
بر علم را در  یمبتن کردیرو /روسیکوروناو یدمیهرچه بهتر اپ تیریمد یجامع برا یشنهادیپ

 دیکن ادهیدانشگاهها پ

حداقل چندهفته  روسیو نیا نکهیو ا رانیدر ا روسیکرونا و یماریتعداد موارد ب یو مدل ساز ینیب شیتوجه به پ با

 نیداشت و استفاده از تجربه چ میکشف موارد را خواه یصعود ریرو س شیپ یدر کشور گردش دارد و در هفته ها

در  یولوژیدمیاپ تهیکم لیتجربه تشک ده؛ویرس وبه سطح پالت یریهمه گ یتا منحن دهیروز طول کش ۷۰ بایکه تقر

 ؛یاستاد دکتر زال یستاد فرمانده لیاستان تهران بزرگ ذ

 رسدیکه به نظر م یجامع مختلف و کنترل ترس عموماغراق شده در م ییبه منظور اجتناب از بزرگنما شودیم شنهادیپ

 دیمشابه و انفلوانزا نبا یهایماریب ریبا سا سهیدر مقا روسیکروناو وعیدرباره ش ینگران یبعضا نادرست  بوده و جا

 یداشته باشند و برا ژهیتوجه و ریز یشنهادیموارد ده گانه پ بهکرونا  یدانشگاه تهیستاد کم لیذ یباشد؛ کارگروه ها

 ،یاجتماع یپزشک ،یشناس روسیو ،یولوژیدمیاپ دیاسات بیبا ترک در هر  دانشگاه یولوژیدمیاپ تهیکمرصد انها 

کرونا  یرابط از ستاد دانشگاه کنفریو آموزش بهداشت دانشگاه و  یپزشک متخصص عفون ط،یبهداشت مح

موضوع  یعلم تیریا در جهت مدگزارشات الزم ر کیستماتیبطور مستمر و س تهیکم نیگردد. ا لیکتش  روسیو

 : دینما هیدر هر دانشگاه ارا یو ستاد مرکز رندگانیگ میو به تصم هیته

مرتبط با افراد مشکوک، محتمل و  فیسطوح نظام سالمت استان درباره تعار یدر تمام قیبه روز و دق یداده ها  -۱ 

 گردد. یثبت و جمع اور روسیکرونا و یماریبه ب یقطع یابتال

بر حسب شهرستان و  یریهمه گ یشده و منحن شیپا قیو داده ها دق یابیدرصد کامل بودن ثبت و صحت انها ارز -۲

 .ردیدانشگاه قرار گ نیمسئول اریبروز در اخت یداشبورد یو در قالب میمهم ترس یکننده ها کیتفک ریاستان و سا

 زیشناس دانشگاه ها ن روسیو دیو  اسات یلو مولکو یسلول قاتیشده و مراکز تحق یفیکنترل ک شاتیآزما   -۳

 گردند. ریدرگ

ها حداکثر انطباق با  لیو تحل یبررس جیتا نتا د،یو فراهم آ یمنشاء و منبع و مخزن موارد به طور شفاف بررس  -۴

 را داشته باشند. حیو صح یدیکل ماتیموجود جهت اخذ تصم تیوضع

پژوهشگران و صاحبنظران بر اساس  گرید یداده ها برا نیهمچن انجام شده و یها لیتحل جیبه نتا یدسترس -۵ 

 هینظر هینقد موشکافانه و ارا نهیتا زم دیموجود است، فراهم آ رانیو ا ایمنظور در دن نیکه به ا یمشخص یپروتکل ها

 .دیدانشگاه فراهم آ یشو پژوه یاموزش یگروه ها یخالقانه از تمام یها دهیها و ا

ثبت  قیبه طور دق یماریب امدیو پ یماریب یعیطب ریس ه،یاول میزمان شروع عال ،یابیماریمرتبط با نحوه ب یداده ها -۶ 

ضرورت مداخله  نییو تع یریشگیمؤثر به منظور پ یراهکارها نییتع نهیتا زم رندیقرار گ لیو تحل یو مورد بررس

 .دیآفراهم  واهدبر ش یدر سطوح مختلف، مبتن یماریجهت کنترل گسترش ب

 



و  یصیتشخ ،یو ...(، مداخالت مراقبت یردولتیو غ یها در تمام سطوح نظام سالمت)دولت سیهر کدام از ک یبرا  -۷

منطبق با دستورالعمل ها از زمان آغاز مداخالت بر اساس زمان شروع عالئم و نوع  ریچه منطبق و چه غ یدرمان

 یصیتشخ یکردهایانواع رو یاثر بخش نهیهز یابیزجهت ار؛  امدهایارتباط آنها با پ لیتحل یثبت و برا ص،یتشخ

 فراهم گردند. ،یدرمان

و از  یمجاز یاستفاده از شبکه ها ژهیثبت داده ها و آموزش به آنها به و یکارکنان نظام سالمت برا یتوانمندساز -۸

 .شودیم تایثبت د تیفیک یمهم منجر به ارتقا نیا نایقی. ردیبر وب، مورد توجه قرار گ یراه دور و مبتن

 یدمیمطابق دستورالعمل کنترل اپ یاحتمال یدمیاپ کیولوژیدمیاپ یدر بررس یضرور یاستانداردها تیرعا -۹ 

 یو کنترل ترس و وحشت عموم طیمداخالت آموزش بهداشت و بهداشت مح یعلم یابیوزارت متبوع و ارز یابالغ

 . یاجتماع یبخصوص کنترل شبکه ها یدمیاز اپ

حمله،  زانیم ه،یمولد پا زانیاز جمله م یدمیاپ یکننده الگو نییتع کیولوژیدمیاپ  یشاخص ها یمحاسبه تمام  -۱۰ 

 در استان  GISنقشه میو ترس هیموارد ثانو ه،یمورد اول س،یک ندکسیدوره کمون، ا

 

بخصوص  یمهمه همکاران گرا  تیدانشگاه ها و موفق یارجمند، سربلند انیسالمت همشهر یارتقا یآرزو با

  مارانیو مراقبت ب یابیماریب ریپزشکان و پرستاران و کادر درمان و بهداشت درگ

 

تهران  یستاد فرمانده یولوژیدمیاپ تهیکمک به کم  هیاول شنهادیکه پ یاجتماع یپزشک یاز انجمن علم نیهمچن

 نیب یها یو همکار یوفاق ملاست با وحدت و  دی. امگرددیتشکر م دیبزرگ را مطرح نمودند و از آن استفاده گرد

 منحوس کنترل گردد. روسیو نیهر چه زودتر ا ؛یرشته ا

 شهرکرد یدانشگاه علوم پزشک یولوژیدمیاپ  اریدانش  /یاحمد یعل دکتر✍

 ۹۸اسفندماه  نهم
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