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The Epidemiological Letter (EL) From Iranian 

 Modeling in Health Research Center 
 1399ماه  مهر 11تا  2 مقارن  با  2020 اکتبر 2تا سپتامبر  23

 امکان سنجی ریشه کنی ویروس کرونا موضوعاین شماره با 
 

 این متن برگردان متن انگلیسی زیر است که به همت سرکار خانم دکتر معصومه  موسوی تهیه شده است.

 

 
 ویروسکرونا یماریب یکن شهیر سنجی امکان

ی ریگ همه کی( COVID-19) 2019  کرونا روسیو یفعل وعیش که کرد اعالم یجهان بهداشت سازمان ،2020 مارس 11 در

 توسط و هستند حساس آن به افراد همه رسد یم نظر به که است حاد یتنفس ریواگ یماریب کی ،COVID-19. است یجهان

 یها نیتخم. است ناشناخته یریگ همه نیا یبرا مورد اولیه. شود یم جادیا( nCoV-2019) 2019 کروناجدید  روسیو

  .است روز 5/7 آننسلی  فاصله و است COVID 3/2-19  یبرا( 0R) میزان تکرار پذیری  که دهد یم نشان هیاول یولوژیدمیاپ

 یا گسترده طور به یماریب ، متاسفانه.  کردند صادر را یجهان یریگ همه یهشدارها ییابتدا مرحله در ینیچ دانشمندان و پزشکان

 تا.  جهانی شد وحشت باعث که افزایش یافت  جهان سراسر در روزانه COVID-19 دیجد متعدد موارد و وعیش.  افتی گسترش

  .است شده گزارش جهان در مرگ مورد150000 و شده دییتأ مورد2200000 از شیب ، 2020 لیآور 18

 طغیان  کنترل ،COVID-19 انتقال از یریجلوگ هدف با بالفاصله میتوان یم ماما با دو واکنش میتوانیم به این طغیان پاسخ دهیم. 

 میده اجازه COVID-19 به میتوان یم . و یا میبزن اورژانسی  اقدام به دست ،یماریب نیا کردن کن شهیر احتمال یحت و یماریب

 تالش COVID-19 وعیش از یریجلوگ یبرا است بهتر مسلماً.  یمکن دفاع منفعالنه یسادگ به و کند یط را خود یعیطب ریمس که

 روش نیا اگرچه کرد، کنترل وثریم طور به موارد کردن جدا و تماس یابیرد با توان یم را یعفون یها یماریبطغیان  رایز شود،

 . دارد یعموم بهداشت یهمکار و تالش به ازین

 ،طغیان از قبل مرحله یعنی ،یمکرد میتقس مرحله چهار به را آنخودسرانه  و.  میکرد یبررس را COVID-19 یریگ همهمسیر  ما

 در COVID-19 شده دییتا موارد روزانه یها گزارش به توجه با نمودار کی. کاهش مرحله و اوج و نقطه عطف  ،طغیان مرحله

 8 دوره کساختیم. ی2020 مارس 17 در شده گزارش مورد نیآخر تا  2019 دسامبر 8 در شده گزارش مورد نیاول خیتار از نیچ

 پس و دیکش طولواحد فاصله نسلی  6 تا 5 طغیان  از قبل. شدتعریف  serial interval unit(SIU)فاصله نسلی  عنوان به روزه

 کوتاه زمان مدت.  داشت ادامه واحد فاصله نسلی چهار حدود عطف نقطه به دنیرس از قبل که شد، جادیاطغیان  مرحله آن از

واحد  کی حدود عطف نقطه مرحله.  بود ریپذ امکان مهار رانهیسختگ یاستراتژ کی یاجرا لیدل به فقط نیچ در طغیان  مرحله
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 فاصله نسلی دو یبرا COVID-19 دیجد موارد تعداد دنیرس صفر از قبل کاهش مرحله آن از پس و دیانجام طول به فاصله نسلی

 نیاول در شده دییتأ COVID-19 موارد تعداد.  بود ها یماریب تعداد با متناسب COVID-19 یرهایم و مرگ تعداد. افتی ادامه

 در که ییها مارستانیب.  دیرس 7.28 تا آن از یناش ریم و مرگ و افتهی شیافزادو برابر ووهان درطغیان  مرحله در فاصله نسلیواحد 

 تیوضع نیچن.  شد خواهد تمام آنها یپزشک منابع ناچار به اند، شدهمحاصره  COVID-19 مورد یادیز تعداد با یکوتاه مدت

 باعث جهینت در و کند یم دارند قرار تیاولو در درمان یبرا مارانیب کدام نکهیا درمورد انتخاب به مجبور را پزشکان ییفرسا طاقت

 32572 مجموع در نکهیا تا افتی کاهش یآرام به COVID-19 از یناش ریم و مرگ ن،یچ در. شود یم ریم و مرگ شیافزا

 کمبود ،یناکاف یعموم بهداشت خدمات بر عالوه.  در ووهان استخدام شدند یماریبمجدد  طغیان  با مبارزه یبرا یپزشک کارمند

 یتوجه قابل یدهایتهد یهمگ  مختلف لیدال به افراد تجمعات  و یمحافظت یآگاه عدم ،( PPE) یشخص یمحافظت زاتیتجه

 . شد یجهان اقتصاد رفتن نیب از به منجر و آورد وجود به طغیان  نیا یط در یعموم بهداشت یبرا

-COVID کنترل و یریجلوگ یبرا یریتداب دینبا کشورها کار، نیا انجام یدشوار به توجه با که ، کنند یم ادعا بعضی از افراد 

 دایپ تیمصون یعیطب طور به و شود مند بهره ریگ همه یماریب نیا از تواند یم تیجمع که کنند یم استدالل آنها.  کنند اعمال 19

 آلوده دیبا یعموم تیجمع از درصد 70 تا 60 حدود ایمنی گروهی ایجاد شود  که نیا یبراآید.  بدست ایمنی گروهی  و کند

 COVID19از ( شتریب یحت ای ٪2 حدود) مرگ زانیم و( ٪15 حدود) یبحران و دیشد موارد نسبت یفعل برآورد براساس.  شوند

 دامنه ؛ بود خواهد همراه  شود، لیتبد تیواقعایمنی گروهی به  یاستراتژ ،که تا حدودی مرگ و میر  مرتبط با  یعموم جامعه در

مسری طبقه  اریبسهای  یماریب جزء  که بود، خواهد A (H1N1) pdm09 2009 سال در آنفلوانزا یریگ همه از شتریب اریبس آن

 در.  است شده مرگ 203000 تا 123000 باعث که است شده زده نیتخم ،لندن کالج  الیامپر از یگزارش اساس بر  بندی شده و

 .شود متحده االتیا در مرگ ونیلیم 2،2 و سیانگل در مرگ 510000 به منجر تواند یم COVID-19 ، ییویسنار نیچن

 مارس 18 از. کرد استفاده نیچ در وعیش تیریمد به مربوط یها درس از گسترده طور به توان یم ،COVID19بردن نیب از یبرا

 نیچ یها حل راه ت،یموفق نیا به یابیدست یبرا. است نشده داده صیتشخ ووهان در COVID-19 از یدیجد مورد چیه ، 2020

 مداخله و زودرسجداسازی  زودرس، صیتشخ موقع، به صیتشخ یعنی ،یاستراتژ چهار (1): شامل ها حل راه نیا  .شد اجرا

 اجازه یجا به فیخف مارانیب یبرا یپزشک سرپناه کی جادیا ،یماریب شدت به توجه با متمرکز یپزشک تیریمد (2) ؛ زودهنگام

.  کند یریجلوگ یخانوادگ یها خوشهبروز عفونت به صورت   از موثر طور به تواند یم که ماندن، خانه در جهت  آنها به دادن

 ماسک از استفاده به ساکنان همه کردن ملزم (4)  ؛ COVID-19 موارد کینزد یها تماس هیکل یبرا روزه 14 یاجبار نهیقرنط (3)

 جوامع مهار (6) و  ؛ یتجمع یها تیفعال و یضرور ریغ تجمعات همه لغو (5).  انسان از انسان انتقال جلوگیری از یبرا یپزشک

 . شهرها کل لزوم صورت در یحت ،COVID-19 به مبتال
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 مهار ،یعفون مارانیب یجداساز که دهد یم نشان شدت به یهوبئ استان از خارج و ووهان در COVID-19 طغیان  شرفتیپ

 کنترل و یریشگیپ یبرا کارآمد یاجتماع فاصله حفظ و (PPE) تجهیزات حفاظت شخصی از استفاده قیطر از انتقال یرهایمس

 مثال عنوان به)  یماریب به مبتال افراد و مسن افراد( 1: )نکهیا به توجه با گروهی یمنیا یاستراتژ شنهادیپ.  است مهم اریبس طغیان نیا

-2019 عفونت میتسل "اغالب ی هستند کهاندام ها هیر( 2)  دارند، بدی یآگه شیپ و هستند روسیو به ابتال مستعد( وستیمل ابتید

nCoV به پاتوژنز گرید انواع ای نیتوکیس پاسخ ها ی قوی برابر در یقو ییپاسخگو لیدل به سالم افراد از یبرخ نیبنابرا شوند، یم 

 . شوند یم بدتر سرعت

  

 
 ،  استان هوبئی و چین .طی اپیدمی به ترتیب در شهر ووهان: روند موارد تائید شده تجمعی در  1شکل 

 شد.تقسیم   (SU) فاصله نسلی  13 به  2020مارس  18تا  2019دسامبر  8روزه  از  8بر اساس فواصل 
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به غیر از ووهان(  میزان مرگ ومیر در شهر مرگ و میر در شهر ووهان و چین ) میزان، مرگ و میر و همچنین تجمعی تایید شده: روند موارد   2شکل 

 به غیر از ووهان ( است .بیشتر از چین )ووهان به مراتب 

 گمرک.  است نیچ یبرا بزرگ چالش کی همچنان یواردات موارد کنترل و یریشگیپ دارد، ادامه جهان سراسر در COVID-19 پاندمی  که یحال در

-2019 کینوکلئ دیاس شیآزما و روزه 14 نهیقرنط یاجرا مانند کند، یم اجرا را ها یاستراتژ یسر کی دشوار، هدف نیا به یابیدست یبرا تالش با نیچ

nCoV ای IgM / IgG مجدد طغیان  از یریجلوگ یبرا حال، نیا با.  لزوم صورت در آن خاص COVID-19 باشند، اریهوش دیبا ساکنان همه ن،یچ در 

 تیموفق دیام نیچ در جه،ینت در.  کنند حفظ COVID-19 یریگ همه انیپا تا را یاجتماع فاصله و کنند استفادهPPE ) )  تجهیزات حفاظت شخصیاز

 عموم از شدت به .ریشه کن شود ما  موثر کنترل یها کیوتاکت یعلم تیریمد با که باشد ریگ همه یانسان یعفون یماریب نیاول COVID-19 که است

 تواند یم تنها نه ساده اقدام نیا.  کنند استفاده یریگ همه دوره طول در یپزشک یها ماسک از  در اماکن عمومی حضور زمان در خواسته می شود مردم

 .  کند یم محافظت گرانید از نیبنابرا شود، یم آلوده افراد انتقال ریمس مانع بلکه کند، کمک covid19 به شدن آلوده برابر در فرد از محافظت به

 مرکز تحقیقات مدل سازی در سالمت دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد لینک دسترسی به گزارشات  و متون علمی
/https://mhrc.skums.ac.ir 

 زیر:صفحه خانگی در منوی البراتوار اپیدمیولوژی و گزارش ها در 
https://mhrc.skums.ac.ir/Index.aspx?page_=form&lang=1&sub=55&tempname=rcmh&PageID=22976&isPopUp=False 

 ارسال نمایند. gmail.com2007aliahmadi@یا  gmail.com1983s.s.sin@درس عالقمندان می توانند مطالب خویش را به آ
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