراینکه
.میکندبرجستهنیزرامردموگذارانسیاستذیربط،محققانسایروامراینمتخصصین

رازیزانعروزافزونتوفیقاتنموده،تشکرصمیمانهعزیزهمکارانهمهواپیدمیولوژیکمیتهمحترماعضایازاینجانبآخردر
خواستارمبزرگخدایاز

دکتر سید مهدی میرهاشمی

معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه
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1401بهمن ماه سال 26تا 19در استان قزوین از ابتدای پاندمی کووید 19-گزارش کلی وضعیت بیماری کووید

 ابتال میزان شاخص های(Morbidity rate) میر ، میزان مرگ و(Mortality rate ) و

(:Fatality rate)کشندگی 

بهمن26تا19کوویدپاندمیابتدایاز
مورد523080تعداد،1401سالماه

استانسطحدربیماریبهمشکوک
شبخسهمکهشدهاندشناساییقزوین
(آرسیپیشامل)نمونه39996بستری

سرپاییبخشسهمو(درصد7/6)
(آرسیپیوتستریپیدشامل)

.میباشد(درصد92/4)نمونه483084
نتیجهشدهگرفتهنمونههایمیاناز

استشدهاعالممثبتتست،145867
بروزودرصد27/9:شدنمثبتدرصد)

نفرهزاریکصددر10000حدودبیماری
44/8بستریبخشسهمکه(است
درصد26/5سرپاییبخشسهمودرصد

.استشدهگزارش
اییبیمارستانهبستریبخشازمنظور)

دیدشتنفسیعالئمبابیمارانکهاست
شبخازمنظورومیشوندبستریآندر

انها،بیمارستسرپاییاورژانسسرپایی
وبهداشتیمراکزودرمانگاههامطبها،
عالئمبابیمارانکهمیباشددرمانی
راجعهمآنجابهخفیفتامتوسطتنفسی
.(میکنند
ینبازکروناازناشیشدگانفوتدرصد
ازونفر2964قطعیمبتالیبیماران

کناستیسی)ابتالمحتملمواردبین
درصد).استبودهنفر963(دارعالمت

(درصد2/03:قطعیکروناکشندگی

در استان میزان مثبت شدن تست کرونا در بیماران تنفسی به تفکیک بخش سرپایی و بستری: 1جدول شماره 
14011401بهمن 26قزوین از ابتدای پاندمی تا 

درصد  مثبتتعداد نمونه گیریشاخص/ وضعیت بیماران 

48308412795326/5سرپایی

399961791444/8بستری

52308014586727/9مجموع

هزار نفر100بروز بیماری به ازای هر تعداد بیمارانجمعیت استان

145000014586710059/8

درصد کشندگیتعداد بیماران قطعی فوت شده تعداد کل بیماران

14586729642/03

بهمنماه26شاخصمیزانبروزودرصدکشندگیبیماریکرونادراستانقزوینازابتدایپاندمیتا:2جدول شماره 
1401

ماهبهمن4تا1398ماهبهمنابتدایاز
بهمشکوکبیمار149270تعداد1401
مراجعهاستانبیمارستانهایبهکرونا

مثبتنفر27114تستنتیجهکهکردهاند
مراجعهآماربیشترین.(درصد18)شداعالم
ووالیتبوعلی،بیمارستانهایبهمربوط
درصد14/1و24/1،20/1باترتیببهرازی

بهمربوطمراجعهآمارکمترینو
ویصحرایبهمن،دووبیستبیمارستانهای

درصد0/9و0/2،0/4باترتیببهمهرگان
.میباشد

انحرافباسال54/7بیماران،سنیمیانگین

وسال1سنحداقلبودهسال18/7معیار
.میباشدسال106سنحداکثر
نفر2وبودهیکسالزیربیمارانازنفر306
.بودندسالصدباالی

تا50سنیگروهدربیمارانسهمبیشترین
روهگبهمربوطسهمکمترینوبودهسال70

.میباشدسالصدباالیسنی
شدهمشخص3شمارهجدولدرکههمانطور
درصد46/4وزنبیماراندرصد53/6است،
وایرانیبیماراندرصد98/6.بودهاندمردآنها
تباعابیندرکهبودهاندغیرایرانیدرصد1/4

خودبهرادرصدبیشترینافاغنهغیرایرانی
.دادهانداختصاص
سابقه(درصد56/1)بیمارانازنفر15226
.اشتنددویروسکرونابهمبتالبیمارباتماس

بیمارستان هابهمراجعات

انبیماردموگرافیکمشخصات
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/پرسنلبهداشتودرمان/ملیت/جدولفراوانیتعدادبیمارانمبتالبهکرونابهتفکیکجنسیت:3جدول شماره 

1401بهمنماه26سابقهابتالقبلیبهکروناازابتدایپاندمیتا

درصدتعدادمتغیربرچسبنام متغیر

جنسیت
1452153/6زن

1259346/4مرد

ملیت

2711/0افغانی

30/0چین

10/0لبنان

10/0پاکستانی

141/0سوری

10/0ترکیه

2682398/9ایرنی

روسسابقه ابتال قبلی به کرونا وی

1440/5بلی

2382487/9خیر

317611/7نامشخص

اطالعاتجزئیات.داشتندویروسکرونابهقبلیابتالسابقهنیز(درصد6)بیمارانازنفر144
:استآمده5شمارهجدولدر

55/7نتایجگزارشاتنشاانمیدهادکاه

درصاادبیمااارانواکسااندریافااتنکاارده

دارای(درصااد19/3)نفاار5222.بودنااد

تسابقهدریافاتواکسانبودنادووضاعی

.درصدنامشخصباود25/1واکسیناسیون

سان،ازبینبیمارانباساابقهدریافاتواک

8/1درصاادواکساانساااینوفارمو70/1

هدرصاادواکساانآسااترازنیکاتزریااقکاارد

درصاد47/5درصدیکدوز،39/5.بودند

درصاادسااهدوزواکساان12/9دودوزو

متوساطزماانباین.دریافتکردهبودناد

روزبااا66/6تزریااقواکساانتااابسااتری

.روزگزارششدهاست75/4انحرافمعیار

تریمتوسطزمانبینشروععالئمتاابسا

.روزمیباشد3/6روزباانحرافمعیار5/4

هشایعترینعالماتدربیماارانقطعایبا

،دیسااترس(درصااد66/3)ترتیاابساارفه

،دردعضاااالنی(درصاااد53/6)تنفسااای

و(درصد36/4)وتب(درصد40/9) بوده

امهانادرترینعالمتبهترتیابپلاژیاناد

0/3)ضایعاتپوستی/،التهاب(درصد0/2)

و(درصااد0/4)،پااارزیاناادامها(درصااد

.گزارششدهاست(درصد0/5)تشنج

هازبیماراناینتوب(درصد59/6)نفر1788

درصاادازبیمااارانسااطح67/6.شاادند

.درصدداشاتند93اکسیژنخونکمتراز

متوسااطمقااداراکساایژنخااونبیماااران

درصدوانحاراف89/6دارایتستمثبت

98)نفاار21722ومیباشااد9/6معیااار

تریباسیتیاسکنمشکوکبسا(درصد

.شدهبودند

واکسیناسیونمختلفگروه هایتفکیکبهبیماریبهابتال
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26اندمیتاجدولفراوانیتعدادبیمارانمبتالبهکرونابهتفکیکسابقهواکسیناسیونازابتدایپ:4جدول شماره 
1401بهمنماه

درصدتعدادمتغیربرچسبنام متغیر

آیا بیمار واکسن دریافت کرده است

522219/3بلی

1510955/7خیر

681325/1نامشخص

نام واکسن دریافت شده دوز اول و دوم

4248/1آسترازنیکا

150/3بهارات

20/0کووپارس

10/0فخرا

10/0فایزر

2725/2برکت

20/0سینوژن

365970/1سینوفارم

90/2سوبرانا

521/0اسپوتنیک

78516/8نامشخص

دوز دریافت واکسن

201038/5بیمار دوز اول دریافت کرده

241446/2بیمار دوز دوم دریافت کرده

65712/6دوز سوم نیز دریافت شده است

1412/7نامشخص
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. روز می باشمد3/6روز بما انحمرام مایمار 5/6متوسط زمان بین شروع عالئم  تما بسمتری 

، دیسمترس تنفسمی (درصمد3/66)شایع ترین عالمت در بیماران قطای بمه ترتیمب سمرفه 

بوده و نادرترین عالمت بمه ( درصد4/36)و تب ( درصد9/40)، درد عضالنی (درصد6/53)

0/4)، پارزی اندام ها (درصد0/3)ضایاات پوستی /، التهاب(درصد0/2)ترتیب پلژی اندام ها 

.گزارش شده است( درصد0/5)و تشنج ( درصد

درصد از بیمماران سمطا اکسمیژن 67/6. از بیماران اینتوبه شدند( درصد59/6)نفر 1788

ت متوسط مقدار اکسیژن خون بیماران دارای تسمت مثبم. درصد داشتند93خون کمتر از 

بما سمی تمی اسمکن ( درصمد98)نفر 21722و . می باشد9/6درصد و انحرام مایار 6/89

.مشکوک بستری شده بودند

میزان/جدولفراوانیتعدادبیمارانمبتالبهکرونابهتفکیکوضعیتاینتوباسیون:5جدول شماره :عالئم بالینی بیمارانSPo2/تعدادتنفس

1401بهمنماه26وسیتیاسکنازابتدایپاندمیتا

درصدتعدادنام متغیرنام متغیر

17886/6انجام شدهاینتوباسیون

2532693/4انجام نشده

877032/3درصد93بیشتر از SPo2میزان 

1834467/7درصد93کمتر از 

283251/2بیشتر از تعداد تنفس

144921/8تا 10بین 

18656224/2تا 14بین 

221358450/1تا 18بین 

28295910/9تا 22بین 

10320/1تا 5بین 

5140/1کمتر از 

314611/6نامشخص

2172280/1عالئ  داردسی تی اسکن

3561/3عالئ  ندارد

503618/6نامشخص
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1401بهمنماه26جدولفراوانیتعدادبیمارانمبتالبهکرونابهتفکیکعواملخطرازابتدایپاندمیتا:6جدول شماره 

شااایعترینعاماالخطااردربااینبیماااران
تانمثبتقطعیبساتریشادهدربیمارسا

فشااارخااون،دیابااتوعااوارهقلباایبااه
8/4درصادو13/8درصد،18/8ترتیببا

54/5همچناین.درصدگزارششدهاست
یدرصدبیماارانباهدلیالشارایطتنفسا

ستریمتوسطزمانب.اکسیژنتراپیشدند
تااافااوتدربیمااارانمراجعااهکنناادهبااه

باتبیمارستانهاکهنتیجهتساتآنهاامث

.بودهاست،نهونیمروزعنوانشدهاسات
181روزوحداکثر1حداقلزمانبستری

وتمیانهزمانبستریتافا.روزبودهاست
روزو7دربیمااارانداریتسااتمثباات

روز1بیشااترینتعاادادروزهااایبسااتری
ریهمچنینمیانگینمدتبسات.میباشد

روز6دربیمارانمثبتقطعیبیمارستان
روز185وحااداکثر1بااودهکااهحااداقل

.میباشد

درصدتعدادنام متغیرنام متغیر

دیابت
374413/8بلی

2337086/2خیر

بیماری های مزمن خونی
970/4بلی

2701799/6خیر

HIV/AIDS
100/0بلی

27104100/0خیر

(اکتسابی یا مادرزادی ) نقص ایمنی 
390/1بلی

2707599/9خیر

بارداری
7332/7بلی

2638197/3خیر

بیماری های قلبی
22878/4بلی

2482791/6خیر

بیماری های مزمن کلیوی
2831/0بلی

2683199/0خیر

آسم
5011/8بلی

2661398/2خیر

سایر بیماری های مزمن ریوی بجز آسم
2751/0بلی

2683999/0خیر

اختالالت مزمن عصبی
1700/6بلی

2694499/4خیر

سایر بیماری های مزمن
19007/0بلی

2521493/0خیر

 بیمارانعوامل خطر بیماران و مدت زمان بستری:

درصدتعدادنام متغیرنام متغیر

سابقه مصرف سیگار

3881/4بلی

2656998/0خیر

1870/7نامشخص

(تریاک)سابقه سوء مصرف مواد مخدر

3361/2بلی

2662198/2خیر

1570/6نامشخص

کانسر
2480/9بلی

2686699/1خیر

بیماری های مزمن کبدی
790/3بلی

2703599/7خیر
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درصدتعدادنام متغیرنام متغیر

فشارخون

511018/8بلی

2184780/6خیر

1570/6نامشخص

وضعیت تعیین تکلیف

4911/8انتقال به سایر مراکز درمانی

20/0بستری

17676/5(یویرتزریق رمدس-کلینیک سرپایی )بستری موقت 

2181580/5ترخیص

1300/5ترخیص با رضایت شخصی

290910/7فوت

وضعیت اکسیژن تراپی

1478754/5انجام می شود

728826/9انجام نمی شود

503918/6نامشخص

پیش بینی بیماری در آینده:

Time)زمانیسریتحلیلازاستفادهبا series)مواردداده هایزمانیالگویازاستفادهو

مواردتادادمی دهندنشانمدل هاجاریسالماهبهمن4تا1401سالابتدایازبستری

نیزنزدیکآیندهدرروندایناحتماالوبودهکاهشیزمانطولدربستریبخشدربیماری

.داشتخواهدادامه

11/10/1278

30/10/1278

20/11/1278

20/11/1278

29/12/1278

20/01/1279

09/02/1279

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46

Values Forecast Lower Confidence Bound Upper Confidence Bound
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ها و کارایی واکسننتایج بالینی، مکانیسم: و بارداریCOVID-19مقاله 

“COVID-19 and pregnancy: clinical outcomes, mechanisms, and vaccine efficacy”

پاندمیازسالسهگذشتبهتوجهبا

افزایشبیانگراخیرهایداده،19–کووید

SARS-CoV-2عفونتبامرتبطخطرات

اکالمپسی،پرهجملهازبارداریدوراندر

زودرس،تولدرحمی،داخلرشدمحدودیت

رشدبهمربوطنقایصخطروزاییمرده

گزارشهایمطالعهایندر.استنوزادان

وارهعبهکه(امروزبهتا)دریافتیبالینی

اندپرداختهCOVID-19بارداریمختلف

همچنین.گرفتندقراربررسیمورد

عفونتازناشیجفتآسیبشناسی

SARS-CoV-2،بهورودمکانیسمهای

طرابدرایمنیپاسخهایوجفتسلولهای

ادافرازبرخی.گردیدبررسیجنینومادر

لحاصایمنیخصوصدرنگرانیهایباردار

اینمصرفدرودارندهاواکسناز

بهمظالعهایندر.هستندمرددواکسنها

علیفهایواکسنایمنیواثربخشیبررسی

نهایتدر.اندپرداختهبارداریدوراندر

استفادهمتحدهایاالتدارویوغذاسازمان

افراددر19-کوویدفعلیواکسنهایاز

بامرتبطجدیعوارهکاهشبرایباردار

،SARSCoV-2عفونتازناشیبارداری

.استکردهاعالمایمن

توضیحاتمشخصات

مهم ترین یافته ها

نظرازباالتریخطربهمنجربارداریدوراندرSARS-CoV-2عفونتانواعبررسی

تیمحافظمکانیس  هایاگرچه.می شودنوزادوجنینمادر،سالمتبراینامطلوبپیامدهای

درکلکامطوربههامکانیس اینحالاینبامی کنند،محافظتجنینازفاالطوربهجفت

تولیدبرایگستردهعلمیهایبررسیمیانایندر.دارندبررسیبهنیازه هنوزواندنشده

امتمبراساس.باشدمیضروریبیماریحدتبامقابلهبرایمذکورهدمگروهدرواکسن

سایرامامی رسد،نظربهنادرSARS-CoV-2عمودیانتقالامروزبهتاموجودگزارش های

.داردوجودجنینسالمتبرایخطرات

توصیه های منتج از مقاله

باردارافراددر19-کوویدفالیواکسن هایازاستفادهمتحدهایاالتدارویوغذاسازمان

اعالمایمن،SARSCoV-2عفونتازناشیبارداریبامرتبطجدیعوارضکاهشبرای

.استکرده

:دانلودلینک 

https://www.translationalres.com/article/S1931-5244(22)00180-3/fulltext

:مقالهشناسنامه 

JANUARY,2023:انتشارزمان TRANSLATIONAL RESEARCH:نام مجله

10.171: ایمپکت مجلهمروری: نوع مطالعه

پیام اصلی مقاله:
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اثرات، چالش ها و استراتژی ها Omicron SARS-CoV-2:واریانت جدید در حال گسترش در جهان: مقاله

“Global emerging Omicron variant of SARS-CoV-2: Impacts, challenges and strategies”

حادسندرمظهورحالدرجدیدهایگونه

به(SARS-CoV-2)کروناویروستنفسی

بهداشتهاینگرانیموجبمستمرطور

ایجادازوحشتوجهانیسطحدرعمومی

این.شودمیکروناویروسگیریهمههایموج

واواکسنهاثربخشیکاهشبهمنجرگونهها

کهشدهفعلی19-کوویدایمنیدرمانیهای

درویروسیعفونتهایبهابتالموجبنهایتا

تهیافبهبودبیمارانوشدهواکسینهافراد

مانعتوانندمیعواملاینمجموع،در.میشود

طریقازمحافظتیجمعیایمنیایجاداز

طراحی.شوندCOVID-19واکسیناسیون

واصالحبرایپیشرفتهایاستراتژیهای

برنامههایوواکسنهابهروزرسانی

یافتن،19-کوویدموجودواکسیناسیون

سعهتووباالترکاراییباجدیدترواکسنهای

هایواکسنجملهازواکسنهاخاصانواع

ژنهایآنتیبرمبتنی)متغیرهچند

.ضروریستویروسجهشهایبرای(چندگانه

ربمبتنیدرمانهایشده،تاییدهایواکسن

نهمچنیواضافیمونوکلونالآنتیبادیهای

مؤثردرمانبرایکارآمدانتخابیداروهای

.استنیازموردCOVID-19بهمبتالبیماران

درایگونههبامؤثرمقابلهبهپیشرفتهااین

باهمراهکهSARS-CoV-2گسترشحال

ایجادتواناییبیماریزایی،عفونت،باالترنرخ

بیماریهایمیاندرمیرومرگوبیماری

.میکندکمکهستند،جاری

توضیحاتمشخصات

ایافته هترین مهم

جهانسطحدرCOVID-19مواردتوجهقابلوسریعافزایشبهمنجرOmicronنوظهورسویه
تنیمبدرمانهایوموجودواکسنهایمحافظتیکارآییبرنامطلوبیتأثیرحالعیندروشده
وکندمیآلودهراکودکانوبزرگساالنعفونت،میزانافزایشباسویهاین.داردآنتیبادیبر

کهOmicronاصلیهایزیرسویه.دهدمیقرارهدفرامغزورودهریه،تنفسیسیستمعمدتاً
آنهاRBDجهشهایدرجزئیتفاوتبا،BA.1،BA.2،BA4/5شاملاندگسترشحالدر

بهموثرترورودقابلیتسویهاینکهشدهباعثOmicronدرشدهایجادتغییرات.میباشد
.شودمیبیشترانتقالقابلیتوعفونتبهمنجرکهکندپیدارامیزبانهایسلول

توصیه های منتج
از مقاله

.جهانیطحسدرواکسیناسیونکمپینهایافزایشوواکسنتولیدواکسنها،بهعادالنهدسترسی
تخاذاوواکسنکاراییبرجدیدهایسویهانواعاثراتبامبارزهبرایالزمراهبردهایبکارگیری
گریزواکسنعفونتهایافزایشروندکردنمحدودبرایاقداماتوتصمیمات
صورت،ماسکازاستفادهشاملانتقالدهندهکاهشومناسبمتقابلاقداماتبکارگیری
ویتهایاولپزشکی،زیرساختهایوامکاناتتقویتوضدعفونی،اجتماعیفاصلهدست،بهداشت
انجامهمچنینوفعالکنترلازاستفادهباSARS-CoV-2سریعشیوعازجلوگیریبرایاصلی

.آیندهدراحتمالیهایگیریهمهبامقابلهآمادگیبرایپیشرفتههایبرنامهواقدامات
انتقالتقابلیبازیربناییمولکولیمکانیسمهایبهبردنپیوبررسیهدفبامطالعاتانجام
.SARS-CoV-2باقبلیعفونتهایایمنیفراررویدادهایوتکاملیدینامیکباالتر،

ناسیونواکسیبرنامههایوواکسنهابهروزرسانیواصالحبرایپیشرفتهایاستراتژیهایطراحی
ازاواکسنهخاصانواعتوسعهوباالتر،کاراییباجدیدترواکسنهاییافتن،19-کوویدموجود
.ویروسهایجهشبرای(چندگانهژنهایآنتیبرمبتنی)متغیرهچندهایواکسنجمله
داروهایهمچنینواضافیمونوکلونالآنتیبادیهایبرمبتنیدرمانهایشده،تاییدهایواکسن
پیشرفتهااین.استنیازموردCOVID-19بهمبتالبیمارانمؤثردرمانبرایکارآمدانتخابی

عفونت،باالترنرخباهمراهکهSARS-CoV-2گسترشحالدرگونههایبامؤثرمقابلهبه
کمکهستند،جاریبیماریهایمیاندرمیرومرگوبیماریایجادتواناییبیماریزایی،

.میکند

https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S1876034122003161لینک دانلود                          

شناسنامه مقاله
January 2023:انتشارزمانJournal of Infection and Public Health:  نام مجله

7.537:ایمپکت مجلهمروری: مطالعهنوع 

پیام اصلی مقاله:
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بروزرسانی راهنمای استفاده از ماسک، درمان و مراقبت از بیماران  : مقاله

“WHO updates COVID-19 guidelines on masks, treatments and patient care”

WHOزمینهدرراخودهایدستورالعمل

اجتماعی،هایمحیطدرماسکازاستفاده

بهcovid-19درمانیوبالینیمدیریت

ازبخشیاقداماین.استکردهروزرسانی

گروههایتوسطکهاستمستمریفرآیند

درهابروزرسانیایناعمالبامرتبط

تقلمسکارشناسانازمتشکلهادستورالعمل

باهایبروزرساناین.شودمیانجامبینالمللیو

تتغییراوموجودشواهدآخرینازگیریبهره

بهآخریندر.شودمیاعمالاپیدمیولوژی

درکلیدیابزاریکهمچنانماسکروزرسانی

.استCOVID-19برابر

توضیحاتمشخصات

هاترین یافتهمهم

WHOاینومیکندتوصیهخاصشرایطدرعمومبرایراماسکهاازاستفادههمچنان

گسترشبهتوجهبامحلی،اپیدمیولوژیکوضعیتبهتوجهبدونراآنهاازاستفادهبهروزرسانی

اساسبرWHOهایتوصیهاین،ازپیش.میکندتوصیهجهانیسطحدر19-کوویدکنونی

.بوداپیدمیولوژیکوضعیت

منتج از های توصیه

مقاله

:نماینداستفادهماسکزیرشرایطدرافرادمیشودتوصیهحاضرحالدر

استبوده19–کوویدبهمبتالکهفردیبامواجههازبعدوقبل-

میباشدابتالبهمشکوکیااست19–کوویدبهمبتالفردیکهزمانی-

استشدید19–کوویدبهابتالخطرمعرهدرفردیکهزمانی-

هستندضعیفتهویهداراییابستهشلوغ،فضایدرافرادیکهبرای-

استممکنکهداردوجودنیزدیگریمواردسازمان،اینقبلیتوصیههایمشابههمچنین

–وویدکبهمبتالیانافزایشیروندچونعواملی.گرددپیشنهادماسکخطر،ارزیابیبراساس

شپوشسطحبیمارستان،درمبتالافرادشدنبستریسطحافزایشمنطقه،یکدر19

.میگیرندقرارآندرافرادکهمحیطیوجامعهدرمصونیتوواکسیناسیون

:دانلودلینک 

https://www.who.int/news/item/13-01-2023-who-updates-covid-19-guidelines-on-masks--

treatments-and-patient-care

:مقالهشناسنامه 

January 2023 13:زمان انتشارWHO: نام وب سایت

-ایمپکت مجلهNews release:نوع مطالعه

پیام اصلی مقاله:

10

https://www.who.int/news/item/13-01-2023-who-updates-covid-19-guidelines-on-masks--treatments-and-patient-care


در فاز SARS-CoV-2آیا ایمنی طبیعی و ترکیبی نیاز به دوز بوستر مکرر واکسن علیه: مقاله

آندمیک را برطرف می کند؟

Does natural and hybrid immunity obviate the need for frequent vaccine boosters against 

SARS- COV- 2 in the endemic phase?

نرختوجهقابلکاهشباماواستشدهخودآندمیکفازواردکروناویروسبیماریهمهگیری

نظربه.هستیمروبروشاهد(SARS-CoV-2)کروناتنفسیحادسندرمازناشیمیرومرگ

سایرمانندمشابهیالگویاززودیبهاستممکنSARS-CoV-2عفونتهایرسدمی

یناسیونواکسهایبرنامهبرایمشیخطتعیین.کنندپیرویانسانیبومیکروناویروسهای

یا/وهاازعفونتحاصل)SARS-CoV-2برابردربیشترمصونیتباهایجمعیتدرآیندهوفعلی

سیناسیونواکانجامسیاستهای.استبرانگیزچالشامامهمبسیار،(قبلیهایواکسیناسیون

-SARSتکاملحالدریاوفعلیهایازسویهحاصل(های)عفونتازناشیخطراتبایستی

CoV-2ونواکسیناسیومضراتوخطراتبررسیبرایبیشتریشواهد.بگیردنظردررا

ودهتصادفیسازیشکارآزماییهایازاستفادهبا)مختلفهایگزینهواثربخشی-هزینه

هبتصمیمگیرانبهاطالعرسانیبرای(ملیسالمتدادههایمداومجمعآوریوکنترلشده

.استنیازموردواکسیناسیونهایبرنامهانتخابمنظور

پیام اصلی مقاله:

توضیحاتمشخصات

هایافتهمهم ترین 

کلمشباخودگیریتصمیمدرمقاماتنیست،دسترسدردقیقیشواهدکهحالیدر
درواکسندوزچهارمینمورددرناهمگنملیهایتوصیهبهمنجرکههستندمواجه

حالدرمداومطوربهواستزیادواکسنسیاستپیچیدگی.شودمیعمومیجمعیت
نوانعبه.شوندتاییدوپیشنهادهمچنانافراطیهایتوصیهاستممکن.استتغییر
دوزمینچهاربرایواکسیناسیونملیکمیتهتوسطکلیتوصیهیکاتریش،درمثال،
شدارائه2022اوت31درباالتروساله12افرادهمهبرایSARS-CoV-2علیهواکسن

.یافتتغییر2022سپتامبر16درسپسکه

منتج از مقالههای توصیه

وکودکاندرگستردهواکسیناسیونبرایتوصیهازکهمیشودتاکیدقویاًمطالعهایندر
یاستیسچنیناینکهمگرشود،خودداریواکسنچهارمدوزبامسنغیرسالمبزرگساالن

کودکانبرایSARS-CoV-2علیهواکسیناسیوندانمارک،در.شودتأییدکافیشواهدبا
.استشدهمتوقفکلیطوربهتزریق،دومینواولینبرایحتیسال،18زیرسالم

،19-کوویدشدناندمیباکهنظرگرفتدررااحتمالاینتوانمیترگستردهدیدبا
کثریتابرایدیگراستممکنمکررصورتبهوبوستردوزباگستردهواکسیناسیون

به.شودتوصیهخاصخطرمعرهدرهایگروهبرایفقطبلکهنباشد،ضروریجمعیت
ایندرمدتطوالنیصورتبهکهمراقبتیمراکزساکنینویژهبهمسنافرادمثال،عنوان
.هستندمقیممراکز

هچاینکهخصوصدراحتیاطبابررسی،ضمنبایدواکسنزمینهدرسیاستگذاران
19-کوویدهمهگیریپایانازپسیاوموجودوضعیتبرایواکسیناسیونیبرنامههای

هایبرنامهاحتیاطبابایدواکسنگذارانسیاست.کننداقداماست،نیازمورد
خوددارینواکسکنندهتقویتمکررتشویقازوکنندارزیابیرانیازموردواکسیناسیون

.شودپشتیبانیکافیشواهدبااینکهمگرکنند

لینک دانلود       
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC9878177/pdf/ECI-53-0.pdf

مقالهشناسنامه 
6.655:ایمپکت مجلهمروری:مطالعهنوع November 2022 11زمان انتشارWiley:مجلهنام 
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توصیه های بهداشتی:

قرارمارضدرکاهشمنظوربهجهانیبهداشتسازماناستانداردکلیتوصیه های

کهستازیرشرحبهبیماری هاازوسیایطیفانتقالوبیماری زامیکربیعواملباگرفتن

:می باشدغذاییموادبهداشتوتنفسدست،بهداشتشامل

ًفونیضدعموادبایاوکنیدشستشوصابونوآبازاستفادهباراخوددست هایمرتبا

.نماییدضدعفونیالکلیکننده

فاصلهباالوبگیریددستمالیاآرنجباراخودبینیودهانجلویعطسهوسرفههنگام

.بشوییدراخوددست هایوانداختهدوررادستمال

کنیدخودداریداردسرفهوتبکهکسیهربانزدیکتماساز.

ویدکنمراجاهپزشکبهسریااًدارید،تنفسدرمشکلیهرگونهیاوسرفهتب،اگر

.دهیداطالعپزشکبهراخودقبلیسفرسابقه

کروناویروسبهابتالمواردحاضرحالدرکهمناطقیدرزندهبازارهایازبازدیدهنگام

باماستدرسطوحوزندهحیواناتبانشدهمحافظتمستقی تماسازاست،شدهگزارش

.کنیدخودداریحیوانات

ایشیرخام،گوشت.کنیداجتنابنشدهپختهیاخامحیوانیمحصوالتمصرماز

شدههپختغذاهایباآنهاتماسازتاشوندنگهداریاحتیاطبابایدخامحیوانیاندام های

.شودجلوگیریغذاآلودگیو

:توصیه های طب سنتی

شستشوی حلق و بینی با سرم نمکی یا آب نمک رقیق ولرم حداقل دوبار در روز

 تازهآبلیموی نوشیدن جرعه جرعه شربت عسل و

افزودن زنجبیل، سیر، دارچین، پیاز و فلفل سیاه به غذا

دمنوش یا جوشانده دارچین و سیب

 (یک قاشق چایخوری با عسل یا به همراه نان صبحانه)مصرم روزانه سیاه دانه
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