
1 

 

 
  و خدمات بهداشتی و درمانی دانشگاه علوم پزشکی

 استان چهارمحال و بختیاری
 

 

 گزارش بررسی اپیدمیولوژیک 

 
 در استان چهارمحال و بختیاری  

  

  1399 /14/10تاریخ تهیه گزارش  ، 20گزارش شماره
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دوین: تهیه  و ت

 دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد 19کووید میته اپیدمیولوژیک

 با تشکر از بسیج جامعه پزشکی استان
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 به نام خدا

کشورهای دنیا و به ویژه به طور محسوس در جمهوری  در برخی 19-موارد بیماری کووید شرایط فعلی و روند روبه کاهش

و بختیاری نیازمند توجه بیشتر برای حفظ وضعیت موجود و تالش برای حرکت به سمت  اسالمی ایران و استان چهارمحال

کشور ما و استان  کمک به خاموشی اپیدمی است.و  اوج )پیک( های بعدیپیشگیری از کنترل و مشارکت وافر برای 

پیک های متعددی از  قرار گرفته و موج اول اپیدمی کروناچهارمحال و بختیاری مانند برخی از کشورهای دیگر در 

هزار  233میلیون و  84افزایش موارد بیماری نسبت به روند جاری اپیدمی را در اولین موج نظاره گر  هستیم. تا کنون قریب به 

 %  گزارش شده است.  2 /1مورد مرگ  با نسبت کشندگی حدود  293هزار و  843بیمار مبتال در دنیا با حدود یک میلیون و  579و 

با نسبت  +PCRقطعی مورد مرگ  55650با  +PCRمورد ابتال به کرونای قطعی  1249507ن تا کنون قریب به در ایرا

% آنها مثبت  8/36نمونه تهیه شده که  60999در استان چهارمحال و بختیاری تا کنون %  گزارش شده است.  4/4کشندگی 

میزان  با% سرپایی(  6/78% بستری و  4/21نفر بوده ) 22463در استان  19-گزارش شده است. تعداد کل موارد مثبت کووید

 % بوده است. 2/3یماری در کل مبتالیان % و میزان کشندگی ب 1/17کشندگی بیمارستانی 

و طرح محله محور توجه و اهمیت  اجرای طرح شهید سلیمانیخوشبختانه با همت و مشارکت مردم و تالش مسئوالن و 

و رعایت اصول اولیه بهداشتی مانند شستن دست ها، رعایت  زنجیره انتقال بیماریقطع مضاعف مشارکت همگانی در 

در زمان ابتال به  جداسازیاز الزاماتی مانند رعایت اکید تبعیت فاصله گذاری اجتماعی و فیزیکی، استفاده از ماسک و 

تشخیص یماران قطعی کرونا و در شرایط ابتالی مشکوک به بیماری یا داشتن تماس با ب خودقرنطینگیکرونا، رعایت 

اقدامات و اصول پایه بیماری و مراقبت اپیدمی بسیار بسیار بیشتر از ماه های قبل مورد توجه قرار گرفته است.  زودرس

موکدا اشاره و  حاضرکمیته اپیدمیولوژی متعدد زارشات و گ 98اسفندماه  8 گزارش که در  کنترل اپیدمی

 توصیه شده بودند.برای اجرا 

کمیته اپیدمیولوژی در راستای سلسله گزارشات متعدد تهیه شده توسط صفحه  23مشتمل بر  ( 20گزارش حاضر )شماره 

است که با تشریح آمار ابتال و میرایی ناشی از کرونا و تفسیر مقابله با کرونا در دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد ستاد 

منحنی های اپیدمی، به عنوان یک مستند علمی برای لزوم توجه بیشتر و دقیق تر برای کنترل اپیدمی، تقویت نظام مراقبت 

 ب با شرایط اپیدمیولوژیک بیماری، تقدیم عالقمندان می گردد. بیماری و اپیدمی و تقویت مداخالت جاری و متناس

 گزارش های قبلی و عملکرد این کمیته را می توان از لینک زیر دریافت نمود.
rcmh/fa/55/form/pId23721-https://mhrc.skums.ac.ir/page 

امید است این گزارش ها مورد استفاده و مفید واقع گردد. از همه دست اندرکاران نظام سالمت برای کمک به تهیه این گزارش تشکر و  

در شهرستان های ده گانه استان و بیمارستان شگاهی و دانقدردانی می گردد. بی شک بدون همت همکاران اپیدمیولوژیست عضو کمیته 

و همچنین ه است. از حمایت های ریاست محترم دانشگاه و معاونین محترم دها و معاونت های مختلف دانشگاه، تهیه این گزارش میسر نبو

اجرای تست گسترده و که  این کمیته توصیه می کند سپاسگزاری می شود.و همه دست اندرکاران  بسیج جامعه پزشکی استان

هدفمند، بیماریابی فعال و رهگیری افراد مشکوک و بیمار، ایزوالسیون بیماران و قرنطینه تماس یافتگان، آموزش و فرهنگ سازی، 

 پیشگیری از ابتال و حفاظت افراد در معرض خطر و تعیین اولویت برای واکسیناسیون از اهم فعالیت هایی است که با پوشش باال نیاز به

   .در صفحه آخر این گزارش آمده است( و پیشنهاد توصیه 24)مشروح توصیه ها  شروع، ادامه اجرا  و تقویت دارند.
  در دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد 19-کمیته دانشگاهی اپیدمیولوژی کووید دکتر علی احمدی، دانشیار اپیدمیولوژی و رئیس

 کرونا ویروس ستاد مرکزی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکیو  مبارزه با بیمارهای عفونی  کمیته مشورتی علمیعضو  

https://mhrc.skums.ac.ir/DorsaPax/userfiles/Sub55/report1.pdf
https://mhrc.skums.ac.ir/page-rcmh/fa/55/form/pId23721
https://mhrc.skums.ac.ir/page-rcmh/fa/55/form/pId23721
https://mhrc.skums.ac.ir/page-rcmh/fa/55/form/pId23721
https://behdasht.gov.ir/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D9%84%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%AA%D9%87-%D9%85%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%AA%DB%8C-%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D9%81%D9%88%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%88%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%A8-%D8%B4%D8%AF%D9%86%D8%AF
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 دمهمق

 سال حدود هستند و از حیوان و انسان بین مشترکیا زئونوزها  هایبیماری از "هاویروس کرونا"

. از اند شده شناخته بیماریزای انسانی گونه 7نوع ژنوتایپ و  3ها با میالدی این ویروس ۱۹۶۵

اه ساز این ویروس در انسان، ویروس عامل بیماری سارس )سندروم حاد دستگهای مشکلگونه

و باعث اپیدمی هایی در  منتقل شد انسان به بعد و گربه به خفاش از ۲۰۰۲ سال در بود که تنفسی(

)سندروم تنفسی مدیترانه  مرس بیماری شد. همچنین %۱۰چین و دیگر کشورها با نسبت کشندگی 

ندگی انسان انتقال و باعث اپیدمی با کش به شتر طریق در عربستان بود که از ۲۰۱۲شرقی( در سال 

خفاش  طریق از هم احتماالً ۱۹یا کووید  ویروس کرونانیز   ۲۰۱۹شد. در روزهای پایانی سال  3۵%

 و باعث اپیدمی شدن این بیماری از چین و سپس انتقال به سایر کشورها در دنیا شد. شده منتقل به انسان

 (Covid-19) 19عالئم بیماری کووید 

از دست خستگی و کوفتگی، گرفتگی بینی، عضالنی،  دردنفس،  لرز، تب، تنگی سرفه خشک، 

پنومونی  شدید آن موارد در و اسهالرفتن حس بویایی و چشایی، جوش های پوستی، تپش قلب، 

و مرگ  کلیه نارسایی به شوک چندمنظوره، تواند منجرمی پهلو است، همچنین در مواردی سینه یا

 شود.

 وضعیت پاندمی در جهان

کشور دنیا اپیدمی  200تدا در چین و سپس به سایر کشورها سرایت و تا کنون در بیش از اب 19-اپیدمی کووید

مورد  84233579 آن گزارش و سازمان جهانی بهداشت پاندمی آن را اعالم نمود. تا لحظه تهیه این گزارش

ری به ازای میزان بروز بیمادر دنیا گزارش شد. در سطح جهان % (  19/2)مورد مرگ 1843293با  19 -کووید

مورد  و میزان مرگ و میر ناشی از بیماری به ازای هر یکصد هزار  1074هر یکصد هزار نفر جمعیت برابر با 

( بیماری در  16/10/1399مورد جدید)در تاریخ  320973همچنین  مورد می باشد. 5/23نفر جمعیت برابر با 

  .( یک، دو و سه نمودار شماره )شکل شماره یک، دو ،سطح جهان گزارش شده است

 

روند رخداد موارد جدید و مرگ و میر ناشی از بیماری در سطح جهان، منطقه و کشور 
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 (16/10/1399ایران از ابتدا تا کنون)
 

در  در سطح کشورهای مختلف جهان بر اساس گزارش سازمان جهانی بهداشت 19-کووید پاندمی

 زیر قابل مشاهده است. ل هایشک
 

 

 

 در سطح جهان از ابتدا تا کنون 19روند رخداد موارد جدید  کووید شکل شماره یک: 
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  در سطح جهان از ابتدا تا کنون 19روند رخداد موارد مرگ و میر ناشی از کووید شکل شماره دو: 
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ی دادر سطح جهان از ابت 19مرگ و میر ناشی از کووید  جدید و روند رخداد مواردنمودار شماره یک: 

  تا کنون رخداد بیماری

 

 

 
موارد جدید بیماری در سطح مناطق مختلف سازمان جهانی بهداشت از  روند رخدادنمودار شماره دو:

 ابتدا تا کنون
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بیماری در سطح مناطق مختلف سازمان جهانی مرگ و میر ناشی از موارد  روند رخدادنمودار شماره سه:

 بهداشت از ابتدا تا کنون

 

 

 

 ی دارای بیشترین تعداد موارد بیماری در سطح جهان:کشورها

 روسیه برزیل،یاالت متحده آمریکا، هند، بیشترین تعداد موارد بیماری در سطح جهان به ترتیب در ا

 جدول شماره یک(.فرانسه، ایتالیا،اسپانیا،آلمان و کلمبیا رخ داده است) ، ،انگلیس

 

 

 ی در سطح منطقه مدیترانه شرقی:کشورهای دارای بیشترین تعداد موارد بیمار

 تیو کو یاشغال نی،لبنان،فلسطیعراق، پاکستان،مورکوکو،عربستان،جوردن،امارات متحده عرب ران،یا

 )جدول شماره دو(مشاهده شده است
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 بیماری در سطح جهان مواردکشورهای دارای بیشترین تعداد جدول شماره یک: 

 

یترانه شرقی سازمان جهانی شترین تعداد موراد بیماری در منطقه مدکشورهای دارای بیجدول شماره دو: 

 بهداشت

 وضعیت اپیدمیولوژیک رخداد بیماری در سطح کشور ایران:
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مورد بیماری رخ داده است که با توجه به جمعیت کشور  1255620از تا کنون در سطح کشور بیش 

 55748مورد می باشد، از طرفی  1534بر با میزان بروز بیماری به ازای هر یک صد هزار نفر جمعیت برا

مورد مرگ و میر به  15/68مورد مرگ و میر ناشی از بیماری شناسایی و ثبت شده است که برابر با 

)نقشه شماره سه و . )براساس گزارشات وزارت بهداشت(ازای هر یکصد هزار نفر جمعیت می باشد

 ( چهار چهار و نمودار شماره
 

 
به ازای هر یک میلیون نفر جمعیت کشور در مقایسه با  19کووید  بروز بیمارییزان  منقشه شماره سه: 

 کشورهای منطقه

 

 
به ازای هر یک میلیون نفر جمعیت کشور در  19میزان  مرگ و میر ناشی از کووید نقشه شماره چهار: 

 منطقه مقایسه با کشورهای
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و میر ناشی از بیماری در سطح کشور ایران از ابتدا  روند روزانه موارد جدید و مرگنمودار شماره چهار: 

 تا کنون)براساس آمار سازمان جهانی بهداشت(

 
 

از ابتدای  در سطح استان چهارمحال و بختیاری 19کووید  وضعیت بیماری

 :رخداد پاندمی تا کنون
 

 معرفی استان:

 
بّع یک درصد از کل وسعت ایران، کیلومتر مر 16٬421ای برابر با با گستره استان چهارمحال و بختیاری

های استان چهارمحال و بختیاری از جمله بخش باشدبیست و دومین استان کشور از نظر پهناوری می

بختیاری ، فارسی و ترکی در میان  لری هایزبان شود. کوهستانی فالت مرکزی ایران محسوب می

ارتفاع از سطح دریا،  متر 2066است و با  شهرشهرکرد ساکنان این استان رایج است. مرکز این استان

 بلندترین مرکز استان کشور ایران است. 

شهر،  43ستان، شهر 10کشور ، استان چهار محال و بختیاری دارای  بندی سیاسیبر پایه آخرین بخش

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%B1%DB%8C_%D8%A8%D8%AE%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%B1%DB%8C_%D8%A8%D8%AE%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%B1%DB%8C
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های این استان عبارتند از: شهرکرد، بروجن، لردگان، فارسان، دهستان است. شهرستان 51بخش و  26

 .جدول شماره سه()خانمیرزا اردل، کوهرنگ، کیار، بن، سامان و شهرستان

 

 جمعیت استان :جدول شماره سه: 

 مجموع سالمندان میانساالن جوانان نوجوانان کودکان عنوان

 54188 5625 20136 10913 11941 5573 ستان اردلشهر

 130349 14469 58128 20968 26275 10509 شهرستان بروجن

 27950 3720 12089 4312 5518 2311 شهرستان بن

 38158 4857 16674 6351 7420 2883 شهرستان سامان

 103710 9089 43757 18086 22837 9941 شهرستان فارسان

 34773 3430 11140 7436 8888 3879 شهرستان کوهرنگ

 49368 6873 20691 8009 9711 4084 شهرستان کیار

 230385 16774 81769 47045 58181 26616 شهرستان لردگان

 303643 29730 140228 47888 61027 24770 شهرکرد

 972524 94567 404585 171008 211789 90566 مجموع

 100 72/9 60/41 58/17 78/21 32/9 درصد
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 وضعیت کلی رخداد بیماری در سطح استانجدول شماره چهار: 

 

جمعیت استان 2/6%  ها تعداد نمونه گیری 60999 

 کل موارد
% مبتالیان 29/3  (+PCR) ها کل فوت 740 

8/36 %  22463 
و درصد  (+PCR)ها  مثبت کل 

 مثبتها از نمونه گیری ها

69/83 %  کلتعداد نمونه گیری  51044 

 کل فوت مثبت 0 - سرپایی

89/82 %  مثبت کل 18619 

31/16 %  تعداد نمونه گیری کل 9955 

 بستری
11/17 % 740مرگها    میزان کشندگی بستری 

29/3 %  
 میزان کشندگی در  همه موارد

 سرپایی و بستری

دهند، بگونه ای که بطور کلی در سطح استان چهارمحال و بختیاری بیشتر بیماران را مردان تشکیل می 

نسبت جنسی ) مرد به زن(  از موارد در زنان به ثبت رسیده است. %47% از موارد بیماری در مردان و  53

سال می باشد. از بین کل  31/58 ± 91/19می باشد.  میانگین سنی بیماران  12/1رخداد بیماری برابر با 

تا  6موارد در گروه سنی  %6/0ر قرار دارد، % موارد در گروه سنی پنج سال و کمت 7/1موارد بیماری 

سال،  35تا  26از موارد در گروه سنی  %7/9سال ،  25تا  16از موارد در گروه سنی  %6/2سال،  15

سال ،  55تا  46% از موارد در گروه سنی  7/13سال ،  45تا  36% از موارد بیماری در گروه سنی  2/12

 75تا  66% از موارد بیماری در گروه سنی  20سال ،  65تا  56ی % از موارد بیماری در گروه سن 6/18

سال و بیشتر  86% از موارد در گروه سنی  8/6سال و  85تا  76% از موارد در گروه سنی  2/14سال ، 

داشته اند، بیشترین تعداد  ICU( نیاز به بستری در  %9/2نفر ) 111قرار دارند.  از کل موارد بیماری 

 .)جدول شماره چهار و نمودار شماره پنج(%( مشاهده شد 56در زنان ) ICUدر موارد بستری 
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 در افراد بستری در بیمارستان 19توزیع سنی موارد قطعی بیماری کووید نمودار شماره پنج:
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 روند رخداد موارد جدید و مرگ و میر ناشی از بیماری :
 

طح استان چهارمحال و بختیاری بطور کلی ( در س12/10/1399از ابتدای رخداد بیماری تا کنون)

مورد نمونه گیری جهت انجام آزمون های مورد نیاز برای تشخیص بیماری از افراد دارای  60999

 9955%( مورد از افراد بستری در بیمارستان و  31/16) 51044شده است ، که از این تعداد  انجامعالیم 

مورد  22463بطور کلی تا کنون در سطح استان ه است. %( مورد از افراد سرپایی دریافت شد 69/83)

 18619% (  مورد در افراد بستری و  4/21) 3844بیماری شناسایی و ثبت شده است که از این تعداد 

افراد سرپایی شناسایی و تشخیص داده شده است. براین اساس میزان بروز بیماری به  در%( مورد  6/78)

و بروز موارد سرپایی برابر  94/3مورد) بروز موارد بستری برابر با  23ر با ازای هر هزار نفر جمعیت براب

 . (.9تا   6)نمودار شماره مورد در هر هزار نفر جمعیت( می باشد 11/19با 

 

روزانه بیماری به طور فزاینده جدید در سطح استان چهارمحال و بختیاری از ابتدای تیرماه تعداد موارد 

اه های قبل، افزایش یافته است، البته افزایش تعداد موارد روزانه بیماری به طور ای با سرعتی بیش از م

پیوسته تا ابتدای آذر ماه ادامه داشته است، بگونه ای که در طی نیمه دوم آبان ماه استان در پیک 

زانه اپیدمی بیماری قرار داشته است، اما از ابتدای آذرماه شاهد کاهش نسبتا سریع در تعداد موارد رو

بیماری در سطح استان می باشیم و امیدواریم با رعایت پروتکل های بهداشتی توسط عموم مردم 

شریف استان ، روند نزولی در تعداد موارد جدید بیماری همچنان ادامه داشته باشد، روند کاهشی در 

)نمودار شدتعداد موارد جدید بیماری به طور واضحی در موارد بستری و سرپایی قابل مشاهد می با

 (.9 تا  6شماره 
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در سطح استان چهارمحال و  19تجمعی تعداد موارد بیماری کوویدروند : ششنمودار شماره 

 بختیاری

 

 

 
در سطح استان چهارمحال و  19بیماری کووید جدید موارد رخداد روند: هفتنمودار شماره 

 )میانگین های ده روزه(بختیاری
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در سطح استان  19بیماری کووید مرگ و میر ناشی از تجمعی مواردروند : هشتنمودار شماره 

 چهارمحال و بختیاری

 

 
در سطح استان  19بیماری کووید یر ناشی ازرخداد موارد مرگ و م روند: نهنمودار شماره 

 )میانگین های ده روزه(چهارمحال و بختیاری

بطور مشابه ای تعداد موارد مرگ و میر ناشی از بیماری نیز،  از ابتدای تیرماه به طور پیوسته تا اواخرآبان ماه دارای  

ترین تعداد موراد مرگ و میر ناشی از یک روند صعودی می باشد،  بگونه ای که در روزهای پایانی آبان ماه بیش

بیماری در سطح استان رخ داده است،  اما خوشبختانه از ابتدای آذرماه شاهد کاهش نسبتا سریع در تعداد موارد 

 (.9  و 8)نمودار شماره در سطح استان می باشیم ناشی از بیماری روزانه مرگ و میر  
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در افراد مبتال به  19مورد مرگ و میر ناشی از کووید  740ن بطور کلی از ابتدای رخداد بیماری در سطح استان تا کنو

به ازای هر  76بیماری )موارد قطعی( رخ داده است، میزان بروز مرگ و میر ناشی از بیماری از ابتدا تا کنون برابر با 

ی و سرپایی( برابر با صد هزار نفر جمعیت استان می باشد. همچنین میزان کشندگی بیماری در کل موارد ابتال)بستر

 .(9  و 8)نمودار شماره % می باشد 25/19%  و در افراد بستری در بیمارستان برابر با  29/3

 

 
در سطح  19بیماری کوویدنمونه گیری از افراد مشکوک به تجمعی تعداد روند : دهنمودار شماره 

 استان چهارمحال و بختیاری

 
در سطح استان چهارمحال و  19تعداد موارد بیماری کووید روزانهروند : یازدهنمودار شماره 

 (میانگین های ده روزه)بختیاری
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همچنین با بهبود امکانات و تجهیزات در سطح استان در طی ماه های گذشته و همکاری و دلسوزی 

پزشکی استان، خوشبختانه تعداد موارد نمونه گیری و معاونت های مختلف دانشگاه علوم   ریاست

 633انجام شده نیز دارای یک روند کامال صعودی می باشد، بگونه ای که در سطح استان به رکورد 

مورد نمونه گیری در روز نیز دست یافته ایم، با این وجود به نظر می رسد از ابتدای آذرماه با توجه به 

، تعداد موارد  و به تبع آن کاهش درخواست جهت انجام تست ریکاهش تعداد موارد مشکوک بیما

نمونه گیری روزانه در استان کاهش یافته است، با این وجود یک ظرفیت مناسب از نظر توانایی سیستم 

برای پاسخدهی به وضعیت های مشابه در استان ایجاد شده است، که در موقعیت های مشابه می تواند 

 .نمودار ده و یازده()بسیار کمک کننده باشد

در سطح  19کووید  افراد بستری مبتال به بیماری جدول شماره پنج: سابقه بیماریهای زمینه ای در 

 ( :12/10/1399استان از ابتدا تا کنون)

 

 

 بیماریهای زمینه ای  % از کل موارد بیماری نسبت کشندگی  

 
%20  4/%0  بیماری ضعف ایمنی 

 
%24  45/%4  عروقی بیماری قلبی و 

 
5/%26  70/%14  دیابت 

 
%25  1/%0  بیماری کبدی 

 
2/%29  4 %  بیماری کلیوی 

 
%35  6/%7  بیماری مزمن ریوی 

 
5/%37  46/%1  

 بدخیمی
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که در اثر بیماری بستری شده بودند به  19شایعترین بیماری زمینه ای در افراد مبتال به بیماری کووید 

ای مزمن ریوی، بیماریهای قلبی و عروقی ، بیماریهای کلیوی، دیابت، بیماریهترتیب عبارت است از :

در افراد داری بیماریهای زمینه ای مورد  19بدخیمی ها و ضعف ایمنی . نسبت کشندگی بیماری کوید 

از افراد  %35% از افراد مبتال به انواع بدخیمی،  5/37ارزیابی قرار گرفت، براین اساس مشاهده شده که 

از افراد مبتال به  %5/26از افراد مبتال به بیماریهای کلیوی، %2/29های مزمن ریوی، مبتال به بیماری

% از  20از افراد مبتال به بیماریهای قلبی و عروقی و  %24% از افراد دارای بیماریهای کبدی، 25دیابت،

 افراد دارای ضعف ایمنی ، متاسفانه در اثر ابتال به این بیماری فوت نموده اند. 
 

% دارای  8/49% از بیماران دارای تنگی نفس،  17/53: ترین عالیم بالینی بیماری در موارد بستریشایع

% از  9/4بیماران دارای گلودرد و از  %65/7دارای سردرد، %75/15% دارای درد و کوفتگی ،  27سرفه،

ی عالیم بالینی بیماران مبتال به اسهال شده بودند. همچنین نسبت کشندگی بیماری را در افراد دارا

از افراد دارای تنگی  %25/20متفاوت مورد بررسی قرار دادیم، بر این اساس مشاهده شد که 

افراد  37/15% افراد دارای عالمت بالینی درد و کوفتگی ،  9/15% افراد دارای سرفه،  44/16نفس،

 بیماری فوت نموده اند.   افراد داری گلودرد در اثر %9/11% افراد دارای اسهال و  9/13دارای سردرد، 
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در سطح استان از  19کووید  افراد بستری مبتال به بیماری جدول شماره شش: عالیم بالینی در 

 ( :12/10/1399ابتدا تا کنون)

نسبت کشندگی بیماری در افراد 

 دارای این عالمت بالینی

% افراد بیمار دارای 

 عالمت 
 نام عالیم بالینی 

44/%16  8/%49  سرفه 

25/%20  17/%53  تنگی نفس 

9/%15  %27  درد و کوفتگی 

9/%11  65/%7  گلودرد 

9/%13  9/%4  اسهال 

37/%15  75/%15  سردرد 

* اطالعات در خصوص عالیمی همانند :دل درد، درد مفاصل، قرمزی ملتحمه چشم، سمع غیر طبیعی ریه، یافته های 

ی، ضعف عمومی، تب و لرز، آبریزش بینی، تهوع و غیر طبیعی رادیوگرافی سینه، تشنج، گیجی و تحریک پذیر

 وجود نداشت. 19پیدمیولوژی کووید استفراغ در فایل ارسالی به کمیته دانشگاهی ا

مختصری در مورد ویژگی های افراد فوت شده ناشی از بیماری در سطح استان از ابتدا تا 

 ( :12/10/1399کنون)

مرگ در سطح استان اتفاق افتاده است که کلیه این  مورد قطعی 740همچنین در طی این مدت تعداد 

مورد به  2/76بوده است. براین اساس میزان میرایی بیماری برابر با  در بیمارستان موارد در افراد بستری

ازای هر صد هزار نفر جمعیت استان می باشد. همچنین بیشتر موارد مرگ و میر در  بیماران مرد 

از موارد در زنان به ثبت رسیده  %44% از موارد در مردان و  56ه حدود مشاهده می شود ، بگونه ای ک

میانگین سنی افراد فوت  همچنینمی باشد.  27/1است.نسبت جنسی ) مرد به زن( رخداد بیماری برابر با 

 سال می باشد.  3/66 ± 22/19شده برابر با  
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 19-موضوع روز: واکسیناسیون کووید

مسری و به ویژه بیماری  یها یماریمحافظت از افراد در برابر ب یبرا وثرو م منی، اوش سادهر کی ونیناسیواکس

مقاومت در برابر  جادیا یبرا بدن یعیاز دفاع طب عامل بیماری زا است. واکسیناسیون، قبل از تماس با واگیردار

  کند. یتر م یقو ماریدر برابر ابتال به بی را بدن یمنیا ستمیکند و س یخاص استفاده م یعفونت ها

 یآنت جادیا یبرا، ردیگ یقرار م یماریکه در معرض ب یرا درست مثل وقتبدن انسان  یمنیا ستمیها س واکسن

شده مانند  فیضع ایرفته  نیاز ب یها کروبیواکسن ها فقط اشکال م، تفاوت که نیدهند، با ا یآموزش م یباد

از  یدر معرض خطر عوارض ناشگیرنده واکسن  شوند و ینم یرمایباعث بند و ها را دار یباکتر ایها  روسیو

دهان  قیاز طر گرید یشوند، اما برخ یم استفاده قیتزر قیواکسن ها از طر شتریبگیرد.  یرار نمابتال به بیماری ق

 شوند. یم دهیپاش ینیبه داخل ب ایشوند  یم استفاده( خوراکی)

اهمیت ها و نجات جان انسان ها  یماریاز ب یریشگیپ یبرا ونیناسیواکساینک بیش از هر زمان دیگری،       

هپاتیت ب،  سرفه، اهی، کزاز، سیفتریمانند د یماریب ۲۰محافظت در برابر حداقل  یبرا ییامروزه واکسنها دارد. 

نفر را نجات  ونیلیم 3 جانواکسن ها با هم ساالنه  نیو سرخک در دسترس است. ا، سرخجه، اوریون آنفلوانزا

به ند. کن یمحافظت م زیخود ن انی، بلکه از اطرافنه تنها از خود ند،شو یم نهیواکس انسان ها یوقت دهند. یم

. نکنند افتیرا در یخاص یشود که واکسن ها یم هیهستند، توص ماریکه به شدت ب ی، مانند کساناز افراد یبعض

 یماریب وعیبه کاهش ش یناسیون اکثریت جامعهواکس واست  وابسته  هیبق ونیاسجان آنها نیز به واکسین نیبنابرا

  د.کن یکمک م

همه این برخوردار است.  یا ژهیو تیهمچنان از اهم ونیناسی، واکسCOVID-19 ریهمه گ یماریب یط در   

و  یماریب شیتواند منجر به افزا یم در کودکان شده است. این پیامد معمول ونیناسیباعث کاهش واکس یریگ

 رغمیاز کشورها خواسته است که علسازمان جهانی بهداشت  شود. یریشگیقابل پ یها یارمیاز ب یمرگ ناش

بنابراین نه حاصل کنند.  نانیاطم یو بهداشت واکسیناسیون، از ادامه خدمات  COVID-19از  یناش یچالشها

مانند واکسن تنها اجرای برنامه های واکسیناسیون قبلی در کشور باید تقویت شود، بلکه واکسن های جدیدی 

که به بازار عرضه می شوند نیز باید با سرعت مورد استفاده قرار گیرند تا از مرگ های بیماری های  ۱۹-کووید

قابل پیشگیری به وسیله واکسن و به ویژه مرگهای کرونا که حتی یک مورد هم زیاد است پیشگیری گردد. البته 

کسن و اجرای واکسیناسیون و برقراری ایمنی اجتماعی و در شرایط اپیدمی و تا دسترسی اکثریت جامعه به وا

دسته جمعی، استفاده از ماسک، رعایت فاصله اجتماعی و فیزیکی، شستشوی دستها و رعایت بهداشت فردی و 
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 دارد و قویا بایستی در جامعه ترویج و توصیه گردند. ۱۹عمومی بسیار تقش تعیین کننده ای در ابتال به کووید

 یگفته م زین "Heard Immunityیا  تیجمع تیمصون"که به آن  "گروهی تیمصونیا ایمنی جمعی  "

 قیاز طر ای تیدر جمع یمنیا جادیاست که در صورت ا یعفون یماریدر برابر ب میرمستقیشود، محافظت غ

 در نسبتکه  می آیدوجود به  یزمانای گله  تیافتد. مصون یاتفاق م یعفونت قبل قیاز طر ای ونیناسیواکس

باشد، خطر  ادیز اریکه پوشش واکسن بس یهنگامدر برابر بیماری مصونیت ایجاد گردد. جامعه  افرادزیادی از 

  دارند. یمنیباشد که واقعاً ا یبه کسان هیتواند شب یندارند، م یمنیکه ا یافراد نیدر ب یماریابتال به ب

کند، نه با اجازه  یم تیحما ونیناسیواکس قیاز طر "ای گله تیمصون"به  یابیاز دستسازمان جهانی بهداشت    

  شود. یمهای اضافی امر منجر به موارد مرگ  نیا رای، زتیجمع انیدر م یماریبشیوع دادن به 

از  یاری، بسو پاندمیک شده است یریهمه گ جادیاعث او ب دیجد یماریب کیکه ،  COVID-19 یبرا    

را در برابر  یو اثربخش یمنیا رایگسترش هستند، ز هیر مرحله اولد گرید یهستند و برخ دیواکسن ها در حال تول

ای در گله  تیمصون، COVID-19 هیعلتا شوند  نهیواکس دیکه با تیاز جمع ینشان داده اند. کسر یماریب

جمعیت نیاز  7۰تا  ۶۵، اما محاسبات اپیدمیولوژیک نشان می دهد حداقل ستیمشخص نجامعه ایجاد شود دقیقا 

 یکه برا یتی، جمع، واکسناست و احتماالً با توجه به جامعه یقاتیمهم تحق نهیزم کی نیاناسیون دارند. به واکسی

  عوامل متفاوت خواهد بود. ریقرار دارند و سا تیدر اولو ونیناسیواکس

نوع  یآنفلوانزا لوسی، پنوموکوک، هموفها روسیفلج اطفال، روتاو هیاز واکسن ها عل یمهم یژگیوای گله  یمنیا

B است  یکردیرو نیحال ا نیاز واکسن است. با ا یریشگیقابل پ یها یماریاز ب یاریکوک و بس، مننژ، تب زرد

موثر است و در برخی از  فرد به فرد وعیشراه انتقال و از واکسن با  یریشگیقابل پ یهایماریب یکه فقط برا

 بیماری ها مانند کزاز این رویکرد تاثیرگذار نیست. 

 

 تدوین:  تهیه  و

 دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد 19میته اپیدمیولوژی کوویدک

 و

 همکاری بسیج جامعه پزشکی استانتشکر از با 
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 19-توصیه های کمیته اپیدمیولوژی کووید
 پیشگیری و مبارزه با بیماری کرونا:برنامه ریزی، الف: برای نظام مراقبت اپیدمی و متولیان مستقیم 

 اس  با بیماران مشکوک و قطعی به صورت فعال، مراقبت  و تهیه نمونه از انها و قطع زنجیره انتقالموارد تم %100ردگیری  -1

 گروه های در معرض خطر  و بیماران مزمن %100تشخیص زودرس موارد عفونت و بیماری  در  جامعه با اولویت و پوشش  -2

 و تحت نظرگرفتن آنها در منزل یا اقامتگاه های دیگر بیماران و مراقبت اکتیو آنها برای تبعیت از جداسازی %100جداسازی  -3

 با کیت های معتبر برای براورد عفونت و بیماری در استان 19-انجام مطالعات دوره ای سروپرووالنس کووید -4

ارایه آموزش های مبتنی بر مدل های اعتقاد بهداشتی و جامعه شناختی برای نهادینه سازی فرهنگ پیشگیری و تبعیت از  -5

 و درک خطر اپیدمی و کشندگی کرونا 19-رات بهداشتی و ارتقای عملکرد مردم  برای کنترل اپیدمی کوویددستو

نظارت قوی بر اصناف و مراکز عمومی  برای رعایت اقدامات بهداشتی  و پیشگیری از انتقال بیماری/ حمایت قانونی و هدفمند   -6

 از صنوفی که باید بسته شوند.

 ویژه ثبت صحیح داده های بیماران  و یکپارچه سازی منابع اطالعات بیماران در سامانه های مختلف تقویت نظام مراقبت و به -7

 تقویت فرایند دسترسی همه مردم استان به آزمایشات تشخیصی، درمان سرپایی و کاهش موارد بستری -8

 یناسیونواکس  رایی و فراهم نمودن الزاماتداشتن برنامه اجو  19-تعیین و فهرست نمودن افراد با اولویت برای واکسیناسیون کووید -9

جلب همکاری و حمایت سایر بخش های دولتی و غیردولتی و سمن ها در استان و شهرستان ها برای همکاری در اجرای  -10

و انجام طرح های پژوهشی برای تعیین سهم کاهش ابتال و مرگ ها در  اقدامات باال و از جمله طرح شهید سلیمانی )ره(

ه طرح محله محور و طرح موسوم به سردار دل ها شهید سلیمانی عزیز و اجتناب از اعالم آمار و ارقام مداخالت متعدد و از جمل

  .معتبربدون پشتوانه علمی و محاسبات 

 و شرکای سالمت و ایجاد مسئولیت پذیری و پاسخگویی اجتماعی برای مردم و سایر سازمان هاب: 

به رعایت و منع  %100شدن موارد بیماری در گستره استان و الزام جلوگیری از پیک های جدید، طغیان ها و خوشه ای  -11

 استانی مقابله با کرونا ه ها و دستورات ستاد ملی وو تبعیت از توصی برگزاری تجمعات توسط متولیان مربوطه

 محدود سازی تماس ها و نظارت فعال و قوی بر استراتژی های کنترل بیماری در جامعه و به ویژه فاصله گذاری اجتماعی  -12

 عالم آمار و ارقام بیماری تا سطوح مختلف جغرافیاییجلوگیری از ساده انگاری و عادی سازی شرایط  در جامعه و ا -13

 الزام استفاده از ماسک و جلوگیری از انتقال هوابرد بویژه  در مکان های شلوغ و محیط های شغلی و دستگاه های اجرایی -14

 مشارکت جدی تر و پاسخگویی اجتماعی شرکای کنترل اپیدمی و همکاری بیشتر با نظام سالمت -15

 در استان به ویژه  با شروع شدن زمستان 19-مواجهه با پیک های بعدی اپیدمی کوویدآمادگی کافی برای  -16

 تالش برای برقراری  و تقویت حمایت های دولتی و خیرین از قشرهای نیازمند به اقدامات محافظتی شخصی و اجتماعی -17

 یش های مردمی متناسب با شرایطتقویت برنامه های پاسخگویی فردی و اجتماعی و مسئولیت پذیری در جامعه و ارتقای پو -18

 19-تقدیر از کارکنان و حامیان نظام سالمت و مدافعین سالمت مردم در امر مبارزه با کووید -19

 ادامه برگزاری آموزش ها و امتحانات و جلسات به صورت مجازی و توسعه زیرساخت های الکترونیک و اینترنت استان -20

 دامات و پروتکل های بهداشتی و نظارت بیشتر بر بهداشت روان  دانش اموزانهمکاری والدین، معلمان و مدارس در رعایت اق -21

 تقویت سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی و همیاری مردم، دولت و حاکمیت برای کنترل اپیدمی  -22

 و ترددها به استان محدودسازی سرایت بیماری از نقاط شهری و پرتراکم به تقاط روستایی و کم تراکم  -23

 ه دریافت خدمات بهداشتی و درمانی و عدم به تعویق انداختن اقدامات ضروری و مورد نیاز مانند واکسیناسیون روتین کودکان توجه ویژه ب -24

 


