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مقدمه:
در  13دساهبز  ،9132چیي طغیاى یک بیواری با
تظاُزات پٌْهًْی حاد را اس ضِز ُّّاى بَ ساسهاى جِاًی
بِذاضت گشارش کزد ّ در فاصلَ کْتاُی اپیذهی ًاضی اس ایي
بیواری بَ سایز کطْرُای جِاى گستزش یافت ّ هزدم جِاى
را با هطکالت هختلف در ابعاد سالهت اقتصادی ،اجتواعی ّ
سیاسی هْاجَ ساخت ( .)3اس ابتذای ضزّع اپیذهی در چیي
کارضٌاساى حْسٍ ًظام سالهت گستزش ایي اپیذهی را در کل
جِاى پیص بیٌی کزدًذ ّ در ایزاى ًیش ضزّع ضٌاخت اپیذهی
اس ضِز قن ّ در  11بِوي هاٍ  3121بْد .اس آًجا کَ اس سهاى
ّرّد ّیزّص (کَ کزًّا یا کّْیذ ً32اهگذاری ضذ) بَ یک
کطْر تا سهاى ضٌاخت اپیذهی چٌذ ُفتَ فاصلَ دارد ،ایي ًکتَ
در هْرد ایزاى ًیش صذق هی کٌذ ّ بَ ًظز هیرسذ احتواالً ایي
ّیزّص عالٍّ بز قن ،در چٌذ ضِز دیگز کطْر ًیش بَ صْرت
هحذّد در گزدش بْدٍ است کَ عوذٍ هْارد هثبت کن عالهت
یا بذّى عالهت بْدٍ اًذ ( .)9اس آًجایی کَ بزرسی اپیذهی

پذيزش9911/56/20 :

ًاضی اس کّْیذ  32اس هلشّهات اطالع رساًی هٌاسب بَ
هخاطباى اس جولَ سیاست گذاراى ،هذیزاى سطْح هختلف
ًظام سالهت ،کارکٌاى ارائَ کٌٌذٍ خذهات بِذاضتی درهاًی ّ
آحاد جاهعَ هیباضذ ّ بزرسی اپیذهی هیتْاًذ ًکات حائش
اُویتی جِت سیاست گذاراى ّ عوْم افزاد جاهعَ فزاُن
ًوایذ ،در هقالَ حاضز هزّری بز اپیذهیْلْژی بیواری ًاضی اس
کزًّای جذیذ (کّْیذ  )32در استاى خزاساى جٌْبی ّ اقذاهات
هذیزیتی صْرت گزفتَ در حْسٍ کٌتزل ّ پیطگیزی اس ایي
بیواری پزداختَ ضذٍ است.
روش تحقیق:
هغبلؼِ حبضش یک هغبلؼِ تَصیفی اص ًَع ثشسػی اپیذهی
هیثبؿذ کِ ثش سٍی هَاسد هثجت تؼت کٍَیذ  19ثش اػبع
ًتبیح تؼت قغؼی ّ ٍ PCRوچٌیي اقذاهبت هذیشیتی دس
ساػتبی کٌتشل ثیوبسی ثش اػبع هؼتٌذات هَخَد دس ػتبد
داًـگبّی پیـگیشی ٍ کٌتشل کشًٍبٍیشٍع دس اػتبى خشاػبى

Citation: Dehghani Firoozabadi M, Sharifzadeh GH, Riahi SM, Ghasemi A. [Management of coronavirus
(COVID 19) in South Khorasan province]. J Birjand Univ Med Sci. 2020; 27(3): 216-219. [Persian].
DOI http://doi.org/10.32592/JBirjandUnivMedSci.2020.27.3.100

Accepted: September 15, 2020

216

Received: February 19, 2020

دوره  ،26شماره  ،9پايیش 9911

مجله علمی دانشگاه علوم پششکی بیزجند

خٌَثی پشداختِ اػت .دادُ ّبی خوغ آٍسی ؿذُ هشثَط ثِ
هَاسد هثجت قغؼی تؼت کٍَیذ  19اص تبسیخ  1398/12/4تب
تبسیخ  1399/5/11ثش اػبع دادُّبی خوغآٍسی ؿذُ دس
پَستبل ثیوبسیّبی هشکض ثْذاؿت اػتبى ٍ هَاسد ػشپبیی ثجت
ؿذُ دس ػبهبًِ ػیت هیثبؿذ .دادُ ّبی خوغ آٍسی ؿذُ
ؿبهل هَاسد کل ًوًَِ گیشی هَاسد تؼت هثجت  ،PCRهَاسد
هشگ ٍ ؿْشػتبى هحل ػکًَت ثیوبساى هیثبؿذ کِ ثب
اػتفبدُ اص سٍؽّبی آهبس تَصیفی تدضیِ ٍ تحلیل گشدیذ.
یافته ها:
الف) ًتبیح اپیذهیَلَطی ثیوبسی:
اٍلیي هَسد ثیوبسی دس ػغح اػتبى هشثَط ثِ آقبی 55
ػبلِ ،ثبصًـؼتِ ٍ ػبکي تْشاى ثب ػبثقِ ثیوبسی قلجی هیثبؿذ
کِ دس تبسیخ  22ثْوي هبُ  1398ثب ػالئن تت ،لشص ،تٌگی

ًفغ ٍ دسد قفؼِ ػیٌِ صذسی ؿشٍع هیؿَد دس تبسیخ 23
ثْوي ثب اتَثَع اص تْشاى ثِ هـْذ ٍ دس  25ثْوي ثب خَدسٍی
ػَاسی ثِ ثیشخٌذ هؼبفشت هیکٌذ .دس تبسیخ  2اػفٌذ ثب ػالئن
ؿذیذ ػشفِ ،ػغؼِ ،آثشیضؽ ثیٌی ٍ ػشگیدِ ثب آهجَالًغ ثِ
ثیوبسػتبى ٍلیؼصش (ػح) اػضام ٍ ثؼتشی ٍ دس تبسیخ  14اػفٌذ
تؼت کٍَیذ ٍ 19ی تأییذ هیؿَد .تب تبسیخ 1399/5/11
هیضاى ثشٍص تدوؼی کٍَیذ  19دس اػتبى خشاػبى خٌَثی
 266/4دسصذ ّضاس ًفش خوؼیت ثشآٍسد گشدیذ کِ کوتش اص
هیضاى ثشٍص تدوؼی دس کـَس( 362دسصذ ّضاس ًفش خوؼیت تب
ایي تبسیخ) هیثبؿذ.
هقبیؼِ هیضاى ثشٍص تدوؼی دس ؿْشػتبىّبی اػتبى دس
ًوَداس ؿوبسُ یک اسائِ ؿذُ اػتّ .وچٌیي ًؼجت هشگ ٍ هیش
دس اػتبى  ٍ %4/7دس کل کـَس  %5/5ثشآٍسد گشدیذ.
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هیضاى پَؿؾ ًوًَِگیشی دس ّضاس ًفش خوؼیت دس اػتبى
 ٍ 14/2دس کل کـَس  29/5دس ّضاس ًفش خوؼیت ثشآٍسد گشدیذ.

ًؼجت هَاسد هثجت قغؼی اص کل ًوًَِ ّبی آصهبیؾ ؿذُ دس
اػتبى  ٍ 18/7دس کل کـَس  %12/4تؼییي گشدیذ.
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اص کل هجتالیبى قغؼی کشًٍب  %47/5هإًث ٍ %52/5
هزکش ٍ اص هَاسد فَت ؿذُ ًیض  %44/4هإًث ٍ ثقیِ هزکش
ثَدًذ.
اص ًظش ػالین ثبلیٌی دس  %40/5تت ٍ لشص ٍ دس %10/9
تت ،لشص ،ػشفِ ٍ تٌگی ًفغ ّوشاُ ثب ّن گضاسؽ گشدیذُ
اػت( .خذٍل ؿوبسُ .)1
جدول شمبره -1توسیع فزاوانی عالئم ببلینی در سمبن پذیزش در
بیمبران کزونبیی
عالئم ببلینی
تت ٍ لشص  +ػشفِ +
تٌگی ًفغ
ػشفِ
تت ٍ لشص
تٌگی ًفغ
دسد ٍ کَفتگی
ضؼف ػوَهی
ػشدسد
یبفتِّبی غیشعجیؼی
سادیَگشافی
تَْع/اػتفشاؽ
گلَ دسد
دسد هفبصل
دیغ پٌِ/تبکی پٌِ
دسد قفؼِ صذسی
اػْبل
گیدی /تحشیکپزیشی
آثشیضؽ ثیٌی
دلدسد
ػوغ غیشعجیؼی سیِ-
سالٍ-یض
قشهضی هلتحوِ چـن
اگضٍدای فبسًگغ
کوب
تـٌح

تعداد
124
513
462
422
308
299
212
151
131
99
90
64
61
59
57
47
41
34
11
6
2
1

درصد
10/9
45
40/5
37
27
26/2
18/6
13/2
11/5
8/7
7/9
5/6
5/4
5/2
5
4
3/6
3
1
0/5
0/2
0/1

فعبلیت هبی مدیزیتی پیشگیزی و کنتزل
کزونبویزوس
ثِدًجبل گضاسؽ اٍلیي هَسد تأییذ ؿذُ تؼت کٍَیذ  19دس
کـَس اٍلیي خلؼِ ػتبد داًـگبّی پیـگیشی ٍ کٌتشل
کشًٍبٍیشٍع ثب ػضَیت هؼبًٍیي ،سؤػبی ثیوبسػتبىّب ،فَکبل
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پَیٌت ػفًَی ٍ هذیشاى ػتبدی داًـگبُ دس تبیخ 1398/12/1
تـکیل ؿذُ ٍ تصویوبت الصم ثشای هقبثلِ ثب هَاسد احتوبلی دس
اػتبى اخز گشدیذ .تب تبسیخ تْیِ ایي گضاسؽ  30خلؼِ ػتبد
داًـگبّی پیـگیشی ٍ کٌتشل کشًٍبٍیشٍع ٍ  26خلؼِ
اػتبًی هذیشیت کشًٍب تـکیل گشدیذُ اػت .دس اٍلَیت اٍل
ساُاًذاصی آصهبیـگبُ ٍیشٍع ؿٌبػی کٍَیذ  19دس دػتَس کبس
قشاس گشفت ٍ دس اػشع ٍقت دس  14اػفٌذ آصهبیـگبُ ٍیشٍع
ؿٌبػی دس ثیوبسػتبى ٍلؼیصش (ػح) (هشکض سیفشال کٍَیذ )19
تدْیض ٍ ثب هؼئَلیت فٌی ػضَ ّیئت ػلوی پظٍّـی هشکض
تحقیقبت ثیوبسیّبی ػفًَی داًـگبُ ساُ اًذاصی گشدیذ.
ثبصعشاحی ثخؾ ّبی ثؼتشی ثیوبسػتبى ٍلیؼصش ثیشخٌذ (ػح)،
تأهیي ٍ خشیذ ٍػبیل حفبظت فشدی هَسد ًیبص ثیوبسػتبىّبی
اػتبى ،تأهیي داسٍ ٍ ًظبست ثش ػولکشد ثیوبسػتبى ّب ،فشاّن
ًوَدى  329تخت اًحصبسی خْت ثؼتشی ثیوبساى کَیَد ،19
 77تخت  ICUدس ثیوبسػتبىّبی ػغح اػتبى (تؼذاد تخت
 ICUثِ اصای ّش صذ ّضاس ًفش خوؼیت دس اػتبى ٍ 10/5دس
کـَس  ٍ )6/4خشیذ ػِ دػتگبُ ػی تی اػکي خْت
ؿْشػتبىّبی ًْجٌذاى ،فشدٍع ٍ عجغ ،اص خولِ فؼبلیتّبی
هذیشیتی دس حَصُ کٌتشل کٍَیذ  19دس اػتبى هیثبؿذ.
نتیجه گیری:
هیضاى ثشٍص تدوؼی هَاسد ٍ ثیوبسی ٍ ًؼجت هشگ ٍ هیش
ًبؿی اص ثیوبسی دس اػتبى خشاػبى خٌَثی پبییيتش اص ؿبخص
کـَسی ٍ ؿبخص ًوًَِگیشی ًیض کوتش اص ؿبخص کـَسی
اػت .ثب تَخِ ثِ دیشتش ؿشٍع ؿذى هَج اپیذهی دس اػتبى ٍ
پبییي ثَدى ؿبخص ًوًَِ گیشی تَخِ ثِ افضایؾ ؿبخص
ًوًَِ گیشی دس اػتبى هَسد تَخِ هیثبؿذ ٍ اص آًدبیی کِ تب
کٌتشل کبهل اپیذهی دػتیبثی ثِ ایوٌی گشٍّی دس حذ قبثل
قجَلی ضشٍسی هیثبؿذّ ،وچٌبى سػبیت فبصلِگزاسی
اختوبػی هَسد تأکیذ هیثبؿذ.
دس عَل هذت ثیوبسی سًٍذ تذسیدی افضایؾ هَاسد هثجت
سا تب اًتْبی اػفٌذ  1398ؿبّذ ثَدین کِ پغ اص سػبیت
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پشٍتکلّب تَػظ هشدم ٍ ًیض هحذٍدیتّبی تشدد ٍ فبصلِ
گزاسی اختوبػی ثِ تذسیح سًٍذ کبّـی دس هَاسد هثجت کشًٍب
ٍ ًیض هَاسد ثؼتشی سا تدشثِ ًوَدین .ػپغ ثِ دلیل کبّؾ
حؼبػیت هشدم ٍ اعویٌبى خبعش کبرة ایدبد ؿذُ ٍ ًیض
کبّؾ هحذٍدیتّب ٍ ًیض ثبصگـبیی اهبکي ػوَهی ،هدذداً
خیض دٍم ثیوبسی ؿشٍع گشدیذ ٍ دس تیشهبُ ثِ اٍج خَد سػیذ
کِ ثب اقذاهبت هإثش دس اخشای فبصلِگزاسی َّؿوٌذ ٍ ًیض
اػتفبدُ اص هبػک تَػظ هشدم ،ؿبّذ تَقف خیض دٍم ٍ سًٍذ
کبّؾ ثیوبسی دس اػتبى ثَدین.
هذاخالت صَست گشفتِ پغ اص اخجبسی ؿذى اػتفبدُ اص
هبػک دس اهبکي ػوَهی ٍ ًیض فبصلِگزاسی فیضیکی ثِ هٌظَس
کبّؾ توبعّبی افشاد ثش سًٍذ کبّؾ تؼذاد هَاسد ثؼتشی
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ثیوبسیّبی تٌفؼی ٍ هَاسد هثجت تؼت کٍَیذ  19دس اػتبى
ثِ هیضاى قبثل تَخْی هإثش ثَدُ اػت ٍ دس حبل حبضش دس
اػتبى ؿبّذ کبّؾ هَج اپیذهی ّؼتین .اهب هغوئٌبً ػذم
سػبیت ایي هَاسد هی تَاًذ هدذداً هٌدش ثِ افضایؾ هَاسد اثتال
دس اػتبى گشدد.
ثب تَخِ ثِ ضشٍست هذیشیت ّذفوٌذ ٍ َّؿوٌذاًِ
فبصلِگزاسی فیضیکی ٍ ثب دس ًظش گشفتي هصبلح اقتصبدی
کـَس تٌْب ساُ خلَگیشی اص اٍج گشفتي هدذد اپیذهی ،ؿٌبػبیی
افشاد هجتال دس کَتبّتشیي صهبى ،ثشسػی افشاد دس توبع ثب فشد
ثیوبس ٍ غشثبلگشی فؼبل آىّب هیثبؿذ.
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