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

هاي ویژه، به عنوان ناي و بیماران نیازمند بستري در بخشگذاري بیماران با پیامد فوت، بیماران تحت لولهنسبت به کل بیماران بستري **  *
اند. اطالعات این نمودار براساس موارد بستري در بیمارستان بوده و تعداد بیماران خارج بیمارستانی و موارد موارد شدید بیماري منظور شده

هاي مرگ در یک هفته گذشته اد نمونه، محاسبه شاخصها درنظر گرفته نشده است. به منظور افزایش تعدبدون عالمت در محاسبه این سهم
 محاسبه شده است. 

ـ الگـغرب   دارـ قـ م )11/1/1399روز    20تا ساعت   14/12/1398(از    يرـ
 63.585.356 شده تاکنونتعداد خدمات ارائه

 5/3 اندبودهدرصد جمعیت تحت پوشش که نیازمند پیگیري  
 8/61 انددرصد افراد واجد پیگیري که مورد پیگیري قرار گرفته

 2/0 اندشده که به پزشک ارجاع شدهدرصد افراد غربال
 3/24 درصد افراد ویزیت شده  که مراقبت در منزل براي آنها توصیه شده است

 6/0 ویز شده استجکه درمان سرپایی براي آنها تدرصد افراد ویزیت شده   
 4/4 انددرصد افراد ویزیت شده  که به بیمارستان ارجاع شده

 4/31 دان شده  يبستر مارستانیکه در ب  مارستانیبه ب  نیدرصد مراجع
 3/97 درصد رضایتمندي از خدمات

  ساعت گذشته)  72موارد ابتال (در  
 7/52 )2/18( معیار)(انحراف میانگین سنی 

 53) 38  –  66( (دامنه بین چارکی)میانه سنی  
  فراوانی نسبی ابتال در دو جنس (%)

 2/53 مرد      
 8/46 زن      

 27 اي (%)فراوانی نسبی بیماران داراي حداقل یک بیماري زمینه
 11 هاي ویژه* (%)بستري در بخش مراقبتفراوانی نسبی بیماران  

 14 فراوانی نسبی موارد شدید بیماري** (%)
  موارد فوت (در هفته گذشته)

 4/67)  4/17( (انحراف معیار)میانگین سنی 
 71)  58  –  81( (دامنه بین چارکی)میانه سنی  

 3/71 سال در افراد فوت شده (%)  60  يسن باال  ینسب یفراوان 
  فراوانی نسبی فوت به تفکیک جنس بیماران (%)

 5/56 مرد   
 5/43 زن   

 6/41 اي (%)فراوانی نسبی موارد فوت داراي حداقل یک بیماري زمینه
سال یا داراي حداقل یک بیماري   60فراوانی نسبی موارد فوت  با سن باالي  

 8/81 اي (%)زمینه

 

  اریخ ا ـت ان  6/01/1399ـت ، از مـی
ـــکوك،  2،940   2690فرد مشـ

شــده و  نمونه آزمایشــگاهی تهیه
مورد قطعی آزمایشگاهی    1،341

 شناسایی شده است.  
   ت ام مراقـب ــاس تعریف نـظ براسـ

وري، تعداد  مورد نیز   2،793کـش
ه عنوان مورد ل ـب الینی   محتـم ـب

اســکن  تی(براســاس نتیجه ســی
د  مورد به عنوان مور 147ریه) و 

الینی در محـدوده   ــکوك ـب مشـ
ــکی البرز   اه علوم پزشـ ـــگ دانشـ
ــده و تحـت   درنظر گرفتـه شــ

 اند.مراقبت قرار گرفته

 هاي تجمعی* ابتال در استان البرز و کشورمقایسه برخی شاخص

 کشـور استان البرز 
 درصد درصد شـاخـص

   ابتـال
 57 55 مرد

 37 30 سال 45-60سن 
 43 37 سال 60سن باالي 

 27 24 ايحداقل یک بیماري زمینه
 - %92 ساکن شهر

   ومیر بیمـاريمرگ
 61 54 مرد

 23 18 سال 45-60سن 
 72 68 سال  60سن باالي 

 34 48 ايحداقل یک بیماري زمینه
اخص وري ارائه* ـش ده در این جدول تجمعی بوده (از ابتداي هاي کـش ـش

ــاخصهـمه ــوري اراـئه روزه 3-7ـهاي گیري) و ـبا شـ ــده در این کشـ شـ
 شیت متفاوت است.فکت

  مورد قطعی آزمایشـگاهی، رتبه نخسـت فراوانی بیماري و شـهرسـتان   67شـهرسـتان کرج با %
 اند.ترین موارد آلودگی را به خود اختصاص دادهطالقان با دو مورد قطعی آزمایشگاهی کم

   ،تان البرز ت و درمان تشـکیل موارد قطعی آزمایشـگاهی را کارکنان حوزه %3/1در اـس ي بهداـش
 اند.  داده
 ارتـند از اـتاق عـمل، بخش ــتـغال ـکادر مبتال ـبه بیـماري عـب ـهاي اورژانس، عفونی، ویژه،  مـحل اشـ

ـــگاه، ـپذیرش، دـیالیز، ویژه قـلب، ارتوـپدي و نیز واـحد  داروـخاـنه،  داخلی، زـنان، رادیولوژي، آزـمایشـ
 بهداشت محیط، درآمد، درمانگاه، دفتر پرستاري و مدیریت بیمارستان.

 

 در استان البرز اولین مورد قطعی بیماري
 1398اسفند   10  :ترخیص تاریخ                     1398بهمن  30تاریخ بستري:  

اله   58خانم   ابقه باـس رطان  ـس افرت و داراي   کبدي مزمن بیماري و  ـس ابقه مـس ت. بدون ـس کین دـش اکن مـش ـس
 اند. سابقه تماس با مسافرینی از قم. مسافرین خود داراي سابقه تماس با بیماران مثبت ر اداشته

 البرز استان در 19-کووید با مقابله براي موجود هايزیرساخت
 18  :ویژه  تخت  137،  فعال تخت  591بیمارستان 
 416  است  شده گزارش گروه این در مورد ابتال 37(  پرستار 8165پزشک و (. 
 ساعت  48:  19- ا دریافت جواب آزمایش کوویدمتوسط زمان تهیه نمونه ت 
 اندازي است. آزمایشگاه در سطح دانشگاه در دست راه 4نجام آزمایشات: ظرفیت استانی ا 
 مورد  4: هاظرفیت نقاهتگاه 

 البرزمنبع: کارگروه تحلیل اپیدمیولوژي دانشگاه علوم پزشکی 
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 نحوه گسترش آن کمک کنند یابیبه رد توانندیکرونا م روسیو یکیژنت هايجهش

ــار پ  هاروسیو  یوقت ــمندان م  افتدیاتفاق م هاییجهش  هادر آن  کنند،یم  دایانتش تکامل   رات،ییتغ نیا  یابیبا رد  توانندیکه دانش
ــف نما  روسیو ــاهده و نحوه ارتباط موارد ابتال را کش  يتا حدود   ز،ین  افتدیاتفاق م  روسیکه در کروناو  یکیژنت  راتیی. تغندیرا مش

منبع   توانندمی  هاداده نیاکننده باشـد.  کنترل آن کمک هايکردن روش  دایدر پ  تواندیو م  دهدیگسـترش آن را نشـان م  ریمـس 
(شــجره   یدرخت خانوادگ  کی  روس،یو هايجهش  یابیکار، دانشــمندان با رد نیا يرا نشــان دهند. برا  يماریب نیا وعیشــ  یاصــل 
 .دهدیرا نشان م روسیدر و یکژنتی انشعاب هاوجود ده د،یجد يکرونا روسیو کیژنت هاينقشه نی. آخرکنندیم جادی) ایکیژنت

گـسترش را   يو الگوها  ادهد وندیتا موارد ابتال را به هم پ  کندیاـستفاده م  روسیاز ژنوم در حال تکامل کروناو  "کیلوژنتیدرخت ف" 
 .دهد شنهادیپ

در حال جهش   روسیو نیکه چگونه ا  دهدی. داده ها نشــان مشــوندیم  یابیرد Nextstrainبا نام   یتیســادر وب  کیژنت  يهاداده
 راتییتغ ی. بررـس ـستین  روسیو  ـشتریب  رـسانیبیقدرت آـس   معناي به هاجهش نی). البته ابارکیروز  15اـست (به طور متوـسط هر 

 . اندمواجه شده روسیمتعدد و یژن هاينایبا ب هاکه کشور دهدینشان م روسیو نیژنوم ا
ت عموم قیاز طر  روسیکردن ومتوقف يفرصـت برا  نیبهتر  ندگوییم  متخصـصـان کردن يو منزو  افتنیمانند:    یمداخالت بهداـش

کمک   روسیگســترش و هنحو  یابیبه رد  تواندیم  روسیو  یاســت که درخت تکامل   ییهمان جا نیافراد در معرض خطر اســت و ا
 .کرده و آن را مهار کند

Source:  https://www.technologyreview.com/s/615317/gene-sleuths-are-tracking-the-coronavirus-
outbreak-as-it-happens/amp/ 

 

 19-از نظر ابتال به کووید ور اول ـکش  15
 نفر ابتال در میلیون وديـبهب وتـف الـتـاب ور ــکش

 431 4,562 2,490 142,793 آمریکا 

 1,616 13,030 10,779 97,689 ایتالیا 

 1,822 16,780 7,340 85,195 اسپانیا

 57 75,700 3,304 81,470 چین

 745 9,211 541 62,435 آلمان

 494 13,911 2,757 41,495 ایران

 615 7,202 2,606 40,174 فرانسه

 288 135 1,228 19,522 انگلستان

 1,741 1,823 312 15,069 سوییس

 1,027 1,527 513 11,899 بلژیک

 634 250 771 10,866 هلند

 188 5,228 158 9,661 کره جنوبی

 109 105 131 9,217 ترکیه

 1,021 636 108 9,200 اتریش

 167 573 65 6,320 کانادا
 

 ورـسنگاپ :19-کوویدي کشورهاي جهان در مواجهه با هاآموخته درس
  بر  بالغ  جمعیتی و  مربع کیلومتر 724  مـساحت  با  ماالیی  الجزایر  مجمع در  آـسیا ـشرقی جنوب  منطقه کـشورهاي از  ـسنگاپور کـشور

ــال  ابتداي از 19-کووید  اپیدمی. اســت  نفر 5٬554٬000 ــد  آغاز  کشــور این  در  میالدي نو س  و   ارتباطات  بیشــترین که  زمانی. ش
.  نمود  آغاز را  کنترلی  اقدامات و بـست را  خود مرزهاي کـشور این  زمان  آن از.  گرفتمی ـصورت چین اـصلی  ـسرزمین به ها  مـسافرت

 تا   اپیدمی  ـشروع  ابتداي از کـشور این در. اـست بوده  بیماري  روند  نمودن  کند و  کنترل  زمینه در موفق هاينمونه از  یکی کـشور این
  زیر  موارد  ـشامل  ـشدهانجام موثر  اقدامات از  برخی. اـست ـشده  ـشناـسایی  مرگ مورد  دو با  بیماري ـشده  ییدأت  مورد  802  تنها  کنون

 د:باشمی
 افراد قرنطینه و اپیدمی اولیه مراحل در موارد از باالیی درصد شناسایی با هاتماس قوي ردیابی و اپیدمیولوژیک بررسی 
 پونومونی موارد و آنفوالنزا به مشکوك موارد همه در آزمایش و بیماري زودهنگام تشخیص 
 رایگان صورتهب تست انجام و آزمایش انجام جهت کلینیک 1000 از بیش ساخت 
 ردیابی  برنامه از  اســتفاده  مانند  پیشــرفته  نظارتی ابزارهاي کمک با  دولت  توســط  گیرانهســخت  و جدي  اقدامات  )Trace 

together (کرونا شیوع بر نظارت براي هوشمند تلفن توسط 
 تجمعات شدنممنوع و اجتماعی گذاريفاصله 
 پاواتس طریق از ابتال از جلوگیري براي مشاوره و مشکوك افراد تعداد مبتالیان، تعداد چون اطالعاتی روزرسانیبه 
  اضطراب و وحشت ایجاد از پیشگیري و سازيآگاه جهت مردم عموم با موثر ارتباط 
 مدرسه یا کار محل در ایشان حضور از پرهیز و پزشک به مراجعه براي بیماري خفیف مئعال با افراد ترغیب 
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