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مریم رحيمی
مهندسی ،بهداشت دانشگاه علوم پزشکی جیرفت ،کرمان ،ایران.
نام نویسنده مسئول:
مریم رحيمی

چکيده

تاریخ دریافت1400/4/2 :
تاریخ پذیرش1400/6 /7 :

شیوع کووید  19یک سندرم حاد تنفسی است که مهمترین روش برای تشخیص آن PCRاست .انجمن
پزشکی کره برای تست آزمایشگاهی و مراکز پیشگیری و کنترل دستورالعمل هایی را برای تشخیص
 COVID-19در آزمایشگاه های بالینی کره ارائه می دهد .سازمان بهدا شت جهانی ،ا خیراً پاندمی شدن
این بیماری را اعالم کرد .ویروس  SARS-CoV-2که از لحاظ ژنتیکی مشابه ARS-Covو سندرم حاد
تنفسی خاور میانه ) (MERSاست ،ویروسی پوششدار ،دارای یک  RNAتکرشتهای شامل 29891
نوکلئوتید و دارای  12ژن برای سنتز پروتئین های ساختاری و غیرساخ تاری ویروس است و به لحاظ
پروتئی نی ،بسیار مشابه پروتئینهای  SARS-CoVو  MERS-CoVمیباشد .در حال حاضر ،درمان
ثابت و مشخصی برای این بیماری وجود ندارد .به همین دلیل مقاالت موجود در مورد بیماری
 Coronavirus 2019کرونا از نظر اپیدمیولوژی ،پاتوفیزیولوژی ،تشخیص و د رمان بررسی شده است.
هدف از این پژوهش ،مروری بر تجربه های جهانی در این زمینه و جمع آوری این اقدامات و
سیاستگذاریها و جمعبندی و به اشتراک گذاشتن آنها و ارائه پیشنهاد های سیاستی نوآورانه ،باهدف
کمک به کاهش اثرات پاندمی کرونا در آموزش عالی مهارتی است در این بر رسی ،پایگاه دادههای
SCIENCEDIRECT ،MEDLINEو  Scopusبرای مقاالت مربوطه جستجو شدند.یافتهها از
زمان پیدایش این بیماری ،دانشمندان زیادی عالقه مند به کشف راهکاری مناسب برای مهار آن می باشند.
در این مقاله ،تصویری از یافته های فعلی در مورد اپیدمیولوژی ،ویژگیهای بالینی ،تشخیص ،مدیریت و
پیشگیری از  COVID-19ارائه شده است .نتیجه گیری همهگیری  COVID-19نشاندهنده بزرگترین
بحران بهداشت عمومی جهانی است .آزمایش های بالینی که برای بررسی روشهای درمانی بالقوه برای
 COVID-19آغاز شده است بسیار باالست ولی متأسفانه ت اکنون منجر به تولید دارو ی مؤثری نشده
است .بنابراین برای مقابله با این ویروس ،اقدامات اضطراری پیشگیرانه و هماهنگ بین همه کشورها مورد
نیاز است.

واژگان کليدي :کرونا ،مهارت ،پاندمی ،پیشگیری آموزش عالی.

شماره / 20تابستان  / 1400ص 70 - 83

از گسترش بيماري ( Covid19از منظرحقوق بشر دوستانه)

مجله علمی فقه ،حقوق و علوم جزا (سال ششم)

بررسی ،آینده نگري و پيشرفتهاي مهم در درمان و جلوگيري
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مقدمه
پس از ثبت نخستین مورد از بیماری کووید  19-در اواخر دسامبر  2019در شهر ووهان چین ،این بیماری خیلی زود با
انتقال انسان به انسان به سراسر جهان گسترش یافت و نگرانی های جهانی را برانگیخت ،بطوری که سازمان بهداشت جهانی
وضعیت شیوع بیماری کووید  19-را پاندمی اعالم کرد .اتخاذ و انجام اقدامات کنترلی و پیشگیرانه در جهت مهار شیوع این
بیماری در بسیاری از کشورها بهطور کامل موفقیتآمیز نبود و منجر به ایجاد و گسترش بحران گردید .برای مقابله و مدیریت
بحران ناشی از شیوع بیماری کووید  19-در ایران و برخی دیگر از کشورها ،عالوه بر وزارت بهداشت و کادر درمان ،نیروهای
نظامی و انتظامی نی ز وارد عمل شدند .این نیروها با انجام اقداماتی همچون پاکسازی و ضدعفونیکردن معابر ،تامین امنیت مراکز
درمانی ،محافظت از مراکز حساس و انبارهای ملی واکسن یا داروها ،اعمال قرنطی نهها یا محدودیتهای رفتوآمد ،حفظ نظم
عمومی ،کنترل تجمعات ،استفاده از دوربین های حرارتی و محافظت از جامعه در فضای مجازی ،به کمک مردم و وزارت
بهداشت آمدند  .نتیجهگیری :در بحران ناشی از شیوع بیماری کووید  ، 19-سالمتی و جان پرسنل نظامی و انتظامی به عنوان
مدافعان وطن در کنار مدافعان سالمت درخطر است  .لذا مردم میبایست با همدلی بیشتری با این پرسنل و کادر درمان تعامل و
همکاری داشته باشند تا بحران مدیریت گردد .در حال حاضر که واقعبینانهترین روش برای مقابله با بحران و محدودکردن
سرعت گسترش بیماری کووید  ،19-ماندن در خانه و حفظ قرنطینه داوطلبانه است ،مردم میبایست نهایت همکاری و همراهی را
داشته باشند.نظر به حضور اثباتشده کروناویروس انسانی بر روی اشیاء و ابزارآالت در دمای اتاق برای چندین روز ،اجرای
تمهیدات سختگیرانه ضدعفونی حین و بعد از کار روزانه در مطب اجتناب ناپذیر است .سازمان بهداشت ( توﺻیه میکند از آب و
مواد شوینده به WHOجهانی ) عالوه ضدعفونیکنندههای معمول استفاده شده و نواحی دارای ریسک باالی حضور ویروس با
سدیم هیﭙوکلریت تمیز  1:100درﺻد رقیﻖشده با آب به نسبت  05 /0درﺻد ویروس را 01 /0گردند .این غلظت از محلول طی
یک دقیقه میکشد .برای ضدعفونی کردن نواحی درﺻد )الکل طبی ( میتواند 70کوچک تر  ،اتانول مورد استفاده قرار بگیرد ،که
پس از یک دقیقه کاهش قابل توجهی در حیات ویروسها ایجاد میکند و تصور  SARSمیشود تأثیر آن بر - ) 36( .نیز مشابه
باشد - CoV-2 70-100پروپانول )  ( ، 2درﺻد 95- 78اتیل ا لکل ) -پروپانول  1درﺻد با - 45پروپانول  2درﺻد ( ،ترکیب ،
(درﺻد  5 /2- 5 /0درﺻد ،گلوتاردیآ لدهید )  ( 5 /7- 23 /0 ( 30درﺻد و پوویدون ید ) 1- 7 /0فرمالدهید ) برابر یا  4درﺻد تو ا ن ایی
عفونتزایی ویروس را تا  5 /0بیشتر از بین میبرند .هیدروژن پراکسید در غلظت درﺻد و مدت زمان یک دقیقه اثر خود را نشا ن
میدهد .مدیریت پسماند پزشکی و وسایل حفاﻇتی یک بارمصرف موارد مصرفی هر بیمار باید به عنوان زباله عفونی دور ا ند ا خته
شده و ابزارها باید باز یافت ،تمیز و استریل شده و طبﻖ پروتکلها و پروسه ضدعفونی و استریلیزاسیون در مطب نگهداری شوند و
مورد استفاده مجدد قرار گیرند .پسماند پزشکی و پسماند خانگی حاﺻل مراقبت  COVIDاز بیماران مشکوک یا مبتال به -
آلوده به  19عفونت مسری شناخته میشوند که برای آنها ) 37 ( .پروتکلهای ویژهای در نظر گرفته شده است تجارب اخیر
نشان داده است که خدمات دندانﭙزشکی در هنگام وقوع اپیدمیها یا وقایع مشابه معموالً نادیده گرفته شده یا به میزان کافی ب ه
آن توجه نمیشود .نهادهای دولتی و ادارات سالمت عمومی مربوطه باید به طور جدی پیگیر یافتن راههایی برای اجرای اقدامات
مناسب و به موقع ،خصوﺻاً در مورد نحوه مواجه ارائه مراقبتهای دندانﭙزشکی با چالشهای خاص ا ین برهه باشند .همچنان که
دنیا با این پاتوژن جدید که دارای کشندگی بالقوه و راههای سرا یت انسانبهانسان منحصربهفرد است مواجه میشود ،در تمام
بخشهای د یگر تعامالت اجتماعی شبهاتی وجود دارد .هنوز در زمینههای مربوط به پاسخ ا یمنی ،منشأ ،پویایی بیماری و درمان
آن با مسائل ناشناخته روبهرو هستیم؛ اما مسألهای که بدون شک حائز اهمیت بسیار است حفاﻇت و تقویت سیستمهای درمانی
و کادر پزشکی در تمام سطوح میباشد ،چرا که آنها در خﻂ مقدم مبارزه بوده و حفظ سالمتشان بسیار مهم است .کادر
دندانﭙزشکی به علت نحوه و زمینه فعالیتشان به طور خاص در معرض عفونتهای تنفسی )که اﺻلیترین دالیل شیوعهای
کوچک محلی هستند و در دنیای مدرن طی بازههای زمانی مشخص رخ میدهند و پیشبینی کردن وقوعشان دشوار است ( قرار
دارند .تجارب فعلی سطﺢ آمادگی ما را باال برده و موجب میشوند تا چالشهای بعدی در کوتاهترین زمان ممکن و با حداقل
تلفات در منابع مادی و انسانی مدیریت شوند .ما در این پژوهش به دنبال پاسخ به این سوال هستیم که بررسی  ،راهگارهای
پیشرفتها  ،درمان و جلوگیری از گسترش بیماری Covid19چگونه است؟ نتیجهگیری همهگیری  COVID-19نشاندهنده
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بزرگترین بحران بهداشت عمومی جهانی است .آزمایشهای بالینی که برای بررسی روشهای درمانی بالقوه برای COVID-
 19آغاز شده است بسیار باالست ولی متأسفانه تاکنون منجر به تولید داروی مؤثری نشده است .بنابراین برای مقابله با این
ویروس ،اقدامات اضطراری پیشگیرانه و هماهنگ بین همه کشورها مورد نیاز است)) Health Organization 2020:11

مبانی نظري
COVID-19
ب یماری ایجاد شده با ویروس کرونا که به آن بیماری کرونا  (COVID-19) 2019می گویند ،اولین بار در ووهان چین
شناسایی شد  . COمخفف کرونا VI ،مخفف ویروس و Dبه معنی بیماری (در انگلیسی) .بیشتر عالئم مشابه آنفوالنزا،
سرم اخوردگی معمولی است ،به همین دلیل برای تایید این که کسی کووید  19-گرفته باشد ،بایستی آزمایش شود .عالئم ممکن
است بین  2تا  14روز پس از قرار گرفتن در معرض ویروس بروز کند و از بیماری بسیار خفیف تا شدید متغیر باشد .برخی افراد
آلوده هیچ عالئمی ندارند.
شایعترین عالئم شامل ت ب ،سرفه و خستگی است .سایر عالئم عبارتند از :تنگی نفس ،درد یا فشار در قفسه سینه ،بدن درد
و دردهای عضالنی ،سردرد ،از دست دادن حس بویایی یا چشایی ،گیجی ،گ لودرد ،گرفتگی بینی یا آبریزش بینی ،اسهال ،حالت
تهوع و استفراغ ،درد شکمی و بثورات پوستی .عالوه بر این عالئم ،نوازادان ممکن است به هنگام شیردهی مشکل داشته
)) Organization Health Organization 2020:11
کودکان در هر سنی ممکن است به بیماری کرونا مبتال شوند .در حالی که کودکان و افراد بالغ عالئم مشابهی را تجربه
میکنند ،کودکان به طور کلی کمتر از بزرگساالن به طور جدی بیمار می شوند .عالئمی که نیاز به مراقبت فوری پزشکی دارند
عبارتند از :تنگی نفس/تنفس سریع (همچنین خ رخر کردن ،ناتوانی در شیردهی به نوزادان) ،کبودی لبها یا ﺻورت ،درد یا فشار
در قفسه سینه ،گیجی ،ناتوانی در بیدار بودن/عدم تعامل ،ناتوانی در آشامیدن یا ب لعیدن مایعات ،درد شدید شکم.
ویروس عمدتاً ازطریﻖ قطرات تنفسی فرد آلوده به هنگام سرفه ،عطسه ،ﺻحبت کردن ،خواندن یا تنفس منتشر شود .این
قطرات ممکن است گا هاً بزرگ یا بسیار کوچک باشند و افراد می توانند حتی بدون داشتن عالئم بیماری ،ناقل باشند.
طبﻖ آنچه در حال حاضر میدانیم ،شواهد حاکی از آن است که ویروس کرونا عمدتاً از طریﻖ افرادی که در تماس نزدیک و
به طور معمول در یک متری یکدیگر هستند منتشر می شود .استنشاق قطرات یا ذرات تنفسی آلوده به ویروس یا تماس
مستقیم چشم ،بینی یا دهان میتواند هر کسی را آلوده کند.
ویروس همچنین در مکان های دارای تهویه نامناسب و/یا سربسته و شلوغ ،جاهایی که افراد مجبورند ساعات طوالنی کنار
هم باشند نیز امکان انتشار دارد .مکانهای سرپوشیده ،به خصوص با تهویه بد ،از فضاهای روباز خطرناکتر هستند.
افراد همچنین ممکن است با دست زدن به دهان ،بینی یا چشم ان خود بعد از تماس با سطوح آلوده به ویروس نیز مبتال
ش وند .کارشناسان همچنان در حال تحقیﻖ درباره نحوه انتقال و انتشار ویروس و مکانها و موقعیتهای پرخطرتر هستند.
ویروس عمدتاً ازطریﻖ قطرات تنفسی فرد آلوده به هنگام سرفه ،عطسه ،ﺻحبت کردن ،خواندن یا تنفس منتشر شود .این قطرات
ممکن است گاهاً بزرگ یا بسیار کوچک باشند و افراد می توانند حتی بدون داشتن عالئم بیماری ،ناقل باشند . Hsu LY,
)) Chia PY,2020:49
طبﻖ آنچه در حال حاضر می دانیم ،شواهد حاکی از آن است که ویروس کرونا عمدتاً از طریﻖ افرادی که در تماس نزدیک و
به طور مع مول در یک متری یکدیگر هستند منتشر می شود .استنشاق قطرات یا ذرات تنفسی آلوده به ویروس یا تماس
مستقیم چشم ،بینی یا دهان میتواند هر کسی را آلوده کند .بیماریزایی این ویروس ،دستگاه تنفس را تحت تأثیر قرار میدهد
و عالیمی مشابه سرماخوردگی ساده را ایجاد میکند .
عالیم ویروس کرونا شامل :اختالالت تنفسی ،آبریزش بینی ،سرفه خشک ،سرگیجه ،گلودرد و بدن درد است که میتواند با
سردرد و تب نیز همراه باشد و تا چند روز به طول میانجامد .در افرادی با نقص دستگاه ایمنی ،افراد مسن و کودکان این عالیم
میتواند شدیدتر شده و منجر به سینه پهلو و برونشیت شود نیازمند منبع عال ئم کرونا ویروس سارس  2که منجر به بیماری کووید
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 19می شود ،معموالً چند روز پس از آلوده شدن فرد به ویروس شروع می شود .اما در بعضی افراد ممکن است عالئم کمی دیرتر
ﻇ اهر شوند .براساس آمارها و تحقیقات انجام شده عالئم میتوانند شامل :تب (در  8 /43درﺻد افراد هنگام پذیرش و  7 /88درﺻد
افراد هنگام بستری) ،سرفه خشک (در  8 /67درﺻد موارد) ،اختالل تنفسی ،احساس خستگی و درد عضالنی (در  11تا ٪14
موارد ) و اسهال (در  3٫8درﺻد موارد ) باشند .بهطور متوسﻂ دوره ٔ نهفتگی عالئم ،چهار روز بودهاست .در  4 /56درﺻد موارد،
کدورت شیشه مات در سیتی اسکن قفسه سینه دیده شدهاست 9 /17 .درﺻد از بیماران با بیماری غیر شدید و  9 /2درﺻد از
بیماران با عالئم شدید ،هیچگونه مشکلی را در رادیولوژی یا سیتی اسکن خود نشان ندادهاند .در هنگام پذیرش ،لنفوپنی
(کاهش تعداد لنفوسیتهای در گردش خون) در  2 /83درﺻد افراد مشاهده شدهاست .در مقایسه با آنفلوانزا ،درﺻد بیشتری از
بیماران کووید  19درگیری ریوی را در سیتی اسکن خود نشان دادهاند)) European Medicines Agency, 2020:45
برخی از افراد هیچ عالمتی ندارند ،یا فقﻂ عالئم خفیف دارند .اما در افراد دیگر ،کووید  19میتواند منجر به مشکالت جدی
مانند سینهپهلو ،عدم دریافت اکسیژن کافی و حتی مرگ شود .این نشانهها بیشتر در افرادی که مشکالت زمینهای دیگری دارند،
دیده میشود .ویروس همچنین در مکان های دارای تهویه نامناسب و/یا سربسته و شلوغ ،جاهایی که افراد مجبورند ساعات
طوال نی کنار هم باشند نیز امکان انتشار دارد .مکان های سرپوشیده ،به خصوص با تهویه بد ،از فضاهای روباز خطرناکتر
هستند)) Perlman S Watkin,2020:368

تشخيص COVID-19براي پيشگيري و درمان
سازمان جهانی بهداشت پروتکلهای متعددی برای آزمایش این بیماری منتشر کردهاست .شیوه استاندارد تشخیصی ،انجام
آزمایش واکنش زنجیرهای پلیمراز رونوشت بردار معکوس بیدرنگ ) (rRT-PCRاست .این آزمایش از طریﻖ نمونههای تنفسی
تهیه شده از روشهای گوناگون از جمله سواب حلقی یا نمونه خلﻂ سینه انجام شود .نتایج عموماً ﻇرف چند ساعت تا دو روز
قابل دسترسی است .آزمایش خون را هم می توان مورد استفاده قرار داد ولی برای این کار دو نمونه خون که با فاﺻله دو هفته از
هم گرفته شد ه باشند مورد نیاز است و نتایج ارزش فوری چندانی ندارند .دانشمندان چینی توانستند یک سویه ٔ کروناویروس را
جداسازی کرده و توالی اسید نوکلئیک را منتشر کنند تا آزمایشگاهها در سطﺢ جهان بتوانند بهطور مستقل آزمایشهای واکنش
زنجیرهای پلیمراز ) (PCRبرای تشخیص عفونت ناشی از ویروس را توسعه دهند بیماری کروناویروس  2019به انگلیسی :
) Coronavirus disease 2019یا کووید (: COVID- 19-که به آن بیماری تنفسی حاد انکاو  2019-یا بهشکل عمومی
به آن کرونا نیز میگویند (انگلیسی) ) ،: 2019-nCoV acute respiratory diseaseبیماریای عفونی است که بر اثر
کروناویروس سندرم حاد تنفسی  (SARS-CoV-2) 2ایجاد میشود .این بیماری دلیل دنیاگیری  2019– 20کروناویروس
است  .عالیم معمول آن تب ،سرفه ،تنگی نفس  ،و نابویایی هستند .درد عضالنی ،تولید خلﻂ ،گلودرد ،ناچشایی و سرخی چشم
از جمله نشانههای کمتر معمول آن هستند با این که اکثریت موارد این بیماری باعث عالیم خفیف میشود،بعضی از موارد به
سینهپهلو و نارسایی چند اندامی پیشرفت میکند .نرخ مرگ و میر بین  ٪1و  ٪5تخمین زده میشود ولی بر حسب سن و دیگر
شرایﻂ سالمتی تغییر میکند .این بیماری اساساً از طریﻖ قطرات ریز تنفسی افراد مبتال ،وقتی سرفه یا عطسه میکنند ،به سایر
افراد سرایت میکند زمان مابین در معرض بیماری قرار گرفتن و بروز نشانهها ،بین  2و  14روز است ;iاز طریﻖ شستن دستها
و دیگر تدابیر بهداشتی ،میتوان از پخش آن جلوگیری کرد بر اساس نتایج آزمایش ها :در اغلب بیماران ،کنترل مطلوب قند
خون ناشتا  130تا  70قند ناشتای  ،مطلوب قند خون غیر ناشتا  80ساعته ( غیرناشتا ) کمتر از 2قند،کنترل مطلوب فشارخون 90
روی 140فشارخون کمتراز  ،کنترل مطلوب قند خون ناشتا  150تا  90سال دارای بیماری های زمینه ای قند ناشتای 60درافراد
سالمند باالی کند و باید توﺻیه به و باالتر برای همه بیماران در هر سن همه شروط را منتفی می 250قند خون ناشتای مراجعه
فوری به پزشک شود 160.100 .تا  .140.90اگر فشارخون  4نمک ،عدم مصرف الکل ،ترک استعمال دخانیات ،انجام فعالیت
منظم بدنی ،آیا روندکاهش وزن ادامه دارد؟ اندازه گیری فشارخون طی یک هفته بعد و در ﺻورت عدم کنترل فشار طی هفته
بعد توﺻیه به مراجعه به پزشک  ،توﺻیه به مراجعه به پزشک  180.110و باالتر تا 160.100اگر فشارخون و باالتر باشد ،توﺻیه
به مراجعه فوری به پزشک 180.110اگر فشارخون .توﺻیه به اﺻالح شیوه زندگی سالم  5دقیقه در هفته با شدت متوسﻂ .150
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افزایش فعالیت بدنی حداقل  .6بررسی مصرف منظم داروهای تجویز شده توسﻂ پزشک (در ﺻورت وجود سرگیجه ،خواب
آلودگی ،تهوع و  7استفراغ ،حساسیت ،سرفه در ابتدای تجویز داروها :ارجاع فوری به پزشک ) (آموزش عدم قطع خودسرانه
داروها ) .بررسی مصرف منظم داروهای کاهنده چربی خون (استاتین ) ،آسﭙیرین و داروهای فشارخون در ﺻورت تجویز .تشخیص
بیماری  ( 2.3برا ی  RT-PCR ) real time PCRمعموال ازتکنیک در خلﻂ SARS-CoV-2،تشخیص اسیدنوکلئیکمثبت
سوآپ گلو و ترشحات دستگاه تنفسی تحتانی استفاده ،تعداد  .( COVID-19در بیماران مبتال به  ) 28می شودگلبول ها ی
سفید خون ،متفاوت است و لکوپنی ،لکوسیتوز و همچنینلنفوپنی گزارش شده که لنفوپنیاز همه شا یعتر ( .در ا ین بیماران،
افزایش سطﺢ الکتات 29- 28است ) ده یدروژناز و فر یتین ،متداول بوده ولیافزا یش سطﺢ آمینوترانسفراز نیزگزارش شده است .
در زمان بستر ی ،بسیاری از بیماران مبتال به پنومونی ،سطﺢ پروکلسیتونینسرم نرمال دارند .با ا ین حال ،در افراد ی که به
بخش ( نیاز دارند ،احتمال افزا یش  ) ICUمراقبت ها ی و یژه و لنفوپنی  D-dimerپروکلس  .- 4ا پیدمیولوژی با توجه به
تحقیقات متعددی که در رابطه با این ویروس مقاله در بانک اطالعاتی 15928ﺻورت گرفته است یتونین وجود دارد .سطﺢ باال ی
شد یدتر با مرگ ومیر همراه بوده است .تصو یربرداری با سی تی اسکن قفسه سینه بافت های غیرطبیعیاحتماالً دو طرفه است،
توز یع محیطیدارد و لوب ها ی تحتانی را درگیرمی کند .عالیمی مانند ضخیم شدن پلور ،افیوژن پلورو Hsu LY, Chia
)) PY,2020:49
وجود دارد و داده های  2020می 26تا تاریخ  MEDLINEبالینی ارائه شده توسﻂ تعداد زیادی آزمایشگاه ،پزشکان برای
درمان این بیماری به شواهد دقیقی نیاز دارند MEDLINE.بنابراین در ا ین بررسی ،پایگاه داده های برای مقاالت مربوطه
 Scopusو  SCIENCEDIRECTجستجو شدند .هدف از ا ین مقاله مروری ،بررسی اجمالی یافته های او لیه از نظر
ا پیدمیولوژی ،شاخصه های کلینیکی ،چگونگی تشخیص ،مدیریت بحران به وجود آمده و همچنین راه های جلوگیری از آن می
باشد .در اوا یل ماه دسامبر از ووهان COVID-19اپیدمی هفتمین شهر پرجمعیت چین شروع شد و در سراسر چین گسترش
یافت و سﭙس به تعداد زیادی از کشورها منتقل شد .او لین نمونه مثبت این بیماری در خارج از چین ( .تا 7در بانکوک )تا یلند (
شناسایی شد ) 2020ژانویه  13نفر  132مورد نمونه مثبت و 8565حدود2020دوم مارچ ناحیه خارج از  67در COVID- 19
مرگ ناشی از ویروس قلمرو چین گزارش شد .همچنین گسترش قابل توجهی در چندین کشور جهان از جمله در کشور ا یران و
ا یتالیا دیده مارج 11شد و به همین د لیل سازمان بهداشت جهانی از تخمین 8ا عالم پاندمی در مورد این ویروس کرد ) وسعت
این پاندمی به د لیل ا ینکه باید هم افراد دارای عالیم شدید و هم خفیف را شمارش کرد مشکل به نظر می رسد .متأسفانه تاکنو ن
یک پاسخ استاندارد و جهانی به این بیماری وجود ندارد و هر کشور بر اساس امکانات ،تخصص و فرضیه های خود با ا ین بحران،
مقابله می کنند .بنابرا ین معیارهای متفاوتی برای آزمایش ،بستری شدن در بیمارستان و تخمین موارد وجود دارد که باعث می
شود محاسبه تعداد افراد مبتال به این بیماری همه گیر بسیار مشکل شود .براساس آخرین آمار سازمان بهداشت جهانی تا 216
در COVID-19بیماران قطعی 2020می 21تاریخ مرگ تأیید شده 23412بود و حدود 4904413کشورWatkins .
)) CW,2020:368

تشخيص و بازدارندگی
برای  RT-PCR ) real time PCRمعموال ازتکنیکدر خلﻂ SARS-CoV-2 ،تشخ یص اسید نوکلئیک مثبت سوآپ
گلو و ترشحات دستگاه تنفسی تحتانی استفاده  ،تعداد  .( COVID-19در بیماران مبتال به  ) 28می شود گلبول ها ی سفید
خون ،متفاوت است و لکوپنی ،لکوسیتوزو همچن ین لنفوپنی گزارش شده که لنفوپنی از همه شایع تر ( .در ا ین بیماران ،افزا
یش سطﺢ الکتات 29- 28است ) دهیدروژناز و فر یتین ،متداول بوده ولی افزایش سطﺢ آمینوترانسفراز نیز گزارش شده است .در
زمان بستر ی،بسیاری از بیماران مبتال به پنومونی ،سطﺢ پروکلسیتونینسرم نرمال دارند .با ا ین حال ،در افراد یکه به بخش
(نیاز دارند ،احتمال افزا یش  ) ICUمراقبت ها ی و یژه و لنفوپنی  D-dimerپروکلسیتونین وجود دارد .سطﺢ باالی شدیدتر با
مرگ و میر همراه بوده است .تصو یربرداری با سی تی اسکن قفسه سینه بافت های غیرطبیعی احتماالً دو طرفه است ،توز یع
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محیطی دارد و لوب ها ی تحتانی را درگیر میکند .عالیمی مانند ضخم شدن پلور ،افیوژن پلور و لنفادنوپاتی رواج کمتری دارد.
)) Watkins CW,2020:368

مدیریﺖ درمان بيماري
در حال حاضر ،هیچ درمان ضدویروسی خاﺻی برای توﺻیه نشده و علی ر غم تالش های گسترده COVID-19 ،هیچ
واکسنی برای درمان این بیماری در دسترس نیست ( .درمان عالمتی است و اکسیژن درمانی ،مداخله اﺻلی برای بیماران مبتال
به عفونت شدید است .تهویه مکانیکی در موارد نارسایی تنفسی مقاوم به درمان با اکسیژن و همچنین پشتیبانی همود ینامیک
برای مدیریت شوک ( .بسته به شدت بیماری و 30سﭙتیک ،ضروری است ) میزان ا پیدمیولوژی محلی می توان از راهکارهای
مختلفی ( .قرنطینه در منزل برای بیماران بدون 31استفاده کرد ) روز به ارز یابی  14مناسب است؛ بنابراین آنها حدود  1عالمت
روزانه دمای بدن ،فشار خون ،درﺻد اکسیژن اشباع و عالئم تنفسی ،نیاز دارند .مدیریت چنین بیمارانی باید بر جلوگیری از
انتقال به د یگران و نظارت بر وضعیت بالینی ایشان و بستری شدن سریع در ﺻورت لزوم ،تمرکز کند .باید در خانه بمانند و
 COVID-19بیمارا ن سرپایی مبتال به سعی کنند خود را از سایر افراد خانواده جدا کنند .آنها بایداز ماسک ﺻورت و دستکش
برای هنگام مواجهه با افراد د یگر استفاده کنند .بیماران مبتال با عالیم شدید ،به اکسیژن رسانی نیاز دارند.گروه های تحقیقاتی
زیادی در دنیا به دنبال کشف داروی مؤثر برای این بیماری هستند ،بعضی از آنها در حال بررسی کارآزمایی بالینی می باشند
ولی هنوز هیچ داروی تأییدشده ای در این زمینه وجود ندارد .به طور ساده ،چرخه زندگی پتانسیل دارویی هستند را نشان می
دهد .در بیماران مبتال به پنومونی در اثر نباید از  COVID-19گلوکوکورتیکوئیدها استفاده شود مگر ا ینکه عالئم د یگری و جو د
داشته باشد) H, Stratton CW,2020:401( .
مطالعات نشان می دهد که ترکیب  Lopinavirو ritonavirدر درمان  COVID-19نقش زیادی ندارند این ترکیب
یک مهار کننده  protease inhibitorکه در گذشته برای عفونت های  HIVاستفاده می شد ومشخص شده در محیﻂ in
 vitroفعالیت ضدو یروسی علیه SARS-CoVدارد ،و به نظر می رسد در مطالعات روی حیوانات آزمایشگاهی کمی علیه که
علیه  MERS-CoVاز خود نشان داده است نیز فعالیت .همچنین شواهد زیادی برای مؤثر بودن یک  baraticinibیک
مهارکننده کینازهای وابسته به  numbوجود ندارد .استفاده در درمان بیماری  COVID-19وجود ندارد .استفاده از اکسیژن
درمانی با جریان زیاد اکسیژن از طریﻖ بینی فقﻂ باید در بیمارانی که دارای نارسایی تنفسی هیﭙوکسیمی هستند مورد استفاده
قرار گیرد .در مقایسه با اکسیژن تراپی استاندارد ،اکسیژن درمانی با جریان باال احتیاج به لوله گذاری را کاهش داده است.

عاديانگاري چالش اساسی در مهار کرونا
عادی انگاری یک چالش اساسی در مهار کرونا است .مردم از حضور در اجتماعات ،مراسمهای تجمعی مانند عروسی ،عزا و
جشن تولد خودداری کنند.از هفته های گذشته روند شیوع کرونا بعد از اوج اولیه آن در اسفند  98در استان شدت گرفت که
باید با تمام توان برای مقابل ه با این ویروس با تالش مردم و مسئوالن و با قدرت بیشتر اقدام کرد.بیشتر پیش بینیهایی که از
ماه های قبل در ارتباط با کاهش یا افزایش کرونا در شرایﻂ دمایی انجام شد ،نادرست بود و این ویروس با وجود افزایش دمای هوا
فروکش نکرده است .روند مراجعه بیماران سرپایی مشکوک به کرونا به بیمارستانهای تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی
مازندران در روزهای گذشته افزایش یافته است.باتوجه به افزایش مراجعه سرپایی ،احتمال افزایش بستری افراد در تختهای
معمولی و ویژه بیمارستان ها و احتمال جان باختن افراد مبتال و بستری شده در هفته های آینده دور از انتظار نیست H, ( .
) Stratton CW,2020:401
رعایﺖ نکات بهداشتی در پيشگيري از کرونا فرهنگسازي شود
رعایت نکات بهداشتی به منظور پیشگیری از شیوع کرونا یک اﺻل مهم است که باید از طریﻖ اطالعرسانی و آگاهی بخشی
با کمک رسانه در جامعه نهادینه شود .ضرورت دارد تا رعایت دستورالعملهای بهداشتی در مکانهای پرتردد  ،محیﻂهای
کارگری و اداری با جدیت تمام به منظور پیشگیری از شیوع کرونا در دستور کار دستگاه های اجرایی مربوط قرار گیرد.
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آحاد جامعه باید نکات بهداشتی مانند پرهیز از روبوسی ،ماسک زدن ،رعایت فاﺻله حداقل یک متر از دیگران و پرهیز از
ترددهای غیرضروری را مدنظر قرار دهند.
باید بﭙذیریم که کرونا یک چالش جهانی ایجاد کرده است و تنها راه مقابله و قطع زنجیره انتقال به رفتار ما و رعایت ن کات
بهداشتی مانند استفاده از ماسک ،پرهیز از روبوسی و دست دادن ،رعایت حداقل یک متر فاﺻله از دیگران ،پرهیز از ترددهای
غیرضروری و پرهیز از حضور در مکان های شلوغ وابسته است و ضرورت دارد اگر خودمان و عزیزانمان را دوست داریم این
توﺻیهها را جدی بگیریم) H, Stratton CW,2020:401( .
ماسک سپري براي سالمﺖ در برابر کرونا
مهمترین ویژگی ویروس کرونا قدرت انتقال و سرایت باالی آن بین افراد است و اکنون با افزایش دوباره شیوع کووید 19
همزمان با روند بازگشاییها ،به نظر می رسد تنها راهکار برای مقابله با این بیماری جلوگیری از انتقال آن با استفاده از ماسک
است ،سﭙری که از امروز استفاده از آن در مکانهای عمومی الزامی شد.
این روزها واژگانی همچون ماسک زدن در کنار شستوشوی مکرر دستها و نیز شستوشوی دقیﻖ و ضدعفونی کردن
سطوح و وسایل خریداری شده به کلیدواژههای سالمت شهروندان استان و حفا ﻇت آنان از ویروس کرونا تبدیل شده ،اقدامی که
نیازمند مشارکت عمومی است)) Lim J, Jeon S, Shin HY,2019:19
شهروندان استان همچون مردم سراسر دنیا در چند ماه گذشته در مقابله با ویروسی ناشناخته و پیچیده به نام کرونا هستند
که به باور کارشناسان و متخصصان بهداشتی هیچ راهکاری جز رعایت پروتکلهای بهداشتی و فاﺻله گذاری اجتماعی سﭙری
ایمن برابر این ویروس موثر نخواهد بود.
کرونا ،ویروسی که به هنگام جان گرفتن پیر و جوان ،بزرگ و کوچک ،ضعیف و غنی نمیشناسد ،گویی تنها یک هدف را
دنبال می کند و آن هم ستاندن جان عزیران هر کدام از انس انها در هر نقطه از جهان است.
توصيههایی درباره کروناویروس
مردم باید توﺻیه های پزشکی و تدابیر بهداشتی را رعایت کنند ،تاکید کرد:این ویروس عالئمی همانند سرماخوردگی و
انفلوانزا داشته که همراه با گلو درد  ،کوفتگی و بدن درد ،تب ،عالئم تنفسی و سرفه های خشک است.
روحانی زاده همچنین از مردم خواست تا از لمس کردن و دست دادن ،روبوسی و استفاده از لوازم بهداشتی مشترک
خودداری کنند.
به گفته او استفاده از ﻇروف غذای مشترک نیز اکیدا منع می شود و بهتر است که فعال مردم تدابیر بهداشتی را رعایت
نمایند.
کرونا ویروس از طریﻖ ترشحات به افراد منتقل میشود پس همه باید در این شرایﻂ از ماسک استفاده کنند.
این ویروس از طریﻖ دست آلوده انتقال می یابد،شایع ترین راه انتقال ویروس کرونا دستان آلوده است.
شستشو مرتب دست ها با آب و ﺻابون و یا مواد ضد عفونی کننده و حتی اگر این مواد هم در دسترس نبود با آب با مدت
زمان بیشتر آلودگی ویروس را از بین میبرد)) Sanders JM,2019:10
بیش از اینکه گرفتن آلودگی از طریﻖ هوا باشیم نسبت به از بین بردن دستان آلوده اقدام کنیم ،افرادی هستند که ماسک
می زنند اما به اینکه دستشان آلوده است  ،توجه نمیکنند و ماسک هم در مدت کوتاهی آلوده میشود.
البته ضرورتاستفاده از ماسک برا ی افرادی است که بیمار هستند یا اینکه برای کادر پزشکی و درمانی و برای حفاﻇت از
خودشان است .اما در ﺻورت استفاده درست مردم از ماسک آلودگی ها کاهش می یابد.
وی در ارتباط با استفاده از دستکش ،گفت :آیا میتوان دستکش را دائم استفاده کرد ،دست شسته میشود اما دستکش
خودش ناقل آلودگی )) Wang M,2020:271
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قائم مقام ستاد استانی مقابله با کرونا دانشگاه علوم پزشکی استان مازندران گفت  :کم توجهی مردم به فاﺻله گذاری
اجتماعی و پروتکل های بهداشت با تغییر تصورات ناشی از بین رفتن خطر کرونا می تواند خطر ابتال را افزایش و حتی موج
جدید کرونایی را افزایش دهد.
مراقب هاي ساده براي جلوگيري از ابتال به کرونا:
جدیدترین اطالعات درباره طغیان بیماری کووید  19-را از طریﻖ وبسایت سازمان جهانی بهداشت و مسئولین بهداشت
عمومی کشور یا محل زندگیتان ،پیگیری کنید.مراقبتهای سادهای وجود دارند که با انجام آنها میتوانید احتمال ابتالی خود
به کووید  19-را کاهش داده و مانع از انتشار آن شوید:
دستهایتان را بطور مرتب و کامل با آب و ﺻا بون بشویید یا با محلولهای ضدعفونی کننده حاوی الکل تمیز کنید.زیرا
ویروسهایی که م مکن است روی دستهایتان باشند با شستشوی (ﺻحیﺢ) دستها با آب و ﺻابون و یا استفاده از محلولهای
ضدعفونی کننده حاوی الکل ،از بین میروند.
از فردی که سرفه یا عطسه میکند ،حداقل  1متر (  3فوت) فاﺻله بگیرید.زیرا افراد با عطسه یا سرفه حجم زیادی از
قطرکها ی ریز را از دهان و بینی شان به اطراف پخش می کنند .این قطرکها ممکن است حامل ویروس باشند.اگر در نزدیکی
یک فرد مبتال به کووید  19-باشید و آن فرد سرفه کند ،شما از طریﻖ تنفس این قطرکهای حام ل ویروس ممکن است به این
بیماری مبتال شوید.
به چشمها ،دهان و بینی تان دست نزنید .چون دستهای ما با سطوح زیادی در تماس هستند و ممکن است آلوده به
ویروس باشند.با لمس چشمها ،دهان و بینی با دست های آلوده ،ویروس به آنها منتقل شده ،از طریﻖ این نواحی به بدن شما وارد
میشود و میتواند شما را بیمار کند.
مطمئن شوید که هم شما و هم اطرافیانتان بهداشت تنفسی را رعایت می کنید.بهداشت تنفسی به معنای پوشاندن دهان و
بینی با آرنج خم شده یا دستمال کاغذی در هنگام عطسه و سرفه است .بالفاﺻله بعد از سرفه و عطسه ،دستمال کاغذی خود را
دور بیاندازید.
اگر احساس بیماری میکنید در خانه بمانید.اگر تب دارید ،سرفه میکنید و به سختی نفس میکشید ،به پزشک مراجعه
کنید و قبل از مراجعه حتماً تماس بگیرید(Watkins,2020:30320) .
به توﺻیه های مسئولین بهداشت و سالمت در محل زندگی خود ،عمل کنید.
چرا قبل از مراجعه زنگ بزنیم؟ چون مسئولین بهداشت و سالمت کشور و محل زندگی شما ،تازهترین اطال عات مربوط به
وضعیت بیماری در منطقه شما را در دست دارند .اگر پیش از مراجعه زنگ بزنید ،این امکان را به ارائهدهندگان خدمات بهداشتی
میدهید تا سریعاً شما را به مراکز درمانی مناسب ارجاع دهند.
این کار همچنین برای حفاﻇت از خودتان ،جلوگیری از گسترش ویروس و ابتالی دیگران مؤثر است.
در ﺻورت امکان از سفر به این مناطﻖ خودداری کنید؛ به خصوص اگر سالمند هستید یا دیابت ،ناراحتی قلبی یا کلیوی
دارید.زیرا احتمال ابتالی شما به کووید  19-در این مناطﻖ بیشتر است.
عالئم کووید  19-چیست؟
تب ،خستگی و سرفههای خشک رایجترین عالئم ابتال به بیماری کووید  19-هستند .بعضی از بیماران ممکن است عالئم
دیگری مثل درد و کوفتگی ،گرفتگی بینی ،آبریزش بینی ،گلودرد یا اسهال داشته باشند.
این عالئم معموال خفیف هستند و شروع آن ها تدریجی است .برخی از افراد مبتال ممکن است هیچ یک از عالئم بیماری را
تجربه نکرده و احساس ناخوشی نکنند.
بیشتر مبتالیان (حدود  80درﺻد) بدون نیاز به درمان خاﺻی بهبود پیدا میکنند.
تقریباً از هر  6نفر مبتال به کووید  ،19-یک نفر به شدت بیمار شده و دچار تنگی نفس میشود.
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در سالمندان و افرادی که بیماریهای زمینهای مثل فشار خون باال ،بیماریهای قلبی یا دیابت دارند ،احتمال وخامت
بیماری بیشتر است.

کاربردهاي هوش مصنوعی در مقابله با ویروس کرونا
مواردی که هوش مصنوعی در مقابله با بیماری های واگیردار به خصوص ویروس کرونا کمک کننده است در ادامه توضیﺢ
داده میشود.
پیش بینی آغاز شیوع  :یکی از کاربردهای مهم و بنیادین هوش مصنوعی ،پیش بینی وضعیت حوزه های مختلف است .مدل
سازی پیش بین یا تحلیل پیش بین از جمله روندهایی است که با استفاده از هوش مصنوعی در حال قدرتمندتر شدن است و در
آن از تکنیک های داده کاوی و یادگیری ماشین برای پیش بینی یا تخمین حالت های آینده یک سیستم یا محیﻂ استفاده
میشود .یکی دیگر از حوزه هایی که مدل سازی پیش بین مبتنی بر هوش مصنوعی در آن پررنگ شده است ،حوزه شناسایی
بیماری های واگیر داری مانند ویروس کرونا است .به عنوان مثال شرکت بلودات واقع در کانادا به خوبی شیوع کرونا را در دهم
دی ماه پیش بینی و اعالم کرد)) Yang Y, Peng F,2020:271
پیش بینی و مدل سازی نحوه گسترش :هوش مصنوعی و مدل سازی های مبتنی بر آن در پیش بینی نحوه گسترش و
سر ایت کرونا نیز مؤثر بوده است .به عنوان مثال پژوهشگران دانشگاه ساثهمتون نحوه شیوع این بیماری را در طی جشن های 40
روزه ی سال نو که بیشترین مسافرت ها در آن رخ میدهد ،بر اساس داده های انجمن بین المللی حمل و نقل هوایی و داده های
مکان یابی بایلو با کمک الگوریتم های داده کاوی پیش بینی کردند)) Russell CD Z,2020:475
تشخیص بیماری  :یکی از کاربردهای هوش م صنوعی در تشخیص بیماری کرونا استفاده از سی تی اسکن ریه افراد است.
این الگوریتم ها از دقت باالیی برخوردار است و با استفاده از تصاویر سی تی اسکن هزاران مورد تأیید شده مبتال به کرونا ارائه
شده است .بیمارستان  Zhengzhou Qiboshanاولین بیمارستانی است که به ط ور رسمی از سیستم ارائه شده توسﻂ شرکت
علی بابا (غول تکنولوژیک چین) استفاده کرده است .پس از این تجربۀ موفﻖ ،این سیستم در ﺻد بیمارستان دیگر نیز به کار
گرفته خواهد شد .یکی دیگر از موارد استفاده هوش مصنوعی برای تشخیص ویروس کرونا ،سامانه های اندازه گیری دمای بدن
برای تشخیص تب است .دو نمونه از این سامانه ها توسﻂ شرکت های بایدو و مگوی توسعه داده شدهاند .هر دوی این سامانه ها
از ترکیب هوش مصنوعی و دوربین های حرارتی برای شناسایی افراد مشکوک به کرونا در مترو و در معابر پرتردد استفاده می
کنند .سامانه شرکت مگوی میتواند با خطای  0.3درجه سلسیوس و در شعاع  5متری دمای افراد را حتی اگر ماسک و کاله
داشته باشند ،اندازه گیری کند .این سامانه می تواند در هر ثانیه دمای بدن  15نفر را بسنجد و با استفاده از یک اپراتور انسانی
افراد مشکوک را شناسایی کرده و اخطار بدهد.
کمک به درمان  :هوش مصنوعی در زمینه ساخت و تولید واکسن کرونا نیز کاربردهایی داشته است .به عنوان مثال می توان
به واکسنی اشاره کرد که توسﻂ شرکت  BenevolentAlت ولید شده است .این شرکت با استفاده از پایگاه داده های خود و به
وسیله الگوریتم های یادگیری ماشین اقدام به طراحی و ساخت واکسن کرده است)) Ai T, Yang Z,2020:63
- 9-1راهبردهای پیشنهادی
با استفاده از تجربه های بیان شده در زمینه کابرد هوش مصنوعی در مقابله با بحرا ن شیوع ویروس کرونا موارد زیر
میتوانند پیشنهاداتی راهبردی باشند:
ضرورت تشکیل یک مدیریت یا دفتر تخصصی که فعالی ت آن منحصر است به جمع آوری و تحلیل داده های مربوط به
بیماری های واگیردار در سطﺢ کشور .البته اخیراً شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی ،با تأسیس رشته “هوش مصنوعی در
علوم پزشکی” در مقطع دکتری تخصصی موافقت کرده است .این موضوع نویدبخش فعالیت های بهتری در این زمینه است .با
توجه به وجود نیروی انسانی و زیر ساخت های نسبتاً مناسب ،چنین مرکزی در ایران می تواند رﺻد و پایش کل منطقه
خاورمیانه را نیز انجام دهد)) M,2020:475
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یکی از ضروریات بنیادین برای توسعه هوش مصنوعی ،فراهم کردن داده های مناسب ،با کیفیت و با حجم کافی است.
بنابراین داده های تولید شده در حوزه درمانی و پزشکی باید حتی االمکان دیجیتالی شده و سﭙس با راه اندازی شبکه داده های
دیجیتالی درمانی یا یک فضای ابری ،برای کاربردهای موثرتر یکﭙارچه سازی شوند .در همین راستا راه اندازی شبکه ملی هوش
مصنوعی در تصویربرداری پزشکی یکی از گام های بسیار مثبت است که خوشبختانه در حال پیگیری است Perlman
)) S,2009:450
یکی دیگر از ضروریات توسعه هوش مصنوعی درمانی ،تربیت نیروی متخصص است که در هر دو زمینه هوش مصنوعی و
پزشکی و درمان اطالعات کافی داشته باشد .راه اندازی رشته ای تحت ع نوان هوش مصنوعی در علوم پزشکی اگرچه اقدامی
مؤثر و مثبت است اما با توجه به سرعت رشد فناوری های هوش مصنوعی کافی نیست .بنابراین میتوان گفت الزم است که
استارت آپ های مختلف هم وارد این حوزه شوند)) Yang Y, Peng F,202037
استفاده از متخصصان ایرانی در سطﺢ جهان از جمله مرضیه سلطان الکتابی و دکتر وحید بهزادان در دانشگاه نیوهیون
ایاالت متحده ،از دیگر اقداماتی است که میتواند در این زمینه ﺻورت بﭙذیرد.
ادغام فناوری های هوش مصنوعی در حوزه پزشکی پیش از هر چیزی مستلزم تغییر نگاه جامعه پزشکی به این حوزه مهم
و تأثیرگذار است .به بیان دیگر الزم است تا جامعه پزشکی ورود متخصصان حوزه های دیگر مانند هوش مصنوعی به حوزه
پزشکی را بﭙذیرند .این تغییر نگاه و تغییر فرهنگ ،مستلزم آموزش ها و گفت وگوهای فراوانی است که بین ﺻاحب نظران حوزه
های مربوطه باید شکل بگیرد.
در حال حاضر و در مورد بحران جاری کرونا نیز میتوان از استارت آپ هایی که در حوزه پردازش متن فعالیت میکنند
برای شناسایی وضعیت کلی شهروندان استفاده کرد .تحلیل داده های تولید شده در شبکه های پیام رسان و شبکه های
اجتماعی نیز می تواند بسیار راه گشا باشد.
استفاده از بات ه ای هوش مصنوعی برای مشاوره به شهروندان نیز میتواند از جهت افزایش سطﺢ اطالعات ،ایجاد آرامش
روانی ،جلوگیری از پخش شایعات و جلوگیری از مراجعات غیرضروری مردم به بیمارستان ها بسیار موثر باشد .برای نمونه
میتوان به ربات تلگرامی تشخیص کرونا اشاره کرد که استقبال خوبی از آن شده است)) M,2020:475

نتيجه گيري
با توجه به شیوع کرونا و پیش بینی عدم امکان واکسینه کردن تمامی جمعیت کشور در آینده نزدیک و الزام همزیستی با
این ویروس ،آنچه تاکنون در کشورمورد توجه قرار گرفته ،بیشتر بر رعایت فاﺻله فیزیکی متمرکز بوده است .حال با بازگشایی و
ادامه چرخه کسب و کارها ،با حضور فر د مبتال در فضاهای بسته دارای سیستم تهویه و امکان جابه جایی اجباری هوا ناشی از
عملکرد سیستم تهویه ،دیگر رعایت فاﺻله فیزیکی کارایی الزم را نخواهد داشت .هدف از نگارش ا ین مقاله ،ارائه تصو یری علمی
از وضعیت از نظر اپیدمیولوژی ،پاتوف یزیولوژی و  COVID-19فعلی تظاهرات بالینیآن و آخرین دستاوردها ی پزشکی در
زمینه تشخیص و مدیریت درمان این بیماری می باشد .با وجودا انواع واکس چینی ،کره ای وایرانی و .....برا ی این بیماری ساخته
شده است .در حال حاضر ،پژوهشگران ،رشد فزا ینده ای از مقاالت علمی را در ا ین زم ینه منتشر کرده اند و ام ید است که
داده ها ی ا ین مقاالت به پژوهشگران کمک کند که هر چه زودتر واکسن م ثر ا ین بیماری را تولید و در دسترس همگان قرار
دهند و همچنین به یافتن بهترین شیوه مدیریت ا ین بیماری و درمان ها ی عالمتی آن کمک کند .مطمئناً پس از غلبه بر این
بیماری ،تأثیرات بهداشت ی ،اجتماعیو اقتصادی ا ین فاجعه جهانی را می توان ارز یابی کرد و درسهایی را به خصوص از نظر
بهداشت عمومی و جهانیآموخت و راهکارها یی را برا ی هرگونه همه گیریمشابه در آ ینده ارائه کرد .بنابراین بهره برداری غیر
اﺻول ی از سیستم های تهویه مطبوع در شرایﻂ کنونی نقش به سزایی در گسترش بیماری و انتقال ویرس کرونا خواهند داشت
والزم است با راهبری مناسب و تدوین و بکارگیری الزامات در بهره بردرای از این سیستم ها ،در جلوگیری از روند این ویروس
گام برداشت .براین اساس مقاله حاضر باارا یه روش ها و راه کارهای کاربردی ،از طریﻖ بهره برداری ﺻحیﺢ از سیستم های تهویه
مطبوع ساختمان به جلوگیری از انتشار ویروس کرونا در ساختمان کمک نموده و خطر ابتالی نفرات و گسترش همه گیری را
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کاهش دهد و در زمان بازگشایی مجدد ساختمان ها و مراکز عمومی ،محیطی امن برای کاربران فراهم آورد.الزم است یادآور
شویم که مبارزه با بیماری های واگیر در کشورهای در حال توسعه هنوز هم به عنوان یکی از عمده ترین موضوعات بهداشتی
است که الزم است به آن توجه خاص مبذول شود .کشور جمهوری اسالمی ایران در منطقه مدیترانه شرقی سازمان جهانی
بهداشت در مجاورت همسایگانی قرار گرفته است که هنوز هم از سیستم بهداشتی پویا ،فعال و منسجم همانند کشور ایران
برخوردار نیستند و بدیهی است در چنین شرایطی اهمیت اجرای یک نظام مراقبت فعال ،فراگیر و تمام عیار با همکاری عزیزان
تیم سالمت در سیستم ارایه خدمات بهداشتی درمانی اولیه ضروری است .باید مراقب باشیم با توجه به بروز پاندمی بیماری کرونا
و تجمیع منابع سازمانی اعم از منابع مالی ،نیروی انسانی ،امکانات و تجهیزات و تمرکز فعالیت ها برای پیشگیری و کنترل آن،
اقدام ها و پیگیری هایی که جهت پیشگیری و کنترل سایر بیماری های واگیر مورد کم توجهی قرار نگرفته و دستاوردهای
ارزشمند نظام سالمت در این حوزه که با مشقت و تالش فراوان حاﺻل شده به مخاطره نیفتد.
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