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 یو انجمن تروما یامی« توسط دانشگاه م۱۹-دیبه کوو یبا موضوع »پاسخ جهان یتخصص یناریهر هفته وب

سالمت به انتقال و  ینظران حوزهصاحب نارها،یوب نی. در اشودیبرگزار م ایشاخص دن یو با مشارکت مراکز درمان کنیآمرپان

 ان،یجعفر ی. دکتر علدهندیپاسخ م ایمتخصصان از سراسر دن تو به سواال پردازندیکشور خود م یهاتجربه  یگذاراشتراک 

 نیا یجلسه  نیدر پنجم ئت،یه نیا یعضو پانل تخصص و ینیامام خم مارستانیکبد ب وندیپ  یگروه جراح سیموسس و رئ

« Trends & Treatment of COVID-19 in Iran and the worldخود را با عنوان » یسخنران ،( ۲۷/۱)مورخ  دادیرو

و سپس با به اشتراک هان و ایران پرداختند در ج ۱۹-ری کوویدمابررسی روند بیبه ابتدا  خود یسخنراندر  شانیکردند. ا رادیا

 های پیشنهادی از سوی متخصصان ایران پرداختند. درمرور درمانبیمارستان امام خمینی به شده در کسبهای گذاشتن تجربه 

 است.هتهیه شدعلمی این سخنرانی ب ای از مطالادامه خالصه 

 ایید:زیر را مطالعه فرمی فحهص، وبیناری این آینده هایبرنامهدر صورت تمایل به شرکت در 

19-COVID-to-Response-http://www.panamtrauma.org/Global 

امام  مارستانیب  یتجربه، ۱۹- دیکوو  یجهان  یریگهمه  رب  جامع  ینگاهجلسه در سه بخش ارائه شد:  نیا یمحتوا

 .یاقدامات درمانی جهت این بیمارو  یریگهمه  نیا  تیریدر مد  ینیخم

 : ۱۹-نی کوویدگیری جهاهی جامع بر همه نگا

اند که از شدهیص دادهتشخجهان میلیون مبتال در دو هداشت، تا امروز بیش از های سازمان جهانی ببا توجه به گزارش •

این  شگسترلوگاریتمی زیر، روند  اند. با توجه به نموداردست داده ود را ازهزار مورد جان خ۱۲۵ها بیش از میان آن

 است.ان فزایندهمچنبیماری ه

 

 

http://www.panamtrauma.org/Global-Response-to-COVID-19


یماری در این بسترش گ نرخیب شباختگان، نمی مربوط به آمار مبتالیان و جاه به نمودارهای لوگاریتبا توج همچنین •

گیری افزایش چشم روزانهمثبت است و به این معناست که با وجود این که تعداد مبتالیان ز نوهاما  کاهش یافتهایران 

 گیری قرار داریم.رفت همهپیشدر فاز اند، اما هنوز نداشته 

ومی و ی عمنطینهاعالم قرز س اپ گیر شیب نمودار ایران، کاهش چشمی ه روزانجه در آمار مبتالیان ی قابل توکتهن •

  از سال نوی ایرانی است.پس افزایش محسوسی 

 

. ابر شدن دیدردوبورد نیاز برای را در افزایش مدت زمان می عمومی رنطینه توان تاثیر قبه نمودار زیر، می با توجه •

شاخص ین ا شاهد کاهشی در ای، در برههاز سال نوی ایرانیس ود، پ شمی طور که در این نمودار دیدههمان همچنین

 بودیم.

 



 بیمارستان امام خمینی: ی تجربه

پوشش سالمت منطقه و اهمیت گاه علوم پزشکی تهران در نقش دانشمعرفی مختصری از با این بخش را دکتر جعفریان  •

ت خدمات سالمی در ارائه، مینی )ره(امام خ یانبیمارست مجتمع ص ، به خصوهای این دانشگاهبیمارستان ک استراتژی

 آغاز کردند.

ها است که از میان آن کننده داشته اجعه مرپذیرش هزار ۱۸در حدود روز گذشته، بیمارستان امام خمینی  ۵۱در طی  •

 هده استی این بیمارستان در نمودار زیر قابل مشاآمار تریاژ روزانه .اندشده بسترینفر  ۱۶۰۰حدود 

 

 



ژ یایرهای ترمساندازی ، بیمارستان امام خمینی اقدام به راه۱۹-وویدگیری کمان همهالزم به ذکر است که در ز •

 رار دارد.اصلی قی رستان و در محوطه ج از ساختمان اصلی بیمااست که خارردهبخصوصی ک

 تان به شرح ذیل است: این بیمارسی روزانه ی بسترهمچنین نمودار  •

 

که در نمودار زیر مشاهده طور ؛ همانشاره کردندا ۱۹-وویدناشی از کمرگ و میر میزان در ادامه دکتر جعفریان به  •

هم شدت بیماری گیری به مراتب کمتر بوده و با گذر زمان، ی شروع همههای ابتداینید، میزان مرگ و میر در روزکمی

ث افزایش نرخ مرگ و ع امل باکه این عو گیری داشتهکاهش چشم ICUخالی تعداد تخت مبتالیان افزایش یافته و هم 

 میر شده اند.

 

 



 

نی به شرح تایمارسجتمع بدر این می ابتدایی مواجهه با کرونا، معیارهای بستری بیماران ی چهار هفته جربهاساس تبر  •

 ست:ذیل ا

o رگیری ریویرای دتی اسکن داسی 

o  وtsa 2O  یا تنگی نفس یا  درصد ۹۳کمتر ازyditcomorbi 

 ۵۰وز حدود در هر رست. اشده ماران بستری بیو  بر روی کادر درمانتمع در این مج PCRتست اکنون تمرکز اصلی  •

 کشد.ل میساعت طو ۸الی  ۶ها حدود ان انجام داد که هر کدام از آن توتست می

باشد ها میو میر آن  بتال و مرگالعات بیماران ماطتحلیل آماری مربوط به ذیل  جداولکردند که  ریان ذکرعفدکتر ج •

 عات هستند.الطی این اانتشار مقالهکه در حال 

 درمان:

 به شرح ذیل است: ی بیمارانبرای همه  baselineان درم •

o درمانیایعم 

o اصالح تغذیه 

o  استراحت 

o  تراپیاکسیژن 

o  ن(د، ناپروکسریافت نشمناسبی دجواب استامینوفن )اگر 

o روکینکلدروکسیهی 

o درمانیک و یا کوآگوالن به صورت پروفیالکتییآنت 

 

 

 



 یروس:درمان ضدو •

o Atazanavir به عنوان خط اول درمان 

o  اگرAtazanavir وجود نبود، از مKaletra توان استفاده کرد.می 

o Ribavirin  وOseltamivir  شونددیگر استفاده نمی 

o  تاثیرSofosbovir  وRemdesivir  وFavipiravir  است.در حال بررسی 

 

 حمایت تنفسی: •

o lationntiveinvasive -Non :ی که برای بیمارانsat2 O شوددرصد دارند قویا توصیه می ۹۰تر از کم 

o ران انجام در ایprone ventilation گیردصورت نمی. 

o و بر اساس اندیکاسیون ورت نیازگذاری دهانی )اینتوباسیون( در صه لول 

o ند.(کشهفته طول می ۲ی که بیش از یهاصورت نیاز )معموال بستری : در راکئوستومیت 

 



و ن تری، مهمکندهمچنین دکتر جعفریان سخنرانی خود را با این نکته به پایان رساندند که »ویروس کرونا کار خودش را می

 «است. ژه«»مراقبت وی، ایمداشته برای موارد شدید آن را ی درمانی که تا به االن تجربه ترین موفق

 

 

 


