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شور منطقه   22در  نفر ونیلیم کیش از یبتا کنون ابتال  ست.   COVID-19به  EMROک شده ا شا ب تایید   ییازگ

شگاه  سا       فرو شاغل و  ساجد، م ستوران ها، م شتن محدود  جهینت در یاماکن عموم ریها، ر شورها  ها  تیبردا در ک

افزایش موارد بیماری ناشتتی از نگرانی  کشتتورهامرزی  یورود یمباد همچنین بازگشتتایی استتت .موجب نگرانی 

 بسیاری مورد نیاز است . تدابیر شدیدتر در مرزها بخصوص گذرگاه های زمینی لذا  وبه همراه دارد مسافرت ها را 

شورها که محدودیت ها  شمگیر         از ک شاهد افزایش چ ضر  شته اند در حال حا و مرگ و میر بیماری موارد را بردا

در  ریپذ بیو  ستت فیضتت  یبهداشتتت یها ستتت یها و ستت رستتا تیز وجوداز ستتوی دیگر . ناشتتی از  ن هستتتند 

نشتان   شترای  کنونی .  در این کشتورها می باشتد.   COVID-19 وعیشت  ینگران نیز موجب جنگ زده یکشتورها 

ه همدر  .استتت راستتتا  اینمومی و عدم تواف تالش ها در بهداشتتت ع لزوم تستتریا اادامات مو ر از من ردهنده 

برای ناشتتی از  ن و مرگ و میر بیماری گستتترش  زمایش و گزارش دایت تر موارد نیاز به کشتتورها ، هنوز ه  

سخهای هدفمند وجود دارد.   ضاع به حالت عادی برگ اطالع از پا ته ش ما نمی توانی  طوری رفتار کنی  که گویی او

 باشد. اکنون زمان تغییر در نگرش و اادامات و همچنین پایداری ت هد از سوی دولت ها و مردم می است.

 

 

 

 

 

 

 

o    و سایر   از ایجاد هرگونه محدودیت جهت حمل و نقل بین المللی مواد غذایی ،دارویی و درمانیتوصیه می شود

سخ مو ر به همه گیری  مجاز به تردد  زادانه          صلی برای پا سنل مورد نیاز ا سی  ودداری نموده و پر سا ذ ایر ا

 باشند.

o   که بتوانند برای سالمت عمومی مفید وااا جرا گذاشته شوند   اادامات بهداشتی برای مسافرت ها به گونه ای به ا

 شوند . این اادامات شامل غربالگری های هنگام ورود و  روج ،  موزش مسافرین ، بیماریابی ،پیگیری تماس 
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بالقوه      ، یافتگان ، جداستتتازی      تاکید بر نقش  و  Pre-symptomaticدر مراحل  انتقال  ارنطینه ستتتازی و 

Symptomatic شدمی با. 

o ایش ، بیماریابی و پContact Tracing .مسافرین را می توان با ابزار دیجیتال انجام داد 

o   محدودیت های مستتافرتی و تجارتی باید مدام بر استتاس ارزیابی  طر های من   ، مالح ه الگوهای انتقال در

 باشد. Covid-19مورد ، تکامل تدریجی پاندمی و دانش جدید در  Cost-benefitمبداء و مقصد ،  نالیز های 

o .کشورها باید در در مراابت از مسیرهای دریایی و تامین سالمت مسافران باید با جام ه بین المللی همراه باشند 

o      شورها شود ک صیه می  سافرت و تجارت بین المللی بر  الف موافقت نامه  تو هیچ اادامی در جهت محدودیت م

 د.نها انجام نده

o  باید رعایت شتتوند.   مقررات بین المللی بهداشتتتیArticle.43  مقررات بین المللی بهداشتتتیWHO  را ملزم

 نموده است که در این رابطه مدام با کشورها در ارتباط باشد.

 

 

 

هستند ، بدون عالمت بوده  SARS-CoV-2ت دادی از افرادی که دچار عفونت با ویروس بر اساس نتایج مطال ات 

در عین حال بسیار  لوده کننده بوده و بخش اابل توجهی  این افراد  ،ستند  ه Presymptomaticیا در مرحله 

ویروس  تشار استفاده همگانی از ماسک به پیشگیری از ان   . طریت صورت میگیرد از کل موارد انتقال بیماری از این 

 .کمک  واهد نمود  یافراد از طریت چنین

نوع طول مدت و اویا در ارتباط مستقی  با   SARS-CoV-2 نشان داده است که  طر انتقال  پژوهش های زیادی 

صورتی که    تماس  شد به  سقف با ه  زندگی کنند(  می با  طر انتقال در بین افراد  انواده ) افرادی که زیر یک 

کمتر از و یا تماس های کوتاه مدت این  طر   فیف ترباشتتد و در مقابل در تماس های  % 40می تواند بیش از 

شد.  % 5 سته حدود    به ع می با ضای ب ضای باز کمتر از   %40بارت دیگر میتوان گفت  طر انتقال در ف  %5و در ف

شد.  شرایطی که      به همین دلیلمی با شود تمام مردم در  صیه می  صله   به مدت طوالنی باید تو متری از  2در فا

  از ماسک استفاده کنند. ، اشنددیگران ب
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 ی بهداشت : دبیر کل سازمان جهانآدهام ، دکتر تدروس 

شده و بر ی            COVID-19پاندمی  صمی  هایی  شتی مجبور به اتخاذ ت صمی  گیران بهدا ست که ت شده ا باعث 

ست       سل  ا شتی و درمانی را متواف کنند .  نچه م شتی درمانی     دمات بهدا ست که بر ی از  دمات بهدا این ا

ضوع به نفا مردم  واهد بود. برای ا  باید شتی   به ت ویت بیافتد و این مو شی و بهدا یم رائه بر ی از  دمات  موز

از تکنولوژی های دیجیتال به صتتتورت  موزش از راه دور و همچنین گستتتترش  دمات درمانی در منزل به توان 

  وبی استفاده نمود.

 ستتیب شتتدید دیده استتت برنامه های کنترل    COVID-19یکی از عرصتته های ستتالمت که به دنبال پاندمی  

ست و بیماریهای غیر و شدید بیماری  ود   در نتیجه  اگیر بوده ا بیماران مبتال به این بیماری ها در م رض  طر ت

سوی دیگر این بیماران   ارار گرفته اند. شتری از ن ر ابتال به  به دلیل بیماری زمینه ای  ود از  در م رض  طر بی

COVID-19   ارار دارند.نیز 

کشتتور این کار را  155تا کنون  ستتریا تر مورد ارزیابی ارار گیرند. ارائه  دمات بیماریهای غیر واگیر باید هرچه

از کشورها  دمات درمانی فشار  ون    %50حدود انجام داده اند .بررسی های به دست  مده نشان داده است که      

این وضتتا برای درمان دیابت و عوارض  ن ه  در  باال را به اجبار و به صتتورت نستتبی یا کامل متواف کرده اند. 

سرطان     % 50حدود  شورها ، درمان   شورهای      %31ی های الب و عروق و بیمار %42ک سوم ک ست. در دو  بوده ا

 جهان  دمات بازتوانی متواف شده است.

سخ به   سیب وارد نکند .مردم به  دمات مراابت بیماری      COVID-19پا سایر مراابت ها   شد و به  باید فراگیر با

 دی دارند.های غیر واگیر در این مدت نیاز ج

 

 و اثرات آن بر مراقبت سایر بیماریها COVID-19پاندمی 
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مصتتترف بی رویه  نتی  موضتتتوع مقاومت میکروبی در دوران پاندمی کرونا روز به روز نگران کنده تر می شتتتود.       

بیوتیک ها برنامه پاسخ به مقاومت میکروبی را در بسیاری از کشورها تض یف کرده است. یک بررسی نشان داده         

 فیف بدون پنومونی و یا موارد متوستت   COVID -19استتت که برای بستتیاری از افراد مبتال به بیماری  فیف  

 COVID-19بیماران مبتال به  %72در مطال ه ای دیگر  پنومونی بی جهت  نتی بیوتیک تجویز شده است.   همراه با

 ن ها  %8دریافت کرده بودند و این در حالی بود که تنها که در بیمارستتتان بستتتری شتتده بودند  نتی بیوتیک   

 COVID-19 ه  اکنون بسیاری از بیماران مبتال به  WHOیال یا اارچی داشتند. طبت گزارش  عفونت همراه باکتر

ست که     سین همراه با کلروکین ارار می گیرند و این در حالی ا شورها   WHOتحت درمان با  زیترومای به همه ک

 انجام شود. Clinical Trialصورت  هه است که این ترکیب درمانی فق  بتوصیه کرد

ستری در   15000یج مطال ه ای دیگر که در مورد بیش از نتا ست       88در  ICUبیمار ب شده ا شور جهان انجام  ک

بیماران مورد م نون یا اط ی ابتال به عفونت باکتریال همزمان بوده اند در  %54حاکی از  ن بوده استتت که فق  

 کسی یا درمان دریافت کرده اند.بیماران حداال یک  نتی بیوتیک و به من ور پروفیال %70حالی که حدود 

، سیب های وارد شده به برنامه واکسیناسیون،      HIVاز ه  گسیخته شدن درمان بیماریهای مزمن از ابیل سل و    

استتتتفاده گستتتترده از مواد بیولوژیک برای ضتتتد عغونی محی  یا فردی به ویژه در محی  های  ارج از مراکز         

 ش  طر مقاومت میکروبی در شرای  کنونی می باشند.بهداشتی و درمانی از جمله عوامل افزای

اصتتتول تجویز منطقی  نتی بیوتیک ها به نحوی در  COVID-19در مورد درمان  WHOدر دستتتتورال مل ا یر 

توصتتیه های درمانی ارائه شتتده ادغام شتتده استتت . طبت این دستتتورال مل استتتفاده از  نتی بیوتیک به عنوان    

 فیف و متوستت  توصتتیه نمی شتتود مگر در مواردی که   COVID-19تالیان به پروفیالکستتی یا درمان برای مب

شد.     شده با شاهده  صورت   عالئمی از عفونت باکتریال م فق  برای افراد نیز   empiricدرمان با  نتی بیوتیک به 

تن فبا اضتتاوت بالینی ولی با در ن ر گر نیزمستتن و کستتانی که به مدت طوالنی بستتتری بوده اند ، و در مواردی 

 مالح ات اپیدمیولوژیک محلی و عوامل شخصی  ود بیمار توصیه شده است.

 
ریت بیماریهای واگیرمرکز مدی -معاونت بهداشت -وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی  

 COVID-19خبر نامه

 18/4/1399-31شماره 

 مقاومت میکروبیو  COVID-19پاندمی 



5 
 

 

 

            در این پاندمی یکی از مه  ترین مالح ات ، تجویز منطقی  نتی بیوتیک ها و ادغام  ن در برنامه درمان این

 موضوع حتما مورد ن ر باشد : 5بیماری است و باید 

o  را درمان میکنند و  موزش مداوم  ن ها توانایی مدیریت بالینی کسانی که این بیماران 

o   نتی بیوتیک اطمینان از تداوم ارائه  دمات پایه سالمت و ذ یره مناسب 

o  ،ست   بهبود روش های تست کردن به کارگیری حداکثر  افزایش مراکز انجام تست و کاهش زمان انجام ت

س      ضدعفونی محی  و ا ستفاده از مواد و عوامل بیولوژیک برای  صی و نیز در    احتیاط در ا شخ تفاده های 

 اولویت ارارگرفتن استفاده از موادی که کمتر ممکن است باعث مقاومت میکروبی شوند. 

o  برطرف نمودن هرچه ستتریا تر  الءهای موجود در رابطه باAntibiotic Stewardship  و ادغام  ن

 COVID-19در درمان 

 

 

شیوع کروناویروس جدی    سوئیس به من ور کنترل  سافران را اجباری کردند     دولت  سک برای م ستفاده از ما  و د ا

 .مسافران اطار، اتوبوس، تراموا و کشتی در سراسر سوئیس ملزم به استفاده از ماسک شدند

دولت سوئیس در حالی به من ور مقابله با کروناویروس استفاده از ماسک را برای سرنشینان اطار، اتوبوس، تراموا      

در این کشتتتور، دولت  COVID-19اه گذشتتتته و با کاهش موارد ابتال به بیماری       و کشتتتتی اجباری کرده که م   

 .های اعمال شده را تسهیل کرده بودمحدودیت

ها و ارتباط نزدیک افراد با یکدیگر موارد ابتال به این بیماری مجدد افزایش پیدا اما با برداشتتته شتتدن محدودیت 

مردم را ملزم کنند که در وسایل حمل و نقل عمومی ماسک   کرده و همین امر دولت سوئیس را مجبور سا ت تا   

 .به صورت داشته باشند

 

 

شکده پزشکی    COVID-19 واکسن بالقوه  ست، ماه      Duke-NUS که توس  محققان دان شده ا سنگاپور ابداع  در 

 .شودمی انسان روی بالینی  زمایش اوت )مهرماه( وارد مرحله

 ه استنقل عمومی سوئیس اجباری شد و استفاده از ماسک در حمل
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شکده پزشکی    COVID-19 واکسن بالقوه  ست، ماه      Duke-NUS که توس  محققان دان شده ا سنگاپور ابداع  در 

 شودمی انسان روی بالینی  زمایش اوت )مهرماه( وارد مرحله

تدپر         نای به  برگزاری یو طال ات حیوانی   به گزارش روز شتتتن قان  COVID-19 بالقوه  واکستتتن س، م محق

 بود ارار ابتدا این واکسن بر انسان سرعت بخشند.       زمایش به دارند اصد   نها که بود نویدبخش  نقدر سنگاپوری 

در ماه سپتامبر انجام شود اما اکنون تاریخ  غاز این  زمایش به ماه اوت موکول شده     زمایش این ب دی مرحله که

ست  شکی       ا.  ا شکده پز س  محققان دان سن که تو ست، از ماده       Duke-NUS ین واک شده ا سنگاپور ابداع  در 

  .کندبرای تحریک واکنش ایمنی در بدن استفاده می RNA ژنتیکی به نام پیام رسان

ضافه کردند، بیشتر واکسن    ال  ها تنها پیشگیرانه هستند اما این واکسن ممکن است بتواند یک مورد ف     محققان ا

مان کند. دکتر     نا را نیز در مه بیماری     «اووی یونگ » ویروس کرو نا های عفونی نوظهور در دانشتتتکده    ، م اون بر

  .کندرا ف ال می« دو بازوی سیست  ایمنی»در سنگاپور گفت: این واکسن  Duke-NUS پزشکی

 شتتگیری کرده و بازوی دیگرپی کرونا ویروس عفونت بروز از بدن، به هاویروس این یک بازو با یاد دادن تشتتخی 

  .شودبرده و مانا از انتشار این بیماری در بدن میهای عفونی شده را از بین سلول

ساس گزارش های موجود   سا ت بیش از         محققانبر ا سرگرم  سر جهان  سن علیه ویروس کرونا   140سرا واک

ضر    صحیح در فاز   ایمنی برای واکسن بالقوه  18هستند. در حال حا شده   2یا  1و دوز  کار زمایی بالینی  زمایش 

  .شود می انجام بزرگ مقایس در  زمایشات مرحله این در که هستند  زمایش های فاز سه در واکسن سه و اند

 

 

فرودگاه های یونانی می شوند بسته به شرای  اپیدمیولوژیک  وارداساس طرح دولت یونان مسافران  ارجی که  بر 

شور مبداء به چهار گروه ارمز  ساس این گروه ب     ک سی  و بر ا سبز تق سافرا ؛ نارنجی؛ زرد و  ست انجام ندی از م  ن ت

مستتافر گروه  150از هر  ستتت ارار می گیرند،بر استتاس این طرح نیمی از مستتافران گروه ارمز مورد ت میشتتود.

رفت. با نفر به صتتورت تصتتادفی مورد تستتت ارار  واهند گ  2نفر و گروه ستتبز  10، گروه زرد نفر 20-30نارنجی

 مرحله ب دی ت دیل تدریجی یونان وارد ، زاد شدن مسافرت به جزایربازگشایی رستوران ها و کافه تریاها و  
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ست.      محدودیت  رده است که از ابتدای ژوئن  دولت یونان اعالم ک های وضا شده در پی شیوع ویروس کرونا شده ا

ی راهنمایمانند مدارس ز یو در این مدارس نیی ور بازگشا و کودکستان های سراسر کش      مادگی ،دبستان  مدارس 

ستان   شد          15در هر کالس و دبیر شتر با صورتیکه ت داد دانش  موزان بی شت و در  ضور  واهند دا دانش  موز ح

 .ه دانش  موزان  به مدارس ا تیاری  واهد بودگزینه شیفت بندی انتخاب می گردد و همچنین مراج 

 

 

پیشگیری از برگزاری مراس  عزاداری به صورت عمومی هیاتی متشکل از افراد صاحب  استان لرستان به من وردر 

گزاری ابل از بر ن دستگاه های اجرایی تشکیل شده و گروه مذکورو مسئولیریش سفیدان طوایف نفوذ اجتماعی ،

و نسبت به ااناع ایشان در  صوص عدم برگزاری    حضور یافته  در منزل مصیبت دیدگان  عزاداری هرگونه مراس   

س    ستان  در بت ازدواج سوی دیگر کلیه دفاتر   از  .اادام می نمایندعمومی مرا ملزم به ا ذ ت هد نامه از زوجین ا

شتتتده و با متخلفین بر ورد   و والدین  ن ها هنگام  بت عقد مبنی بر عدم برگزاری مراستتت  با ازدحام جم یت          

و استتتفاده از  اران هنرمندانمصتتاحبه با افراد صتتاحب نفوذ اجتماعی اع  از ائمه جم ه ورزشتتک اانونی می گردد.

ترغیب مردم به ماندن در  انه و استفاده از ماسک  هدفبا  رسانه های استانی و فضای مجازی جهت پخش  ن ها

 از دیگر اادامات انجام شده در این دانشگاه می باشد.هنگام حضور در اماکن عمومی 

 

 

سالمت روان    در  ستای ارزیابی و حفظ  شگاه ،  جام هرا سالمت روان      دان شاه اادام به ارزیابی  شکی کرمان علوم پز

جام مشتتاوره تغذیه و ان مردم همزمان با غربالگری ایشتتان در طی اجرای بستتیج ملی مقابله با کرونا نموده استتت.

زمینه ای از ابیل   های  به بیماری    یان مبتال شتتتامل   COVID-19از ن ر ابتال به  طر همچنین پیگیری افراد پر

چاای ا یاضافه وزن و   باافراد همچنین ی و عروا-البی یهایفشاری  ون و بیمار  دیابت ،پربیماریهای  مبتالیان به

 از دیگر اادامات به عمل  مده در این دانشگاه بوده است.
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ی واگیرمرکز مدیریت بیماریها -معاونت بهداشت -وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی  

 COVID-19خبر نامه

 18/4/1399-31شماره 

 1399 تیر 17،  لغایت  در دنیا Coronavirus disease (COVID-19)توزیع جغرافیایی 
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1 

1 

1 

1 

1 

 انجام بهداشت دست

 انجام بهداشت دست

1 

1 

 و کشورهای همجوار  یرانجمهوری اسالمی اگزارش شده در  Coronavirus disease (COVID-19) عفونت با نقشه پراکندگی جغرافیایی

 1399 تیر 17لغایت 

 


