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 عامل بر مبتنی محاسباتی سازیشبیه مدل یک مقاله، این در 

(agent-based model) گیریهمه برای COVID-19 در 

 ،COVID-19 های انتقالمدل، ویژگی این. است ارائه شده استرالیا
 سن به وابسته درگیری نرخ کمون، دوره مانند نرخ درگیری افراد، طول

(age-dependent attack rates) تجمعی  بروز رشد نرخ و

(growth rate of cumulative incidence،) انتقال طول در 

سازی شبیه ( راsustained local transmissionپایدار ) محلی
 . کرده است

-ageدار )عالمت موارد سن به وابسته این مدل، نسبت مهم یافته یک

dependent fraction of symptomatic casesاست ) 
 برای مدل، این. است بزرگساالن پنجم یک کودکان، در نسبت این که

 هایمحدودیت جمله از ای پیشگیرانهمداخله استراتژی چندین مقایسه

 فیزیکی افراد در گذاریفاصله ایزوالسیون، المللی،هوایی بین سفر
 . استفاده شده است مدارس تعطیلی و مختلف سطوح

همکاری  ٪70اگر افراد جامعه زیر ؛دهدمی نشان در نهایتاین بررسی 

(complianceداشته باشند، احتمال موفقیت استراتژی ) گذاری فاصله
 جامعه در رعایت کهدرحالی رسد،می نظر به مدتی بعید هر برای فیزیکی

کند، می کنترل هفته 14-13 طی را بیماری این ، احتماالً٪90 سطح
 و مؤثر ایزوالسیونِ موارد با همراهی خصوص اگر این رعایت دربه

 .المللی باشدبین مسافرتی هایمحدودیت
 

 Sheryl L. Chang, Nathan Harding, Cameron 

Zachreson, Oliver M. Cliff, Mikhail Prokopenko. 
Modelling transmission and control of the COVID-19 

pandemic in Australia 23 Mar 2020. 
https://arxiv.org/abs/2003.10218 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 روز  1ویروس ) شروع زودرس درمان ضد به این نتیجه رسیدند ،در چین 19به کووید بیمار مبتال  280بر روی نگر ای گذشتهمحققین با مطالعه

تر همراه بوده است. ا بیماری خفیف، ب(ribavirin, lopinavir or ritonavirروز بعد از شروع عالئم( )شامل  2.5بعد از شروع عالئم در مقابل 
 با بیماری شدیدتر همراهی داشته است. ،سال 65سن باالی  چون دیابت و بیماری قلبی وای همچنین مانند سایر مطالعات، بیماری زمینههم

 

 Wu, J., Li, W., Shi, X., Chen, Z., Jiang, B., Liu, J., Wang, D., Liu, C., Meng, Y., Cui, L., Yu, J., Cao, H. and Li, L. (2020), 
Early antiviral treatment contributes to alleviate the severity and improve the prognosis of patients with novel 
coronavirus disease (COVID‐19). J Intern Med. Accepted Author Manuscript. doi:10.1111/joim.13063 

 

 

 ویرال شروع زودرس درمان آنتیتأثیر 

 یآگهی بیمارکاهش شدت و بهبود پیشدر 
 دکتر رضا میرشاهی، متخصص، فلوشیپ، پزشک پژوهشگر، دانشگاه علوم پزشکی ایران

 

احتمال موفقیت   ؛افراد جامعه «٪70کمتر از »همکاری با 

 است بعید بیماری فیزیکی و کنترل گذاریفاصله استراتژی
 تهران پزشکی علوم دانشگاه، پزشک پژوهشگر، فلوشیپ، قامیرسلیمآدکتر محمدرضا 

https://arxiv.org/abs/2003.10218
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 شود. بنابراین است، بلکه در مجموع با افزایش سن بر تعداد و شدت بیماری افزوده مینه تنها در کودکان کمتر گزارش شده  19-بیماری کووید
است. سه ثر ؤو در نتیجه کاهش انتقال بیماری مفیزیکی افراد  فاصلهدر زمینه یافتن نقش سن در انتقال و شدت بیماری، برای تعیین مداخالت 

 فرضیه در این رابطه مطرح است:

  :به تنهایی توزیع سن بیماران بر اساس الگوهای تماس وابسته به سنفرضیه اول 

آمد بالغین بوده است. این وشیوع بیماری در کشور چین از بازاری آغاز شد که محل رفت، بدون در نظر گرفتن نقش سن در ابتال و شدت بیماری
 ،در چین عالوهبه. شدمنجر به کاهش انتقال به کودکان در مراحل اولیه شیوع  ،بالغین به همراه تعطیلی مدارس در سال جدید چینیانتقال اولیه در 
 .سال دارند( 18درصد کمتر از  21سهم کمتری نسبت به بالغین دارد ) ،جمعیت کودکان

  :استعداد متغیر ابتال به بیماری بر اساس سنفرضیه دوم 

تواند در نتیجه محافظت متقاطع سیستم ایمنی بدن کودکان در مقابل دارند، که می 19-کودکان استعداد کمتری برای ابتال به کووید ،اساسبر این 
های تنفسی باشد که نرخ باالتری در کودکان ها و یا محافظت غیراختصاصی در نتیجه ابتال به عفونت اخیر با سایر ویروسسایر انواع کروناویروس

 ارند.د

  :بندی عالئم بالینی بر اساس سنتقسیمفرضیه سوم 

تواند منجر به بالینی در کودکان میشوند. این ابتالی تحتعالمت مبتال میکودکان به اندازه بالغین استعداد ابتال دارند ولی به صورت خفیف یا بی
 ن را دارند.که توانایی انتقال به سایریحالیدر شود،شده در کودکان کاهش موارد ثبت 

بسیار بیشتر از احتمال استعداد  ،تر بوده و احتمال وابستگی شدت بیماری به سندر معرض خطر نشان داد که فرضیه سوم درست پیگیری کودکانِ
درصد در  20از دار شدن شد. میزان عالمت ابتالی وابسته به سن، به تنهایی است. در این مطالعه وابستگی قوی بین سن و بروز عالمت نشان داده

 رسد.تر میدرصد در بالغین مسن 70سال به بیشتر از  10کودکان کمتر از 

 Aمشابه پاندمی آنفلوانزا است. با این تفاوت که در پاندمی آنفلوانزای نوع  ،از نظر شکل 19-بالینی در کوویدتوزیع وابسته به سن عفونت تحت

(H1N1استعداد ابتالی عفونت در افراد مسن ،)، کردن ثر بودن تعطیلی مدارس در محدودؤنقش زیادی در م ،. این تفاوتاست 19-تر از کوویدایینپ
رسد تعطیلی مدارس کمتر ، به نظر می19-مورد انتظار و کاهش تعداد کلی بیماران دارد. در اپیدمی کووید خیر انداختن بروز پیک بیمارانِانتقال، به تأ
 تری در انتقال بیماری داشتند.اطفال نقش پررنگ ،آنفلوانزا ثر باشد. چرا که درؤاز آنفلوانزا م

 

 حین تماس نزدیک 19-انواع تماس و ریسک انتقال کووید
هایی مانند انواع تماس، نتایج مورد تماس نزدیک تحت ارزیابی قرار گرفت و داده 4950، استنگر ترین کوهورت آیندهدر طی مطالعه حاضر که بزرگ

 د:شبررسی شدند و نکات زیر استخراج  19-های بالینی ابتال به کوویدآزمایشگاهی و ویژگی

 آید.به شمار می 19-یک ریسک فاکتور قوی و از انواع اصلی انتقال کووید ،تماس خانگی 

  افراد مسن در تماس خانگی بیشتر است.احتمال ابتالی 

 .احتمال ابتال از بیماران با عالئم بالینی شدیدتر، بیشتر است 

 اثرات وابسته به سن در انتقال 

 19 و کنترل اپیدمی کووید
 تهراندکتر فیروزه تبسمی، دستیار تخصصی، پزشک پژوهشگر، دانشگاه علوم پزشکی 
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 است. اند، داری بیشتر از افرادی که به صورت ثانویه درگیر شدهیشدت عالئم بیماری در افرادی که به صورت اولیه مبتال بودند، به شکل معن
 کند.تر از منبع اولیه بروز میتماس نزدیک مبتال شدند، به صورت خفیفیعنی بیماری در افرادی که از طریق 

 اند.شده ابتال در اثر تماس نزدیک را تشکیل دادهیید با عالمت خفیف، نیمی از موارد تأ عالمت و یا افرادافراد بی 

 های عمومی و حفظ کنترل تراکم افراد در محیطدهد؛ های خانگی نشان میهای عمومی نسبت به تماسمقایسه درصد ابتالی بیماران در مکان
 ثر است.ؤفاصله یک روش پیشگیری م

 

 با ریزش طوالنی ویروس  19-گزارش یک بیمار مبتال به کووید
تر، با آگهی بیمار متناسب بوده و ریزش طوالنیمدت زمان ریزش ویروس با شدت وضعیت بالینی و وخامت پیش های ویروسی، معموالًدر بیماری

روز پس از شروع بیماری گزارش  37روز تا  20آگهی ناخوشایند همراه است. در مطالعات، دوره ریزش ویروس به صورت میانه از عالئم شدید و پیش
روز ریزش ویروس داشته که  49ک بیمار با تب خفیف تا متوسط بدون همراهی مشکالت تنفسی به مدت است. ولی در این مطالعه، یشده 

 ترین مورد گزارش شده است.طوالنی
 

1. Davies NG, Klepac P, Liu Y, et al. Age-dependent effects in the transmission and control of COVID-19 
epidemics. medRxiv 2020.03.24.20043018; doi: https://doi.org/10.1101/2020.03.24.20043018. 

2. Luo L, Liu D, Liao X, et al. Modes of contact and risk of transmission in COVID-19 among close contacts. 
medRxiv 2020.03.24.20042606; doi: https://doi.org/10.1101/2020.03.24.20042606. 

3. Tan L, Kang X, Zhang B, et al. A special case of COVID-19 with long duration of viral shedding for 49 
days. medRxiv 2020.03.22.20040071; doi: https://doi.org/10.1101/2020.03.22.20040071. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

  محافظت از کادر درمانی وجود دارد. فراتر از برای اقدامات بیشتر برد، اما امکان سر میبه بحرانی، ایتالیا در وضعیت 19گسترش کوویددر پی
نفر از کارکنان  4824مارس، تعداد  22تا تاریخ هستند. خطرِ باالی ابتالی این افراد به بیماری، کارکنان مراقبت سالمت، عامل بالقوه انتقال بیماری 

 است.چین از آمار  که بیش ندان نیز جان خود را از دست دادنفر از پزشک 24و  ندمبتال شد 19 مراقبت سالمت در ایتالیا به کووید
 .است 19-گیری و نیز امکان ارائه خدمات ضروری به بیماران مبتال به کوویدکنترل همه برایمحافظت از کارکنان مراقبت سالمت، عامل حیاتی 

گیری قبولی در میانه همهکه به شکل غیرقابل –مصرف ان یکباروسایل محافظت تنفسی و گ ؛عالوه بر تأمین وسایل محفاظت شخصی از جمله

قرار گیرند. کیت تشخیصی مورد  19-دار تحت آزمایش از نظر کوویدالزم است حداقل تمام کارکنان مراقبت سالمت عالمت –چنان نقصان دارد هم
 کند.دقیقه نتیجه را مشخص می 45لغایت  15 دارد و طی %100ویژگی  ،اأیید وزارت بهداشت ایتالیتبا  استفاده

)حتی موارد خفیف و  19-های تشخیصی باید به صورت سیستماتیک در اختیار کارکنان مراقبت سالمت با هرگونه نشانه احتمالی کوویداین تست
توانند مطمئن قدام، مراکز مراقبت سالمت میاند، قرار گیرد. با این ابدون تب( و نیز کسانی که با موارد مشکوک یا قطعی بیماری در تماس بوده

های با پاسخ سریع در شوند. این تستها و سایر مراکز درمانی و خدمات بهداشتی میباشند که پرسنل با نتایج منفی مشغول به فعالیت در بیمارستان

 مورد تأیید قرار گیرند. PCRکارکنان خدمات سالمت، باید با روش قابل اعتماد 
 

 Anelli F, Leoni G, Monaco R, et al. Italian doctors call for protecting healthcare workers and 
boosting community surveillance during covid-19 outbreak. BMJ. 2020 Mar 26;368:m1254. doi: 
10.1136/bmj.m1254. 

محافظت از کارکنان مراقبت و  بررسی آزمایشگاهی

 گیریکنترل همهعامل حیاتی برای  ؛سالمت
 دکتر امیرحسین لطیف، دستیار تخصصی، پزشک پژوهشگر، دانشگاه علوم پزشکی تهران
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  در این مطالعه، اطالعات ثبت شده در
های دموگرافیک، بالینی و سوابق پزشکی، داده

نسر که در ابیمار مبتال به ک 1524درمانیِ 
بخش رادیاسیون و اونکولوژی یکی از 

تا  2019دسامبر  30های ووهان از بیمارستان
بستری شده بودند، بررسی  2020فوریه  17

در  SARS-CoV-2عفونت  زانیمشد. 

زده  نتخمی ٪79/0 کنسر،مبتال به  مارانیب
 یتجمع بروز زانیباالتر از ممیزان،  نشد. ای

 COVID-19 هِداده شد صیموارد تشخ هیکل
 . ، بوددر مدت زمان مشابه در شهر ووهان

 :سال بود )دامنه 66 مبتال مارانِیسن بمیانگین 

 ،(٪66.7) ماریب 12از نفر  8سال(.  78تا  48
 12 از مورد 7. داشتند سن سال، 60 بیشتر از

 non–small cellبه  مبتال (،%58.3) ماربی

lung carcinoma (NSCLC)  .5بودند 
 ایبا  کموتراپی تحت ( از بیماران،%41.7) نفر

نفر(  2) یوتراپیراد اینفر(  3) یمونوتراپیبدون ا

-SARS( مبتال به %25) ماریقرار گرفتند. سه ب

CoV-2 به مراقبت در سطح  ماریب 1 که بودند

 ازین( intensive-level care) دیشد

( ٪50) ماریب 6، 2020مارس  10داشت. از 

 شده ثبت( ٪25مرگ )مورد  3 و شده مرخص
 . بود

-SARSعفونت  بین ارتباطدر این مطالعه، 

Cov-2 همزمان  صیبا سن و تشخNSCLC 
مبتال  ماریب 1524. از ارزیابی قرارگرفتمورد 

 228قرار گرفتند،  یکه مورد غربالگر نسراکبه 

مبتال به  مارانِیبودند. ب NSCLCنفر مبتال به 

NSCLC وعی، شسال 60 با سن بیشتر از 

افراد  نسبت به COVID-19 بیشتری از
در مقابل  %4.3) سال داشتند 60تر از جوان
 . ( داشتند1.8%
مبتال به  مارانیب؛ است نیبر اطورکلی تصور به
 ستمیس به علت اختالل درممکن است  نسراک
 .در دوره اپیدمی باشند ی، مستعد عفونتمنیا

در این مطالعه، در مجموع نکات زیر مشاهده 
 یدمیاپ در نسراکمبتال به  مارانیب شد:

عفونت  برای یشتریخطر ب ی،روسیو

SARSCoV-2 افراد جامعه،با  سهیدر مقا 
 مارانیب نیاز ا یمیحال، کمتر از ن نیدارند. با ا

خود قرار  کنسرهایتحت درمان فعال  ،آلوده
مسن  مارانیبشد ، مشاهده چنینهمگرفتند. 

 ،NSCLCمبتال به  مارانیسال( و ب 60 <)

 COVID-19ممکن است در معرض خطر 
 1099 بر رویمطالعه  کی، دوجو نیباشند. با ا

که  ندادنشان  ،COVID-19مبتال به  ماریب
 حجمبه عفونت همراه است.  تیسن با حساس
مبتال به  مارانیب برای ارزیابی ،نمونه بزرگتر

کند. مشخص میارتباطات بالقوه را  نیا کنسر،
از آن است که  یحاکی این مطالعه هاافتهی

مکرر در  یهاتیزیو و مارستانیدر ب یبستر
عفونت  یاز عوامل خطر احتمال ،مارستانیب

SARS-CoV-2  شده است؛ پیشنهاد و است
افراد  برای کاهش دفعات مراجعهِ بایداقداماتی 

ا در طی یک هبه بیمارستان نسرامبتال به ک
که  یمارانیب یبرا و اپیدمی ویروسی انجام شود

 ناسبم زولهِیا یهادارند، پروتکل ازیبه درمان ن

 SARS-CoV-2کاهش خطر عفونت برای 
 اتخاذ شود.

 

 Yu J, Ouyang W, Chua 
ML, Xie C. SARS-CoV-2 
transmission in cancer 
patients of a tertiary 
hospital in Wuhan. 
medRxiv. 2020 Jan 1. 

 
 

 

 

 

 

 

 نسرادر بیماران مبتال به ک SARS-CoV-2انتقال 
 حمیده مرتضوی، دستیار تخصصی، پزشک پژوهشگر، دانشگاه علوم پزشکی تهراندکتر سیده
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 رشیبه پذ ازین 19-مبتال به کووید مارانیدرصد از ب 10تا  5 باًیتقر 

نجات  نیکمپ .دارند یکیمکان هیو تهو (ICU) ژهیو یهابخش مراقبت

، نیاز ا شیپ Surviving Sepsis Campaign (SSC) از عفونت
را  کیو شوک سپت سیسپس یماریب یهااز دستورالعمل یامجموعه

نوشتن  یتجربه، از متخصصان برا نیمنتشر کرده بود. براساس ا
مبتال به  «بزرگساالن»در  19-کووید تیریمربوط به مد یرهنمودها

 12متخصص از  36رهنمودها توسط  نیاستفاده شد. ا یبحران یماریب
 ازها بر اساس شواهد محدود مستقیم توصیه. شده است فیکشور تأل

های قبلی و شواهد غیرمستقیم ناشی از بیماری 19-کووید ابتال به موارد

 شدید(، سندرم حاد تنفسی MERSمانند سندرم تنفسی خاورمیانه )

(SARSو سایر عفونت )ویروس تهیه شده است. ناهای کرو 
 

  شیکنترل عفونت و آزما

آئروسل  دیتول اقداماتکه  یبهداشت یهاکارکنان مراقبت یبرا .1
، ساکشن باز( انجام نبوالیزر یها، درمانتراشه یگذار)لوله

 ،(PPE) یمحافظ شخص زاتیتجه ریعالوه بر سا ،دهندیم
 تنفسی با سایز کامل و پوشش کامل یهااستفاده از ماسک

 هیتوص یجراح یهاماسک ی( به جاN95  ،FFP2ماسک)
 توصیه عملیاتی( بهترین) شود.یم

انجام اقدامات  ای ونتیلهریغ مارانیمعمول از ب یهامراقبت یبرا .2
دارند، عالوه  یکیمکان هیکه تهو یمارانیدر ب کننده آئروسلتولیدریغ

 یهاماسک ی، به جایپزشک یهاماسک از ، استفادهPPE ریبر سا
 تیفی، شواهد با کفیضع یهاهی)توص. شودیم هیتوصی تنفس

 (نییپا

، تراشه( راتی)آسپ یتحتان یدستگاه تنفس یصیتشخ یهانمونه .3
 یر و دستگاه تنفسئوالبرونش، الواژ برونکوآلو ینسبت به شستشو

 .داده شده است حیاوروفارنکس( ترج ای)نازوفارنکس  یفوقان
 (.نییپا تیفی، شواهد با کفیضع هی)توص

 کینامیهمود حمایت

 شنهادیپ ریمبتال به شوک، موارد ز بیمارانحاد در  یایاح یبرا .1
 یابیارز یبرا کینامیدهمو یپارامترها سنجششود: یم

بسیار  تیفیشواهد با ک، فیضع هیوص)تات عیبه ما ییپاسخگو
، فیضع هیتوص)مایعات  کارمحافظه با احتیاط و زیتجو ،(نییپا

جای به دهایستالوئیاستفاده از کر و (نییپابسیار  تیفیشواهد با ک
 یدهایستالوئیکرمتوسط(.  تیفیشواهد با کقوی،  هیتوص) دهایکلوئ

نسبت به غیر باالنس )نرمال سالین(  باالنس )مانند رینگر الکتات(
 متوسط(. تیفیشواهد با ک، فیضع هیتوص)ند هست ارجح

شود: استفاده از یم هیتوص ریموارد ز ،مبتال به شوک بیماران یبرا .2
، شواهد با فیضع هی)توصخط اول  ویتاکبه عنوان وازو نینفرینوراپ

استفاده از  ،نینفریصورت عدم وجود نوراپدر ؛(پایین تیفیک
شواهد ، فیضع هی)توص اولبه عنوان خط  نینفریاپ ای نیوازوپرس

 نیدوپام ،نینفریدر صورت عدم وجود نوراپ ؛(پایین تیفیبا ک
فشار اگر  ،(باال تیفیشواهد با کقوی،  هی)توصشود ینم هیتوص

تواند توسط ی(  نموهیمتر ج یلیم 65-60هدف )متوسط شریانی 
عنوان به نیافزودن وازوپرس، حاصل شود تنهاییبه نینفرینوراپ

 تیفی، شواهد با کفیضع هی)توص شودیم شنهادیدوم پخط داروی 
 .(متوسط

 

 ایهیتهو حمایت

 از استفاده ،٪90کمتر از (SpO2 ) اشباع اکسیژندر صورت  -1
شواهد با قوی، توصیه ) شودتوصیه می کمکی اکسیژن

شود  حفظ ٪96باالتر از  نباید ،SpO2متوسط(.  تیفیک
 متوسط(. تیفیشواهد با کی، قو هیتوص)

درمان  رغمعلی ،یکمیپوکسیحاد ه یتنفس یینارسا یبرا -2
 ادیز انیبا جر ینیب ی، استفاده از کانوالیمعمول ژنیاکس

(HFNCنسبت به درمان اکس )فشار  هیو تهو یمعمول ژنی

 هی)توص شودیم شنهادی( پNIPPV) یتهاجم ریمثبت غ
در دسترس  HFNCاگر  (.پایین تیفی، شواهد با کفیضع

 یماریب یبحرانوضعیت و درمان مراقبت 

 (SSC)  منتشر کمپین نجات از عفونت؛ 19 کووید
 تهرانپ  شگاه عپزشک پژوهشگر، دان تخصصی،، متخصص و دستیار فوقMD-MPHدکتر نکو پناهی، 
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 هی)توصشود یم شنهادیپ NIPPV ی ازشیآزمااستفاده نباشد، 
 یبرا قیدق مانیتور(. بسیار پایین تیفی، شواهد با کفیضع

زود هنگام در صورت  انتوباسیونو  یتنفس تیبدتر شدن وضع

 .توصیه عملیاتی( بهترین) شودیم هیبدترشدن توص

 شدید یسندرم حاد تنفس و یکیمکان هیتهو با بیماران یبرا -3

(ARDS) ،به  تریلیلیم 4-8با حجم کم ) هیاستفاده از تهو
 یهاشده( نسبت به حجم ینیبشیوزن بدن پ لوگرمیک ازای

ارجح است و توصیه  (لوگرمیدر ک تریلیلیم 8 باالیباالتر )
 پالتو . فشار(متوسط تیفی، شواهد با کقوی هی)توصشود می

، قوی هی)توص  شودیم هیتوص آبمتریسانت 30کمتر ازهدف 
باالتر نسبت به  PEEPاستفاده از (. متوسط تیفیشواهد با ک

، فیضع هی)توص شده است شنهادیتر پنییپا PEEP یاستراتژ
 (.پایین تیفیشواهد با ک

، دشدی تامتوسط  ARDS و یکیمکان هیتهو با بیماران یبرا -4
از  شیساعت ب 16تا  12 بیمار در وضعیت دمر به مدت هیتهو

، فیضع هی)توصشود یم هیتوص دمردر وضعیت  هیعدم تهو
کننده مسدود یاستفاده از داروها (.پایین تیفیشواهد با ک

 صورتدر  PRN»شیوه (  به NMBAs)ی و عضالن یعصب
محافظ  هیتهو لیتسه یابر هاآنمداوم  قیتزر یجابه ،«ازین
 .(پایین تیفی، شواهد با کفیضع هی)توصشود یم شنهادیپ هیر

 یسازنهیبه رغمیعل که یکیمکان هیتهو بیماران با یبرا -5

 یویروازودیالتور دارند،  دیشد یپوکسمیو ه ARDS، هیتهو
 شرفتی. اگر پشودیم شنهادیپ ی به صورت آزمایشیاستنشاق

روش  این دی، باودمشاهده نش یرسانژنیدر اکس یعیسر
، فیضع هی)توصشود  و قطع یافته کاهش تدریجاً یدرمان

 هیر کارگیریبه یاستفاده از مانورها .(پایین تیفیشواهد با ک

recruitment بازکردن  ی)در نظر گرفته شده برا
دم با  داشتننگه از طریق مثالً هیشده ربسته یهابخش
نسبت به عدم ( هیثان 40به مدت  آبمتریسانت 40فشار

، شواهد فیضع هی)توص شودیم شنهادیپاستفاده از این مانور 

 افزایش پلکانی یمانورها زاستفاده ا ولی .(پایین تیفیبا ک

PEEP تیفیشواهد با کقوی،  هی)توصشود ینم هیتوص 
 یبرا یدیور-یدیور خون استفاده از گردش متوسط(.

ع به اجرا ای( ECMOغشاء خارج از بدن ) یرسانژنیاکس

 منتخب مارانیب ی، در صورت وجود، براECMOمرکز 
 .(پایین تیفیک، شواهد با فیضع هی)توص شودیم شنهادیپ

 

 درمان
ندارند،  ARDSندارند و  یکیمکان هیکه تهو بیمارانیدر  .1

 شنهادیپ سیستمیک یدهایکواستروئیاستفاده معمول از کورت
 بیمارانی. در پایین( تیفی، شواهد با کفیضع هیتوص) شودیمن

 هیتوص دهایکواستروئیدارند، استفاده از کورت ARDSکه 
 پایین(. تیفیبا ک، شواهد فیضع هیتوص) شودیم

 بودهی کیمکان هیتهو یکه دارا 19-کوویدمبتال به  مارانیدر ب .2
از تجربی هستند، استفاده  یتنفس ییمبتال به نارسا و

ارزیابی برای  )فاقد شواهد(؛ شودیمتوصیه  هابیوتیکآنتی
  کاهش شدت درمان صورت گیرد. 

تب، کنترل  یاستفاده از دارو برادار، تب بیماران بحرانیدر  .3
دارویی یا عدم کنترل تب ارجح است های غیرنسبت به روش

 شنهادیپ  IVIGاز  روتین. استفاده شودیم شنهادیپو 
شود. شواهد ینم شنهادیپی افراد بهبودیافته شود. پالسماینم

موارد وجود  این مورد استفاده از در یاهیتوص یبرا یکاف
، بینوترک یهانترفرونی، ایروسیضد و داروهایندارد: 

  .زومابیلسیتو ای نیکلروک یدروکسیه/نیکلروک
 

  Poston JT, Patel BK, Davis AM. 
Management of Critically Ill Adults With 
COVID-19. JAMA. 2020. Epub 2020/03/28. 
doi: 10.1001/jama.2020.4914. PubMed 
PMID: 32215647 
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 کنندگان مشکوک یا مبتال به غربالگری مراجعه؛ تر تأکید شدپیشCOVID-19  جلوگیری از ادامه زنجیره انتقال، باید با دقت و حساسیت برای

کنندگان توسط . غربالگری مراجعه2 کنندگان( مراجعهScreening-Self. خودغربالگری )1 صورت گیرد: )به ترتیب(فراوان در طی سه مرحله ذیل 
 کنندگان توسط دندانپزشک. غربالگری مراجعه3 پرسنل پذیرش

شده وط به مرحله دوم که به کوشش دبیرخانه شورای آموزش دندانپزشکی و تخصصی و جامعه دانپزشکی ایران تهیه و ابالغ در این گفتار، چارت مرب
 (است دریافتسایت وزارت بهداشت یا دانشگاه علوم پزشکی هر استان قابل )از وب .شود، ارائه میاست

 

 
 

1. BMJ Best Practice for COVID-19, the right clinical information, right where it’s needed, (2020) 1:1. (Available online at: 
https://bestpractice.bmj.com) 
2. Handbook of COVID-19 Prevention and Treatment, the First Affiliated Hospital, Zhejiang University School of Medicine, Compiled According to 
Clinical Experience, (2020) 1:1 
3. A rapid advice guideline for the diagnosis and treatment of 2019 novel coronavirus (2019-nCoV) infected pneumonia (standard version), Jinn et 
al. Military Medical Research, (2020) 7:4. (Available online at: https://doi.org) 

 کنندگان مراجعه «خودغربالگری»چارت 

 19کووید به مراکز دندانپزشکی در شرایط اپیدمی 
 شهید بهشتی پزشکی علوم دکتر امیرهاشم شهیدی، دستیار تخصصی، دندانپزشک پژوهشگر، دانشگاه
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  مطالعه یکدر (Nationwide Analysis A ،)هایداده 

 575در  شده یبستر Covid-19 با تأیید آزمایشگاهیِ ماریب 1590
ژانویه  31 تا 2019 دسامبر 11استان در چین(، بین  31بیمارستان )

، ونتیالسیون ژهیو یهادر بخش مراقبت یبستر بررسی شد. 2020

( از اهداف مورد Composite endpoints) ومیرو مرگ یتهاجم

 ، برComposite endpoints خطرِبررسی در این مطالعه بود و 
ی سن نیانگیم، مقایسه شد. «های همراهبیماری»اساس وجود و تعداد 

 . بودند زن (%42.7) بیمار 686. سال بود 48.9بیماران 

 در .نددادیم لیمورد مطالعه را تشک تجمعی از ٪16 بیماری، دشدی موارد
ومیر و مرگ یتهاجمونتیالسیون ، از بیماران (%8.2) نفر 131

(Composite endpoints)  (، %25.1) نفر 399اتفاق افتاده بود و
 بیماریِ همراه، نیترعشای داشتند. «بیماری همراه»یک  حداقل

 (%8.2نفر ) 130. بود( ٪8.2) ابتدی آن از پس ( و%16.9) باالخون فشار

 برای (adjust) تعدیل از پس. داشتند همراه بیماری چند یا دو
 بیماری مزمن انسدادی، افراد دنیکش گاریس تیسن و وضع متغیرهای

 ، دیابت(HR: 2.681, 95%CI: 1.424-5.048) (COPD)ریه 

(HR: 1.59, 95%CI: 1.03-2.45( فشارخون باال ،)HR: 1.58, 

95%CI: 1.07-2.32) ( و بدخیمیHR: 3.50, 95%CI:1.60-

 بودند. Composite endpoints از عوامل خطرِ(، 7.64

، بیماران با حداقل یک بیماری در (Hazard ratio) خطر نسبت 
بود. نتایج این  2.59دو یا بیشتر بیماری همراه،  و در بیماران با 1.79

 ،COVID-19 از میان افراد با تأیید آزمایشگاهیِمطالعه نشان داد؛ 
تری نسبت به نتایج بالینی ضعیف ،«بیماری همراه»بیماران با هرگونه 

های بیماری شترِیب تعدادِچنین هم. افراد بدون بیماری همراه داشتند
 ، همبستگی داشت.تربا نتایج بالینی ضعیف همراه،
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