
(چین-ووهان)2019کوروناویروس جدید 
اقدامات انجام شده در جهان و ایران



تاریخچه کوروناویروس ها

جامعهنزددرچندانسرماخوردگیمهمعللازیکیعنوانبههاکوروناویروسخانواده•
بهسارسکوروناویروسکه2002سالتاشدندنمیتلقیجدیجهاندرمانوبهداشت

آنازودهشمنتقلچینیگربهبهخفاشازتوانستندکوروناویروسیجدیدگونهیکعنوان
.(کشندگیدرصد10)شوندشدیدتنفسیبیماریباعثویابندانتقالانسانبه
.  این ویروس بطور کلی ناپدید شد2003در تابستان •

هجددر عربستانیکوروناویروس جدیدی کشف شد که باعث مرگ یک پیرمرد 2012سال •
.  نامیده شدMERSشد و به نام کوروناویروس 

ان سال است که همچنان در عربستان و کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس و شتر های پاکست8این کوروناویروس•
.وجود دارد

طغیان پنومونی در شهر ووهان شروع شد که در اثر یک کوروناویروس 2019در آذر ماه •
.جدید است



شناسایی تاخیری طغیان 

شروعی شد برای تحقیقات سریع برروی 2019اعالم طغیان بیماری شدید تنفسی در آخرین روز سال •

که ( ژانویه کشف این ویروس اعالم شد9)این طغیان و کشف یک کورناویروس چالش برانگیز دیگر 

نفر 7پنومونی با علت ناشناخته اعالم شد که 27دسامبر 31در .قرابت ژنتیکی با سارس دارد % 70

.بیماری شدید داشتند

اه غذاهای تا آن زمان انتقال فرد به فرد مشخص نبود و به نظر راه فقط از حیوان به انسان بود و فروشگ•

ژانویه 1ه در دریایی که بسیاری از بیماران در ارتباط باآن بودند ظن اولیه به عنوان منبع بیماری بود ک

.تعطیل و ضدعفونی شد و بسته ماند



شدیدمواردسهمامااستدادهرخایزمینهبیماریدارایواندکموارددرمرگهرچند•
انتقالاییتوانوانسانبهوحشحیاتازانتقالراهبودنامعلومنوبیمارستاندرشوندهبستری

برگیرییمتصموبهداشتجهانیسازمانفوریتیکمیتهتشکیلبرشدعلتیآن،فردبهفرد
..خیریابشوددنیادربهداشتیاضطراریوضعیتاعالمآیااینکهروی



عالئم بالینی

(: موارد خفیف سرپایی)( ILI)سندرم شبه آنفلوانزا •
65%

(SARI)سندرم شدید تنفسی •
%20: پنومونی متوسط•
ICU :5%پنومونی شدید نیازمند بستری در •

مورد فوت شده تا 9مورد اول تنها 600از حدود : مرگ•
کنون گزارش شده است اما برای قضاوت هنوز زود است

:  دهداز بیماری تنفسی می تواند رخطیفیبر اساس اطالعات فعلی 
(تخمین ها در طول زمان صحیح تر می شود )

اندته داشتباندبسیاری از بیمارانی که تا کنون شناسایی شده 
هنوز مشخص نیست چه تعداد از بیماران ممکن است بدون تب باشند



فروشگاه غذاهای دریایی و گوشت در شهر ووهان



نفر مبتال از نظر 59نمونه از 15ژانویه 9در •
.کوروناویروس جدید مثبت اعالم شد

د ژانویه اولین مطلب در مورد سکانس ویروس جدی10•
MN908947: منتشر شد



ژانویه در ووهان شروع شد15غربالگری در زمان خروج از 

دورهمتوسطهفتهیکحدودکهداردوجودزمانیفاصلهآنشناساییتاعفونتشروعازروز10حدود•

نشدایزولهوتشخیصوشدنبستریتاشدندارعالمتزمانازتاخیرروز4واستاحتمالیکمون

(استبودهروز10ژاپنیبیماربرایوروز3تایلندیبیماربرای)بیمار

استان13درقطعیفوت9وبیمار440ژانویه21تا.داردکشور20ازروزدرمسافر3300ووهان•

.استبودهالبتههمدیگرهایاستاندردیگریمشکوکمواردواستشدهگزارشچین



آغاز مطالعات گسترده در جهت رفع ابهامات موجود

داردوجودژانویه18ازقبلتابیماریمورد4000ازبیشتانفر1723بینکهزنندمیتخمین•

دراحتماالچینازشدهخارجمواردهمهچون).استشدهشناساییآن%10تنهاکنونتاکه

(ارددشماریکمبسیارهمبازهاتخمینایناندنشدهشناساییدرستیبهکشورهاسایر

سایزژانویه18تا12از.گفتتواننمیونیستتخمینقابلگیریهمهرشدسرعتهنوز•

.استشدهبرابر2اپیدمی



تشخیص آزمایشگاهی 

(ساخت اولین تست تشخیص سریع توسط آلمان)
MERS-CoVنمونه تنفسی همانند •

Eغربالگری با ژن •

:تایید با•
RdRpژن •

Nژن •

برای تایید می تواند به اراسموس هلند یا کاریته آلمان ارسال نمود•



ژانویه20تا 

دسامبر بوده است 8شروع عالئم از •
.سال است90تا 10بازه سنی مبتالیان •



و مناطق گزارش کننده2020ژانویه 20آمار تا 



ژانویه25آمار تا شنبه 

روند موارد قطعی و موارد فوت شده در چین•



شدهروند گزارش موارد ابتال و نسبت موارد خفیف، شدید و فوت





ده اند شناسایی نش( عموما موارد خفیف و کم عالمت)هنوز درصد زیادی از بیماران 



...اطالع رسانی در فرودگاه های ژاپن و 

• To our knowledge, entry-screening 
activities for all incoming travellers
from Wuhan have been implemented 
in many countries:

• Japan, Hong Kong, India, Indonesia, 
Malaysia, Myanmar, the Philippines, 
Singapore, Taiwan, Thailand, the 
United States, Russia and Vietnam.

• And I.R.Iran



اندوونزیتب سنجی در 



آمریکاCDCاقدامات 
شتی به پزشکان درمانگربرای مدنظر داشتن این بیماری در بیماران بازگ2020ژانویه 8اعالم هشدار در •

.از ووهان چین که عالمت تنفسی دارند

تدوین دستورالعمل برای مدیریت بالینی و نمونه گیری جهت کادر درمانی•

تدوین دستورالعمل برای مراقبت از بیمار در منزل•

است اما بزودی به CDCفعال فقط در )ساخت کیت تشخیصی برای تشخیص در نمونه های بالینی •

(هنوز تست سریع ندارند. همکاران بین المللی و کشوری خود نیز آنرا خواهد داد
•CDC مرکز فرماندهی عملیات(EOC ) خود را فعال کرده است تا حمایت بهتری در عملیات پاسخ انجام

.دهد
.است اما انتظار دیدن موارد بعدی را دارندLOWبرای ورود بیماری به جامعه امریکا CDCارزیابی خطر •



آمریکا CDCاقدامات 
-وسانفرانسیسک)فرودگاه مهم ارتباطی با چین آغاز شد3ژانویه غربالگری مسافران در 17•

ساعت بعد دو فرودگاه دیگر نیز وارد عملیات غربالگری 48-(نیویورک-لوس آنجلس
ا و با سازمان امنیت امریک(آتالنتا-شیکاگو. )مسافران بازگشتی از ووهان چین شدند

و تب امدهفرودگاه 5سازمان حمل و نقل هماهنگ کردند که پروازهای ووهان فقط به این 
.سنجی انجام شوند

اندسایر فرودگاه ها به اطالع رسانی بسنده کرده •

ژانویه از ووهان وارد 15بیمار . شدشناختهمورد بیماری در آمریکا در واشنگتن اولین •
نه نه فروشگاه حیوان رفته و. ژانویه تایید تشخیص شد21و دکتررفتبه 19آمریکا شد و 

!با بیمار تماس داشته است؟
.بستری است Everettدارد و در ایزوله مرکز پنومونی خفیف •





On the basis of the information currently 
available, ECDC considers that:
• the potential impact of 2019-nCoV outbreaks is high;
• further global spread is likely;
• there is currently a moderate likelihood of infection for EU/EEA travellers

visiting Wuhan;
• there is a high likelihood of case importation into countries with the greatest 

volume of people travelling to and from Wuhan (i.e. countries in Asia);

• there is a moderate likelihood of detecting cases imported into EU/EEA 
countries;

• adherence to appropriate infection prevention and control practices, 
particularly in healthcare settings in EU/EEA countries with direct links to 
Wuhan, means that the likelihood of a case reported in the EU resulting in 
secondary cases within the EU/EEA is low.





استرالیا مردم خود را از سفر به ووهان منع کرده است



اقدامات انجام شده در کشور
دجدیکورناویروسبیماریمراقبتودرمانتشخیص،دستورالعملتهیه1.

2019
نیروهایاحمر،هاللاجتماعی،تامینها،دانشگاهبهالعملدستورارسال2.

درمانبهداشتکمیسیونریاستوپزشکینظاموبهزیستی،مسلح،
مجلس

(کشورازخروجیوورودی)مسافرتبهداشتیهایتوصیهتهیه3.

مارستانی،بیپیشاورژانسبیمارستانی،آمادگیبخشیبینجلسهتشکیل4.
خیصتشها،بیماریمدیریتبیمارستانی،مدیریتبیمارستانی،اورژانس

آزمایشگاهی
نستیتواوواگیرهایبیماریمدیریتمرکزسریعپاسختیمجلسهتشکیل5.

پاستور
ازگشتیببیمارخفیفمسافرانپیگیریومرزیمراقبتعملکردبرنامهتهیه6.

کشوردرهفته2تاچیناز
خیصتشکیتتهیهبرایپاستورانستیتوسریعپاسختیمتالشآغاز7.

رکشوآنفلوانزایملیآزمایشگاهتشخیصتیموجدیدکوروناویروس
دجدیکوروناویروسمورددرپزشکانعلمیسمپوزیومبرایریزیبرنامه8.



(ره)جلسه بین بخشی با مسئوالن فرودگاه حضرت امام 

جهتفرودگاهازبهداشتمعاونبازدید1.
رزیمبهداشتمراقبتتیمعملکردتقویت

ابآموزشیوهماهنگیبخشیبینجلسه2.
امنیتیمسئولینبهداشت،معاونحضور

مراقبتتیماورژانس،گمرک،فرودگاه،
...ورسانی،اطالعمرزی،بهداشت

تحتچینمبداباواردهپروازهایتمام3.
گیرندقرارمرزیمراقبتبرنامه

بازغذایوحیوانیمحصوالتحیوان،ورود4.
گردیدممنوعصنعتیغیر

قراراولویتدرپروازیکروکادرسالمت5.
گرفتقرارمراقبتتحتوشدداده



اقدامات انجام شده در کشور
پروازکادربهسفربهداشتینامهتوصیهالصاق1.
روازپمسافرانمیاندربهداشتینامهتوصیهتوزیع2.
برایفارسیانگلیسیچینیزبانه3نامهتوصیه3.

مسافران
وعسلویه،صنعتقم؛علمیهحوزهباهمکاریشروع4.

چینیدانشجویانوکارگراندارای...
درکشوردرچینسفارتباهمکاریوهماهنگی5.

برنامهاجرایتسهیل
برایآمادگیتجدیداضطراریجلسهدوتشکیل6.

آمادگی)بخشیبینوبخشیدرونهمکاری
(فرودگاهیوبیمارستانی

رمعتبهایرسانهدرمتعددرسانیاطالعهایبرنامه7.
(روزنامهتلویزیون،رادیو،)



انتظارات 
به حمایت همه جانبه از برنامه های تیم های بهداشتی درمانی در برنامه پیشگیری و پاسخ1.

کوروناویروس جدید

، اداره گمرکات، فرودگاه ها، مرزبانی، سازمان حج و زیارت)هماهنگی بین بخشی در سطح استان 2.

(کل گردشگری

ر منفیآمادگی بیمارستانی به ویژه بخش عفونی و تاکید بر اتاق های ایزوله تنفسی و فشا3.

حمایت از ارتقا دانش دانشجویان و پزشکان شاغل در مراکز درمانی4.

برگزاری کارگروه سالمت و امنیت غذایی 5.

رستانهابیمابیماریهای واگیردار در پذیرش کمک مالی و پشتیبانی در خصوص ایجاد امکانات 6.


