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شور ها درگیر پاندمی   ضر  شده اند ولی   COVID-19اگرچه همه ک این همه گیری در تعداد کمی از در حال حا

سوم کل موارد ابتال به این بیماری در دنیا مربوط به        شد. حدود دو  شدت زیادی در حال انتقال می با شورها با  ک

 کشور می باشد. 10

شگاه   UNDPبا همکاری  WHOاخیرا  شکیل   Georgetownو دان - COVIDمرتبط با  Law Labاقدام به ت

کلیه قوانینی که کشااورها برای مقابله با پاندمی اخیر اارا  شاااملنموده اند که به عنوان یک بانک اطالعاتی  19

اعالمیه های اضطراری، اقدامات مربوط به قرنطینه سازی، نظام مراقبت میکنند عمل می نماید . قوانین مربوط به 

، قوانین مربوط به پوشیدن ماسک، فاصله گذاری ااتماعی و دستیابی به دارو و واکسن از       COVID -19 یبیمار

کمک زیادی به ایجاد یک  ی طراحی شااوندخوب چنانچه قوانین بهبدیهی اساات  امله قوانین مذکور می باشااند.

 اند.ولی معموال این قوانین به خوبی طراحی نشده  د نمود ،نسیستم سالمت قوی خواه

صمیم گیری      سرکوب انتقال این بیماری درگیر نمودن مردم و اوامع برای ت شان کرد که بهترین راه  باید خاطر ن

 مبتنی بر شواهد و مدیریت خطر با هدف محافظت از سالمت خود و اطرافیان می باشد.

 است کهاز مردم ماه ها بسیاری   و زندگی میلیاردها نفر از مردم دنیا را از هم گسیخته است   COVID-19 پاندمی

وضعیت نرمال ادیدی داشته باشیم و نمی خواهیم به   باید برای حفظ سالمتی  در حال حاضر   . در خانه مانده اند

ضعیت نرمال قدیم برگردیم.  سایر      و شبانه و  شاهد طغیان هایی از این بیماری در کلوپ های  در هفته های اخیر 

 باید بدانیم که ر مناطقی که اپیدمی ساارکوب شااده بود رد داده اساات. رویداد حتی د دور همی ها بوده ایم. این

 اکثر مردم نسبت به این عفونت حساس هستند و ویروس همچنان در حال چرخش است. همه ما در هنوز
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ادیدترین تعداد موارد بیماری  لذا باید از، نقش داشااته و مسااهول هسااتیم  حفاظت از سااالمت خود و دیگران 

در منطقه خود ، چگونگی دستیابی به اطالعات ادید، چگونگی به حداقل رساندن تماس ها  مطلع    گزارش شده 

 :کنترل کنیمموارد زیر همواره  همچنینبوده و 

o  میکنیم؟ حفظمتر از دیگران را  1آیا فاصله حداقل 

o آیا بهداشت دست را رعایت میکنیم؟ 

o  رعایت میکنیم؟آیا توصیه های ارائه شده توسط سیستم سالمت محلی را 

 

 

 

 

 

 

 

شده ابتال به  اوالی به بعد  ۵از  ست مورد  160000حدود  روزانه ، COVID-19تعداد موارد گزارش  . این بوده ا

اکنون با یک پاندمی چند قطبی نگران هم اهان  در واقع و تعداد ابتال نگرانی های شااادیدی ایجاد کرده اسااات

و هندوستان بدترین وضعیت را شاهد هستند.  موارد بیماری در      آمریکا،برزیل  حال حاضر  در است. کننده موااه 

ست.          سیای میانه، خاورمیانه و آفریقای انوبی هم در حال افزایش ا شورهای آ سیه، ک شورهای دیگری مثل رو ک

 در کشورهای زیر صحرای آفریقا به حد هشدار رسیده است.بیماری وضعیت 

قرار دارد. گزارش دهی موارد بیماری در ابتال سااتان در مقام دوم در کشااورهای منطقه اروپا بعد از روساایه، قزاق 

بتال به اتاکنون حتی یک مورد و تاایکستان  کشورهای آسیای میانه به شدت غیرقابل اعتماد است. ترکمنستان       

COVID-19  شورها   . اندهم گزارش نکرده سی    در این ک ستر سالمت  مردم )به ویژه زنان ( د سیار به خدمات   ب

  .تعداد مبتالیان در منطقه خاورمیانه به باالتر از یک میلیون نفر رسید،  ۲0۲0در اواخر ژوئن  . ستضعیف ا
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اکثر کشااورها همه تالش خود را  ایران، پاکسااتان و عربسااتان سااعودی کماکان باالترین تعداد مبتالیان را دارند.

ه ب ج فارس وضااعیت متفاوت اسااتدر کشااورهای حاشاایه خلی ولی بیماری به کار گرفته انداین برای ساارکوب 

خت صدها تاست. در این کشور  اختصاص داده  بوداه کالنی به سرکوب این بیماری سعودی  عربستان  صورتی که  

ICU  همچنیناست  شده اندازی  درسطح کشور راه  « کلینیک تب»اضافه و صدها    مواودتخت های به مجموع ، 

در عراق حتی امکان ، در مقابل  انجام شده است   به صورت مجازی  کلیه پرسنل کادر بهداشت و درمان  بازآموزی 

منطقه وسااایعی از کشاااور به هی  گونه خدمات بهداشاااتی  امعیت در یمن و واود نداردهم تامین اکسااایژن 

 .یک فااعه انسانی واود دارد داشته و در واقع دسترسی ن

سه ماه     ستان حدود  شد ولی    تعطیلی در هندو سبی برقرار  سخت گیرانه   پس از لغون شعله ، اقدامات  ور بیماری 

 آن هادر مقابل تمام زیاد اساات که به قدری  برخی ایاالتمراکز بهداشااتی و درمانی در امعیت ازدحام . گردید

د و نشده ان بیماری درگیر این کشور  این در حالی است که هنوز ایاالت های بزرگ تر   و مستقر شده است   پلیس 

این که علی رغم  هندوستان در  موااه خواهد شد. بیماری با افزایش سریع انتقال   شور ک به زودی رسد  به نظر می

جر به  منو  هتاثیر مثبتی نداشااات   در واقع به تأخیر انداخت، ولی     مدت کوتاهی   برای  انتقال بیماری را  تعطیلی ها  

سالمت     ایجاد ظرفیت اهت دری تغییر شتر در نظام  شور     های بی ست .در این ک شده ا هزار نفر  100هر  ءازابه ن

 در چنین شرایطی بسیار دشوار خواهد بود. کارپزشک واود دارد و  ۸امعیت کمتر از 

در آمریکای مرکزی و انوبی، برزیل در راس کشااورهای درگیر قرار دارد ولی در مکزیک، کلمبیا، پرو، شاایلی و  

شده و   سر آمریکای التین     درآرژانتین هم هزاران نفر مبتال  سرعت  انتقال بسرا سازمان    در ه  ست.  حال افزایش ا

به خصااوص ی منطقه )کشااورها زیرا در حال بسااته شاادن اساات Pan Americanمنطقه در بهداشاات اهانی 

  .ها متوقف شده است  حق عضویت خود را نپرداخته اند و متاسفانه تمام هماهنگی (آمریکا

 مردم این دواز  %۵ که دهدسوئیس نشان می در اسپانیا و "بررسی شیوع سرمی "دو مطالعهاز منتشر شده نتایج 
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آنتی بادی های که حتی اگر تصور کنیم   ،لذا(%10کشور تست سرولوژیک مثبت دارند )در مناطق شهری حدود      

شده اکثریت مردم دنیا هنوز آلوده که ، باید بپذیریم شده اند  ایمنی  منجر به ایجاد شده  سبت به   ن عفونت ن ایو ن

 حساس هستند. 

 

رسد و به نظر می می کندماه هنوز هم مسیر بسیار پیچیده ای را طی   ۵بعد از   SARS-CoV-2 ویروس

 در بسیاری از مناطق جهان هنوز بدترین ها رخ نداده است.

 

 

 

اعالم سریع نتایج آزمایش مبتالیان به   حاکی از آن است که  محققان هلندی انجام شده توسط   مطالعهیک نتایج 

COVID-19 شار  اند، پیشگیری از ابی افرادی که با آنها در تماس بودهو ردی  درصد بهبود  ۸0را تا  این بیماری انت

 می بخشد. 

 :ه اندایجاد کرد زیر الگویی بر اساس دو فرض در هلند« اوترخت»دانشگاه  محققان

 .گیرد قبل از بروز عالئم عفونت در بیمار صورت می، انتقال ویروس  موارد %۴0 در  تقریبا (1

ویروس، هر فرد آلوده، به طور متوسط خطر انتقال صورت عدم واود راهکارهایی برای کاهش  در (2

 .کندنفر منتقل می۲.۵ بهویروس را 

که به طور بالقوه تماس نزدیک با  )ااتماعی به تنهایی  فاصله گذاریرعایت که ند ه ااظهار داشتاین محققان 

میزان انتقال را به طور  (کند میکم  %70 به میزان رانزدیک های غیر و تماس  %۴0 به میزان افراد آلوده را

 .دهدنفر کاهش می 1.۲متوسط به 

 اعالم سریع نتایج آزمایش مبتالیانبا   COVID-19کاهش انتقال 
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 %۸0با ارائه نتایج آزمایش طی یک روز و ردیابی پژوهشگران مذکور در یافته های پژوهش خود ذکر کرده اند که 

 به %۸0تقال این ویروس را تا ان انتواند، میدر تماس بوده COVID-19مبتال به درصد از افرادی که با بیماران 

بیشترین تاثیر را ، به حداقل رساندن تاخیر در انجام آزمایش به نظر این محققان   .هر بیمار مبتال کاهش داد ازاء

 .در کاهش انتقال ویروس دارد

با فرد  ی را کهتواند شمار افرادمی موارد تماسکنند که ردیابی موثر بینی می محققان با این واود این الگو پیش

نفر  0.۸نفر به  1.۲اند، کاهش داده و انتقال این ویروس را از متوسط در تماس بودهCOVID-19آلوده به 

  .برساند

افرادی که وااد شرایط هستند، آزمایش  %۸0به گفته محققان هلندی، برای دستیابی به این هدف، باید حداقل 

ها باید در همان از تماس  %۸0از شروع عالئم ایجاد نشود و حداقل شوند، هی  تاخیری در انجام آزمایش بعد 

 شناسایی شوند. .شوددریافت میبیمار روزی که نتیجه آزمایش 

 

 

 

 

 :اوالی خود به این موضوع اشاره کرده است که  9کل سازمان اهانی بهداشت در سخنرانی تاریخ دبیر 

 و، ساارخک، فلج اطفال، وبا پنومونیساال،  یبرا نیروت یها واکساانبه دلیل عدم دریافت کودک  ونیلیصاادها م

سهال در معرض خطر   ستند و همچنین ا س  HIV یداروها مرگ ه شورها   یاریدر ب ست.     دچار کمبوداز ک شده ا

 WHOمشکالت پناهندگان، افزایش گرسنگی و فقر در سرتاسر اهان، از امله مواردی است که مواب نگرانی       

کماکان باید مورد از دیگر مسااائلی اساات که ا نیز و بحران آب و هو ی، نابرابریکروبیمقاومت ضااد مشااده اساات. 

 تواه باشد.
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 یهداشت ب ستم یس  کیسالمت،   یاضطرار  موقعیت هایدفاع در برابر  نیبهتردکتر تدروس، ضمن تأکید بر اینکه  

ست، به  قو شورها ی و تاب آور ا صیه   ک ست تو صوص که  نموده ا س    کار کردهایو  یآمادگ در خ سا شت   یا بهدا

 نمایند. یگذار هیسرما یعموم

سومین   صو ای قطعنامه  گردید ی برگزارمجاز صورت سالمت که به   یمجمع اهانهمچنین در هفتاد و   شد  بیت

. در شناخت  تیرا به رسم  یپاسخ اامع اهان  یسازمان ملل در هماهنگ  ستم یو نقش س  WHO یکه نقش رهبر

شورها  این قطعنامه ضو   یاز ک ست درع ست    خوا  کیاز  نانیاطم یاامعه را براکل کل دولت و  کردیتا رو شده ا

النه عاد عیتوز مساااله مهم دیگر در این قطعنامه .رندیر گمنسااجم تر، منصاافانه تر و مرثرتر به کا  یواکنش اهان

 .است یو درمان یصیتشخو تجهیزات ها  واکسن

 
 

 

در صاااورتی که تحت درمان موثر با  HIVعفونت با ویروس  دچارپژوهش های اخیر حاکی از آن اسااات که افراد 

شند      شته با ضد رترو ویروسی قرار دا سایر افراد  ن داروهای  یا  COVID-19شانس بیشتری برای ابتال به    سبت به 

 بروز شکل شدیدتر بیماری ندارند. 

شگیری از ابتال به          HIVافراد مبتال به عفونت با ویروس  شند، باید برای پی ستم ایمنی با سی ضعف  چنانچه دچار 

COVID-19 این موضوع شامل افراد با شرایط زیر می شود:بیشتر احتیاط کنند . 

o  شمارشCD4  کمتر ازcopies/cell ۲00 

o ویرال لود باال 

o  ابتال اخیر به یک عفونت فرصت طلب 

COVID-19 & HIV 
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عفونت در آن ها به این که  HIV مبتالیان به ان گروه از ز سااوی دیگر یافته های مواود حاکی از آن اساات که ا

 خوبی کنترل نشده است ، نسبت به عفونت های تنفسی حساس تر هستند. 

 

 

 عبارتند از: COVID-19در جریان پاندمی  HIVافراد مبتال به عفونت ری به توصیه های ضرو

 

o           صابون به مدت حداقل ثانیه و در شرایط   ۴0رعایت بهداشت دست )شستشوی مکرر دست ها با آب و 

 عدم دسترسی به آب و صابون استفاده از محلول های ضد عفونی کننده دست با پایه الکلی(

o  ااتناب از لمس صورت 

o ت فاصله ااتماعی و پرهیز از نزدیک شدن به افرادی که حتی احساس میکنند بیمار هستند.رعای 

o پوشاندن دهان و بینی با ماسک 

o رعایت بهداشت تنفسی در هنگام سرفه و عطسه و شستشوی دستها با آب و صابون پس از آن 

o طالع به مرکز مشاوره در صورت بروز عالئم سرفه خشک پایدار یا تب ا 

o داروهای ضد رترو ویروسی قطع  عدم 

o عدم تاخیر در دریافت برنامه های مراقبت سالمت 

o انجام فعالیت های ورزشی منظم در منزل، استفاده از رژیم غذایی مناسب و مراقبت از سالمت روان 
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به  مبتالیان نهماها شامار  تاکنون قرنطینه اعمال ابتدای از ، کشاور چین  بهداشات  وزارت رسامی  آمارهای طبق

صدی  90از  بیش کاهش با آنفلوآنزا سیده  مورد هزار ۲۳ به ماه در مورد هزار ۲90 حدود از در ست  ر اطالعات  .ا

 بر نظارت آمار که استرالیا و انگلیس امله از کشورها سایر همچون نیز کانادا در نزااآنفلو مراقب سیستمحاصل از 

 بیماری پورتال همچنین. است  داده خبر آنفلوآنزا به ابتال رآما شدید  افت از میدهند، گزارش را هفتگی نزایاآنفلو

صدی  ۸۳ کاهش از خود هفتگی گزارش آخرین در نیز انوبی کره عفونی های سبت  موارد در شابه  مدت به ن  م

ست  داده خبر قبل سال   از دوره این در عفونی های بیماری به مبتالیان شمار  پورتال، این متخصصان   گفته به .ا

 . است رسیده خود میزان رینکمت به سال

 ۵00 تا و شدید  ابتالی میلیون پنج تا سه  حدود ساالنه  اهان سطح  در ،بهداشت  اهانی سازمان  برآوردهای طبق

 .است مرتبط فصلی نزایاآنفلو با میر و مرگ هزار

 

 

 

 همه از ناشی  اثرات در نتیجه که دهد یمان ش ن ده است ش  تشر من نست ل کیش  پز مجله در که مطالعه یک جینتا

 .شوند دچار مزمن هیتغذ سوء به اهان در گرید کودک ونیلیم 7 به کینزد ، COVID-19 یماریب یریگ

 ۸ کاهش به ،کوتاه زمان مدت یبرا یحت نهیقرنط اعمال از یناشاا ییغذایسااتم ساا و آمدها و رفت در اختالل

 .شودیم منجر یماریب یریگ همه از شیپ با هسیمقا در یمل ناخالص ددرآم رانهس یددرص

 به دنبال اجرای فصلی انزایولآنف آمار کاهش

 COVID-19 پاندمی جریان در اجتماعی گذاری فاصله
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  ارتباط هیتغذ وءس شیافزا با یمل ناخالص درآمدنه سرا کاهش ،)یونیسف( متحد ملل کودکان دوقصن اعالم طبق

 

شانگر  و دارد ست  سال  پنج ریز کودکان انیم در ریم و مرگ موارد شیافزا ن صندوق  اعالم بنابر.ا  شیپ نیا ،این 

 به و برد خواهند رنج هیتغذ ءسو  از که ست ا یالس  پنج ریز کودکان تعداد دیدرص  1۴ شیافزا دهنده اننش  ینیب

 هزار 1۳0 به کینزد فوت نیهمچن .وندش  یم هیتغذ وءس  دچار گرید کودک ونیلیم 6.7 که ست ا مفهوم نیا

 داد خواهد رد قایآفر در موارد نیا از یمین کهاست  شده ینیب شیپ هیتغذ سوء لیدل به گرید سال پنج ریز کودک

 

 

 

ست و بر      ،  در مکزیک از زمان پایان قرنطینه در اول ماه ژوئن COVID-19علت ه میزان مرگ ب شده ا سه برابر 

نیز تعداد موارد بیماری  نفر افزایش یافته اساات. ۳۲796نفر به  10167نهم ماه اوالی از مربوط به آمار اساااس 

 رسیده است.۲7۵00۳به  9۳۴۳۵افزایش یافته و از  %19۴ظرف این مدت 

 نمحدودیتها  بر بدتر شااد تاثیر کم کردن و بودن تعداد موارد بیماری رغم هشاادار باال علی وئنمکزیک در ماه ژ

مجله نیویورک تایمز آشکار کرد که دولت مکزیک   در ماه می مشاغل نمود.  بازگشایی شروع به   تدریجه ب وضعیت، 

سه برابر آمار گزارش   مبتالیانآمار در برخی موارد  و و فوت ارائه نداده است  آمار صحیحی از تعداد موارد بیماری 

 است. در ابتدا به اهت کم اهمیت الوه دادن تهدید ویروس مورد انتقاد قرار گرفته  دولت مکزیکشده است. 

محدودیتها  با اهش تعداد موارد بیماری موااه شااده  از کاهشمکزیک فقط یکی از کشااورهائی اساات که بعد  

ست.  ستان(،      در عنوان مثاله ب شهرها برخی در  ها دولت ا ستر)انگل سترالیا(، پکن)چین(، لیک  ورنظمه بملبورن) ا

 اند.نموده اقدام به قرنطینه محلی ،  ها بازگشایی اارایادید بیماری بعد از  تعداد موارد کاهش

 

 

   قرنطینه در مکزیک پس از پایان COVID-19ناشی از  میر مرگ وافزایش 

British Medical Journal 09 July 2020 
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1 

1 

1 

1 

 انجام بهداشت دست

 انجام بهداشت دست

1 

1 

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

  1399مرداد 13غایت ل

 


