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کْرًّا را تشٌاسین تا تتْاًین آى را شکست دُین 

 

كْم تخقـ ثیوبسیِبی کلیَ کْدکبى ّ اعتبد داًؾگبٍ ػلْم پضؽکی هبصًذساى ، عبسی ،  : دکتز حویذ هحوذجعفزی

ایشاى 

سییظ ثخؼ ًلشّلْژی ّ پیًْذ کلیَ هجوْػَ ثیوبسعتبًی كْستیظ ، دُلی ًْ ، ٌُذّعتبى  : دکتز ساًجیْ گْالتی

 

 کْرًّا ّیزّص چیست؟: هقذهَ 

 اص دعتَ ّیشّعِبی جذیذی اعت کَ جبًْساى سا دسگیش هی کٌذ ّ اص جبًْسی ثَ جبًْس دیگش ّ (CoV)کْسًّبیشّط 

ایي ّیشّعِب دس گزؽتَ ػبهل ایجبد ثیوبسیِبیی هبًٌذ عشهبخْسدگی عبدٍ تب ثیوبسیِبی . ُویٌطْس ثَ اًغبى هٌتول هی ؽْد

ثیوبسی .   ثْدًذ(SARS-CoV) ّ عٌذسم ؽذیذ ّ دبد تٌلغی   (MERS-CoV) ؽذیذتشی هبًٌذ عٌذسم تٌلغی خبّس هیبًَ

SARS اص گشثَ عیبٍ ّ ثیوبسی MERSاص  ؽتش ثَ اًغبى هٌتول ؽذ  .

 COVID-19 هیالدی کؾق ؽذ ّ ثَ ُویي دلیل ثَ اختقبس 2019گًَْ جذیذ کْسًّب ّیشّط کَ ثشای اّلیي ثبس دس  عبل 

 ثؼٌْاى یک 2019ایي ّیشّط اّلیي ثبس دس هبُِبی آخش عبل .   ًبم گشكت هجل اص ایي دس اًغبى دیذٍ ًؾذٍ ثْد

عبصهبى ثِذاؽت . کْسًّبّیشّط ثتبی جذیذ دس ُّّبى چیي کؾق ؽذ ّ پظ اص آى ًبم ایي ّیشّط  چٌذیي ثبس تـییش کشد

ّ یب ثَ اختقبس  ( 2019کْسًّب ّیشّط جذیذ ) ًبم ایي ّیشّط سا 2019 دس سّص دّاصدُن ژاًْیَ (WHO)جِبًی 

(2019-nCoV)ثیوبسی  ) هیالدی ًبم جذیذ 2020دس یبصدُن كْسیَ عبل " تؼییي کشد ّلی ُویي عبصهبى هجذدا

دس ُویي سّ ص گشٍّ .  سا ثشای ایي ثیوبسی دس ًظش گشكت(COVID-19)یب ثَ اختقبس  ( 2019کْسًّبّیشّط 

 سا SARS-CoV-2 عبصهبى جِبًی ثِذاؽت ، ًبم  دسهطبلؼبتیکشًّبّیشّط ّاثغتَ ثَ کویتَ ثیي الوللی ًبم گزاسی ّیشّعِب

. ثشای ایي ّیشّط دس ًظش گشكت

ثَ فْست ُش سّص ؽذٍ اعت ّ تؼذاد ثیوبساى هجتال  (پبًذهیک)عبصهبى جِبًی ثِذاؽت اػالم کشد کَ ایي ثیوبسی جِبًگیش

. تقبػذی اكضایؼ هی یبثذ

 هذست عشایت ثغیبس ثیؾتشی داسد ّ هی تْاًذ اص طشین SARS ّ  MERS ثیوبسی ایي ّیشّط اص دّ ّیشّط  ایذبد کٌٌذٍ 

دّسٍ کوْى ثیوبسی هی تْاًذ اص دّ سّص تب دّ . هطشات هؼلن دس ُْا ّ یب توبط هغتوین اص اًغبًی ثَ اًغبى دیگش هٌتول ؽْد

.  سّص اعت3-7" ُلتَ ثبؽذ ّلی هؼوْال

ّاقعیات اًذکی کَ هشخص شذٍ : ّیزّص 

.  اعت کَ ثب الیَ ای اص چشثی پْؽیذٍ ؽذٍ اعتRNAایي ّیشّط هْجْد صًذٍ ای ًیغت ثلکَ هْلکْلی پشّتئیٌی ثَ ًبم 

ّهتی ایي هْلکْل چزة علْلِبی هخبط چؾن ، ثیٌی یب دُبى هی ؽْد کذ ژًتیکی ایي علْلِب سا تـییش هی دُذ ّ اص طشین  

 .جِؼ ژًتیکی آًِب سا تجذیل ثَ علْلِبیی تکثیشکٌٌذٍ ّ تِبجوی هی کٌذ
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  اص آًجبییکَ ایي ّیشّط یک هْجْد صًذٍ دسًظش گشكتَ ًوی ؽْد پظ ًوی هیشد ثلکَ ثَ خْدی خْد كبعذ هی ؽْد

هذت صهبى الصم ثشای اص ثیي سكتي ّیشّط ثَ دسجَ دشاست ّ هیضاى سطْثت هذیظ ّ . ّ اص ثیي هی سّد

 .ُویٌطْس جٌظ هبدٍ ای کَ ّیشّط سّی آى هشاس گشكتَ ثغتگی داسد

 ثَ ُویي دلیل . ّیشّط ثغیبس ؽکٌٌذٍ اعت ّ تٌِب چیضی کَ آى سا دلع هی کٌذ الیَ ًبصک چشثی پْؽبًٌذٍ آى اعت

اعت کَ فبثْى ّ ضذػلًْی کٌٌذٍ ُب ثِتشیي كشاّسدٍ ثشای هوبثلَ ثب آى ُغتٌذ صیشا کق دبفل اص ایٌِب ،چشثی سا 

ثب دل ؽذى  (.ؽوب ثبیذ دذ اهل ثیغت ثبًیَ دعت خْد سا ثؾْییذ ّ ثوبلیذ تب ثَ اًذاصٍ کبكی کق کٌذ ). اص ثیي هی ثشد

 .الیَ چشثی ، هْلکْل پشّتئیٌی ُن ثَ خْدی خْد هتالؽی هی ؽْد ّ اص ُن هی پبؽذ

  گشهب چشثی سا رّة هی کٌذ ثَ ُویي دلیل ثِتش اعت ثشای ؽغتؾْی دعتِب ، لجبعِب ّ ُشچیض دیگش اص آة ثب دهبی

 .داعتلبدٍ کٌی (عبًتی گشاد) دسجَ عیلیغیْط 25ثیؾتش اص 

  داؽتَ ثبؽذ هی تْاًذ چشثی سا دل کٌذ ثخقْؿ چشثی الیَ % 65الکل ّ ُش تشکیجی کَ دسفذ الکل ثیؾتش اص

 .خبسجی ّیشّط سا

  یک لیتش هبدٍ " هثال)ثقْست تشکیت یک ّادذ هبدٍ علیذ کٌٌذٍ دس پٌج ّادذ آة  (ّایتکظ)هبدٍ علیذکٌٌذٍ خبًکی

 .ثطْس هغتوین ّیشّط سا اص ثیي هی ثشد ّ اص داخل ، آى سا خشاة هی کٌذ  (علیذکٌٌذٍ دس پٌج لیتش آة

 ایي هبدٍ هی تْاًذ پشّتئیي ّیشّط سا اص ثیي .  آة اکغیژًَ  ُن کوک کٌٌذٍ اعت الجتَ ثؼذ اص فبثْى ، الکل ّ کلش

 .هؾکل ایٌجبعت کَ  ایي هبدٍ ثبیذ خبلـ اعتلبدٍ ؽْد کَ ثَ ایي فْست ثَ پْعت آعیت هی صًذ. ثجشد

 ایي ّیشّط ثش خالف ثبکتشی ، هْجْد صًذٍ ای ًیغت کَ ثتْاًیذ ثب آًتی . ُیچ هبدٍ هیکشّة کؾی اعتلبدٍ ًکٌیذ

 .ثیْتیک آى سا ثکؾیذ

 ثَ هیضاى صیبدی دلع  (کْلش)هذیظ ّ یب دعتگبُِبی ایجبد عشهب ی ایي ّیشّط ثجبت خْد سا دس هْاجَِ ثب عشهب

ثٌبثشایي ایي ّیشّط دس . ُوچٌیي ایي ّیشّط ثشای عبلن هبًذى ًیبص ثَ سطْثت ّ ثخقْؿ تبسیکی داسد. هی کٌذ

 .هذیظ خؾک ّ ثذّى سطْثت ، گشم ّ پشًْس صّدتش اص ثیي هی سّد

 ثؼٌْاى هثبل اص ایي . اؽؼَ هبّسای ثٌلؼ ّ ُش هبدٍ یب دعتگبٍ دبّی آى هی تْاًذ پشّتئیي ّیشّط سا اص ثیي ثجشد

الجتَ ثبیذ دهت داؽت کَ ایي اؽؼَ هی . اؽؼَ هی تْاى ثشای ضذػلًْی کشدى ّ اعتلبدٍ هجذد اص هبعک کوک گشكت

 .تْاًذ کالژى پْعت سا ُن اص ثیي ثجشد ّ هْجت چشّک ّ عشطبى پْعت گشدد

 ایي ّیشّط ًوی تْاًذ اص پْعت عبلن ػجْس کٌذ. 

 عشکَ هلیذ ًیغت ّ ًوی تْاًذ الیَ چشثی هذبكع ّیشّط سا اص ثیي ثجشد 

 دسفذ الکل داسد40هْی تشیي ّدکب كوظ . هؾشّثبت الکلی ّ ّدکب ثشای اص ثیي ثشدى ّیشّط کبسآیی ًذاسًذ . 

  الکل داسد اعتلبدٍ کٌیذ% 60اص آى دعتَ اص هذلْل ُبی ضذػلًْی کٌٌذٍ دعت کَ دذاهل. 
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  ُش هذس هذیظ هذذّدتش ّ ثغتَ ُش ثبؽذ ؿبظت ّیشّط ثیؾتش اعت ّ ُشهذس كضب ثبصتش ّ تِْیَ طجیؼی ُْا ثیؾتش

 .ثشهشاس ثبؽذ ؿلظت ّیشّط کوتش اعت

   کزًّا ّیزّص ّ آسیة کلیَ

کَ دسگیشی کلیَ ، یک ػبهل پیؾگْیی کٌٌذٍ هغتول ّ هْی ثشای دیوی ُوبًٌذ ُوَ گیشی ُبی هجلی ثب کشًّبّیشّعِبی م

 ُن تْجَ COVID-19 ثْد ثبیذ ثَ هْضْع دسگیشی کلیَ دس جشیبى ػلًْت SARS ّ  MERSهیضاى هشگ ّ هیش دس 

. ّیژٍ داؽت

% 15-20ّ آعیت دبد کلیْی دس % 30-60تجشثیبت چیي ّ کشٍ جٌْثی ًؾبى دادٍ اعت کَ دكغ پشّتئیي اص ادساس دس 

ّ  (عپغیظ)آعیت دبد کلیْی ثَ ػلت ػْاهل هختللی هبًٌذ کن آثی ، ػلًْت . دیذٍ هی ؽْدCOVID-19ثیوبساى هجتال ثَ 

دسگیشی کلیَ دس هْاسد . هی ثبؽذ (کَ دس ایي ثیوبساى صیبد هقشف هی ؽْد) ثشّكي هثلهقشف داسُّبی ضذ دسدی 

دسهبى ثیوبسی دس ایي هشادل ؽذیذ . چٌذیي اسگبى ثذى ًبسعب هی ؽًْذ" دس ایي هشدلَ هؼوْال. پیؾشكتَ ثیوبسی دیذٍ ؽذٍ اعت

اگش دبل ػوْهی ّ ّضؼیت کلی ثیوبس ثِجْد یبثذ ، ػولکشد کلیَ . دوبیتی اعت ّ اهذاهبتی هبًٌذ دیبلیض الصم هی ؽْد" هؼوْال

ٌُْص صّد اعت هضبّت کٌین کَ چَ تؼذاد اص ایي ثیوبساى هجتال ثَ آعیت دساصهذت ّ ثشگؾت ًبپزیش کلیَ . ثیوبس ثِجْد هی یبثذ

.  هی ؽًْذ

تیواراى کلیْی ّ خطز ایجاد عفًْت کزًّاّیزّص 

 هیلیْى ًلش دس عشاعش دًیب هجتال ثَ ایي 850اص دعتَ ثیوبسیِبی ؿیش هغشی ُغتٌذّ دس دبل دبضش " ثیوبسیِبی کلیَ ػوْهب

ًگشاًی ثضسگتش ایي اعت کَ .  ًلش اًغبى ثبلؾ ّ ثضسگغبل ، یک ًلش ثیوبسی هضهي کلیْی داسد10اص ُش . ثیوبسیِب هی ثبؽٌذ

ثیوبساى هجتال ثَ ثیوبسی کلیْی هضهي ثیؾتش اص دیگشاى دس هؼشك توبط ثب کشًّبّیشّط ّ دس ًتیجَ تؾذیذ ثیوبسی کلیْی 

ایي هْضْع ؽبهل ثیوبساى پیًْذ . ػلت افلی ایي هْضْع ، ضؼیق تش ثْدى عیغتن ایوٌی دس ثیوبساى کلیْی اعت. ُغتٌذ

هبًٌذ ثیوبساى هجتال ثَ عٌذسم  )کلیَ ّ ثیوبساى دیگشی کَ دس دبل دسیبكت داسُّبی ضؼیق کٌٌذٍ عیغتن ایوٌی ُغتٌذ 

ُشجٌذ ٌُْص اطالػبت دهین ًیغت ّ ثشای هضبّت صّد اعت ّلی تجشثَ اپیذهی ُبی . ُن هی ؽْد (ًلشّتیک ّ لْپْط 

. اًللْاًضا ثَ هب پیؾٌِبد هی کٌذ کَ ثیوبساى کلیْی ثبیذ ثَ كشم ؽذیذتشی دچبس کشًّبّیشّط ؽًْذ

ثیوبساى کلیْی ثبیذ ایي دعتْسات سػبیت کٌٌذ تب اص خْد هذبكظت کٌٌذ ّ .  آهذٍ اعت دٍ فزهاى  دس اداهَ دعتْسات هْعْم ثَ

. سیغک اثتال ثَ ػلًْت کشًّب ّیشّط سا ثَ دذاهل ثشعبًٌذ

ایي اهذام ، هِوتشیي هشدلَ دس . دعتبى خْد سا هشتت ثؾْییذ یب ثب ضذػلًْی کٌٌذٍ ُبی دبّی الکل تویض کٌیذ -1

 .لت اص طشین هطشات دسؽت هؼلن هٌتول هی ؽْدؽصیشا ایي ّیشّط ا. هذبكظت ؽوب اعت

اص هقشف ًْؽبثَ ُبی الکلی ّ کؾیذى عیگبس ّ هلیبى خْدداسی کٌیذ صیشا ایٌِب عیغتن ایوٌی ؽوب سا ضؼیق تش هی  -2

 .ّستی کَ كشد دچبس ػلًْت کشًّبیی ؽْد ، عیش آى سا ؽذیذتش ّ خطشًبکتش هی کٌٌذؿکٌٌذ ّ دس 

 .هٌذ خْى خْد سا ثب دهت کٌتشل کٌیذ صیشا هٌذ خْى ؿیشطجیؼی  خطش اثتال ثَ ػلًْت سا ثیؾتش هی کٌذ -3

ثب کغی دیذاس یب هالهبت ًکٌیذ ّ اگش هججْس ثَ دیذاس داسد اهکبى تب جبیی کَ . افْل كبفلَ اجتوبػی سا سػبیت کٌیذ -4

یک )ُغتیذ هذت هالهبت سا تب جبیی کَ هوکي اعت کْتبٍ کٌیذ ّ كبفلَ خْد سا ثب كشد هوبثل دس دذ دعت کن عَ كْت 

 .دلع کٌیذ (هتش
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كؼبلیت ّسصؽی هٌظن خْد سا دس هٌضل ّ یب پبسک خلْتی . كؼبلیت كیضیکی خْد سا دلع کٌیذ ّ خْد سا كؼبل ًگَ داسیذ -5

ّسصؽِبی تٌلغی ّ هلغَ . كؼبلیت كیضیکی عیغتن ایوٌی ؽوب سا توْیت هی کٌذ. دّس اص هشدم ّ ؽلْؿی اداهَ دُیذ

 .ایي ّسصؽِب ایوٌی سیَ ُب سا ثِتش هی کٌٌذ. عیٌَ ّ یب یْگب سا كشاهْػ ًکٌیذ

ؿزاُبی ؿٌی اص آًتی اکغیذاى . ؿزاُبی عبلن ؿٌی اص آًتی اکغیذاى هقشف کٌیذ ،ثب هؾْست پضؽک کلیَ یب تـزیَ خْد -6

 .ّ پشّثیْتیک هبًٌذ هبعت ، صًججیل ،صسدچْثَ ّکلن تْفیَ هی ؽْد

ؽوب ثب ًْؽیذى آة كشاّاى ، ّیشّط سا ثَ سّدٍ ُبی خْد ُذایت هی کٌیذ ّ . آة گشم ثٌْؽیذ" آة كشاّاى ّ تشجیذب -7

هؼذٍ اًغبى هذتْای اعیذی داسد کَ هی تْاًذ ثبکتشی ُب ّ ّیشّط . اص ّسّد آى ثَ دعتگبٍ تٌلظ جلْگیشی هی کٌیذ

 . ُب سا اص ثیي ثجشد

ثب ایي ّاکغیٌبعیْى ، خطش ایجبد ػلًْت ثبًْیَ سیَ کوتش هی . هطوئي ؽْیذ کَ ثش ػلیَ پٌْهْکْک ّاکغیٌَ ؽذٍ ایذ -8

 .ؽْد

اگش هججْسیذ ثشای دیبلیض یب اهذاهبت دسهبًی دیگش ثَ .ثشًبهَ دسهبى دیبلیض خْد سا ثَ خبطش کشًّب هطغ ًکٌیذ -9

اعتلبدٍ دائوی اص هبعک ثشای ُوَ اكشاد تْفیَ . ثیوبسعتبى ثشّیذ دتوب اص هبعک ّ ػیٌک هذبكظتی اعتلبدٍ کٌیذ

اص پضؽک خْد ثخْاُیذ تب دذ اهکبى اص طشین هؾبّسٍ اص ساٍ دّس ثَ ؽوب کوک کٌذ تب هشاجؼَ ثَ . ًوی ؽْد

 .  ثیوبسعتبى یب هشکض دسهبًی ثَ کوتشیي هیضاى ثشعذ

اگش ًتْاًغتیذ داسّیی ثب ُوبى . تِیَ ّ ًگِذاسی کٌیذ (ّ اًذکی ثیؾتش)داسُّبی هقشكی خْد سا ثَ هیضاى هْسد ًیبص  -10

هبسک ّ کبسخبًَ هْسد هقشف ُویؾگی خْد تِیَ کٌیذ ایشادی ًذاسد اص ثشًذُبی دیگش تْلیذکٌٌذٍ ُوبى داسّ اعتلبدٍ 

 .اص هطغ داسّ ثَ ایي ثِبًَ خْدداسی کٌیذ. کٌیذ

. اهیذّارین ُوَ شوا ایي دستْرات را اجزا کٌیذ ّ سالن ّ تٌذرست تواًیذ

هزاقثتِای خاصی کَ تیوار ّ خاًْادٍ اش تایذ رعایت کٌٌذ  

هب پیؾٌِبد هی کٌین کَ ثیوبساى ّ خبًْادٍ دسجَ اّل آًِب ًکبت صیش سا سػبیت کٌٌذ اص ایجبد ػلًْت کشًّبیی یب گغتشػ آى 

. جلْگیشی کٌٌذ ّ خطش كشدی هشاس گشكتي دس هؼشك آى سا کبُؼ دٌُذ

 دستاى خْد را هزتة تشْییذ 

  ّ ایي . ثشای دعت کن ثیغت ثبًیَ دعتبى خْد سا ثب آة ّ فبثْى ثؾْییذُش ثبسثطْس هٌظن ّ دهین ّ کبهل

 ؽغتؾْ ثخقْؿ ثؼذ اص تْالت ، دعت صدى ثَ ثیٌی ، عشكَ یبػطغَ ّ دضْس دس اهبکي  ػوْهی

.  ثبیذ اًجبم ؽْد

  دسفذ الکل داسد اعتلبدٍ کٌیذ60اگش آة ّ فبثْى دس دعتشط ًذاسیذ اص یک هذلْل ضذ ػلًْی کَ دعت کن . 

 ثب ؽغتؾْی دعتِب ثب آة ّ فبثْى . چشا؟ صیشا ّیشّط هی تْاًذ دس هبیؼبت ثذى هبًٌذ ثضام ّ هذكْع هٌتول ؽْد

 .ّ یب اعتلبدٍ اص هذلْل ُبی دبّی الکل ، ّیشّط ُبی هْجْد سّی دعت اص ثیي هی سّد
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 اس دست سدى تَ چشوِا ، تیٌی ّ دُاى خْد خْدداری کٌیذ. 

 د ّ دعتِبیوبى ىچشا؟ صیشا ثب دعتِبی خْد عطْح هختللی سا لوظ هی کٌین کَ هوکي اعت دبّی ّیشّط ثبػ

ّیشّط اص . ایي دعتبى آلْدٍ هی تْاًٌذ ّیشّط سا ثَ چؾن ُب ثیٌی ّ یب دُبى هٌتول کٌٌذ. آلْدٍ ثَ ّیشّط ؽْد

ست اهکبى اكشاد ساعت دعت ثبیذ اص دعت ّدس ؿ. کٌذهی ؽْد ّ ؽوب سا ثیوبس هی ایي هذلِب ّاسد ثذى ؽوب 

 .چپ خْد ثشای چٌیي كؼبلیتِبیی اعتلبدٍ کٌٌذ

 فاصلَ خْد را تا دیگزاى حفظ کٌیذ. 

  كبفلَ ثگیشیذ (یک هتش )ثب ُش كشدی کَ عشكَ یب ػطغَ هی کٌذ دعت کن عَ كْت. 

  چشا؟ صیشا ّهتی كشدی عشكَ یب ػطغَ هی کٌذ ثب ایي کبس هطشات هبیؼی سا اصدُبى ّ ثیٌی خْد ثَ ثیشّى پشتبة

اگش ؽوب ثَ اّ خیلی ًضدیک ثبؽیذ اص طشین ًلظ کؾیذى ایي . هی کٌذ کَ هوکي اعت دبّی ّیشّط ثبؽذ

 .ّاسد دعتگبٍ تٌلظ خْد هی کٌیذ ( ثبؽذCOVID-19 کَ هوکي اعت دبّی ّیشّط )هطشات سا 

 ایي ّیشّط ّهتی ثَ یک عطخ . ُیچْهت سخت ّ لجبط ، هالكَ ّ پبسچَ پؾوی اعتلبدٍ ؽذٍ یب ًؾذٍ سا ًتکبًیذ

 عبػت 3ایي ّیشّط  ثش سّی  پبسچَ . داسای عْساخِبی سیض هی چغجذ هذتی طْل هی کؾذ تب اص ثیي ثشّد

کَ سطْثت سا  )ّ چْة  (هظ ثطْس طجیؼی خبفیت ضذ هیکشّثی داسد)صًذٍ هی هبًذ ، ثش سّی عطْح هغی 

 72 عبػت ّ ثش سّی پالعتیک تب 42 عبػت ،  عطْح كلضی 24 عبػت ، سّی هوْا ّ کبؿز 4 (جزة هی کٌذ

 عبػت 3ّلی اگش ؽوب پبسچَ سا ثتکبًیذ هْلکْلِبی ّیشّط دس ُْا پشاکٌذٍ هی ؽًْذ ّتب . عبػت عبلن هی هبًذ

 .هؼلن هی هبًٌذ ّ هی تْاًٌذ ّاسد ثیٌی ؽوب ؽًْذ

  تِذاشت دستگاٍ تٌفسی خْد را رعایت کٌیذ

 ّهتی عشكَ یب ػطغَ هی . هطوئي ؽْیذ ؽوب ّ اطشاكیبى ؽوب ثِذاؽت دعتگبٍ تٌلغی سا ثخْثی سػبیت هی کٌٌذ

کٌیذ فْست خْد سا سّی آسًج هشاس دُیذ ّ یب اص دعتوبل کبؿزی اعتلبدٍ کٌیذ ّ عپظ دعتوبل آلْدٍ سا دس 

 .عطل آؽـبل ثیٌذاصیذ

 ؽوب ثب سػبیت ثِذاؽت تٌلغی . چشا؟ صیشا هطشات هؼلن دبفل اص عشكَ ّ ػطغَ ، ّیشّط سا اًتوبل هی دٌُذ

 .، اطشاكیبى خْد سا اص ّیشّعِبیی هبًٌذ ّیشّط عشهبخْسدگی ، اًللْاًشا ّ کشًّب هذبكظت هی کٌیذ

 خاًَ خْد را تویش ّ ضذعفًْی کٌیذ. 

 هبًٌذ هیضُب ، دعتگیشٍ دسُب ،کلیذ ثشم ،  عیٌک ظشكؾْیی  )تویض کشدى هشتت عطْدی کَ صیبد لوظ هی ؽًْذ

 .ایي کبس سا ثب اعپشی یب یک دعتوبل تویض اًجبم دُیذ. كشاهْػ ًؾْد (،تْالت ،ؽیش آة ّ تللي ُوشاٍ

  ؽْاُذ اخیش ًؾبى هی دُذ کَ کشًّب ّیشّط جذیذ سّی عطْح هختلق اص چٌذ عبػت تب چٌذ سّص عبلن چشا؟

 ّ عبیش COVID-19تویض کشدى ّ ضذػلًْی کشدى اهذام هْثشی ثشای پیؾگیشی اص گغتشػ . ثبهی هی هبًذ

 .ػلًْتِبی ّیشّعی دعتگبٍ تٌلغی دس خبًَ ّ جبهؼَ اعت
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  اس حضْر در هحیط ُای شلْغ ، سفزُای تفزیحی ّ گشت ّ گذار ّ ُزگًَْ هسافزت ُْایی غیزضزّری اجتٌاب

 .کٌیذ

 ثیوبسًذ دس كبفلَ ًضدیک ؽوب ُغتٌذ ّ تِْیَ " اگش ؽوب دس هذیطِبیی هشاس ثگیشیذ کَ اكشاد دیگشی کَ ادیبًب

 . اكضایؼ هی یبثذCOVID-19ُْای اًذکی ُن ّجْد داسد خطش توبط ثب ّیشّعِبی تٌلغی هبًٌذ 

  اگش دس هذل صًذگی ؽوب ُوَ گیشی ثیوبسی کشًّب سر دادٍ اعت تب دذ اهکبى دس خبًَ ثوبًیذ تب خطش توبط ثب

 .ّیشّط کبُؼ یبثذ

 ثؼضی اص داسُّبی هقشكی ؽوب دتی هوکي اعت اثشات هلیذی ثشای کٌتشل . داسُّبی هقشكی خْد سا هطغ ًکٌیذ

 .ػلًْت ّیشّعی داؽتَ ثبؽٌذ

  پیؼ ثیٌی هٌبعجی ثشای تبهیي داسُّبی هقشكی خْد داؽتَ ثبؽیذ تب هججْس ًؾْیذ ثخبطش توبم ؽذى داسُّب ، آًِب

 . سا هطغ کٌیذ

 آیا تایذ پیگیزی ّ ّیشیت ُای دّرٍ ای خْد را اداهَ دُین

ثب ایي ّجْد هب . ثلی ثؼلت ًیبص ثَ تذاّم هقشف داسُّب ّ اهذاهبت دوبیتی ، ثبیذ توبط خْد سا ثب تین دسهبًی خْد دلع کٌیذ

 پیؾٌِبد هی کٌین کَ 

  اص دضْس دس ثیوبسعتبى اجتٌبة کٌیذّ ثَ جبی آى اص طشین هؾبّسٍ اص ساٍ دّس ثب تللي ّ اثضاسُبی استجبطی دیگش ثب

اگش هججْسیذ ثَ . پضؽک خْد دس استجبط ثبؽیذ ّ ًیبص ثَ دضْس ّ هشاجؼَ ثَ هشکض دسهبًی سا ثب اّ اسصیبثی کٌیذ

ثیوبسعتبى ثشّیذ ثبیذ هذت صهبى ًؾغتي ّ هٌتظش هبًذى دس اتبم اًتظبس ّ هذت صهبى دضْس دس ثیوبسعتبى سا ثَ 

 کوتشیي هوذاس هوکي ثشعبًیذ

 آیا السم است اس هصزف تعضی دارُّا خْدداری کٌین؟

اطالػبت اّلیَ ًؾبى هی دُذ  ثیوبساًی کَ داسُّبی ضذ التِبثی ؿیش اعتشّئیذی هبًٌذ ثشّكي اعتلبدٍ هی کٌٌذ ّهتی . ثلی 

ثٌبثشایي تْفیَ هی ؽْد دس ایي ؽشایظ ثشای سكغ .  هی ؽًْذ پیؼ آگِی ثذتشی خْاٌُذ داؽتCOVID-19هجتال ثَ ثیوبسی 

 .اعتلبدٍ ؽْد (اعتبهیٌْكي )ػالئن ؽجیَ عشهبخْسدگی اص پبساعتبهْل 

یب داسُّبی  (هبًٌذ کبپتْپشیل، اًبالپشیل، لیضیٌْپشیل  )تْفیَ هب دس هْسد داسُّبی هِبسکٌٌذٍ ُبی آًضین هجذل آًژیْتبًغیي 

ایي اعت کَ اگش دس دبل هقشف ایي داسُّب ُغتیذ آًِب سا  (هبًٌذ لْصاستبى ، ّالغبستبى)هغذّدکٌٌذٍ گیشًذٍ آًژیْتبًغیي 

ثب ّجْدیکَ ًگشاًی ُبیی دس هْسد ایي داسُّب ّجْد داؽتَ اعت ّلی ؽْاُذ دس دبل دبضش ثشای هطغ ایي . اداهَ دُیذ

كْایذ ایي داسُّب دس کبُؼ پشّتئیٌْسی ّ كؾبسخْى ثیوبساى آًوذس اُویت داسد کَ ًگشاى ثذث ُبی . داسُّب کبكی ًیغت

اًجوي ُبی هختللی اص جولَ اًجوي هلت اسّپب اػالم کشدٍ اًذ کَ ؽْاُذی دس هْسد . تئْسیک دسثبسٍ ػْاسك آًِب ًجبؽین

 . ّجْد ًذاسد(COVID-19) ّ هشگ ّ هیش دبفل اص (ACE-2) آًضین هجذل آًژیْتبًغیي 2استجبط كؼبلیت گیشًذٍ ؽوبسٍ 

 استزاتژی ُای هزاقثتی تزای تیواراى دیالیشی ّ افزاد خاًْادٍ ّ هزاقثیي
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ُوَ اكشاد خبًْادٍ ثبیذ هشاهجتِبی هؼوْل تْفیَ ؽذٍ ثشای پیؾگیشی اص اثتال ّ اًتوبل كشد ثَ كشد ّ داخل خبًْادٍ سا  .1

اًذاصٍ گیشی دسجَ دشاست ثذى، سػبیت ثِذاؽت كشدی ، ؽغتؾْی هشتت دعتِب ّ گضاسػ كْسی اكشادی . اجشا کٌٌذ

گضاسػ ثیوبسی ّ هؾبّسٍ دس هذذّدٍ کؾْس ایشاى اص . کَ ؽْاُذ ادتوبلی ثیوبسی سا داسًذ اص جولَ ایي هشاهجتِب اعت

 . اًجبم هی ؽْد4030طشین توبط ثب تللي ؽوبسٍ 

اگش یکی اص اكشاد خبًْادٍ یب هشاهجیي ثیوبس دیبلیضی ، دّساى هشًطیٌَ اّلیَ سا عپشی هی کٌٌذ ثشًبهَ دیبلیض دس ایي  .2

 .دّسٍ دُّلتگی ُن ثبیذ هبًٌذ هجل اداهَ یبثذ

 تاییذّهتی ّجْد ثیوبسی کشًّب دس یکی اص اكشاد خبًْادٍ یب هشاهجیي ثیوبس دیبلیضی ثب آصهبیؾبت ّ ثشسعی ُبی ثبلیٌی  .3

 .ثشًبهَ دیبلیض ثبیذ هبًٌذ هجل اداهَ یبثذ. ؽذ ثبیذ ایي هْضْع دس پشًّذٍ ثیوبس ثجت ؽْد

 خالصَ

ّجْد آعیت دبد کلیَ ، هشگ ّ هیش ثبالتش . ثطْس خالفَ ثَ ًظش هی آیذ دسگیشی کلیَ  دس ثیوبساى کشًّبیی ؽبیغ ثبؽذ

تبثیش ایي ّیشّط دس ثیوبساى هجتال ثَ ثیوبسی کلیْی هضهي ثشسعی ًؾذٍ اعت ّلی خطش . ثیوبسی سا پیؼ ثیٌی هی کٌذ

ایي خطش استجبط هغتوین ثب هیضاى هقشف داسُّبی ایجبدکٌٌذٍ ًوـ . ثیوبسی ؽذیذتش ّیشّعی دس ایي ثیوبساى ثیؾتش اعت

 COVID-19ثشًبهَ دسهبًی دیبلیض دس ثیوبساًی کَ هؾکْک ثَ توبط ثب اكشاد هجتال ثَ  . عیغتن ایوٌی دس ایي ثیوبساى داسد

ثبیذ ثب سػبیت دهین پشّتکل ُبی هذبكظتی ثبؽذ تب خطش اًتوبل ّیشّط ثَ ثیوبساى دیگش ّ پشعٌل پضؽکی ثَ کوتشیي هوذاس 

 .هوکي ثشعذ

تِتزیي ّ تٌِا راٍ تزای حفظ کلیَ ُای شوا در هقاتل ّیزّص در درجَ اّل جلْگیزی اس آلْدٍ شذى تا ّیزّص در هحیط 

 .است


