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کی می نای ه   ای که  عه   JAMAمحققین کشوووچی  ین می م

 شخ کشوونا    منتشووش  ووا  تهطا معه ای دچم می د ووچ 

(Case Fatality Rate:CFR)  کشا ه اطشاسCOVID-19 

 بی  شح ذطل کعالم  مچم ا: کی

ش گیشه ا می  تهطا معه ای ک جهم  اه تچسط محققین مشکز پی

ههه کشوووچی  ین بش یاه بیز ک   مهیط مچیم  72000کنتش  بی

کطن می کطن کشووچی م میزکک کشوونا    COVID-19بیمهی مبتال بی 

ست .  تهطا کطن معه ای  %2.3بیمهیه می مجمچع حاام   زکیش  اه ک

ا   تهبلچ   محهک  ک  آک کست کی کبتال بی کطن عفچ ت می ککثش مچکیم دفیف کست

 ل  اطا تش ا ادیم تشه میبه ا. ککم مسن بی بیمهیه می کفش

. 

مچیم مکیکه تهطیا آ مهطشوووگهه  ا بی عنچکک مچیم یعا  بیمهیه م  44672( %62) م مچ ی ههه مچیم معه ایمی  

مچکیم به  10567(  %14.6ا صشفه بش کسهس عالئم ا سهبقی تمهسم ) مچیم بی عنچکک مچکیم مشکچک 16186(22.4%)

ستهک هچبهه بچم ا ا تشخیص بش کسهس عالئمم  همل  شکف  یطی( ا  بااک   فش 889تشخیص به ین )کطن مچکیم ک  ک

 ن  تیپیک(یعالمت بچم ا. )تشخیص بش کسهس  تهطا تست مثبت می غیهب عالئم به 

( سوهبقی که ک  مچکههی به  وهش  %86( ا بیشوتش مچکیم) %75)هتشوخیص مکمه  وا ککثشطت مچکیم می کسوتهک هچبهه

سهفشطن  سهکنین طه م سهبقی تمهس  زمطک به  سهفشت بی کطن  هش م  سهبقی م سکچ ت می ااههک م  ااههک مک تنا) 

 به  شت  ک  ااههک(

سن  م  شتش  مبتالطهکک   ظش  شا سن  بی سن   8حاام  م مبتالطهک( %87 )سه  بچم ا 30-79می  شاه  % می  شاه 

 سه  بچم ا. 10-19سه  طه  10مبتالطهک می  شاه سن  کمتش ک   %1سه ی طه بهالتش ا   80کفشکم  %3م   20 -29
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می  تیجی .  فش ک  مبتالطهک به تشووخیص یعا  بیمهیه )کی همگ   ووشکطط ادیم  مک ووتنا( فچت کشم ا  1023

محهسووبی  شمطا ا    کتی یهبل تچهی کطن بچم کی کطن میزکک  %2.3( بیمهیه می مجمچع   CFRمیزکک کشوونا   ) 

سووه ی ا بهالتش  80می کفشکم مسوون بی رچی یهبل مالحظی که ههز مک ووت م باطن صووچیت کی  کشوونا   می کفشکم 

ک که  بحشک   ا ادیم  یب مبتالطهکمی  CFRبچم. ربق  تهطا کطن معه ای  %8سه   70-79ا می  شاه سن   14.8%

 بچمه کست.  %49 بیمهیه

بیمهی مبتال بی  کل  اطا بیمهیه ا بستشه می بیمهیسته   می ااههک  یز کطن طهفتی یک  52معه ای که کچ کتش می  

صچیت  کی ستم بی  ستشس  %61.5بیمهی با حه  ) 52 فش ک   32تهطیا کشمه ک سنایام مط سن بهال ا  ( فچت کشمه ا 

 .حهم تنفس  به مشگ ا میش همبستگ  مک تی ک ا

کی طه پنچمچ    اک تنا ا طه  مچکیم بی عنچکک دفیف ربقی بناه  ا ا بی کطن مان  %81 م یتفش  مهج ک  می معه ای

شکل( ا   %14م هی پنچمچ   دفیف  اه بچم ا. ال بی مبت  %5مچکیم م هی  کل  اطا بیمهیه ) به تهبلچ تنفس م

  کل بحشک   بیمهیه بچم ا ) هیسهئ  تنفس م  چک سپتیک ا طه کدتال  طه  هیسهئ  عملکشم می  نا عضچ(

 SARS( (Sever Acute Respiratory Syndromeکشا ه اطشاس ههه می مقهطسی به  COVID-19بی  ظش کطن محققین

سهط   اه بچم ا م بی رچی یهبل سه   ذ تی  ن 20کی می  MERS (Middle East Respiratory Syndrome)ا  ه

مالحظی که ک  یهبلیت سشکطت بیشتشه بشدچیمکی کست ا   بی ک اک ه آک هه کشناه  م  به ا. ) میزکک کشنا   می 

SARS 9.6%  ا میMERS ا بشدالف  )کسووت %34.4مSARS  اMERS  م می حه  حهضووش بی  ظش  م  یسووا کی

 SARSبیشووتشطن مچکیم ک تقه  نه چطی  به وونا. COVID-19 می  ووهطا  ی هشوو رغیهک ههه به منشووهب بیمهیسووته   

 یز   COVID-19کطن  چع ک تقه  می مچیم  مربق کطن معه ای  امی بخشوووههه بیمهیسوووته   کتفهد کفتهم  MERSا

مچیم کبتال می میهک کهیکنهک کیکئی مهناه دامهت سووالمت مشووههاه  3019م   2020فچیطی  11صوواد میکنا ا ک  

مچیم بی عنچکک مچکیم یعا  بچمه  1716 ممچیم بیمهیه می کطن  شاه مشههاه  ا بچم کی ک  کطن تااک 3019 شمطا )

 یسووت بلکی مچطا ک تقه  یهبل  COVID-19 مچیم  یز منجش بی مشگ  وواه بچم( کمه کطن طهفتی بی مان  ک تشووهی 5ا 

 .( م  به ا close contactمالحظی بیمهیه می بین کفشکم می تمهس  زمطک)
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 1398اسفند  12گزارش شده در دنیا ،  لغایت disease (COVID-19)  Coronavirusعفونت با  تعداد کل موارد  و موارد جدید

 

   مورد 88948تعداد کل موارد تایید شده آزمایشگاهی:   

 

 مورد  80174تعداد کل موارد تایید شده آزمایشگاهی: 

  مورد  2915تعداد کل موارد مرگ: 

 

 مورد  8774شده آزمایشگاهی:  تعداد کل موارد تایید

 کشور  64تعداد کشورهای درگیر: 

 مورد  128تعداد کل موارد مرگ: 

 

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

  COVID-19 خبر نامه

 13/12/1398 -4شماره  



4 
 

 

 

 

 

  19کشور به مجموع کشورهایی که موارد  6ساعت گذشته  24در-COVID  : را گزارش کرده اند اضافه شده است، شامل کشورهای

  ، ایسلند و اندونزیلوگزامبورگ ،  نیکامجمهوری دو، ارمنستان ، چک

 19ح خطر انتشار و اثرگذاری ویروس در آخرین ارزیابی سازمان بهداشت جهانی، سط-COVID   گزارش شده  بسیار باالدر سطح کلی

 است.

 موارد این کشور نیز  شهر/منطقه دیگر در/استان 36تا کنون از بوده است ولی استان هوبای  چین شروع بیماری از درCOVID-19 

  گزارش شده است.

  کشور در  11کشور در منطقه اروپا،  31بیماری را گزارش کرده اند، شگاهی آزمایاز مجموع کشورهایی که تا کنون موارد تایید شده

 کشور در منطقه آفریقا هستند. 2و  کشور در منطقه جنوب غرب آسیا 5کشور در منطقه آمریکا،  6منطقه مدیترانه شرقی، 

  می باشد. مورد( 254و ژاپن) ایران ،مورد( 1689) ایتالیا ،مورد(4212) کرهجمهوری موارد بیماری مربوط به بیشترین پس از چین  

 ، البتهدبیر کل سازمان بهداشت جهانی اعالم کرده است که مهم ترین اولویت در کلیه کشورها محدود کردن و مهار بیماری است 

   .و کامال وابسته به سناریوی انتقال متفاوت خواهد بود  تعیین کردکلیه کشورها  برای روش مدیریتی یکسانی نمیتوان

 (کشورهای با گزارش موارد بیماری در منطقه مدیترانه شرقیEMRO)  جمهوری اسالمی ایران، کویت، بحرین، امارات عبارتند از :

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

 1398اسفند  12،  لغایت  در دنیا disease (COVID-19)  Coronavirusتوزیع جغرافیایی 
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:یشگاهیشده آزما دییتعداد کل موارد تا

 کل موارد فوت: تعداد

ید شده مورد تای دارای یاستان ها تعداد

  :آزمایشگاهی

شده  دییموارد تا نیشتریب یدارا یها استان

  :یشگاهیآزما

 

 

اسفند  12،  لغایت  جمهوری اسالمی ایران گزارش شده در  disease (COVID-19)  Coronavirusونت باعف تعداد کل موارد  و موارد جدید

1398 
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 1398اسفند  12،  لغایت  جمهوری اسالمی ایران گزارش شده در  disease (COVID-19)  Coronavirusعفونت با نقشه پراکندگی جغرافیایی
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 زمان بهداشت جهانی در جمهوری اسالمی ایرانارشناسان ساتیم ک حضور 

سفنا  12مچیخ  سهک ک   شاه 1398ک سالمی منظچی کمک بی ب بهاک ت ههه   سه مهک کهی نه   همهچیه ک

 همکهیه به تیم کطن . وووا ا تهشکک اکیمم  Coronavirus  COVID-19  یشه همی به مقهبلیمی  مینی کطشکک 

 به مقهبلی ا آمهم   د وچ  می  واه ک جهم کیاکمهت مشتبطم وشکهه  سوهطش ا کشوچی سوالمت تیم مسووچ ین

همچنین  ا آ مهطشووگهههه منتخبم سووالمت دامهت کیکئی مشککز ک ضوومن به مطا  ا یک بشیسوو   مچمه بیمهیه

 :ک  عبهیتنا کطن مهمچیطت کل  کهاکف.  مچم دچکهنا کیکئی یک  مال فن  ههه یکهنمهط  کشچیم ایامه مبهمه

 دعش ماشض می همایتههه ا بیمهیه می کشچی ک تقه  ک گچه تایین 

 لی تچکک تقچطت ال م ههت فن  ههه یکهنمهط  کیکئی  میمشوووتمل بش تچکفق  فال   یشه همی به مقهب

  کنتش  بیمهیه  هدص ههه بناه کا چطت  مینی

  ک ا.می یش رغیهک  شاه هنچ  کی منهرق  می آمهم  تهیی یکهنمهههه مچیم  یه  ههت کیتقهب میزکک  

ست   سهک حهمل هچکپیمهههطهک ذکش ک سهطل ک  که محمچ ی همچنینمذکچی  کهی نه تجهیزکت  ا پز ک  ا

 .مک ت مشکه یز بی ه آ مهطشگهه  تشخیص کیت ا حفهظت 

 حضور تیم کارشناسان کشور چین در جمهوری اسالمی ایران 

شچی هک می  مینی ههت تبهم  تجشبیهت ک سالمت کشچی  ین کهی نهسهک ک   شاه 1398کسفنا  12مچیخ 

بی همهچیه کسالم  کطشکک عزطمت کشم ا.  شست مشتشک  Coronavirus  COVID-19  یشه همی به مقهبلی

تیم مذکچی ا مسوچ ین حچ ه سالمت کشچیمهک می محل کمکیه کل همکهیه ههه بین ک ملل ا کیت بهاک ت 

تهیی   Frame Workطهک ذکش کست کیکیکئی  شمطا.  ه کشچی می کطن د چ  2بش زکی ا بش همی هه ا کیاکمهت 

ک  هه ب کهی نهسهک کطن کشچی بسیهی ههمع کی طهب   اه ا مچیم تقاطش یشکی  م ه اشک هب یلبهقم هکشب کطشکک یم  اه

    شفت.
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  تدوین دستورالعمل اجرایی نحوه تامین و توزیع داروی مورد نیاز و پیگیری بیماران سرپاییCOVID-19  

مستچیک امل کهشکط   حچه تهمین ا  "کشا ه اطشاس هاطا تحت عنچکک  مامین ضمیمی مستچیک امل کشچیه

 تااطن  ا.  COVID-19تچسط کمیتی علم  "  COVID-19تچ طع مکیاه مچیم  یه  ا پیگیشه بیمهیکک سشپهط  

 با هدف امکان ثبت نتایج آزمایشات  پورتال مرکز مدیریت بیماریهای واگیر سیستم به روز رسانی COVID-19 

می تااکمه ک  ه مذکچی ا فاه   اک آ مهطشگهه ههمی کشچی  COVID-19آ مهطشگهه ههه تشخیص  سایتچپیشا 

ک ستیتچ پهستچی کطشکک  مشتشک کهی نهسهک مشکز ماطشطت بیمهیطههه اک یش اهلسی م مک شگهه ههه علچم پز ک  

تایین  اه بچی بشکه کهیبشکک  نهسی کهیبشه ا یمز عمی سهمه ی پچیته  مشکز ماطشطت بیمهیطههه اک یش ا بش زکی 

می کطن آ مهطشگهه هه پس ک  تهطیا  تهطا آ مهطشهت ک جهم  اه   ا. فطشتا ه مذکچیآ مهطشگهه هههش طک ک  می 

پهسوووتچی کطشکک  ههه اک یشمی تچسوووط ک سوووتیتچ  مهی طت بی ماطش ته  مشکز  مه ی پچی :  بی آمیس  سووووه

http://www.health.gov.ir/mfdc/surveillance  .نبت دچکها  ا  

  هماهنگی انجام مطالعات اپیدمیولوژیکCOVID-19 در کشور 

می مفتش ماهاک محتشم می کشوووچی  COVID-19هلسوووی همههنگ  ههت ک جهم بشیسووو  ههه کپیامیچ چنطک 

کپیامیچ چنطک مچیم  یه  م  تاکام ک جهم معه اهت ضمن تکمیل تیم ههه معه اهت  اآمچ    بش زکی ا مقشی  ا 

 WHOبشیس  ههه کپیامیچ چنطک ک جهم  اه می کستهک ههه یم ا  یالک بی کهی نهسهک محتشم   زکیش  تهطا

   شمم.کیکئی کعزکم  بی کطشکک 

  آموزش و اطالع رسانی هماهنگی با وزارت ارشاد اسالمی با موضوعCOVID-19 

س  سالم ت کی هم ا کیهمههنگ  به ی هل ستچی کهی ک سه   می به م بش زکی ا مقشی  COVID-19 یکبعی به کرالع ی

آمچ ش هه ا  سووتشمه تش  مچمک  سووبت بی م  ا یاش ههه متنچع آمچ  وو  هضوومن بهشه  یشه ک  ک گچ ه  ووا

طک اکحا کدت ووهصوو  می ا کیت کی ووهم بشکه تشووکیل  .بش همی یطزه ا کیاکم  شمم فشصووت هه کلییک   کسووتفهمه

 ک  مطگش م چبهت هلسی مذکچی بچم.   بی  هطاهتطهسخگچپ
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 تنفسی ماسکاستفاده از مدیریت 

  کفشکم مشوووکچک بی کبتال بی عفچ ت به کچیا ه اطشاسCOVID 19 (مکیکه عالئم تنفسووو  دفیف)  بشکه

ست آ شک بش مههی تش حهت تنفس   بهطا طک مهسک رب  می کدتیهی مک تی به نا ا ته آ جه کی ممکن ک

 ا. یاه صچیت  گی مکی

  س  یک یعهطت  مهطنا. بشکه کطن کهی ستنا بهطا بایت بهاک ت تنف سک  ی کفشکمه کی یهمی بی تحمل مه

س ک  کستفهمه بهطا می حین ععسی طه سشفیم مههک ا بین  یک به مستمه  کهغذه پچ ه اهم مستمه  یک پ

 مای یطختی ا بالفهصلی مستهه یک بشچطنا

  بستگهک ا طه مشکیبین کفشکم بیمهی مشکچک بی آ چم   به اطشاسCOVID 19   یز بهطا  مه   کی به فشم 

 بیمهی می طک کتهد هستنا ک  طک مهسک رب  کستفهمه  مهطنا.

 س  بهطا سالمت م  مهک مشکهای بی مشککز کیکئی مهمی  مهک  کفشکم م هی عالئم تنف  کیهمت میناه دامهت 

 می  مهک ک تقه  بی مکدل مشکز میمه   ک  طک مهسک رب  کستفهمه  مهطنا. همچنینا  ک تظهی کتهد

 چمبی یاش صحیح مای ک اکدتی  حچ صحیح ک  آک کستفهمه ا ی می صچیت کستفهمه ک  مهسک بهطا ب  .  

  ست ستفهمه  همی سکک غلطممچهب کههز آک بی یاش  طه مای ک اکدتن ک  مه

 دچکها  ا.کنش بخش  ا  یز کفزکطز دعش ک تقه  بیمهیه 

  مهسووک بهطا کهمال یاه مههک ا بین  یک پچ ووه یاه ا ک  پشووت سووش بنحچه

 محکم  چم کی هیچ فهصلی که بین مهسک ا پچست صچیت  به ا.
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  یا.ک  مست  مک بی آک دچممکیه  مهط م م  کنیا کستفهمه   کی ک  مهسک مه مات می 

 م باطن  بشکه بشمک ووتن مهسووک ک  یاش صووحیح پیشاه  مهطیا

بی یسوومت هلچه مهسووک مسووت  ز یا ا تنهه به  صووچیت کی

 کستفهمه ک  بنا آ شک ک  پشت سش به  کنیا.

  پس ک  بشمک ووتن مهسووک ا طه هش مچیع مسووتتهک ت ووهمفه به طک

مهسوک کسوتفهمه  واه تمهس طهفت مسوتهه یک فچیک به محلچ ههه 

ک کل  ضووا عفچ    مچمه ا طه می صووچیتیکی آ چم   مکیکه پهطی 

اکضووح  بش یاه مسووت بی  شووم میخچیم آ شک به آب ا صووهبچک 

 .بشچطیا

  آک یک به طک مهسک هاطا ا تمیز م می کچتههتشطن  مهک ممکن پس ک  مشرچب طه  منهک  اک مهسک

 ههطگزطن  مهطیا.

 .هش ز ک  طک مهسک ما مشتبی کستفهمه  کنیا 

  صلی آ شک مای بیناک طا.پس ک  هش  چبت ستفهمه مهسک طک بهی م شف یک بشمک تی ا بالفه )ک  یهه کشمک ک

 مهسک کستفهمه  اه می ماهبش عمچم  هاک دچممکیه  مهطیا(

 .کستفهمه ک  مهسکههه پهی ی که) خ  طه  ه ( تحت هیچ  شکطع  تچصیی  میشچم 
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