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 WHOویروس ها در  تازه های علمی کرونا
 

 را ویروس کورونا مورد در پژوهشی های اولویت ،جهان گذاران سرمایه و برجسته متخصصین

 .کردند اعالم و مشخص

 9191 فوریه

 کوروناویروس مورد در فعلی دانش سطح ارزیابی منظور به گذاران سرمایه و جهان سراسر از برجسته متخصصین

 سازی آماده و کوروناویروس طغیان نمودن متوقف منظور به بهتر پژوهشی های همکاری و ها شکاف شناسایی جدید،

 .کردند مالقات را یکدیگر ژنو در بهداشت جهانی سازمان مرکز در آینده در احتمالی های طغیان با مقابله برای جوامع

 از قبل ها واکسن و داروها تولید برای استراتژی) WHO R&D Blueprint  طرح با ارتباط در روزه 2 مجمع این

 . (1) شد تشکیل( زمینه این در تحقیق به بخشی سرعت و ها گیری همه

 دشمنی با هم کنار در باید ما و است علمی و مالی سیاسی، مشترک مسئولیت یک طغیان این"که: کردند عنوان آنان

 طغیان این به دادن پایان برای الزم منابع از که کنیم حاصل اطمینان و کنیم مبارزه گذاردنمی احترام مرزها به که

 مشکالت برای مشترک های پاسخ یافتن جهت اهدافمان پیشبرد برای مان دانش و علم از و هستیم برخوردار

 جدایی بخشی تحقیقات که کردند اظهار بهداشت جهانی سازمان کل مدیر آدهانم تدرس دکتر. کنیم پیدا مشترک

 ما به پیوستن برای پژوهشی جامعه مثبت پاسخ از من که گفتند همچنین ایشان. است طغیانی هر به پاسخ از ناپذیر

 ارائه را دیگر یک کنار در همکاری به تعهد و مشخص های برنامه زودی به و کنم می قدردانی کوتاهی بسیار زمان در

 .داد خواهم

 سرمایه شد، برگزار عفونی بیماریهای برابر در آمادگی برای جهانی تحقیقات مرکز همکاری با که نشست این در

 آنها. آمدند هم گرد مختلف های رشته از ای گسترده طیف از محقق و دانشمند 033 از بیش و تحقیق اصلی گذاران

 : از بودند عبارت مباحث این نمودند، بحث کنترل های راه و طغیان های جنبه همه مورد در

 آن تشخیص و انتقال ویروس، طبیعی تاریخ •

 نقطه خصوص در مدیریتی اقدامات جمله از ویروس، منشا مورد در محیطی زیست و حیوانی تحقیقات •

 .                                                                   حیوان و انسان انتقال مشترک

 اپیدمیولوژیک مطالعات •

 . ویروس این از ناشی بیماری مدیریت و بالینی خصوصیات •

  بهداشتی های مراقبت کارکنان از محافظت های راه بهترین جمله از عفونت، کنترل و پیشگیری •

   واکسن و درمان جهت دارو تولید برای توسعه و تحقیق •

   تحقیق انجام در اخالقی مالحظات •

 . طغیان این به پاسخ در علوم ادغام نهایت در •
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 و محققان توسط و دهد می تشکیل را ویروس این با مقابله برای را نوآوری و تحقیق راه نقشه اساس گفتگوها این

 .شد خواهد استفاده طغیان به پاسخ در تسریع برای گذاران سرمایه

 

 

 مشکوک افراد در  nCov-9112 تشخیص جهت آزمایشگاهی هایتست
 

 مقدمه

 شناخته مبتال بیماران از شده دریافت هاینمونه از جدید بتاکوروناویروس یک عنوان به پنومونی موارد ایجاد عامل

 از ویروس این که است داده نشان میکروسکوپی هاینمونه(. MERS-Cov و SARS-Cov خانواده از) است شده

 نام Coronavirus را آن اسم دلیل همین به و باشدمی( Crown) تاج دارای اصطالح تحت و ظاهری لحاظ

 .اندکرده گذاری

 که دارد قرار اولویت در مشکوک افراد از شده اخذ هاینمونه آزمایش و سریع آوریجمع ویروس، این تشخیص برای

 .شود انجام آزمایشگاه امور در متخصص فرد توسط باید

 :تواندمی شده آوری جمع هاینمونه

 نمونه جدید، کوروناویروس مولکولی تشخیص آزمایش انجام برای اصلی های نمونه) باشد تنفسی مواد از •

 خلطو شامل تحتانی تنفسی مجاری نمونه و اوروفارنژیال سواب یا نازوفارنژیال سواب شامل فوقانی تنفسی مجاری

 (.هستند تنفسی شدید بیماری به مبتال که بیمارانی در برونکوآلوئوالر الواژ و اندوتراکئال آسپیره القایی، خلط

 خون سرم نمونه از استفاده با سرولوژِی تست •

 

 : هانمونه انتقال و گیرینمونه جهت ایمنی اقدامات

 به جدید کروناویروس از ناشی بیماری به به مبتال یا و مشکوک بیماران که درمانی بهداشتی مراکز هایآزمایشگاه در

 و درمانی خدمات ارائه برای است ممکن و شوندمی بستری آنها در دائم یا و موقت بطور یا و کنندمی مراجعه آنها

 حفاظت وسایل از صحیح استفاده بر تاکید با ایمنی موارد رعایت بگیرند قرار آزمایش انجام درخواست مورد مراقبتی

 دستکش و N95 ماسک از استفاده خصوصا   ،"گیری نمونه هنگام در ایمنی موارد" رعایت. است کافی متناسب فردی

 الزامی شود،می تولید آئروسل آزمایش انجام یا گیری نمونه اجرای از مراحلی در که مواردی در گان لزوم صورت در و

 گان طبی، ماسک چشم، محافظ) نماید استفاده( PPE) مناسب فردی حفاظت وسایل از باید بردار نمونه است

 یا آسپیراسیون مثل) شود می تولید آئروسل آن جریان در که هاییروش اجرای هنگام(. دستکش بلند، آستین

 مطابق بهداشتی های توصیه و مالحظات( برونکوسکوپی و احیاء گذاری، لوله تنفسی، دستگاه های نمونه باز ساکشن

 . شوند رعایت باید دستورالعمل
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 عفونی های نمونه حمل مخصوص وسایل از استفاده با و الیه سه بندی بسته ضوابط مطابق باید نمونه انتقال

 انتقال و نقل هایروش برای باید هستند بالینی های نمونه نقل و حمل مسئول که کارکنانی. شود انجام خطرناک

 کرده تمرین و دیده آموزش ظرف، شکستن از ناشی نمونه احتمالی ریختگی یا نشت موارد گزارش و ثبت و ایمن

 .کنند رعایت را  المللی بین و ملی استانداردهای و ضوابط قوانین، کامل بطور و باشند

 حاوی که( VTM) ویروس انتقال محیط از ویروسی تشخیص هایآزمایش انجام جهت بالینی نمونه انتقال برای

 مقدار یا و خشک صورت به سواب باکتری، و قارچ کشت برای. شود استفاده است باکتری ضد و قارچ ضد هایمکمل

 .شود اجتناب بالینی نمونه مکرر ذوب و انجماد از. شود منتقل استریل آب کمی بسیار

 الزم اطالعات کردن فراهم و آزمایشگاه با موثر ارتباط برقراری

 و شده پر درستی به تشخیصی درخواست های فرم و خورده برچسب درستی به باید آزمایشگاهی های نمونه

 .باشد شده ارائه بالینی اطالعات

 :است زیر شرح به شود درج بالینی نمونه برچسب روی بر باید که اطالعاتی حداقل

 بیمار خانوادگی نام و نام •

 بیمار پاسپورت شماره/  ملی کد •

 کننده ارسال مرکز یا بیمارستان نام •

 گیری نمونه تاریخ •

 بالینی نمونه نوع •

 درخواستی تشخیصی آزمایش نام •

 

 به است ممکن نتایج صحیح تفسیر و تکمیلی هایآزمایش تشخیصی، آزمایش انجام برای آزمایشگاه

 :باشد داشته نیاز زیر اطالعات

 نام منحصربفرد، عددی شناسه دائمی، اقامت نشانی جنسیت، تولد، تاریخ کامل، نام: بیمار اطالعات •

 تماس اطالعات و نام معالج، پزشک تماس اطالعات و نام بستری، اتاق یا بخش نام بیمارستان، نشانی بیمارستان،

 .آزمایش نتیجه گزارش گیرنده

 درخواستی آزمایش •

 هایدرمان واکسیناسیون، آزمایشگاهی، نتایج سایر گزارش شامل) بیمار مرتبط سوابق و بالینی تظاهرات •

 میکروبی ضد

 (خطر عوامل اپیدمیولویک، اطالعات شده، دریافت •
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 :آزمایشات انواع

 کامل ژنوم ترتیب و( RT-PCR، NAAT-Nucleic acid amplification tests) تنفسی هاینمونه •

 در اول نوبت: گرددمی انجام نوبت دو در و باشدمی الزم قطعی موارد تایید برای تست این ،خون سرم نمونه •

 مورد نوبت یک در منفرد صورت به تست اگر. شودمی گرفته بعد هفته 4 تا 0 دوم نوبت و بیماری شروع اول هفته

 .شود اخذ بالینی عالئم اولین شروع از بعد هفته سه حداقل باید گیرد قرار بررسی

 

 :آزمایشات نتایج و موارد گزارش

 گزارش. گردد گزارش مربوطه مسئول و مرکز به باید بودن منفی یا مثبت از اعم شده اخذ هایتست تمامی نتایج

 نتایج مکتوب گزارش. گردد اعالم هابیماری کشوری مدیریت مرکز به منحصرا  را قطعی و مثبت نتایج فوری

 مرتبط هایسازمان به رسمی مکاتبه طریق از باید فوری، گزارش از پس ساعت 24 ظرف حداکثر آزمایشگاهی

(WHO )(1-2) شودمی اعالم. 

 

 

 

 1۹:54 - 1۹28اسفند  8 پنج شنبه آمار کشوری کرونا،
 

 !رسید نفر  954 به کرونا مبتالیان تعداد

 .داد خبر گذشته ساعت 24 در کرونا ویروس به مبتال مورد 13۱ شناسایی از بهداشت وزارت سخنگوی

 خبر، شبکه رسانی اطالع پایگاه گزارش به

 این قربانیان شمار هموطنان از دیگر تن ۷ باختن جان با متاسفانه: گفت خبر شبکه با زنده ارتباط در پور جهان دکتر

 .یافت افزایش نفر 2۱ به کشور در ویروس

 

 نفر ۹8 :کرد اعالم زیر شرح به را هااستان در گذشته ساعت 24 در شده کشف موارد آمار بهداشت وزارت سخنگوی

 استان نفر 2 اصفهان، استان نفر 8 همدان، استان نفر 1 قم، استان نفر 2 گیالن، نفر 9۹ تهران، استان

 نفر 9 سمنان، استان نفر ۹ رضوی، خراسان استان نفر 1 البرز، استان نفر ۹ اردبیل، استان نفر 4 مازندران،

 آذربایجان استان نفر 1 یزد، استان نفر 1 کردستان، استان نفر 1 لرستان، استان نفر ۹ کرمانشاه، استان

 .شرقی آذربایجان استان نفر 9 و غربی

 

 یک تا عالی آموزش مراکز و هادانشگاه تمامی کرونا، با مبارزه ملی ستاد اساس بر: گفت همچنین پور جهان دکتر

 .شد نخواهد اداری کادر شامل البته که بود خواهد تعطیل هفته
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 دیده هاآن در کرونا ویروس که هاییاستان در بهداشت وزارت تصمیم اساس بر: گفت هم مدارس تعطیلی درباره وی

 ادامه درباره و شد خواهد ابالغ جمهور رئیس توسط شب فردا که بود خواهد تعطیل آینده هفته روز 0 تا شده

 .شد خواهد گیری تصمیم هاتعطیلی

 

 همچون مذهبی، غیر و مذهبی از ائم تجمعات، تمامی هفته این: کرد تاکید همچنین بهداشت وزارت سخنگوی

 ورزشی مسابقات تمام. شد نخواهد برگزار خطر پر مراکز در جمعه نماز و است ممنوع عروسی مراسم و ها، میهمانی

 .شد خواهد موکول آینده به ورزشی مدیران صالحدید صورت در و شد خواهد برگزار تماشاگر بدون

 

 این ثواب قطعا و شد نخواهد برگزار امسال اعتکاف معنوی مراسم جامعه، سالمت حفظ منظور به: گفت همچنین وی

 .نیست معنوی مراسم این در حضور از کمتر اقدام

 

 ترینامن: افزود و کنند خودداری شهری برون سفر گونه هر از جد طور به خواست مردم از دیگر بار پور جهان دکتر

 .(0) کندمی کمک بیماری گسترش به سفر زیرا است، خودمان شهر و منزل جا

 

 15:14 - 1۹28اسفند  2جمعه  آمار کشوری کرونا،
 

 نفر از مبتالیان کرونا  2۹بهبود 

مبتالیان نفر از  2۹)کرونا( تا امروز  12ابتال به کووید سخنگوی ستاد مدیریت کرونا: با وجود ادامه سیر صعودی 

 .بهبود یافته و از مراکز درمانی مرخص شده اند

  به گزارش پایگاه اطالع رسانی شبکه خبر،

ها مورد جدید به کرونا گفت: به تفکیک استان 140دکتر کیانوش جهانپور در مصاحبه با شبکه خبر با اعالم ابتالی  

مورد، استان  11مورد، استان قم  94استان گیالن مورد جدید از روز گذشته تا امروز،  نفر ۱4در استان تهران 

مورد، استان  1مورد جدید از روز گذشته تا ظهر امروز، استان اردبیل  1مورد، استان مازندران  11اصفهان 

آذربایجان  مورد، 9مورد، قزوین  9مورد، کردستان  9مورد، سمنان  ۹مورد، استان مازندران  ۹البرز 

مورد، که متاسفانه با احتساب آمار  9مرود استان گلستان  ۹مورد جدید، استان خوزستان  5شرقی 

 نفر دیگر از هموطنان فوت کرده اند. 8جدید 

ترین جا برای افراد منازل سخنگوی ستاد مدیریت کرونا با خواهش مجدد از هموطنان که در منازل بمانند که امن

در کشور گزارش شده  1۱نفر ابتالی قطعی به کووید  0۳۳های گذشته وع آمار با احتساب آمار روزاست، افزود: مجم

 های گذشته بهبود یافته و از مراکز درمانی تخریص شده اند.نفر ظرف روز ۷0که از این تعداد 

https://www.irinn.ir/fa/news/769753/بهبود-۷۳-نفر-از-مبتلایان-کرونا
https://www.irinn.ir/
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ابتال به این بیماری  را بر اثر های گذشته تا امروز ظهر جان خودشاننفر متاسفانه ظرف روز ۹5جهانپور افزود: 

 از دست داده اند.

سال  11سال است و میانگین سنی فوت شدگان باالی  41شدگان بیش از او افزود: میانگین سن بستری 

 .(0) گزارش شده است
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 15:4۹ ساعت 92/9/9191 تاریخ تا جهان سطح در کرونا ویروس به مبتالیان آمار

 
 

 
 به ابتال spot map همراه به بهبودی و میر و مرگ شده، داده تشخیص تایید موارد کل تعداد( 1 شکل 

 جهان سطح در ویروس کرونا

 نفر 89121 مبتالیان کل تعدا

 نفر 9815 میر و مرگ موارد کل تعداد

 نفر ۹۹192 یافته بهبود موارد کل تعداد

 

 پرخطر های خوشه مناطق این نوعی به اروپاست، سپس و آسیا منطقه در بیماری شیوع بیشترین شکل به توجه با

(high risk cluster )و hotspot دهند می تشکیل را ها. 
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 فوریه 2۷ امروز تا ژانویه 23 از یافته بهبود موارد تعداد و بروز موارد تعداد روزانه روند (9 شکل

 

 به. شدند گزارش نفر 9211 یافته بهبود موارد تعداد و 225 بیماری بروز موارد تعداد 2۷/2/2323  روز در

 در بهبودی میزان کاهش و حال در تدریج به بیماری بروز که است آن از حاکی نتایج این (overall)کلی صورت

 .شدبا می افزایش حال

 
 

 
 جهان چین، منحنی بروز بیماری در ایران، (۹شکل 

 است. بوده مواجه یبا کاهش محسوسفوریه  2۱فوریه تا  12 خیاز تار یماریروند بروز ب با توجه به نمودار
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 تعداد کل موارد فعال و غیر فعال و توصیف شرایط آنها  (5شکل 

 صعودی سیر و است شده اضافه فعال موارد تعداد به ژانویه 2۱ از کنید، می مشاهده ها نمودار در که همانطور

 2۱ در درصد 29 به فوریه 2 در درصد 48 از یافتگی بهبود میزان نیز مقابل در و است داشته باالیی نسبتا

 این همه که است کرده پیدا کاهش درصد 8 به درصد 51 از مرگ میزان تاریخ همین در و است رسیده فوریه

 (.4-5) دارد 1۱-کووید پاندمی کنترل جهت بیماری از مراقبت نظام تقویت از حاکی موارد
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 91:9۹ ساعت 98/9/9191 تاریخ تا جهان سطح در کرونا ویروس به مبتالیان آمار

 

 

ابتال به  spot mapه همراه بتعداد کل موارد تایید تشخیص داده شده، مرگ و میر و بهبودی ( 1شکل 

 در سطح جهان کرونا ویروس
 

 نفر 8۹812مبتالیان تعدا کل 

 نفر 9812موارد مرگ و میر تعداد کل 

 نفر ۹1181موارد بهبود یافته تعداد کل 

 پرخطر یمناطق خوشه ها نیا یبه نوع، ستا و سپس اروپا ایدر منطقه آس یماریب وعیش نیشتریبا توجه به شکل ب

(high risk cluster و )hotspot دهند یم لیها را تشک. 
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 فوریه 2۳ژانویه تا امروز  23از روند روزانه تعداد موارد بروز و تعداد موارد بهبود یافته  (9شکل 

به صورت نفر گزارش شدند.  0433و تعداد موارد بهبود یافته  1133تعداد موارد بروز بیماری  2۳/2/2323در روز  

میزان بهبودی در حال  در حال کاهش و به تدریجاین نتایج حاکی از آن است که بروز بیماری  (overall) کلی

 می باشد.افزایش 
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 تعداد کل موارد فعال و غیر فعال و توصیف شرایط آنها  (۹شکل 

نسبتا  یصعود ریبه تعداد موارد فعال اضافه شده است و س هیژانو 2۱از ، دیکن یهمانطور که در نمودار ها مشاهده م

 دهیرس هیروف 2۷درصد در  ۱0به  هیروف 2درصد در  5۳از  یافتگیبهبود  زانیم زیداشته است و در مقابل ن ییباال

از  یموارد حاک نیکه همه ا کرده است دایدرصد کاهش پ ۷درصد به  41مرگ از  زانیم خیتار نیاست و در هم

 .(4-5) دارد 1۱-دیکوو یجهت کنترل پاندم یمارینظام مراقبت از ب تیتقو
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 بر اثر کرونا بر حسب کشورمقایسه تعداد مبتالیان و تعداد مرگ ( 5شکل 

 

 

 خاورمیانهموارد ویروس کرونا در ( 4شکل 
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 قطعی موارد گیریهمه منحنی
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 با بیماری کرونا بایدها و نبایدها در ارتباط
 

 به را عفونت و سالمت کنترل برای عمومی اقدامات باید COVID-19 با مرتبط های آسیب کاهش برای •

 تغییرات نیز جهان سطح در منطقه کشور، سطح بر عالوه و بدانیم ضروری ویروس جهانی شیوع کردن محدود منظور

 . کنیم دنبال را

 جداسازی و زودهنگام تشخیص در باالیی اهمیت از سینه قفسه رادیوگرافی عکس به نسبت سفر سابقه •

 .کرد استفاده نیز مورد این در سارس پنومونی در آمده بدست تجربه از توان می که دارد بیماری و مشکوک موارد

 یا. دارند را دیگری کشور تابعیت یا هستند ایرانی که آنهایی چه اند آمده چین کشور از که افرادی شناسایی •

 قرار کنترل و بررسی مورد باید اند داشته تماس اند آمده ایران کشور به جدیدا که چینی افراد با که هایی ایرانی

 .گیرند

 از افراد تا دهند ارائه مردم به را صحیح اطالعات اینترنت و مجازی های شبکه رسانه، کمک با باید ها دولت •

 .نگذارند اشتراک به دیگران با را خود غیرعلمی نظرات و نکرده استفاده خال این

 مراقبت پرسنل در بیشتر امر این. شد خواهد ثانویه های عفونت در کاهش باعث انسان با انسان تمام کاهش •

 .  شود می احساس بیشتر کرونا به مبتال بیمار با های خانواده و سالمت های

 قبلی اپیدمی در چون و است 2332-2330 سارس کرونای مولد به شبیه درصد ۳2 تا کوروناویروس ژنوم توالی چون

 که کند می حکم سلیم عقل شد دیده تنفسی قطرات ریز بر عالوه نیز مدفوع طریق از بیماری انتقال مرس و سارس

 است بهتر شود، منتقل نیز دهانی -مدفوعی طریق از تنفسی قطرات انتقال از جدا تواند می نیز ویروس این احتماال

 :شود عمل زیر دستورالعمل طبق بیشتر احتیاط برای

 .بشویید را دستهایتان استاندارد صورت به مزاج، اجابت از پس و غذا خوردن از قبل •

 .ببندید را آن درب سیفون، کشیدن از قبل و دستشویی به ورود از پس •

 

 کننده ضدعفونی مواد

 ۱2-۷1اتانول. بماند زنده تواند می شیشه و پالستیک فلزات، همچون اشیایی روی بر روز ۱ تا ویروس این •

 هیچ که آنجا از. گردد می غیرفعال دقیقه 1 گذشت با درصد 1/3 سدیم هایپوکلرید درصد، 5/3 اکسیژنه آب درصد،

 جلوگیری برای بیشتر شیوع از جلوگیری و زودرس مهار نیست، دسترس در ویروس کرونا برای خاصی درمانی روش

 (. ۱-۳) است مهم بسیار عفونی موضوع این کنترل و مداوم شیوع از
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 مسئولین هایتوصیه
 

 پرهیز جدا شلوغ جاهایی در حضور از و نشوید خارج منازل از ضرورت صورت در کرونا کنترل تا

 .کنید

 و کرده خودداری جدا ضرور غیر سفرهای از مردم که کردند تاکید مسئولین کرونا، بیماری اپیدمی کنترل راستای در

 بهداشتی های تیم پرتردد، شهرهای از بسیاری ورودی در طوریکه به. کنید پرهیز جدا شلوغ جاهایی در حضور از

 به مبتال یا مشکوک موارد دیجیتال، های سنج تب از استفاده با بدن حرارت درجه بررسی با و شوند می مستقر

 نشوند مسافرت راهی خواستند مردم همه از مسئولین لذا. کنند می قرنطینه روز 14 مدت به و متوقف را 1۱ کووید

 به مشکوک شهری، مبادی در فردی اگر لذا. کنند سفر برعکس یا و آلوده غیر به آلوده ای منطقه از نکرده خدای یا و

 این تلخکامی باعث که داریم می نگه رفته که شهری همان قرنطینه در روز 14 قطعا دهیم، تشخیص کروناویروس

 .کنند محدود را سفرها مردم که داریم تقاضا بنابراین شد خواهد افراد

 اماکن، این حیاط و صحن به ورود بدو در تا شود می اعمال متبرکه بقاع در حرم به ورود به محدودیت همچنین

 انجام زائران وقفه بی عبور و ها دست کردن ضدعفونی ماسک، نصب بهداشتی، های آموزش جمله از بهداشتی نکات

 مستقر محل، یک در توقف عدم و صحن از مردم هدایت برای نیز خادمین و کنند تجمع و بمانند نباید زائران. شود

 . (۱) شد خواهند

 

 .بگیرند جدی را ها دست مکرر شوی و شست باید مردم

 دارد، درد بدن و سرفه تب، خوردگی، سرما عالئم کسی اگر بگیرند، جدی را ها دست مکرر شوی و شست باید مردم

 سالم افراد در ماسک از استفاده اگرچه. بگیرد فاصله دیگران از و کرده رعایت را بهداشتی نکات خود، خودی به

 با و کنند حفظ را خود آرامش راستا این در مردم است الزم. کنند استفاده ماسک از حتما بیماران اما ندارد، ضرورتی

. بگیرند تماس 1۱3 شماره با دارند، سوالی کروناویروس مورد در چنانچه و کنند همکاری درمان و بهداشت سیستم

 .(13) است 115 نیز، اضطرار شرایط در بیمار انتقال شماره. است مردم سواالت تمامی پاسخگوی سامانه این
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 نقل و حمل وسایل از استفاده و شهر داخل ضروری سفر در کرونا از پیشگیری مورد در نکته پنج

 عمومی

 نکات رعایت ضمن است الزم کرونا از پیشگیری برای عمومی نقل و حمل وسایل یا و تاکسی از استفاده هنگام

 :بگیریم جدی را زیر هایتوصیه فردی بهداشت

 حاوی کننده ضدعفونی ژل یا صابون و آب با را هایماندست خودرو از شدن پیاده از پس و شدن سوار از پیش. 1

 پاک مواد از افراطی استفاده که باشید داشته توجه. دهیم کاهش را ویروس گسترش و ابتال خطر تا کنیم تمیز الکل

 .شود نمی توصیه کننده

 .کنیم اجتناب جدی طور به خود دهان و بینی ها،چشم با آلوده دست تماس از. 2

 سطل در را شده استفاده دستمال. بگیریم آرنج یا دستمال با را خود بینی و دهان جلوی عطسه یا سرفه هنگام. 0

 .بیندازیم دار در زباله

 !عزیز دوست شما برای حتی ممنوع روبوسی و دادن دست. 4

 در ضروری غیر ترددهای از همچنین.بپرهیزیم دارند آنفلونزا یا سرماخوردگی عالیم که کسانی با نزدیک تماس از. 5

 سفری داشتن برای بودیم کرده توصیه نیز این از پیش که طور همان. کنیم خودداری ممکن حد تا هم شلوغ اماکن

 .بنشینید عقب صندلی در که است بهتر ترامن

 این در اندبوده باکتریایی هایآلودگی منشا همیشه هااسکناس. کنیم استفاده آنالین هایپرداخت از ممکن حد تا. ۱

 از استفاده هنگام لزوم صورت در همچنین. کنیم استفاده آنالین پرداخت از توانیممی جاییکه تا است بهتر شرایط

 کار از پس را آن کردن ضدعفونی و صابون و آب با دست شستشوی مانند احتیاطی موارد باید خودپرداز هایدستگاه

 (.11) کنیم رعایت دستگاه با
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 کرونا بیماری با ارتباط در نشده اثبات موارد

 

 غرغره کردن آب نمک .1

 هیچگونه شواعد علمی مبتنی بر موثر بودن این عمل در بیماری کرونا یافت نشده است. 

 

 جهت درمان و تسکین تب موثر است. استفاده از پمادهای چشمی گیاهی .9

 هیچگونه شواهد علمی و پزشکی معتبر بر این ادعا وجود ندارد. 

 

 بخار دادن به ماسک و استفاده مجدد از آن ها .۹

 به شدت انجام چنین عملی )بخار دادن و استفاده مجدد از ماسک ها( را تکذیب کرده است.  WHOسازمان 

 

 برای پیشگیری از کرونا ویروس Cاستفاده از ویتامین  .5

 .شده باشد روسیبردن و نیاز ب ایکردن  یقادر به خنث C نیتامیکه در آن دوز و نشان نداده تاکنون مدرک معتبری

 

 در پیشگیری از کرونا موثر است.  Dاستفاده از ویتامین  .4

و در شرایط آب و  بروز بیشتری دارندهر دو در زمستان  یفعل coronavirusو  SARS-coronavirus با این که

خود می باشد با این وجود هنوز شواهد معتبری مبتنی  در افراد در کمترین مقدار D نیتامیو هوایی زمستان سطح

 حاظ علمی ثابت نشده است. بر این امر وجود ندارد و از ل
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 COVID-19 از ناشی اپیدمی برای قرنطینه و مرور و عبور محدودیت
 

 که "COVID-19 از ناشی اپیدمی برای قرنطینه و مرور و عبور محدودیت" عنوان با ای مطالعه در همکارانش و لی

 اطالع جهت را اقدامات این تاثیر سازی، شبیه از استفاده با دارد، قرار  MedRXiv سرور در و بوده داوری مرحله در

 برای مطالعه این در. کردند بررسی قرنطینه و self-isolation مورد در عمومی آگاهی افزایش و سیاستگزاران

 بر Flow-SEIR مدل از قرنطینه و مرور و عبور محدودیت سیاست ارزیابی همچنین و ها عفونت تعداد تخمین

 به آنجائیکه از مطالعه، این در همچنین. است شده استفاده چین در مهاجرت و شده تائید موارد های داده اساس

 از بخشی عنوان به نیز خانه در محافظتی خود از کنند، محافظت خود از و بمانند خانه در تا است شده توصیه مردم

 .است شده یاد قرنطینه

 شاخص چه هر بطوریکه است، مؤثر بسیار گیر همه بیماری کنترل برای قرنطینه شده، سازی شبیه نتایج براساس

 درصد ۳۱/۳۱ عفونت موارد تعداد( افراد کلیه سازی محدود منزله به) شود می نزدیک یک عدد به قرنطینه اپسیلون

 موارد تعداد کاهش درصد 21-22 گردد، اعمال ها استان بین مرور و عبور و ترافیکی محدودیت اگر و یابد می کاهش

 و مرور و عبور موقع به محدودیت زودتر، هشدار که دهد می نشان مطالعه این نتایج بنابراین،. داشت خواهیم ابتال

 همچنین تجربی نتایج. است مؤثر بسیار هستند، اندک اپیدمی شرایط دارای که مناطقی برای بویژه قرنطینه اقدامات

 کاهش چین در نفر 0۱33 حدود نهایت در باشد، داشته وجود شهری انسداد زودتر روز یک اگر که دهد می نشان

 چه اگر که است داده نشان مطالعه این. بود خواهند خطر معرض در نفر 1۳33 حدود روزه، یک تاخیر با و یابد، می

 به کمک برای مؤثرتر روشی قرنطینه است، مؤثر COVID-19 بیماری گیری همه کنترل در آمد و رفت محدودیت

 تعداد هم هنوز که بپذیریم را واقعیت این باید اپیدمی، توسعه با و است متقاطع عفونت از جلوگیری برای مردم

 است ممکن جمعیت این. ندارند بالینی عالئم فورا  اما دارند، قرار SARS-COV-2 معرض در جمعیت از زیادی

SARS-COV-2 و کنند آلوده کنند می برقرار ارتباط آنها با نزدیک از که را دیگران و کنند حمل روز چند برای را 

 باید قرنطینه و آمد و رفت محدودیت بنابراین. شود ساز مشکل COVID-19 اپیدمی کنترل شود می باعث امر این

 تحت اپیدمی که زمانی تا کنند محافظت خود از خانه در که کرد ترغیب را مردم باید و یابد ادامه طوالنی مدت برای

 .(12) گیرد قرار کنترل

 

 

 

 

 

 



                                         (COVID-19) ویروسروزنگار کرونا 

 

گروه اپیدمیولوژی دانشکده بهداشت و ایمنی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی کاری از  

21 

 

 استفاده مورد RT-PCR تست برای تشخیصی مکمل عنوان به CT تشخیصی تست

 .باشد می فراوان اهمیت دارای و
 

 1314 مطالعه این در. باشد می RT-PCR تست مقابل در CT تست تشخیصی ارزش تعیین مطالعه این از هدف

 . اند گرفته قرار بررسی مورد ووهان شهر در فوریه ۱ تا ژانویه ۱ تاریخ از بیمار

 شدن معکوس) بعدی های تست متوالی نتایج و اند بوده RT-PCR تست چندین دارای که مواردی آنالیز برای

 4 فاصله با نوبت چندین در که CT تست نتایج با و اند شده گرفته نظر در( مثبت به منفی و منفی به مثبت از تست

 درصد RT-PCR، 5۱ تست با افراد کل از که است داده نشان نتایج. اند شده مقایسه است شده انجام روز

 نتایج اساس بر. اند بوده مثبت افراد( 1314/۳۳۳) درصد CT، ۳۳ تست با و اند بوده مثبت موارد( 1314/۱31)

( ۱31/5۳3) درصد CT، ۱۷ تست تشخیصی حساسیت است بوده طالیی استاندارد عنوان به که RT-PCR تست

 عنوان به درصد CT، 4۳ تست در منفی مورد 03۳ از. است بوده( 410/03۳) درصد ۷5 آن ویژگی و است بوده

 .اند بوده محتمل آن درصد 00 که اند شده گرفته نظر در مشکوک موارد

 برای و روز 5 حدود RT-PCR با منفی اولیه تست شدن مثبت برای زمانی فاصله میانگین که دهد می نشان نتایج 

 مثبت آنها CT اولیه تست نتایج که افرادی درصد ۱0 تا ۱3. باشد می روز ۷ حدود مثبت اولیه تست شدن منفی

 های تست در افراد درصد RT-PCR 42 تست نتایج شدن مثبت با همزمان یا قبل اند، شده کرونا به مبتال بوده

 این نتایج از.  است بوده RT-PCR تست شدن منفی از قبل نتایج این که اند داشته بهبودی های نشانه  CT بعدی

 به تواند می و. باشد می COVID 19 تشخیص برای باال حساسیت دارای  CT تست که آید می بر چنین مطالعه

 (.10) رود کار به تشخیصی اولیه گزینه عنوان
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Favipiravir از ناشی مهلک های عفونت درمان موثر ویروس ضد داروی RNA 

virus 
 

 پاسخگویی از و ندارد قطعی درمان دیگر ویروسی های بیماری همچون کرونا ویروس به ابتال اینکه به عنایت با

 عالمتی های درمان رابطه این در پزشکان عمومی پروتکل نیست برخوردار ها بیوتیک آنتی کاربرد در مناسبی

 و مراقبت نیز جهانی بهداشت سازمان است( استراحت و مایعات مصرف سرفه، تب، کننده برطرف داروهای همچون)

 .است دانسته بیماری این با مبارزه ه را ترین مناسب و بهترین را ابتال از پیشگیری

 حداقل یا و درمان جهت مطلوب کارایی با دارویی به بتوانند که تالشند در ها کلینیسین و دانشمندان وجود این با

 بیوتکنولوژی رشد ملی مرکز از یاترونگ سون راستا همین در .یابند دست بیماری از ناشی عوارض و عالئم کاهش

 که کردند معرفی شد داده توضیح مبسوط بطور نگار روز این نخستین شماره در که را فسفات کلروکین داروی چین

. گرفت صورت Hunan, Guangdong های استان در چین بیمارستان 13 در که است تحقیقاتی از حاصل نتیجه

 موثر چین در تحقیقات کرد اعالم نیز مارسی هایبیمارستان شناسیعفونت بخش رئیس رائول پروفسور طرفی از

 میلی 533 دوز با ماالریا، درمان داروی کلروکین، مبنای بر درمان این. دادند نشان را کرونا به ابتال درمانی شیوه بودن

 جدی عوارض با دارو این لیکن.است شده تایید چینی مقامات توسط بررسی این و است روز ده مدت به روز در گرم

 ضد داروهای از دو هر که Remdesivirو Favipiravir داروهای اینرو از .است برخوردار چشمی و کبدی کلیوی

 می Favipiravir داروی از چین بهداشت وزارت تایید از حاکی چین از ها گزارش .شدند معرفی باشند می ویروس

 شدید تب و Lassa virus ابوال چون هایی بیماری درمان در خود anti-RNA virus اثر با دارو این. باشد

 عدم اثر نماید می متمایز داروها سایر از را آن که دارو این خصوصیت مهمترین.میرود بکار هم ترومبوسیتوپنی

 دارو این تاثیر بررسی به ژاپن و آمریکا در متعددی درمانی های تریال است آن مصرف از ناشی دارویی مقامت

 .باشد می دست در انسانی و حیوانی مطالعات در oseltamivir تجویز با همراه آن درمانی اثرات بویژه و پرداخته

 های خانم در شده دیده حیوانی مطالعات در که آن از ناشی امبریوتوکسیسیتی و تراتوژنیک اثرات بعلت دارو این

 .دارد مصرف منع باردار

 در لیکن دارد Oseltamivir با مشابهی efficacy کم های دوز در دارو این که است آن نشانگر ها تریال کلینیکال

 .است بیش آن آنفلونزایی ضد اثرات دوزباال

 در اما است، مؤثر انسان هوایی مجاری اصلی هایسلول بر و است پیرازینکاربوکسامید از مشتقی ویروس آنتی این

 مورد هایروش از دیگر یکی عنوان به دارو این. دارد وجود تردید همچنان آنفوالنزا درمان در آن اثربخشی مورد

 .است شده تایید کرونا درمان برای چین در آزمایش

 میگردد دارویی مقاومت عدم به منتج که خود خاص فارماکولوژیک خاصیت و اثر مکانیسم بعلت دارو این نهایت در

 (. 14) گیرد می قرار استفاده مورد کرونا جمله از ویروسی های پاندمی در ویروس ضد داروهای سایر مراهه به
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