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وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی -معاونت بهداشت -مرکز مدیریت بیماریهای واگیر
تازه های)(COVID-19

 FDA امریکا یک کیت تشخخخ یر عخخخری  COVID-19را که میتواند ظرف مدت  45دقیقه بیماری را
تش یر دهد مورد تایید قرار داده اعت .این کیت روز شنبه(  )1399/1/2مجوزهای الزم را کسب کرده
ا عت  .مزیت این ت ست این ا عت که آموزش خا صی برای ک سی که می خواهد آن را مورد ا عتفاده قرار
دهد الزم نیست.
 روز گذشته یک مقاله توعط محققین چین منتشر شده اعت که تجویز کلروکین را به عنوان یک داروی
پروفیالکتیک برای کسخخانی که در مضرآ آلودگی قرار گرفته اند مورد تایید قرار داده اعخخت .این دارو از
چسبیدن ویروس به عطح علول میزبان و ورود آن به داخل علول میزبان جلوگیری می کند  .البته الزم
اعت این مقاله به دقت پیگیری شود.
 گزارش انتقال ثانویه  SARA-CoV-2به یک شیرخوار در ویتنام :
ویتنام بروز اولین مورد ابتال به  COVID-19در شیرخواری  3ماهه را گزارش کرده ا عت که در تاریخ  23مارس
 2020در  Lancetدرج شده ا عت .بیمار شیرخوار  3ماهه و مونث که از قبل از ابتال به این بیماری از عالمت
کامل برخوردار بوده و در طول دوران جنینی و تولد نیز هیچ کمپلیکا عیونی ندا شته ا عت .به طور کامل از شیر
مادر تغذیه می شده و عابقه واک سینا عیون نیز کامل بوده ا عت .از  2تا  5فوریه شیرخوار دچار عالئم آبریزش
بینی و احتقان بینی شده ا عت و در این مرحله هیچ یک از عالئم عرفه  ،تب  ،ا عتفراغ ،ا عهال ،ویزینگ در ریه
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یا تنگی نفس را ندا شته ا عت ،فقط کمی بی قراری دا شته ولی شیر خوردن وی طبیضی بوده ا عت .در

فوریه دچار تب خفیف ( 37.6درجه عانتی گراد ،زیربغل) شده و در نتیجه در بیمارعتان بستری می شود .به
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دلیل عابقه تماس م ستقیم با مادر بزرگش که مورد قطضی  COVID-19بوده ا عت نمونه عواپ نازوفارنکس از
شیرخوار تهیه و در برر عی به روش  ، RT-PCRویروس  SARA-CoV-2در نمونه شیرخوار مذکور تایید شده
اعخخت .بیمار در تاریخ  11فوریه به بیمارعخختان ریفرال اطفال ارجاش شخخده اعخخت که عالئم حیاتی و یافته های
آزمایشگاهی در این مرحله به شرح زیر بوده اعت :
 oدرجه حرارت بدن 36.5 :درجه عانتی گراد
 oتضداد تنفس  45 :بار در دقیقه
O2sat : 98% o
 oعم ریه نرمال و عالئم تنفسی نداشته اعت.
 oضربان قلب  140 :بار در دقیقه
 oعایر مضاینات فیزیکی نرمال بوده اعت.
 oرادیو گرافی قفسه عینه نرمال و تنها یافته  enlargementخفیف عایه مدیاعتن بوده اعت.
 oاولترا عوند قلبی نرمال گزارش شده اعت
 oبررعی های آزمایشگاهی شیرخوار :
o
o
o
o
o
o

Total WBC: 10.23 *10 9cells/L
Neutrophil count: 1.19 *10 9cells/L
Lymphocyte cell count: 8.3 *10 9cells/L
CRP: 0.32 mg/L
Serum creatine kinas : 224 U/L
تست های انجام شده برای ویروس آنفلوانزا و پانل تنفسی منفی گزارش شده اعت.

شخخیرخوار همراه با مادرش در شخخرایط ایزوله قرار گرفته اند و به مادر توصخخیه شخخده اعخخت که از ماعخخک جراحی
اعتفاده نموده  ،بهداشت دعت را رعایت کند و شیردهی کودک ادامه داشته باشد.
شخیرخوار به مدت  5روز تحت درمان با آزیترومایسخین به میزان  10 mg/kgقرار گرفته و شخرایط وی در مدت
بستری در بیمارعتان  stableگزارش شده اعت .نمونه های مجدد عواپ نازوفارنکس تهیه شده از وی در
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تاریخ های  14و  17فوریه منفی گزارش شده و بیمار با حال عمومی خوب از بیمارعتان ترخیر شده اعت.

 در پیگیری های انجام شده عابقه  close contactمادر بزرگ شیرخوار با مورد قطضی COVID-19
که از ووهان چین بازگشته اعت تایید شده اعت .از عوی دیگر تنها عابقه تماس شیرخوار با فرد مبتال
به  COVID-19حضور در خانه مادربزرگ و تماس با وی در تاریخ  28و  29ژانویه بوده اعت .عایر افراد
خانواده که در تماس بوده اند نیز مورد برر عی قرار گرفته اند که نتایج برر عی نمونه های تهیه شده از
جمله نمونه های تهیه شخخده از مادر شخخیر خوار منفی گزارش شخخده اعخخت  .لذا محققین ویتنام مضتقد
هستند که انتقال عفونت به شیرخوار مبتال در قالب یک انتقال ثانویه و از مادربزرگ به شیرخوار صورت
گرفته اعت.
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تعداد کل موارد و موارد جدید عفونت با ) Coronavirus disease (COVID-19گزارش شده در دنیا  ،لغایت 4فروردین 1399

موارد بیماری در دنیا:
تعداد کل موارد تایید شده آزمایشگاهی 40788(332930مورد جدید)

تعداد کل موارد مرگ  1727( 14510:مورد جدید)

منطقه غرب اقیانوس آرام
تعداد کل موارد تایید شده آزمایشگاهی 850( 95637مورد جدید)

تعداد کل موارد مرگ  35( 3473 :مورد جدید)

منطقه اروپا
تعداد کل موارد تایید شده آزمایشگاهی 20131( 171424مورد جدید)

تعداد کل موارد مرگ  1318( 8743 :مورد جدید)

منطقه جنوب شرق آسیا
تعداد کل موارد مرگ  13( 58:مورد جدید)

تعداد کل موارد تایید شده آزمایشگاهی 519( 1776مورد جدید)

منطقه مدیترانه شرقی
تعداد کل موارد تایید شده آزمایشگاهی 1706( 25375مورد جدید)

تعداد کل موارد مرگ  145( 1741:مورد جدید)

منطقه آمریکا
تعداد کل موارد تایید شده آزمایشگاهی 17331(37016مورد جدید)

تعداد کل موارد مرگ  213( 465:مورد جدید)

منطقه آفریقا
تعداد کل موارد مرگ  3( 23:مورد جدید)

تعداد کل موارد تایید شده آزمایشگاهی 251( 990مورد جدید)

ارزیابی خطر  WHOبرای کل دنیا :بسیار باال
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توزیع جغرافیایی ) Coronavirus disease (COVID-19در دنیا  ،لغایت  4فروردین 1399

 در  24ساعت گذشته 3کشور/منطقه جدید به مجموع کشورهایی که موارد  COVID-19را گزارش کرده اند اضافه شده است  .شامل:
در منطقه آفریقا ( ، ) 1در منطقه آمریکا( ،)1در منطقه مدیترانه شرقی( ) 1
 از ابتدای شروع همه گیری COVID-19اقدامات پیشگیری و کنترل عفونت مهم ترین فاکتور در اقدامات پیشگیری و مهار این
طغیان بوده اند.
 از مجموع کشورهایی که تا کنون موارد تایید شده آزمایشگاهی بیماری را گزارش کرده اند 53 ،کشور/منطقه در منطقه اروپا19 ،
کشور در منطقه مدیترانه شرقی 14 ،کشور در منطقه اقیانوس آرام غربی 32،کشور در منطقه آمریکا 9 ،کشور در منطقه جنوب شرق
آسیا و  39کشور در منطقه آفریقا هستند.
 پس از چین بیشترین موارد بیماری مربوط به ایتالیا (59138مورد) ،ایاالت متحده آمریکا (31573مورد) ،اسپانیا( ، )28572آلمان
(24774مورد)  ،جمهوری اسالمی ایران و فرانسه ( 15821مورد) می باشد.
 ک شورهای با گزارش موارد بیماری در منطقه مدیترانه شرقی( 19 )EMROک شور می با شد که عبارتند از  :جمهوری ا سالمی ایران،
پاکستتتان( 784مورد) ،عربستتتان ستتعودی(511مورد)  ،قطر ( 494مورد) بحرین(337مورد) ،مصتتر(327مورد) ،عراق(233مورد)،
لبنان( 248مورد) ،کویت(189مورد) ،امارات متحده عربی(153مورد) ،مراکش(115مورد)،اردن(112مورد)،تونس(  75مورد)عمان(55
مورد) ،افغانستان(40مورد)  ،سودان ( 2مورد)  ،جیبوتی ( 1مورد)  ،سومالی ( 1مورد) و سوریه ( 1مورد)

5

خبر نامهCOVID-19
شماره 1399/1/5-18
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تعداد کل موارد و موارد جدید عفونت ) Coronavirus disease (COVID-19گزارش شده در جمهوری اسالمی ایران  ،لغایت  5فروردین 1399

موارد بیماری در ایران:

تعداد کل موارد تایید شده
آزمایشگاهی24811:مورد
تعداد کل موارد فوت1934:مورد

استان های دارای بیشترین موارد تایید شده
آزمایشگاهی:
استان های دارای کمترین موارد تایید شده
آزمایشگاهی :
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نقشه پراکندگی جغرافیایی عفونت با) Coronavirus disease (COVID-19گزارش شده در جمهوری اسالمی ایران و کشورهای همجوار
لغایت  5فروردین 1399
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چکیده ای از اقدامات انجام شده

دانشگاه علوم پزشکی زاهدان

دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد

 انجام غربالگری در اتباش بیگانه

 راه اندازی آزمای شگاه ت ش یر اخت صا صی
 COVID-19در بیمار عتان شهید صدوقی
یزد

 غربالگری و بیماریابی در مسخافران توعخط
بازرعان بهداشت در پلیس راه و فرودگاه

 راه ا ندازی  13مرکز جام عخخخال مت 16
عخخخاعته جهت ویزیت  ،مراقبت و آموزش
بیماران عرپایی مشکوک به بیماری

 برپایی ایستگاه های غربالگری در ادارات
 ثبت شاغلین در عامانه غربالگری

 نمونه گیری از حدود  1000بیمار مشکوک
و پیگیری اطراف یان کل یه مواردمشخخخکوک
محتمل و قطضی بیماری COVID-19

 راه اندازی مراکز جام عخخالمت  16عخخاعته
ج هت ویز یت  ،مراق بت و آموزش بی ماران
عرپایی مشکوک به بیماری

 راه ا ندازی تیم های غر بالگری مسخخخافران
ورودی به اعخخختان از مبادی فرودگاه  ،راه
آهن و کلیه پایانه های مسخخافربری عخخطح
اعتان

 اجرا برنامه نظارت بر عملکرد مراکز خدمات
جام عالمت شهری در خصوص کرونا
 بیماریابی کرونا در بین متصخخخدیان اماکن
ته یه وتوزی از طریق ث بت در عخخخخا ما نه
عالمت

 آموزش کلیه صنوف  ،کارخانجات و پرعنل
بهداشخخخت و درمان در خصخخخوص راه های
پیشگیری و خود مراقبتی در برابر بیماری

 گندزدائی منازل افراد مشکوک به COVID-
19
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توصیه های بهداشتی
موضوعات اصلی که مردم باید بدانند و به آن عمل کنند:

 آیا زنان باردار در معرض خطر بیشتری از نظر ابتال به  COVID-19هستند؟
طبق اعالم عازمان بهدا شت جهانی در حال حا ضر تحقیقات برای اطالش از تأثیر عفونت  COVID 19بر زنان
باردار در حال انجام اعخخت .داده های فضلی محدود هسخختند  ،اما در حال حاضخخر هیچ مدرکی مبنی بر اینکه خطر
ابتال به شکل شدید بیماری در زنان باردار بیشتر از جمضیت عمومی اعت  ،وجود ندارد.
با این حال آنچه که میدانیم آن اعخخت که زنان باردار به دلیل تغییرات ایجاد شخخده در بدن و عخخیسخختم ایمنی ،
ممکن اعخخت تحت تأثیر برخی عفونت های تنفسخخی قرار بگیرند .بنابراین بسخخیار مهم اعخخت که زنان باردار برای
محافظت از خود در برابر  COVID-19احتیاط های الزم را به کار گیرند و عالئم احتمالی ( از جمله تب ،
عرفه یا مشکل در تنفس) را به مراقب عالمت خود گزارش دهند.

 من یک خانم باردار هستم  ،چگونه میتوانم در مقابل  COVID-19از خود مراقبت کنم؟
خانم های باردار برای پیشخخگیری از ابتال باید همان احتیاط هایی را که عخخایر افراد به کار میبرند رعایت کنند که
عبارتند از :
 oشستشوی مرتب دعت ها با آب و صابون یا محلول ضدعفونی دعت با پایه الکل
 oحفظ فاصله حداقل  1متر با عایر افراد
 oاجتناب از لمس چشم ها  ،بینی و دهان
 oرعایت بهداشت تنفسی
 oدر صورت بروز عالئم تب یا عرفه یا اشکال در تنفس باید عری تحت مراقبت قرار بگیرند  .حتما قبل از
مراجضه به مرکز بهداشتی درمانی به صورت تلفنی هماهنگ کنید.
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 آیا  COVID-19از مادر به جنین یا نوزاد تازه متولد شده وی منتقل می شود؟
طبق اعالم  WHOهنوز نمیتوان به طور قطضی گفت که آیا یک زن باردار در طول بارداری یا زایمان ویروس را به
جنین یا نوزاد خود منتقل می کند یا خیر  .در بررعخخی های انجام شخخده تا کنون این ویروس در نمونه های مای
آمنیوتیک یا شیر مادر یافت نشده اعت.

 آیا زایمان مادران باردار با تشتتصیم مورد مشتتکو

یا قطعی ابتال به  COVID-19باید از طریق

سزارین انجام شود؟
خیر WHO.تو صیه میکند که انجام عزارین فقط باید بر ا عاس اندیکا عیون های پز شکی تضریف شده با شد
.تضیین روش زایمان باید براعاس شرایط مادر باردار و با صالحدید مت صر زنان مربوطه انجام شود.

 آیا مادران با تشصیم  COVID-19میتوانند به فرزند خود شیر بدهند؟
بله .این گروه از مادران میتوانند شخخخیردهی به فرزند خود را ادامه دهند ،فقط باید نکات زیر را به دقت رعایت
کنند:
 oرعایت بهداشت تنفسی در طول شیردهی به صورت اعتفاده از ماعک تنفسی
 oشستن دعت ها قبل و بضد از تماس با کودک
 oتمیز کردن و ضدعفونی روتین عطوحی که آن ها را لمس میکنند
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 آیا در صتتورت ابتال به  COVID-19می توانم نوزاد تازه متولد شتتده خود را لمس و از او نگهداری
کنم؟
بله .تماس نزدیک و زود هنگام با نوزاد و تغذیه انحصاری نوزاد از شیر مادر به رشد نوزاد کمک میکند.
مادر باید به جهت انجام موارد زیر مورد حمایت خانواده قرار گیرد:
o
o
o
o

انجام شیردهی ایمن با رعایت دقیق بهداشت تنفسی
لمس پوعت مادر با پوعت با نوزاد
اعتفاده از یک اتاق مشترک برای مادر و نوزاد
مادر باید قبل و بضد از لمس کودک دعت های خود را به طور صحیح بشورد و تمام عطوح نیز تمیز نگه
داشته شوند.
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