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به   COVID-19ویروس  اسددد  نشددداا هاه  مطالعات انجام شددد     

توان   می سلولهای هستگا  تنفس تحتانی کشش زیاهی هاشته و    

تی ح که مبتال  لولها تکثیر پی ا کن  و هر بیماراا    هر این سددد

 .  تغییرات راهیولوژیک ایجاه کن نمئ  بالینی پنومونی ن ارعال

19-COVID          بل توجهی قا یک  ی میولوژ های اپ فاوت     با ت

 SARSyndrome: Sespiratory Rcute Aever S 
ه  هر  ویروسددهابرخالف انواع قبلی کورونا   این ویروس هاره.

هستگا  تنفسی فوقانی و ه  هر هستگا  تنفسی تحتانی تکثیر      

 کورونا ویروسدددهای ق یمیو این هر حالی اسددد  که پی ا میکن  

 فقط هر هستگا  تنفسی فوقانی رش  و تکثیر پی ا میکنن .

 

 سه دسته هستند: COVID-19 بیماری با براین اساس عالئم بالینی

  شکل خفیفه ب تنفسی فوقانیبیماری با عالمئ  گرفتاری هستگا   -1

 یک پنومونی ساه  که ش ی  نیس  -2

 Acute Respiratory Distress Syndrome : ARDSپنومونی ش ی  همرا  با  -3

 

هر  .بطور هقیق برآوره کره واقعاً نمیتوااهر این بیماری را (  CFR : Case Fatality Rate کشدددن گی  میزاا

 هرص  برآوره میشوه.1-2و بین  حال حاضر این میزاا حتی کمتر از گذشته 
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سارس  هر  Fecal-Oral ههانی -م فوعی  صورت ه انتقال بیماری ب ش     SARS موره  س   بطور قطع معلوم  ا

 قطعی معلوم نش   اس .طور ه ب این موضوع هنوز  COVID-19 ولی هر موره

هر   Wuhanبه این نتیجه رسددی   که هر دن  اق امات مهاری انجام شدد   هر شددهر  WHOگرو  م ل سددازی 

شته      سیار زیاهی ها شار بیماری به کشورهای هیگر نقش ب س   کاهش انت ولی بنظر نمیرس  این اق امات هر هراز   ا

 م ت ه  بتوان  تاثیر گذار باش .

ی سددالمن اا و مراکز نگه اری بیماراا خاز زن گی و کار میکنن  هر معرخ خطر وی    کسددانی که هر خانه ها 

 قرار هارن .

 اق امات به اش  محیطی و مراقب  از بیماری هر سطح محیطی(  مشتمل بر   اق امات غیر هرمانی هر حال حاضر  

 برخورهار اس . COVID-19 از اهمی  وی   ای هر م یری  طغیاا
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 1398اسفند  11گزارش شده در دنیا ،  لغایت  disease (COVID-19)  Coronavirusعفونت با  تعداد کل موارد  و موارد جدید

 

   مورد 87137تعداد کل موارد تایید شده آزمایشگاهی:    

 

 مورد  79968تعداد کل موارد تایید شده آزمایشگاهی: 

  مورد  2873تعداد کل موارد مرگ: 

 

 مورد  7169تعداد کل موارد تایید شده آزمایشگاهی: 

 کشور  58تعداد کشورهای درگیر: 

 مورد  104تعداد کل موارد مرگ: 

 

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

  COVID-19 خبر نامه

 12/12/1398 -3شماره  



4 
 

 

 

 

 

 

  کشور به مجموع کشورهایی که موارد  5ساعت گذشته  24درCOVID-19 اضافه شده است،  را گزارش کرده اند

  آذربایجان ، اکوادور ، ایرلند ، موناکو و قطرشامل کشورهای : 

  19در آخرین ارزیابی سازمان بهداشت جهانی، سطح خطر انتشار و اثرگذاری ویروس-COVID   در سطح کلی

 گزارش شده است. بسیار باال

  در استان هوبای چین پس از یک دوره کاهش موارد بیماری، آمار مبتالیان برای دومین روز متوالی روند تزایدی

  . پیدا کرده است 

  کشور از مجموع کشورهایی که ویروس  36درCOVID-19  را گزارش کرده اند موارد بیماری به عنوان موارد

 وارده از سایر کشورها طبقه بندی شده است.

  می باشد. ایران ومورد(  1128) ایتالیا ،مورد(7363) کرهجمهوری موارد بیماری مربوط به بیشترین پس از چین  

  با گزارش اولین مورد تایید شده ویروسCOVID-19  از قطر، تعداد کشورهای با گزارش موارد بیماری در منطقه

جمهوری اسالمی ایران، کویت، بحرین، امارات کشور  افزایش یافت .شامل:  11(به EMROمدیترانه شرقی)

 متحده عربی، عراق ،عمان، لبنان، پاکستان، افغانستان ، مصر و قطر.

 1398اسفند  11،  لغایت  در دنیا disease (COVID-19)  Coronavirusتوزیع جغرافیایی 

 

  COVID-19 خبر نامه
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:یشگاهیشده آزما دییتعداد کل موارد تا

 :بهبودیافتگان کل تعداد

 :کل موارد فوت تعداد

  :ریدرگ یاستان ها تعداد

شده  دییموارد تا نیشتریب یدارا یها استان

  :یشگاهیآزما

 

 

 1398اسفند  10،  لغایت  جمهوری اسالمی ایران گزارش شده در  disease (COVID-19)  Coronavirusعفونت با تعداد کل موارد  و موارد جدید
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 ما با هم بسیار قدرتمند خواهیم بود

 مهار این بیماری رد دستان ماست

  مرحله توزیع داروهای مورد نیاز درمان  دومینانجامCOVID-19    

 11/12/1398هارویی ، هر تاریخ  3با رژی   COVID-19 اجرای هسددتورالعمل کشددوری هرماا مواره  هر راسددتای

 هانشددگا  های علوم پزشددکیکلیه به حوز  معاون  به اشددتی  موره نیازتوزیع و ارسددال هاروهای از مرحله مین وه

کشور ارسال گرهی . شایاا ذکر اس  با توجه به شرایط همه گیری مذکور به منظور وجوه ذخیر  هارو و تسهیل        

 ایی که تا کنوا مواره بیماری گزارش نش   اس  سهمیه هارو تخصیص یاف . هر هسترسی به هانشگا  ه

 ن اابالغ دستور العمل درمان بیمارCOVID-19    

جلسدددات کمیته علمی   COVID-19هر راسدددتای ت وین هسدددتورالعمل کشدددوری تشدددخیص و هرماا بیماراا 

مربوطه مشدتمل بر فلودارت تشدخیص  و   با هسدتور کار مذکور برگزار و هسدتورالعمل     COVID-19کروناویروس

 سرپایی ت وین و به هانشگا  های علوم پزشکی کشور ابالغ گرهی .  هرماا بیماری هر هو گرو  بیماراا بستری و

 
وزارت بهداشت درمان و آموزش پ
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  له با هستور کار مقابکمیته هانشگاهی برگزاری

 با کورونا ویروس

   اجرای برنامه راهیویی توسط فوکال پوین

 علمی برنامه 

  مراجعه به مس سردشمه جه  کنترل

 کارگراا دینی

  مراجعه به هتل ها و اجرای برنامه مراقب  هر

 کشورهاموره توریس  ها و مسافرین از سایر 

  هماهنگی و آماه  سازی مراکز خ مات جامع

سالم  هر خصوز برنامه مراقب  کورونا 

 ویروس

 

 

 

 علوم هانشددک   محترم ریاسدد  سددخنرانی 

 نماز از پیش های هرخطبه خلخال پزشکی 
  جمعه

 رویین یسدددتاه فرمان ه پرسدددنل آموزش 

  یانتظام

 م ارس به اش  مربیاا کلیه آموزش  

  پیشگیری  موضوع  با بنر های آموزشی  نصب 

 سطح  هر ش ی   تنفسی  بیماریهای شیوع  از

 شهر

 فضددایآموزشددی از طریق  های پیام ارسددال 

 مجازی های

   هماهنگی و آماه  سازی تمهی ات و تجهیزات

 موره نیاز اتاق های ایزوله بیمارستاا 
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 شستشوی صحیح هستها، ضرورت پرهیز از هس  زها به صورت هر هنگام کار با اشیاء و لمس بیمار 

 خصوز سطوح آشپزخانه و محل کار(ه  ب شستشوی منظ  و مکرر سطوح 

  زارت به اش هر هرجه اول هول  و و، کسب اطالعات صحیح از منابع قابل اعتماه 

  هر صورت وجوه عالمئ  بیماری استفاه  از وسایط نقلیه عمومی پرهیز ازبخصوز  وپرهیز از مسافرت 

 .ارتباط منظ  و روزانه با مسئولین به اشتی هر مواقعی که استراح  هر منزل توصیه می شوه 

  ابتال به شکل ش ی   خطرهر بیماری زمینه ای به هلیل وجوه سال و افراهی که  60باالتر از با سن افراه

 از حضور هرهش ار های به اشتی را بیشتر رعای  نماین  . ضروری اس  این افراه  بای  هستن بیماری 

 و از افراه مشکوک به ابتال و بیماراا فاصله بگیرن . بطور ج ی بپرهیزن مراس  و مناطق پر ازهحام 

  خوه یا مرکز به اشتی هرمانی مرتبط اطالع  به پزشک، بای  مراتب را احساس ناخوشی  هر صورتهر فره

  کار کاهش خطر انتشار آلوهگی به هیگراا خواهاین بپرس  .ح اقل فای   سواالت خوه را از آنها  و هاه 

 ه.بو

  ر اگ، هر یک محل ج ا از سایر افراه خانواه  غذا بخوره و بخواب   ، اگر فرهی بیمار اس  بای  هر خانه بمان

 ظروف غذای او ج ا از هیگراا باش . همچنین موه  وهستشویی و توال  ج اگانه استفاه  نامکاا هاره از 

   قرنطینه خانگی(

 . اگر کسی هدار اشکال هر تنفس میشوه حتما و فورا بای  به پزشک خوه یا مامور به اشتی اطالع هه 

   شیوع  مناطق بار ه امری کامال طبیعی اس  بخصوز هر افراهی که  احساس اضطراب   هر شرایط کنونی 

دگونه هر محل زن گی، محل کار، مه  این اسدد  که هر فره بای  ب ان   . نزن گی می کن بیشددتر بیماری

 .هعوت به آرامش نمای نیز غلبه نموه  و حتی هیگراا را بر این اضطراب م رسه 

 10/12/1398 -1شماره  
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