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 در کشـور اقدامات مؤثري جهت کنترل اپیدمی صورت پذیرفت. 19-از ابتداي شـناسایی موارد کووید
 بندي است:این مداخالت در سـه حوزه عمده قابل تقسـیم

 اقدامات در راستاي تغییر رفتار مردم و ارتقاي سطح بهداشت فردي )1

 گذاري فیزیکیفاصلهایجاد  )2

 شدهبیماریابی فعال و ایزوالسیون افراد مثبت شناسایی )3

در کنار این  است:شدهصورت بسیار خالصه در شکل زیر اهم اقدامات و مداخالت به ترتیب زمانی آوردهبه

نظیر گروه  ها که با ایثارگري کمدرمانی در بیمارستان-کادر بهداشتیاقدامات، خدمات ارزشمند و اثرگذار 
اي در کاهش بار  است، اثرات قابل مالحظه پزشکی، پرستاري و نیروهاي خدماتی و پشتیبانی شکل گرفته

هاي درمانی کشور  هاي زیاد، شاخصومیر داشته و باعث شده با وجود محدودیتبیماري به خصوص مرگ 
 ییبسزا  ریثأت  زین  مارانیب  يریگیو پ  يغربالگر اقدامات کارکنان حوزه بهداشت در امر  چشمگیري یابد.    يارتقا

دوستی مردم بار دیگر  نظیر، همدلی و نوعهاي کمهمچنین، حمایت؛ داشته است يمار یدر مهار گسترش ب
 تبلوري از فرهنگ غنی کشور به نمایش گذاشته است. 

 

 19-ومیر کوویدبرخی اطالعات مرتبط با غربالگري، ابتال و مرگ

گذاري ناي بیماران با پیامد فوت، بیماران تحت لوله* نسبت به کل بیماران بستري **  
ــتري در بخشو  ــدـید بیـماري منظور بیـماران نـیازمـند بسـ ـهاي ویژه، ـبه عنوان موارد شـ

ده تان بوده و تعداد بیماران ـش تري در بیمارـس اس موارد بـس اند. اطالعات این نمودار براـس
ــبه این ســهم ــتانی و موارد بدون عالمت در محاس ــده  خارج بیمارس ها درنظر گرفته نش

هاي مرگ در یک هفته گذشـته  نه، محاسـبه شـاخصاسـت. به منظور افزایش تعداد نمو
 محاسبه شده است.

 منبع: 

ـ الگـغرب   يرـ
 دارـ قـ م )23/1/1399روز    20تا ساعت   14/12/1398(از  

 70،425،796 شده تاکنونتعداد خدمات ارائه
 0/ 2 اندشده که به پزشک ارجاع شدهدرصد افراد غربال

شده  که مراقبت در منزل براي درصد افراد ویزیت
 23/ 8 ها توصیه شده استآن

براي شده  که درمان سرپایی درصد افراد ویزیت
 0/ 6 ویز شده استجها تآن

شده  که به بیمارستان ارجاع درصد افراد ویزیت
 4/ 5 اندشده

 مارستانیکه در ب مارستانیبه ب نیدرصد مراجع
 28/ 5 دان شده  يبستر

 97/ 3 درصد رضایتمندي از خدمات
  ساعت گذشته)  72موارد ابتال (در  
  54/ 1 )19/ 3( (انحراف معیار)میانگین سنی 

 54) 40 – 70( (دامنه بین چارکی)میانه سنی  
  فراوانی نسبی ابتال در دو جنس (%)

 51/ 9 مرد      
 48/ 1 زن      

فراوانی نسبی بیماران داراي حداقل یک بیماري 
 27/ 1 اي (%)زمینه

هاي بستري در بخش مراقبتفراوانی نسبی بیماران 
 10/ 6 ویژه* (%)

 18/ 0 شدید بیماري** (%)فراوانی نسبی موارد  
  موارد فوت (در هفته گذشته)

 70/ 5) 15/ 1( (انحراف معیار)میانگین سنی 
 73) 64 – 81( (دامنه بین چارکی)میانه سنی  

سال در افراد فوت شده   60  يسن باال  ینسب  یفراوان 
(%) 2 /81 

  فراوانی نسبی فوت به تفکیک جنس بیماران (%)
 58/ 2 مرد   
 41/ 8 زن   

فراوانی نسبی موارد فوت داراي حداقل یک بیماري 
 45/ 1 اي (%)زمینه

سال یا  60فراوانی نسبی موارد فوت  با سن باالي 
 90/ 2 اي (%)داراي حداقل یک بیماري زمینه
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 یر دارد؟ـورهاي گرمس ـري در کش ـیر انتقال کندتـس 19- اري کوویدـآیا بیم 
 محور عنوان به را سازمان جهانی بهداشت، اروپا    

در این  . کرد اعالم مارس 13 در  COVID-19 بیماري
مورد که افزایش درجه حرارت، سیر انتقال بیماري  

هاي بسیاري کند، حدس و گمان را کند می  19-کووید
 از برخی که است شده باعث فرضیه وجود دارد. این

 در انتقال میزان کاهش به اتکا با اروپایی کشورهاي
 آفریقایی  کشورهاي که عقیده  تابستان و این هايماه 
 روبرو خواهند شد، ترکوچک  هايگیريهمه با

 کنند.  اتخاذ خود را اولیه هايسیاست

 چنین  براي  مستندي  اساس  و  پایه  هیچ  حال،  این  با    
در این نمودارها با استفاده از . ندارد وجود ادعاهایی

شده است که هاي دانشگاه جانزهاپکینز نشان داده داده 
آفریقا ییدشده در غرب أاگرچه اولین مورد ابتالي ت

یید اولین أنسبت به اروپا دیرتر رخ داد، ولی پس از ت
مورد در غرب آفریقا، گسترش موارد ابتالي بعدي، 
سریع بود. به ویژه در بورکینافاسو و سنگال که پس از 

یید مورد اولیه، موارد ابتالي بعدي به سرعت افزایش أت
یافت. در واقع منحنی موارد تجمعی در این دو کشور 

رود و آنچه در اروپا اتفاق افتاده است، پیش میمشابه 
کندي در کشورهایی با  از این فرضیه که ویروس به

 کند.یابد، پیروي نمیوهواي گرم انتشار میآب 
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 ) 14:00روزرسانی: ساعت به( 19-کشور اول از نظر ابتال به کووید 15

 نفر  ابتال در میلیون بهبـودي فـوت ابـتـال کشــور 

 1,520 27,314 18,761 503,177 آمریکا 

 3,462 59,109 16,353 161,852 اسپانیا

 2,441 30,455 18,849 147,577 ایتالیا 

 1,913 24,932 13,197 124,869 فرانسه

 1,458 53,913 2,736 122,171 آلمان

 57 77,525 3,339 81,953 چین

 1,086 344 8,958 73,758 انگلستان

 812 35,465 4,232 68,192 ایران

 558 2,423 1,006 47,029 ترکیه

 2,418 5,986 3,346 28,018 بلژیک

 2,849 11,100 1,003 24,657 یسئسو

 1,348 250 2,511 23,097 هلند

 587 6,013 569 22,148 کانادا

 94 173 1,074 19,943 برزیل

 1,517 233 435 15,472 پرتغال 
 

 ژاپـن :19-هاي کشورهاي جهان در مواجهه با کوویدآموختهدرس
است.  نفر 126,476,461 بر بالغ یتیجمع و لومترمربعیک 364,555با مساحت  آرام انوسیاق یغرب منطقهدر  ي ورـکش نـژاپ
 بوده) یدمیاپ شروع کانون( نیچ گانیژاپن از همسا اگرچهشد.  آغاز 1398بهمن ماه  اولکشور از  نیدر ا 19-دیکوو یدمیاپ
 کشور  نیا  در.  استبوده   زیآمیتموفقکشور    نیشده توسط ااقدامات انجام  و  گرفتهقرار  ریثأتتحت  ترکم  اما  ،دارد  ییباال  تیجمع  و
 از ياریبس در که گونهآن دیشد يهاتی. محدوداست شده ییشناسا مرگ مورد 93با  يماریشده بدأییت مورد 3,906 کنون تا

ند کردیم  نقض  را  خانه  در  ماندن  مقررات  که  يافراد  مثال، عنوان  به.  نشد  جادیا  هایژاپن  یعموم  یزندگ  در  دارد،  وجود  کشورها
 . نشدند هـمیجر

 باشد:شده در این کشور شامل موارد زیر میبرخی از تجارب و اقدامات انجام 
  واکنش سریع به اپیدمی و مسدودکردن تمامی مرزهاي هوایی، زمینی و دریایی 
  روز  14وضع قانون قرنطینه اجباري مسافران به مدت 
  ها (ردیابی تماسcontact tracing از زمان شروع اپیدمی ( 
 در مناطق داراي موارد ابتال با  اعمال قرنطینه نسبی ( در ترددها و اجتماعات يریگسختPartial lock down( 
 روحیه باالي مدنی و اطاعت از قوانین توسط مردم 
  و دستمزد   نه یهز  نیمأتهاي اقتصادي حدود هزار میلیارد دالر براي مقابله با پیامدهاي اقتصادي کرونا از جمله  طرح بزرگ کمک

 ها ماندهدرخانه 
 نیچ  از  که   یکسان  دیرواد  ساختکرد که دولت را قادر    اتخاذ  را  یاستیس  نیهمچن ژاپن نه ی کابآلوده.    يکشورها  از  سفر  يزایو  لغو 

 شهروند  هزار 17 و ینیچ هزار 800 و ونیلیم 2 دیرواد ژاپن اساس نیا بر. کند باطل را آمدندیم کشور نیا به  یجنوبکره و
  .کرد لغو را یجنوبکره  اهل
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