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شتری را به فقر و عدم امنیت      COVID-19 بیماری همه گیر سالمتی را کاهش داده ، افراد بی دستاوردهای اخیر 

شتی   زمینه را برای غذایی سوق داده و   در روز  .کرده است  بیشتر فراهم نابرابری های جنسیتی ، اجتماعی و بهدا

دهم آوردب مردم برای ستتاختج جهانی عادهنه و جهانی بهداشتتت ، به عنواب بیشتتی از یر کار جهانی برای گر 

را  WHO سالم ، خواهاب اقدام برای از بیج بردب نابرابری های بهداشتی هستیم. ایج کمپیج اصل قانوب اساسی       

برخورداری از باهتریج استاندارد بهداشتی یکی از حقوق اساسی هر انسانی بدوب تمایز نژاد     "برجسته می کند که  

مکاب هایی که در جهاب هنوز جهانی نابرابر است.   ".سیاسی ، شرایط اقتصادی یا اجتماعی است      ، مذهب ، عقاید

ما در آب زندگی می کنیم ، کار می کنیم و بازی می کنیم ، ممکج است دستیابی به توانایی کامل سالمتی برای    

شتی نه          شد می کنند. نابرابری های بهدا شد ، در حالی که دیگراب ر شوار با ضی د ست ، بلکه   بع تنها ناعادهنه ا

با ایج حال ، نابرابری های بهداشتی با استراتژی هایی که ، پیشرفت های انجام شده تاکنوب را نیز تهدید می کند 

دارد ، ا رسالمت ، به ویژه برای آسیب پذیرتریج و حاشیه نشیج تریج گروه ها      در توجه بیشتری به بهبود عدالت 

س    شگیری ا ست ، اما در جوامعی که        COVID-19ری ت .همه گیقابل پی ضربه زده ا شورها  سیتی به همه ک به 

شتی و           سی به خدمات بهدا ستر شتر در معرض ایج بیماری قرار دارند و احتمال د سیب پذیر بوده اند ، بی قبالً آ

وشهایی ر احتماه به میزاب بیشتری عواقب و عوارض نامطلوب را بدنبال بکار گیری درمانی با کیفیت کمتر است و

به همیج دلیل است که ما   ، بیشتریج تأثیر را داشته است    که برای مهار پاندمی بکار گرفته شده، تجربه نموده اند 

سته به       صل کنند که همه افراد ب شتی را کنترل کنند و اطمیناب حا از رهبراب می خواهیم که نابرابری های بهدا

س   شهای خود در جوامع خود قادر به د ستند    نیازها و ارز شتی با کیفیت ه سی به خدمات بهدا سوی دیگر   .تر و از 

را پایاب دهیم که     19-بعنواب مثال ما زمانی می توانیم پاندمی کووید        نیز اقدام نمایند.    ی ملی خودورای مرزها 

 بتوانیم تمام جمعیت دنیا را محافظت، آزمایش و درماب کنیم. ما باید عالوه بر تضمیج توزیع عادهنه واکسج، 
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آزمایشتتات و درماب، مکانیزمهای ملی و بیج المللی را تقویت نموده و اعتماد عمومی و مشتتارکت جامعه را جلب  

 نماییم تا دسترسی همگانی را در سطح جهانی تضمیج کنیم.

 

 

 

 

 

شدید نابرابری ها  COVID-19پاندمی  ست.     نیزبیج کشورهای میتلف و   موجب ت شده ا در حالی  دروب کشورها 

حاشتتتیه نشتتتیناب     نیز و ولی گروه های فقیرتر  بدوب شتتتر همه ما تحت تأثیر ایج پاندمی قرار گرفته ایم ،         که  

 (.هم از نظر زندگی و هم از نظر معیشت از دست رفته)بیشتریج آسیب را دیده اند 

 تغییر حیاتی دارد: 5در سال پیش رو جهاب نیاز به ایجاد 

هتای متورد نیتاز    ،اکستیژب، درمتاب   COVID-19ریع برابری در تولید و دسترستی بته تستت هتای ست      .1

  .باشد بیج و دروب کشورهاهم  . ایجاد ایج برابری بایدو واکسج

ستتال از تمتتام کشتتورها خواستتته شتتد کتته واکسیناستتیوب کارکنتتاب ستتالمت و ستتالمنداب امدر ابتتتدای 

یتتر ستتال نزد 100شتتروک کننتتد و در حتتال حاضتتر کتته بتته روز   2021روز ابتتتدای ستتال  100را در 

ب بتته دنبتتال یتتافتج راهاهمچنتت WHOواکسیناستتیوب را شتتروک کتترده انتتد و  کشتتور  190 ،میشتتویم

  .ودب رای افزایش تولید کلی واکسج خواهدجدید ب یهای

 

سرمایه گذاری در سرویس های مراقبتت هتای اولیته و اراخته ختدمات و مراقبتت هتا بته هتر فتردی و            .2

 در هر جامعه ای.

و مراقبتت هتای   ختدمات   بتا متوقتف شتدب   المت متا را نمایتاب کترد.    ایج پانتدمی شتکنندگی سیستتم ست    

 باز خواهند گشت. بیماریها ،برخی ازضروری بهداشتی 
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اساستی دسترستی ندارنتد و هتر ستال      ختدمات  سترویس هتای   عیتت جهتاب هنتوز بته     حداقل نیمی از جم

را بته ستمت    میلیتوب نفتر از جمعیتت جهتاب    100پرداخت از جیتب هزینته هتای ستالمت ستاهنه تقریبتا       

 .فقر هدایت میکند

 اولویت دادب به موضوک سالمت و حمایت اجتماعی .3

تتا بازگشتت رونتد اراخته ختدمات       رفتج برنامته هتای ستالمت و حمایتت اجتمتاعی بایتد      گت در اولویت قترار  

ضروری سالمت به روال معمتول ادامته داشتته باشتد و گتروه هتای جمعیتتی کته حاشتیه نشتیج هستتند            

 هدف قرار گیرند. در اولویت گروه های

 ساختج محله های ایمج و سالم .4

مسئولیج شهری اغلب برنامه هتایی بترای ستالمت بهتتر دارنتد بته عنتواب مثتال از طریتی بهبتود سیستتم            

 حمل و نقل ،تامیج آب سالم و سیستم دفع بهداشتی فاضالب 

  .ی همه استکلید دستیابی به سالمتی برا به عنواب دسترسی به مسکج سالم ، در محله های امج

، در منتتاطی  بتته ستتر متتی برنتتددرصتتد از جمعیتتت جهتتاب کتته در فقتر شتتدید   80 حتال حاضتتر حتتدود در 

دسترستی   ستالم و آب اولیته  نفتر بته ختدمات بهداشتتی      7نفتر   10روستایی زندگی می کننتد کته از هتر    

 ه ختتدمات و مراقبتتت هتتای دستتتیابی جوامتتع روستتتایی بتت  در جهتتت نتتابرایج کشتتورها بایتتد  ب.ندارنتتد

 مضاعفی داشته باشند.تالش سایر خدمات اساسی اجتماعی نیز و  یداشتبه

 داده ها و اطالعات در سیستم سالمت ارتقاء .5

برای بررسی نتابرابری هتا و رستیدگی بته آب هتا یکتی از متوارد مهتم ایتج استت  کته حتوزه ستالمت بته               

 میتزاب تحصتیالت ،   ، ستطح درآمتد،  بته روز رستانی شتده و بته تفکیتر جتنس        ، بتاه  اطالعاتی با کیفیت

 دسترسی داشته باشد. سکونتنژاد و محل 

نابرابری در سالمت باید به عنواب یر جزء ادغام شده در کلیه سیستم های اطالعات سالمت باشد.        نظارت بر

 در حال حاضر فقط نیمی از کشورهای دنیا ظرفیت انجام چنیج کاری را دارند.
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انجام ارزیابی های  تیمی متشتتکل از نمایندگانی از چند کشتتور به جهت  WHOاز طرف  2021در ژانویه ستتال 

منشتتاء انتقال به انستتاب و تعییج میزباب های واستتط  ، SARS-CoV-2خونوتیر ویروسزبررستتی منبع میدانی و 

به بررستتی و  و متیصتتصتتیج ایج کشتتورهفته با دانشتتمنداب  4عزیمت نموده و به مدت به کشتتور چیج احتمالی 

ی میدانی پرداختند. نتایج مطالعه اولیه ایج گروه اعزامی در حال حاضر اراخه شده است و از موارد مورد    ارزیابی ها

 زیر اشاره نمود: میتواب به نکاتاشاره در ایج گزارش 

 2019در دسامبر  از ویروس حاکی از آب است که انتقال ناشناخته ایدر دسترس گزارش بررسی جامع داده های 

شته  و احتماه زودت ست.  ر از آب وجود دا ساس ایج  ا سایی شده      گزارشبر ا بروز عالخم در اولیج موارد بیماری شنا

شتتناخت موارد  برای تایید فرضتتیه وقوک زود هنگام تر بیماری و در واقعمیباشتتد اما  2019دستتامبر  8مربوط به 

با  برای شناسایی موارد انسانی   و  باید به اطالعات جامع تری دسترسی داشته باشد     ایج تیم بیماری با بروز زودتر 

 می باشد. نیاز به انجام مطالعات جامع تری تاریخ بروز زودتر و خوشه های بیماری

 نقش فروشگاه های حیوانات هنوز ناشناخته است.

ست ولی منشاء ایج        SARS-CoV-2آلودگی گسترده با ویروس    شده ا سانی در ووهاب تایید  در فروشگاه های ان

 .انجام شودمطالعات و آنالیزهای بیشتری  بایدوانسته اند تعییج کنند و آلودگی را نت

 .موضوک دیگری که تیم مطرح کرده است احتمال انتقال بیماری به انساب از طریی زنجیره غذایی می باشد

شی در ورود ویروس به بازارهای ووهاب و فرات        شی پرور سایی نقش حیوانات وح شنا شتر برای   رانجام مطالعات  بی

 .از آب مهم خواهد بود
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از چندیج آزمایشتتگاه در ووهاب بازدید و احتمال ورود ویروس به جمعیت انستتانی به دنبال  همچنیج تیم اعزامی

یر رخداد آزمایشتتگاهی را نیز بررستتی کرده اند.به نظر ایج متیصتتصتتاب فرضتتیه نشتتت ویروس از آزمایشتتگاه به 

ال میباشد ولی به نظر میرسد ایج ارزیابی به اندازه کافی جامع نبوده   جمعیت انسانی  فرضیه ای با کمتریج احتم  

 و موضوک نیاز به ارزیابی های جامع تری دارد.

ضیه ها   WHOبه نظر  شتری    روی میز باقی میمانند و تایید یا رد آب ها نیازهنوز کلیه فر سی و ارزیابی بی  به برر

 دارد . 

 Multisystem inflammatoryندرم التهابی مولتی ستتتیستتتتمی )کشتتتور ژاپج اخیرا موردی از بروز عالخم ستتت

Syndrome: MIS)  پس از بروز عالخم خفیفی از ابتال بهSARA-CoV-2  اصلی  مشیصات    است.  کردهگزارش  را

بر علیه کرونا ویروس جدید  IgGهمراه با نتیجه مثبت تستاختالل عملکرد قلبی ، شامل التهاب شدید ایج بیمار 

 وده است.ب

به دنبال سندرم های التهابی شدید در کودکاب گزارش و   تا کنوب مواردی از  COVID-19ه دنبال وقوک پاندمی ب

ست         ایج 2020از ماه ژوخج آب  شده ا ساهب نیز گزارش  شگیری و کنترل بیماریها در   .سندرم در بزرگ مرکز پی

 2020در نوامبر نموده و به دنبال آب    آمریکا اقدام به ثبت گزارش های مربوط به وقوک ایج ستتتندرم در بالغیج         

 از آمریکا و انگلستاب گزارش شده است. case seriesبه صورت  MISی از موارد

ستری   37ساله است که    51مورد گزارش شده در ژاپج مربوط به مردی   تست مثبت  در بیمارستاب  روز قبل از ب

PCR  از نظرSARA-CoV-2  در زماب ابتال به    و داشتتتته استتتتCOVID-19    تنها عالمت وی اختالل در حس

تگی عالوه بر احساس خس  بیمار پس از گذشت مدتی  تنفسی یا تب نداشته است.     خمعالگونه بویایی بوده و هیچ 

 درجه سانتی گراد به  38گلو درد و تب  روز بعد به دلیل ،شده  متوجه تورم غده ای در ناحیه سمت راست گردب

 SARA-CoV-2پس از عفونت خفیف با  Multisystem Inflammatoryگزارش سندرم 

 در بالغین 
EMERGING INFECTIOUS DISEASE 
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شر مراجعه و   شییص لنفادنیت در ناحیه گردب  بیمار روز بعد  2.قرار میگیرد آنتی بیوتیر  تحت درماب باپز با ت

( mm Hg 73/45بستری فشار خوب بیمار به سرعت کاهش یافته ) در روز دوماست. شدهبستری در بیمارستاب 

میزاب  اکوکاردیوگرافیو در معکوس و تاکیکاردی سینوسی مشاهده شده     Tبه عمل آمده از بیمار موج  ECGدر  ،

ejection fraction 42%   شده ست . افیوژب مایع در پریکارد  گزارش  شده و بیمار یافته ای به نفع   ا شاهده ن  م

 یافته است.بستری و پس از چند روز عالخم روند بهبودی  ICUنداشته است .بیمار در نیز پنومونی 

ستری در   شر بیمار  ICUدر طول ب ست     کونژونکتیویتو  ادم منت شته ا  ضایعات هیچ گونه راش جلدی یا  ولیدا

 منفی بوده است.بیمار نیز خوب کشت و نتیجه  مشاهده نشدهپوستی در وی 

سندرم التهابی مولتی  کرایتریای زیر را داشته باشد مورد قابل گزارش به عنواب 5 ، بیماری که CDCطبی تعریف 

 :می باشدسیستمی در بالغیج 

 سال  21ر فرد بالغ با سج باهی بروز بیماری شدید نیازمند به بستری د .1

هفته  12در طول بستتتری یا  SARS-CoV-2عفونت اخیر یا قبلی با ویروس  مویدنتیجه تستتت مثبت  .2

 از بستری. قبل

شدید عملکرد بیش از   .3 شوک، اختالل عملکرد قلب    1اختالل  سیوب یا   ؛ارگاب خارج ریوی )مانند هیپوتان

 ی ، یا آسیب کبدی حاد(ترومبوز یا ترومبوآمبولی شریانی یا ورید

 ( 6 -یا اینترلوکیج D-dimer ،فریتیج ،CRP افزایش شواهد آزمایشگاهی مبنی بر التهاب شدید) مانند .4

ابل ق عملکرد ارگابشدید تنفسی)به منظور جدا نمودب بیمارانی که التهاب و اختالل   عدم وجود بیماری  .5

 انتساب به هیپوکسی بافتی باشد(

یر یا بوده   SARS-CoV-2التهابی مولتی سیستمی در بالغیج مرتبط با عفونت با ویروس   اینکه آیا بروز سندرم  

 هنوز مشیص نمی باشد.  واکنش بعد از عفونت حاد است

یز نکه سندرم التهابی مولتی سیستمی میتواند منجر به بروز عالخمی شبیه به کاوازاکی      ها آمده است  گزارش در 

  شود.ب
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زندانی تازه انتقال یافته در طول دوره قرنطینه در یر زنداب  6در  SARS-CoV-2 اولیه ویروسپس از شناسایی   

اکتبر  22آگوستتت تا  14از مستتئولیج زنداب در فاصتتله   %22.6از زندانیاب و  % Wisconsin  ، 79.4در زنداب 

از زندانیاب مبتال به نفر  172. آزمایشتتتات ستتتکانس ژنومی انجام شتتتده از به ایج ویروس آلوده شتتتده اند 2020

COVID-19            ست هماب سته ا شه بیماری که به وقوک پیو شده از خو ست که تمام نمونه های اخذ  شاب داده ا ن

 سکانس ژنی را دارند.

کارکناب سالمت آب است که قرنطینه ناکافی میتواند    ال ایج رخداد موضوک و یافته مهم که باید مورد توجه به دنب

در شتترایطی که موارد اولیه منجر شتتود حتی  SARS-CoV-2و گستتترده ویروس  انتقال و گستتترش ستتریعبه 

در کانوب های اصالح   موجود یشناسایی و تعییج چالش ها   .شده باشند  شناسایی   بیماری در هماب مراحل اولیه 

یاب غاجرای ایزوهسیوب و قرنطینه بیماراب می تواند نقش قابل توجهی در کاهش و پیشگیری از وقوک ط   ،و تربیت

COVID-19 .در ایج مراکز داشته باشد  

 

 

 

 

سالمت رواب   با بروز میتوانند بیماریها  های بزرگطغیاب  شند مشکالت  ساس گزارش  همراه با طی ماه  CDC. بر ا

ست   صد بالغیج در ایاهت متحده آمریکا  ، 2021تا فوریه  2020آگو ضطرابی یا   ی ازعالخمبا بروز  در یر اختالل ا

ورده آبرعدم گزارشی مبنی بر  افرادی که درصد   .همچنیجافزایش یافته است   %41.5به  %36.4از اخیر افسردگی  

 افزایش یافته است. %11.7به  %9.2نیز از  داشته اندسالمت رواب  نیازشاب به مراقبت هایشدب 

 

مرکز مدیریت بیماریهای واگیر -معاونت بهداشت -وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی  

 COVID-19خبر نامه
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زندان ایالتی به دنبال ورود  در یک SARS-CoV-2انتشار سریع 

 زندانیان جدید
Morbidity and Mortality Weekly Report: 2 April 2021 

 
 

مراقبت های  بهره گیری ازعالئم اختالالت اضطرابی یا افسردگی و 

 COVID-19سالمت روان در بالغین در طول پاندمی 

Morbidity and Mortality Weekly Report: 2 April 2021 
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سنیج  ایج اختالهت افزایش  سطح تحصیالت کمتر از   نیز سال و   18-29در بالغیج  شته دبیرستاب  افرادی که  دا

ابی برای ارزیدر طول پاندمی ها در ایج گزارش نتیجه گیری شده است که   است.  با بیشتریج مقدار همراه بوده اند 

ستراتژی های مرتبط با حیطه  سی ن  بالغیجدر سالمت رواب  تغییرات  روندمیتواب  ،سالمت رواب  تاثیر ا مود را برر

ور به طبرای گروه هایی که  به ویژه  مداخالت  جهت طراحی  راهنمایی   واببه عن میتواند   .ارزیابی ایج روند تغییرات  

 .باشدنیز  ،اندبودهپاندمی تحت تاثیر  نا متناسبی

 

 

 

ممکج استتت عالخم عفونت قارچی مهاجم مرتبط با بیماری  COVID-19بیماراب مبتال به شتتکل شتتدید بیماری 

شاب دهند  19-کوید شدید     بیمار 146نفر از  16. در ایج مقاله در ن شکل  ستری   COVID-19مبتال به  در یر ب

 بیماراباز  %11در  به عبارت دیگر بیمارستتاب آکادمیر در ستانتیاگو عفونت قارچی مهاجم گزارش شتده استت.    

 بوده است. %31.2گزارش و میزاب مرگ و میر در ایج بیماراب  قارچی مهاجم عفونت مورد مطالعه

 پنومونی ویروستتی مبتال بهمپلیکاستتیوب جدی توصتتیف شتتده در بیماراب  یر کبه عنواب عفونت قارچی مهاجم 

از مراکزی در  COVID-19 مبتال به شکل شدیدقارچی در بیماراب  superinfectionمواردی از تا کنوب میباشد . 

ست  گزارش اروپا ، چیج و ایاهت متحده آمریکا  سپرژیلوزیس  . شده ا صلی  اتیولوژی  آ شده ا ز و میزاب برو گزارش 

 است.متغیر  %27.7تا  %7.7از 

شیلی  مطالعه در ستری در   COVID-19بیمار مبتال به  856 از اخیر در  ستاب ب  ICU( در %17.1نفر) 146، بیمار

 مبتالیابانه سنی  می .شده اند  COVID-19عفونت قارچی مهاجم مرتبط با  مبتال به( %11نفر) 16بستری بوده و  

ریستتر فاکتورهای  یایماریها ب به ابتالاز نظر  ند.ه ابود ( از بیماراب مرد%62.5نفر) 10و ستتال( 30-89)ستتال 65

ولی ،  چاق بوده%18.8دیابت و مبتال به  COPD،25%آستتتم یا  %25،باه  فشتتتار خوب دچار %56.3 نیز ایزمینه

 قرار گرفتهونتیالسیوب مکانیکی تهاجمی تحت  بیماراب %87.5 ند.ه اسیستم ایمنی نبود نقص درکدام دچار هیچ 

 درماببیماراب . تمام قرار داشته اند یده به شکمخواب پوزیشج در روز( 2-19روز) 5به طور متوسط بیماراب  %75 و
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 COVID-19خبر نامه

 30/1/1400-37شماره 

 COVID-19 در افراد مبتال به شکل شدید بیماریعفونت قارچی  بروزخطر 
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 دریافت کرده بودند. tocilizumab موارد %18.8 و کورتیکواستروخید  %93.8،آنتی میکروبیال دریافت کرده 

سی  در  شییص عفونت ق ایج برر سط  ارچی مهاجم میانگیج زماب ت روز( پس از زماب  1-47روز)18.5به طور متو

به روز( پس از  0-28روز) 12.5و  ICUروز( پس از بستری در   0-28روز)COVID-19  ،14.5مثبت شدب تست   

قارچ  نوک 1بیمار بیش از  2نوک و در  1مورد از بیماراب فقط  7در  تهویه مکانیکی تهاجمی بوده استتت. ییرکارگ

 ج عامل گزارش شده می باشد.بیشتریآسپرژیلوس گونه های مطالعه نیز و در ایج  ده استتشییص داده ش

بیشتر  دارای خصوصیاتی هستند که می تواند آنها را    COVID-19  (Critically ill)شکل شدید   مبتال بهبیماراب 

 عبارتند از: ایج عوامل از جملهنماید. عفونت تهاجمی ی و در مراحل بعدقارچ کلونیزاسیوب عواملستعد م

  هیپوکسی شدید 

  باهی کورتیکواستروخید  دوزبا همراه  های وسیع الطیف آنتی بیوتیردریافت 

 درطوهنی  اقامت ICU  

  انتوباسیوب طوهنی مدت 

  راه های هوایی / ریهدیده و انفارکته در آسیب نواحی 

 

 

 

 

 

وه به عنواب یر درماب بالقآب فواید کلینیکی نامشیص بودب علی رغم  دارویی است که در حال حاضرایورمکتیج 

در  Randomized Clinical Trial روش به  ایمطالعه   . به کار گرفته می شتتتود      COVID-19برای درماب  

روز یا کمتر از شتتروک  7 گذشتتت ، 19-به کوید بیمار با تشتتییص قطعی ابتال 476 در ایج مطالعه انجام وکلمبیا 

ستراحت  ،عالخم  ستری  در خانه یا  ا ستاب ب  روز 5به مدت گروهی از بیماراب .فته اندد مطالعه قرار گرمور در بیمار

برطرف زماب  وگروه دیگر پالستتبو دریافت کرده و  اء هر کیلوگرم وزبمیکروگرم به از 300به میزاب ،  ایورمکتیج

شاهده  گدو تفاوت قابل مالحظه ای بیج که  ست ا شده ارزیابی  روزه 21 دوره پیگیرییر طی عالخم شدب   روه م

 .است هو گزارش نشد

1 

1 

1 

1 

1 

 انجام بهداشت دست

 انجام بهداشت دست
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