
 

 

31 

99 اردیبهشت 1  



 

 
 

گار علمی رکو 19د کووی -وریوسان روزن 19کووید  –روزنگار علمی کرونا ویروس    

 

Corona.behdasht.gov.ir 

کیوزارت بهداشت، ردمان و آموزش زپش   
معاونت آموزشی      

 لوژیکتحلیل اپیدمیوکمیته         
19کووید          

Journal Watch 
19 دکووی –کمیته تحلیل اپیدمیولوژیکروزنگار   

                      
 
 

 
 
 
 

 
               

 

 

 

 بهداشت  جهانیگایدالین موقت سازمان ؛ 19 داری ایمن در زمان پاندمی کوویدی روزهتجربه .1

 منتظری سعیددکتر ، دکتر مرتضی فالح کرکان
 

 بیشتر به شواهد ازی: ن19به کووید مبتال نی ابحر مارانیب درماندر  نیکلروکیدروکسیه . 2
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؛ 19داری ایمن در زمان پاندمی کوویدی روزهتجربه

 بهداشت  جهانیگایدالین موقت سازمان 

 دکتر مرتضی فالح کرکان، دستیار تخصصی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

 دستیار تخصصی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتیدکتر سعید منتظری، 

 

  مذهبی تجمعات ماه مبارک رمضان،  هایصهمشخیکی از

قبل از اذان صبح داران روزه است که طی آناجتماعی یا  خانوادگی

دور هم )افطار( بعد از اذان مغرب دن روزه کرباز برای)سحر( و یا 

مسلمانان طی این ماه، حضور خود را در  بسیاری ازشوند. جمع می

چنین برخی هم دهند.افزایش می جماعتنماز  انجام برای ،مساجد

اعتکاف در  برایده روز انتهایی ماه رمضان را  تماماز مسلمانان، 

مابین  در حالی ماه رمضان امسالکنند. سپری می ،مساجد

که  ،واقع شده است  Mayتا انتهای ماه  Aprilانتهای

 ادامه دارد.  چنانهم  COVID-19پاندمی

های تنفسی و dropletبه دلیل روش انتشار ویروس )از طریق 

 ،با تماس نزدیک  COVID-19آلوده(، انتفالتماس با سطوح 

گذاری های فاصلهطرح ،بسیاری از کشورهاشود. تسهیل می

اجتماعی را با هدف کاهش اثرات ویروس بر سالمت جامعه از 

این  اند.گذاشتهی اجرا به مرحله ،طریق جلوگیری از انتقال ویروس

جامعه ضروری است. کنترل گسترش ویروس در برای تمهیدات 

گذاری اجتماعی از جمله تعطیلی مساجد، تمهیدات مربوط به فاصله

ثیرات مستقیمی أها در تردد، تپایش اجتماعات و سایر محدودیت

 خواهد گذاشت.  ،بر اجتماعات مذهبی ماه رمضان
 

 هدف

کووید  کنترل گسترشبرای  های متفاوتکشورهای مختلف، روش

های بهداشتی عمومی توصیهی حاضر، اند. مقالهدر پیش گرفته 19

بیان  ،را در ارتباط با اجتماعات مذهبی طی ماه مبارک رمضان

 مورد استفاده قرار گیرد.  ،تواند در کشورهای مختلفکند که میمی

 

 برقراری اجتماعات مذهبیبرای گیری آگاهانه تصمیم

بنابراین در نظر گرفته شود.  دن اجتماعات مذهبی باید قویاًکرلغو

دن، کرکند هرگونه لغو، محدودتوصیه میبهداشت جهانی سازمان 

برگزاری اجتماعات  از سویی دیگر،انداختن و خیرأدادن، به تتغییر

این گیری شود. میتصمو بزرگ باید براساس ارزیابی خطر استاندارد 

ها باید بخشی از اقدامات جامعی باشند که توسط گیریتصمیم

در صورتی که گرفته شوند.  ،مربوط به پاندمی مراجع رسمی

های مجازی تصمیم به لغو اجتماعات مذهبی گرفته شود، جایگزین

از جمله: تلویزیون، رادیو و سایر وسایل ارتباط جمعی قابل استفاده 

اجتماعات ماه  ماندنکه تصمیم بر برقراردر صورتیخواهند بود. 

کاهش انتقال  براینیاز رمضان گرفته شود، باید تمهیدات مورد 

COVID-19،  .اندیشیده شود 

 گیرنده در زمینهمراجع بهداشتی و درمانی باید به عنوان تصمیم

-COVIDهای مربوط به گزینی اجتماعی و نیز سایر جنبهدوری

گیری دخیل باشند. مراجع مذهبی باید از ابتدا در روند تصمیم  19

کاری هم ،های نهایی نیزگیریی تصمیمانتقال فعاالنه باشند تا در

لین ؤباید یک استراتژی ارتباطی قوی بین مسالزم را داشته باشند. 

و مردم وجود داشته باشد تا دالیل تصمیمات اتخاذ شده، به خوبی 

دستورات واضحی صادر شوند و ضمانت اجرایی ن شود. یتبی

 مناسبی نیز داشته باشند. 
 

 توجهات عمومی

 گذاری اجتماعیفاصلههای مربوط به توصیه

 ی یک متر)سه گذاری اجتماعی دقیق با رعایت فاصلهفاصله

 فوت( بین افراد رعایت شود.
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  گذاری اجتماعی فاصلهشامل از درودهای مقبول در جامعه که

از جمله: تکان دادن دست، تکان دادن  ؛، استفاده شوداست

 سر و نیز گذاشتن دست بر روی قلب.

  های ماه رمضان در یک مرتبط با فعالیتاز توقف افراد زیاد

 ها، بازارها و...( جلوگیری شود.مکان )همانند مغازه
 

 های پرخطرها به گروهتوصیه

  کووید باید از حضور افرادی که احساس ناخوشی و یا عالیم 

مذهبی، جلوگیری به عمل آید. دارند در اجتماعات را  19

 شود. پیروی ،درمانیهای جهت درمان این افراد از پروتکل

  ای های زمینهبه دلیل اینکه افراد مسن و مبتال به بیماری

های مزمن های عروقی قلب، بیماری)همانند دیابت، بیماری

بیشتر و حتی مرگ  در معرض خطراتها( تنفسی و سرطان

ها در تجمعات هستند، از حضور آن 19کووید  ناشی از

 جلوگیری به عمل آید.  ،مذهبی
 

 های کاهش تماس در اجتماعاتروش

اقدامات ذیل باید در رابطه با تمامی اجتماعاتی که در ماه رمضان 

های مذهبی و )از جمله نمازها، مسافرت شوندبرگزار می

 ،ها(، در نظر گرفته شودضیافت
 

 مراسم برگزاری

 مراسم و تجمعات در فضای آزاد برگزار  ،در صورت امکان

شود. در غیر این صورت از برقرار بودن جریان مناسب هوا و 

 اطمینان حاصل شود. مراسم، ی کافی محل برگزاریتهویه

   مدت زمان برگزاری مراسم جهت به حداقل رساندن

 ها، تا حد امکان کوتاه شود.تماس

  بر  فعات بیشتربرگزاری مراسم با تعداد مراجعین کمتر و د

 اری مراسم عظیم، ترجیح داده شود.برگز

  مراحل انجام مراسم )از جمله  گذاری اجتماعی در تمامفاصله

ها( هنگام وضو گرفتن، نماز خواندن و در زمان تحویل کفش

ی با فاصله از پیش تعیین شدههای ایستادن افراد در مکانبا 

 .شود، رعایت مناسب

  و میزان ورود و خروج افرادحاضر در مراسم  تعداد افراد، 

گذاری اجتماعی، به صورت دقیق و مداوم فاصله حفظجهت 

 کنترل شوند. 

  اطالع رسانی دیده شددر صورتی که فرد بیماری در مراسم ،

 به افراد در تماس با او انجام گیرد. 
 

 ضرورت رعایت بهداشت 

که به حفظ و رعایت گیرند مسلمانان قبل از انجام مراسم، وضو می

به بهبود رعایت  تواندنیز می قدامات زیراکند. بهداشت کمک می

 ،بهداشت کمک کنند

، اطمینان هاشوییاز وجود آب و صابون کافی در محل دست (1

های الکلی )با حداقل ی محلولچنین تهیههمحاصل شود. 

در محل ورود به ها، شوی دستوجهت شست( %70غلظت 

 کننده خواهد بود. کمک ،در داخل فضای مسجدمساجد و نیز 

های های کاغذی و نیز سطلاز در دسترس بودن دستمال (2

ی بدون نیاز به )سربسته با درهای باز شونده ی کافیزباله

ها، اطمینان حاصل نداختن بهداشتی زبالهدست( جهت دور ا

 شود. 

بر روی  ،های شخصیی نمازگزاران از سجادهتشویق استفاده (3

 جد.اهای مسفرش

گذاری فاصلهلزوم  مرتبط باهای تهیه و نصب اطالعیه (4

اطالعات کلی در  سایر ها وشوی دستواجتماعی، شست

 . COVID-19رابطه با پیشگیری از
 

 جدمسنظافت و ضدعفونی منظم فضاهای 

  های تجمع و عبادت با استفاده از لزوم نظافت مکان

 کننده.مواد شوینده و ضد عفونی 

 فضاهای اطراف مسجد و  حفظ نظافت و تمیزی

 ها.خانهوضو
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  کردن مداوم، اجسامی که در معرض لمس  طوربه

ها و ی کنار پلهرها، میلهی ددستگیره هستند )همانند

با استفاده از مواد شوینده و ضد عفونی پریزهای برق( 

 شوند.  ضدعفونی ،کننده
 

 صدقات

صدقات و زکات خود را اهدا  منان در این ماه مبارک،ؤوقتی م

به گذاری اجتماعی را رعایت نمایند. کنند، باید اصول فاصلهمی

به وجود آمدن اجتماعات پر جمعیت در زمان منظور جلوگیری از 

قرار باید مد نظر  ،رف آمادهبار مصهای یکافطار استفاده از ظرف

ی و بندگیرد. در تمامی مراحل این روند شامل: جمع آوری، بسته

 گذاری اجتماعی رعایت شود. ها باید اصول فاصلهتوزیع آن
 

 وضعیت سالمتی

داری با ای در مورد بررسی ارتباط روزههیچ مطالعه: داریروزه

COVID-19 ،  .رود که افراد سالم انتظار میانجام نشده است

اری در این ماه رمضان نیز دگذشته، قادر به روزه هایهمانند سال

باید عدم  ، COVID-19در حالی که بیماران مبتال به ؛باشند

را در صورت اخذ مجوزهای مذهبی و با مشورت پزشک  داریروزه

ها(، مد نظر خود )همانند روندهای جاری در رابطه با سایر بیماری

 داشته باشند.
 

، بسیاری از  COVID-19در جریان پاندمی: فعالیت فیزیکی

رو هستند. ولی در صورتی که روبه تحرکمردم با محدودیت در 

ها م دستوشوی مداوباید شستفعالیت فیزیکی مقدور است، حتما 

های برخالف فعالیتگذاری اجتماعی به دقت رعایت شود. و فاصله

توصیه  اًاکید ،های داخل منزلفیزیکی خارج از منزل، فعالیت

 شوند. می
 

مایعات  نوشیدنتغدیه و : ی مناسب و رژیم غذایی سالمتغدیه

(hydration مناسب ) در جریان ماه رمضان از اهمیت زیادی

زه و غیرفرآوری افراد باید مقدار زیادی از غذاهای تابرخوردار است. 

 شده و حجم زیادی از آب را مصرف نمایند. 
 

شود، به نمی توصیه در هیچ شرایطی مصرف تنباکو: مصرف تنباکو

. COVID-19خصوص در ماه رمضان و در زمان پاندمی 

کشند ممکن است که به افرادی که به صورت منظم سیگار می

ها کاهش ی آنهایهریوی مبتال باشند و یا ظرفیت های ربیماری

پیدا کرده باشد که هر دوی این موارد، احتمال ابتالی فرد به 

در دهد. را افزایش می  COVID-19بیماری شدید ناشی از 

در آلوده(  سیگارهای احتماالًزمان مصرف سیگار، انگشتان )و 

فزایش احتمال منجر به  گیرند که این امرها قرار میتماس با لب

در صورت استفاده از شود. به دستگاه تنفسی می ،ورود ویروس

ها و یا سرقلیان مشترک وجود دارد قلیان، احتمال استفاده از لوله

افزایش  ،ی خود، شانس انتقال ویروس راکه این نیز به نوبه

 دهد. می
 

 اجتماعی -بهبود سالمت عقالنی و روانی

ی هایی که ممکن است امسال در نحوهتفاوتبرخی با وجود 

باید به افراد اطمینان داد که برگزاری مراسم وجود داشته باشد، 

گذاری اجتماعی می توانند به انجام همچنان با رعایت اصول فاصله

 هایاز روشتشویق استفاده فرایض دینی و عبادت بپردازند. 

دعا در حق بیماران و ضروری است. دیجیتال )به جای تجمعات(، 

برکات های استفاده از نیز تزریق امید و آرامش به جامعه از روش

 حفظ سالمت جامعه است.  عینماه رمضان در 
 

 های خانگیخشونت افزایش پاسخ به احتمال

است، ممکن است در وضعیتی که تحرک در جامعه محدود شده 

خانوادگی به خصوص علیه زنان و کودکان های که خشونت

هایی بر ضد توانند با توصیهافزایش یابد. رهبران مذهبی می

 . کنندنقش مهمی ایفا  خشونت، در جلوگیری از این اتفاقات

 Safe Ramadan practices in the context of the COVID-19. Interim guidance. 15 April 2020. 

https://apps.who.int/iris/handle/10665/331767 

  

https://apps.who.int/iris/handle/10665/331767
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 نی ابحر مارانیب درماندر  نیکلروکیدروکسیه

 بیشتر به شواهد ازی: ن19به کووید مبتال 
 تهران پپژوهشگر، دانشگاه ع تخصصی، پزشک ، متخصص و دستیار فوقMD-MPHدکتر نکو پناهی، 

 

 شدید ناشی از  یسندرم حاد تنفس عیبا گسترش سر

تعداد  شیشاهد افزا ژهیو یهاپزشکان مراقبت ،2کروناویروس

 یماریبه ب هیثانو یحاد تنفس ییمبتال به نارسا مارانیب

-65 ریمومرگ میزان( و COVID-19) 2019 روسیکروناو

به هستند که این میزان  یکیانمک هیتهوبه در افراد نیازمند  40%

 یگزارش شده برا ریمومرگ زانیباالتر از م یریگچشم ورط

ست. هایماریب ریمرتبط با ساتنفسی شدید تیپیک سندرم حاد 

و ی پوکسمیه بر روی اصالحتنها  یتمرکز مداخالت درمان نیبنابرا

بلکه کاهش بار  نیست،بدن  هایارگاناز  یکاف تیحما نیتأم

  است. ی نیز مورد توجهماریکاهش شدت ب جهیو در نت یروسیو

به  ییایضد ماالر ی، داروهایروسیضد و یدارو نیعالوه بر چند

مطالعات  .اندشده شنهادیپ روسیانتقال وکاهنده  یهاعنوان درمان

هر  نیکلروکیدروکسیو ه نیکلروک؛ نشان داده است یشگاهیآزما

 هیاول جینتا. شوند ،SARS-CoV-2توانند مانع از انتقال یدو م

از آن است که استفاده از  یحاک نیانجام شده در چ ینیمطالعات بال

 هیر عاتیضا رزولوشن شیممکن است با کاهش تب، افزا نیکلروک

  همراه باشد. ،یماریب شرفتیدر پ ریو تأخ CTدر 

به  نیکلروکیدروکسینشان داد که هنیز  ویدو مطالعه فرانس جینتا

را در  یروسیتواند بار ویباشد، م نیسیترومایاگر همراه با آزویژه 

 یهاافتهی نیبر اساس ا کاهش دهد. ،COVID-19 مارانیب

 بستریکاهش مدت  یبرا نیکلروکیدروکسیو ه نی، کلروکهیاول

به  COVID-19از  یناش ایجاد پنومونیو بهبود  مارستانیدر ب

 نیکمپ یهاوجود، دستورالعمل نیشده است. با ا زیتجو مارانیب

Surviving Sepsis مارانیب درمانمنتشر شده در مورد  راًیاخ 

گرفته است که شواهد  جهی، نتبحرانی COVID-19 همبتال ب

 نیاز ا روتیندر مورد استفاده  هیارائه هرگونه توص یبرا یکاف

 وجود ندارد. ژهیو یهادر بخش مراقبت یبستر مارانیداروها در ب

از  توانیو چگونه م میده حیرا توض تناقضات نیا میتوانیچگونه م

 COVID-19ا ب مارانیب ینیبال مراقبتدر  ایماالرضد یهادارو

 استفاده کرد؟ ژهیو یهادر بخش مراقبت دیشد

 

در دسترس است  ی، به راحتستیگران ن نیکلروکیدروکسیهاول، 

در مورد اثرات  ینیحال، مشاهدات بال نیخطر است. با ایو به نظر ب

 مارانیشامل ب COVID-19مبتال به  مارانیدارو در ب نیا

 ارگان ییکنند و نارسایم افتیرا در گرید یدارو نیکه چند یبحران

، که ممکن است نددار یویکل ای یمانند اختالل عملکرد کبد

را  عوارض قرار دهد و احتماالً خطر ریدارو را تحت تأث سمیمتابول

  ، نبوده است. دهدیم شیافزا

 

قانع کننده  نیکلروکیدروکسیدر مورد ه ینیبال یهاداده ،ومد

گاترت و همکاران،  پیلیگزارش شده توسط ف مطالعه نیاول. ستین

 تیمحدود نیمؤثر است، چند نیکلروکیدروکسیکه نشان داد ه

که  کنندهشرکت 20تنها  با مارانیاز ب یگروه کوچک ،داشت

 نیسیترومایکردند )شش نفر از آنها آز افتیدر نیکلروکیدروکسیه

؛ قرار گرفتند یینها آنالیزگروه کنترل در نفر  16کردند( و  افتیدر

 ی وسازیتصادف انجامعدم ؛ روز( 6کوتاه ) اریدوره مشاهده بس

 یهایژگیو عدم تعادل و انتخاب سوگریدر مورد  ینگران جادیا

ثیرات دارو أتاز  یگزارشعدم  و ؛مداخله و کنترل یهادر گروه هیپا

نفر  8بدون عالمت بودند و فقط  مارانیاز بنفر  6) ینیبال روی سیر

  داشتند(.پنومونی 
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 یتر بود، اما بازوبزرگحجم نمونه گرچه  دوم، یمطالعه فرانسودر 

 به خوبیورود و خروج  یارهای، معنیکنترل نداشت. عالوه بر ا

اخطار  یمل امتیاز( 75از  69) مارانیاکثر ب شده است،ن فیتوص

گزارش  جینتا مشابه یکل بالینی جهیداشتند، و نت پایینی زودرس

 بیترک درمان نشده بود. COVID-19 مارانیب یشده برا

همراه  یروسیبا کاهش بار و نیسیترومایو آز کلروکینیدروکسیه

ند(، منفی داشت تست 8و  7 روزهای در ٪93 و ٪83 بیبود )به ترت

 کیدر گزارش نشده است.  یگرید بالینی جهینت چیاما ه

در ، COVID-19مبتال به  ماریب 30 یی در چین رویکارآزما

در روز ، مراقبت یمحل یبا استانداردها نیکلروکیدروکسیهمقایسه 

نازوفارنکس  یروسیو باردر  یداریگونه اختالف معنچیه 7

 ،نیز تجویز شده بودهمزمان  یهاروسیوی، آنتگرچها نشد؛مشاهده 

 مخدوش کرده باشد.  ،رامطالعه  نیا جینتا تواندیکه م

 

، نشان دادند که درمان ماریب 62در  ینیدوم چ ییدر کارآزما

و  تب) ینیبال یبهبود یبرا یبا زمان کمتر نیکلروکیدروکسیه

به  مبتال کنندگانشرکت ؛سرفه( نسبت به دارونما همراه است

 / PaO2 ای SaO2 / SpO2> 93٪) فیخف یماریب

FiO2> 300مارانیدر ب جینتا نیاز ا استفاده ان( بودند و امک 

-COVIDمبتال به  ماریب 11 روی دیگر مطالعه .ستین یبحران

 ماریب 10از نفر  8در سواب نازوفارنکس در ویروس از تداوم  ،19

 گزارش داد. ،نیکلروکیدروکسیکننده ه افتیدر

 

 COVID-19مبتال به  مارانیدر ب یروسیبار و ایکه آنیاسوم، 

 کیمربوط به  هیر شروندهیپ یریدرگ نکهیا ای، مهم است یبحران

است، هنوز  روسیمرتبط با و ریغقابل توجه و  التهابیواکنش 

 ،باال یروسیبار و نشان داد یامطالعه مشاهده کی. ستیمشخص ن

ضد  یهایاستراتژ ریوجود، تأث نیهمراه است. با ا یماریببا شدت 

 نشده است. دییهنوز تأ یماریب شرفتهیاشکال پ نیدر چن یروسیو

 هایکارازماییبه  ازیمؤثر ن دیجد یداروها یچهارم، جستجو

، ینگر، تصادفندهیآ ینیمطالعات بال یعنی، مناسب و معتبر دارد

 در محیط از داروها یاریکنترل شده با دارونما. اگرچه بس

ید ؤدر نبود شواهد بالینی مدارند،  روسیو هیعل تیفعال یشگاهیآزما

 یشنهادیپ، COVID-19ثیر و ایمنی این داروها در بیماران أت

نسبت به  یشتریب دهیتوانند فایم ییداروها نیچن کهنیبر ا یمبن

 کنند، نامناسب است.  جادیا بیآس

 

 Discovery ، مانند مطالعهیچند مرکز یالمللنیمطالعات ب

(NCT04315948)  و مطالعه(EudraCT Number 

2020-000982-18) Solidarity   طرح مطالعه  کی، در

به صورت تصادفی  را COVID-19 مبتال به مارانیب ی،قیتطب

مختلف از جمله  روسیضد و یداروها افتیدر یبراهایی در گروه

را  یمهم یهاداده تمطالعا نیا دهد.قرار می نیکلروکیدروکسیه

فراهم  ، COVID-19مبتال به مارانیب درمان تیهدا یبرا

 مارانیدر ب یروسیضد و یداروهاثیر أما را از تکند و درک یم

 .بخشدبهبود می ،یبحران

 

در  یماریدوره ب رییتوانند در تغیم ایضد ماالر یداروها ایآ کهنیا

 ازیکه ن یدر موارد ژهیبه وشدید   COVID-19بیماران مبتال به

دارند مؤثر باشند، ناشناخته است. عالوه بر  ICU در یبه بستر

کنند یم افتیدر ییایضد ماالر یکه داروها یمارانی، در مورد بنیا

، مشخص کنندپیدا می ICU در یبه بستر ازیپس از آن ن و

در نظر گرفته شود که از  ای ابدیادامه  دیدارو با نیا ایکه آ ستین

 متوقف شود. الزم است بوده و نمؤثر  بالینینظر 

 

ارزیابی بار ویروسی، چه بر روی یک سواب نازوفارنکس و چه در 

هدف قرار دادن آیا  نکهیبرونکوآلوئوالر، ممکن است در فهم ا الواژ

 کی، هیر یزابیآس یرهایمس ریسا ی، به جایروسیو ریتکث

عات مطالالزم است باشد.  دیمف ؛معقول است یدرمان یاستراتژ

و  نیکلروک قیشدن نقش دقبا هدف روشن ندهیآ

بحرانی  ،COVID-19 مبتال به مارانیدر ب نیکلروکیدروکسیه

 .انجام شود
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