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سخن نخست

پس از پاندمی آنفوالنزا در سال  ،1918بیماری  COVID-19نخستین بیماری دنیاگیر است و همچنان مهار
نشده است .منشأ این بیماری شهر ووهان چین و آغاز آن دسامبر ( 2019آذر  )1398بود و سازمان بهداشت
جهانی در مارس  2020آن را پاندمی خواند .هماکنون بیش از  200کشور و سرزمین تحت تأثیر شیوع این
بیماری قرار گرفتهاند و برای مهار آن تالش میکنند ،و سازمان بهداشت جهانی در این مدت نقش راهبر را
داشته و برای یکپارچه کردن مقابله با پاندمی در سراسر جهان کوشیده است .لذا هر کشور برای آنکه بتواند به
این مدیریت یکپارچه بپیوندند ،الزم است که تصویری از وضعیت پاندمی در سراسر دنیا داشته باشد ،از آخرین
اقدامات اجرایی و علمی آگاه باشد و پروتکلهای بینالمللی را در دستور کار خود قرار دهد.
فراتحلیل گزارشهای روزانه سازمان بهداشت جهانی درخصوص
پخشایش و شیوع بیماری کرونا ()COVID-19

با توجه به میزان شیوع این بیماری در ایران در طول ماههای گذشته ،مدیریت و مهار این بحران امر بسیار
الزمی است .مرکز مطالعات و برنامهریزی شهر تهران ،بر اساس این ضرورت و در راستای بهبود مدیریت پاندمی
کرونا در کشور و به ویژه شهر تهران ،برای گردآوری ،تدوین و ترجمۀ اسناد مهم در زمینۀ مقابله با این پاندمی
کوشیده است .بخش مهمی از این اقدام ،ترجمۀ گزارشهای وضعیت روزانۀ سازمان بهداشت جهانی با عنوان
“ ”Situation reportو انتشار آن در پایگاه الکترونیکی مرکز بوده است ،تا فارسیزبانان روزانه به آمار شیوع
و مرگومیر در سراسر جهان و همچنین آخرین اقدامات ،پژوهشها ،اخبار و توصیهها دسترسی داشته باشند.
در این سند تالش شده تا از مجموعۀ گزارشهای وضعیت روزانه ،به ویژه نسخههایی که در ماههای گذشته به
زبان فارسی ترجمه شده ،یک جمع بندی توصیفی-تحلیلی برای مدیریت کالنشهر تهران تهیه شود ،تا از روند
شیوع و مرگومیر در سراسر جهان (به ویژه ایران) و رخدادهای مهم و اقدامات قابل توجهی که در این گزارشها
ارائه شده تصویری به دست داده شود.
محمدحسین بوچانی

رئیس مرکز مطالعات و برنامهریزی شهر تهران
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مقدمه

کروناویروسها خانوادۀ بزرگی از ویروسها هستند که از دهۀ  1960کشف شدند و عامل طیفی از بیماریها ،از
سرماخوردگی تا بیماریهای حادتری چون سارس و مرس ،محسوب میشوند .آخرین نوع کروناویروسه ا �COV

ووهان چین از دسامبر  2019رخ داد و سپس به سرعت به یک پاندمی
 ID-19است که شیوع اولیۀ آن در شهر
ِ
تبدیل شد.

هماکنون با گذشت بیش از شش ماه ،موج دوم شیوع این بیماری آغاز شده است .وجه تمایز  COVID-19از
بیماریهایی چون سارس و مرس ،که ویروس منشأآنها مشابه است ،سرعت و میزان شیوع این بیماری است .طبق
دادههای آماری پایگاه الکترونیکی سازمان بهداشت جهانی ( ،1)WHOبیماری مرس (نشانگان تنفسی خاورمیانه)
بیمارس سارس (نشانگان تنفسی حاد)  16مارس  2003آغاز شده و در  18مه  2004شیوع آن مهار شده است.
بنابراین شیوع  COVID-19با مبتال کردن قریب به  10میلیون نفر از مردم جهان و جان باختن حدود  500هزار
تن تا زمان تهیه این گزارش (تیرماه  -99ژوئن  ،)2020در تاریخ بیماریهای همهگیر جهان بیسابقه است.
سازمان جهانی بهداشت برای مهار این بیماری ،از ابتدای شیوع آن ،دست به فعالیتهای گستردهای در
زمینههای اطالعرسانی ،آموزش و درمان زده است .از مهمترین اقدامات این سازمان اطالع رسانی روزانه درباره
وضعیت شیوع این بیماری در سراسر جهان است .سازمان بهداشت جهانی از  11دی  21( 1398ژانویۀ ،)2020

مرکز مطالعات و برنامهریزی شهر تهران

از سپتامبر  2010آغاز شده و تا کنون  2494نفر و  27کشور را مبتال کرده و  858نفر بر اثر آن جان باختهاند؛ و

بهطور روزانه گزارشهایی را دربارۀ وضع شیوع ویروس کرونا ( )COVID-19منتشر کرده است.
هدف از تهیه و ارائۀ این گزارشها گردآوردن چکیدهای از آمار ابتال و مرگومیر در سراسر جهان ،آموزش نحوۀ
رویارویی با شیوع ویروس ،یافتههای علمی موثق ،نیازهای موجود و اقدامات سازمان بهداشت جهانی برای رفع
این نیازها ،برنامههای اجتماعی و فرهنگی مختلف برای دوران قرنطینه و  ...است ،با این هدف که مردم سراسر
دنیا به منبع واحد و یکپارچهای برای اطالعات مختلف دسترسی داشته باشند و امکانی برای تمییز اطالعات
موثق و غیرموثق بیابند.
سازمان بهداشت جهانی تا زمان تهیه این مستند حدود  160گزارش روزانه منتشر کرده است و مرکز مطالعات
و برنامهریزی شهری تهران از  10اسفند ( 1398شمارۀ  4 -44مارس  )2020هرروز ترجمۀ این گزارشها
را منتشر کرده است .هدف مرکز مطالعات دسترسی مخاطبان فارسی زبان به منابع موثق دربارۀ شیوع این
ویروس و همچنین گردآوری دادههای کافی و ضروری برای مدیریت این بحران در کشور است .مرکز مطالعات
و برنامهریزی شهر تهران ،پس از ترجمۀ گزارش صدم ،تصمیم به جمعبندی و تحلیلی دربارۀ مجموع دادههای
صد گزارش منتشر شدۀ سازمان بهداشت جهانی گرفت ،که حاصل آن سندی است که هماکنون در دست دارید.
هدف از ارائۀ این گزارش به شرح موارد ذیل است:
آشنایی مخاطبان با ساختار گزارشهای وضعیت روزانۀ سازمان بهداشت جهانی
دستیابی به جمعبندی آمار و ارقام ابتال و مرگ و میر در جهان
شناسایی جایگاه کلی ایران در آمار جهانی ابتال و سیر پیشروی پاندمی
1. World Health Organization
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مرور رویدادهای مهم
آشنایی با مجموع اقدامات انجام شده در سراسر جهان
تحلیل نقش سازمان بهداشت جهانی در طول دوران پاندمی
با توجه به آغاز موج دوم شیوع بیماری و ادامۀ ترجمۀ گزارشهای وضعیت روزانه در مرکز مطالعات و
برنامهریزی شهر تهران ،جمعبندی دیگری نیز از باقی گزارشهای روزانه انجام خواهد شد که مکمل این سند
خواهد بود.
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الف -معرفی سرفصلهای گزارشهای روزانۀ سازمان بهداشت جهانی

گزارشهای وضعیت روزانۀ سازمان بهداشت جهانی سرفصلهای مشخصی دارند و طی زمان نیز ساختار
یکپارچه و کامل پیدا کرده اند که این سرفصلها عبارتند از :آمار نمونههای مبتال و آمار مرگ و میر ،مهمترین
اخبار روزانه دربارۀ شیوع ،نیازها ،اقدامات ،برنامهها و موارد نیازمند توجه؛ همچنین گزارشها شامل مطالب
واحدی دربارۀ آمادگی و پاسخدهی به شیوع ،توصیههای عمومی و همچنین ارائۀ تعاریف استاندارد دربارۀ انواع
نمونههای ابتال و تماسها دارد .در ادامه هریک از این سرفصلها و سیر محتوای آنها به طور خالصه تشریح
شده است.
دادههای آماری
سازمان بهداشت جهانی کلیۀ کشورها و سرزمینها را در قالب پنج منطقۀ اروپا ،آمریکا ،آفریقا ،منطقۀ شرق
مدیترانه ،منطقۀ غرب اقیانوس آرام و منطقۀ جنوب شرق آسیا تقسیمبندی کرده است .این سازمان انتقال
بیماری کرونا را نیز به چهار گروه طبقهبندی کرده است:
 .1بدون نمونه :کشورها/سرزمینها/مناطق بدون موارد تأیید شده (در جدول آورده نمیشوند)
موارد پراکندۀ ابتال :کشورها/سرزمینها/مناطقی که یک یا تعداد بیشتری موارد ابتال دارند ،چه این موارد
وارد شده باشند و چه در محل مبتال شده باشند.
 .2خوشههای موارد ابتال :کشورها/سرزمینها/مناطقی که در آنها موارد ابتال در زمان و موقعیت
جغرافیایی ،و/یا به واسطۀ اینکه به صورت مشترک در معرض ابتال قرار گرفتهاند ،خوشهبندی شدهاند.
 .3انتقال در سطح اجتماع محلی :کشورها/سرزمینها/مناطقی که شیوع گستردهتری از انتقال محلی را
تجربه میکنند؛ این نوع انتقال به واسطۀ ارزیابی مؤلفههای زیر تعریف میشود ،که البته به این مؤلفهها
محدود نیست:
تعداد زیادی از موارد که نمیتوان آنها را به زنجیرههای انتقال متصل کرد
تعداد زیادی از موارد بر اساس نظارت سنتینل آزمایشگاهی
خوشههای چندگانۀ غیرمرتبط در چندین ناحیه از کشور/سرزمین/منطقه

8

جدولهای آماری گزارش وضعیت روزانۀ  COVID-19بر اساس طبقهبندیهای یاد شده به شکل زیر تنظیم
شده است .سازمان بهداشت جهانی در صورت ظهور نمونۀ جدیدی از ابتال به ویروس کرونا در هر کشور یا
سرزمین ،نام آن را به جداول آماری گزارشهای روزانه افزوده است .اطالعات جداول این گزارشها به تدریج با
گسترش شیوع این بیماری در نقاط مختلف جهان کاملتر شدند و صورتبندی یکپارچهای یافتند؛ ساختار و
مشخصات این جداول به صورت ذیل دستهبندی و انتشار یافتهاند.
نام کشور

تعداد موارد ابتالی
اثبات شده

تعداد موارد
ابتالی جدید

چین

84369

22

تعداد کل موارد
مرگ

تعداد موارد مرگ
جدید

طبقه بندی از نظر
انتقال بیماری

تعداد روز گذشته از آخرین
مورد گزارش شده

منطقه غرب اقیانوس آرام

آمار کلی ابتال و مرگ و میر در گزارش صدم به شرح جدول ذیل است:
جدول  -1آمار کلی ابتال و مرگ در گزارش صدم ( 29آوریل )2020
تعداد کل نمونه

تعداد کل مرگ و میر

کل جهان

3018952

207973

منطقه اروپا

1406899

129311

منطقه آمریکا

1213088

62404

منطقه شرق مدیترانه

176928

7304

منطقه غرب اقیانوس آرام

146720

6037

منطقه جنوب شرق آسیا

51351

2001

منطقه آفریقا

23254

903

مرکز مطالعات و برنامهریزی شهر تهران

4643

0

خوشۀ موارد ابتال

0

در این گزارشها ،عالوه بر جداول ،نقشه و نموداری برای تحلیل دادههای آماری نیز ارائه شده است .در
نقشه ،تعداد نمونههای مبتالی تأیید شده به پنج طیف تقسیم شدهاند و کشورها بر اساس اینکه به کدامیک از
این طیفها تعلق دارند ،با رنگهای متفاوتی نمایش داده شدهاند .در نمودار ،روند شیوع بیماری از  30دسامبر
 2019تا کنون بر حسب تقسیمبندی مناطق پنجگانه نشان داده شده است و با استفاده از آن میتوان هم روند
گسترش بیماری در هر منطقه را مالحظه و با یکدیگر مقایسه کرد و هم سهم هر منطقه از میزان شیوع بیماری
در سطح جهان را ارزیابی و درک کرد .آمار مناطق پنج گانه نقشه و نمودار گزارش صدم ( 29آوریل 10-2020
اردیبهشت  )1399آورده شده است.
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شکل  -1تعداد موارد تأیید شده کرونا در مناطق ،و کشورهای مختلف دنیا 11 -اردیبهشت  29( 1399آوریل )2020

شکل  -2منحنی اپیدمی  COVID-19در کشورهای جهان 10 -اردیبهشت ( 1399تا تاریخ  29آوریل )2020

تقویم آخرین رویدادها
در ابتدای گزارشهای روزانه سازمان بهداشت جهانی ،آخرین رویدادها یا نکات برجسته آورده شده است و
مهمترین اخبار  24ساعت گذشته را دربردارد .بخشی از مهمترین اخبار و رویدادهای ذکر شده در گزارشها ،به
صورت ترجمه شده در پایگاه مرکز مطالعات و برنامهریزی شهر تهران به شرح جدول  2آمده است.
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جدول  -2تقويم رويدادها در گزارشهاي  44تا  100سازمان بهداشت جهاني
روز

مهمترين اخبار

 04مارس 2020
 14اسفند 98

انتشار فهرست اضطراری برای تستهای آزمایشگاهی تشخیص
انتشار دورههای آموزشی برخط بر روی پایگاه سازمان بهداشت جهانی

 05مارس 2020
 15اسفند 98

تأکید مدیرکل سازمان بهداشت جهانی بر اهمیت اجرای یک رویکرد جامع مبارزه با
راهاندازی  EPI-WINیا شبکۀ سازمان بهداشت جهانی برای اطالعات اپیدمیها

COVID-19

 07مارس 2020
 17اسفند 98

افزایش مبتالیان به  COVID-19به بیش از  100هزار نفر
گسترش دورههای آموزشی  OpenWHOو ترجمۀ آن به  17زبان

 08مارس 2020
 18اسفند 98

بیش از  100کشور وجود نمونههای مبتال را گزارش کردهاند
ایجاد بستهای تلفیقی از آمادگی و راهبردهای پاسخگویی برای کشورها از سوی سازمان بهداشت جهانی

 09مارس 2020
 19اسفند 98

فعالیت واحد پشتیبانی و تدارکات عملیاتی ( )OSLبرای تأمین اقالم ضروری

 10مارس 2020
 20اسفند 98

تأکید مدیر کل بر تهدید بیماری همهگیر کرونای 2019

 11مارس 2020
 21اسفند 98

تأکید بر ریسک ابتالی افراد مسن و کسانی که شرایط زمینهای پزشکی دارند
انتشار دستورالعمل محافظت از کودکان در مدارس

 12مارس 2020
 22اسفند 98

اعالم برگزاری هفتگی تله کنفرانس برای پاسخ دادن به سواالت پزشکان از سوی واحد کلینیکی سازمان بهداشت جهانی
هشدار مدیرکل سازمان بهداشت جهانی دربارۀ تغییر رویکرد از مهار این بیماری به کاهش تعداد مبتالیان
انتشار بیانیۀ مشترک سازمان بینالمللی هوانوردی غیرنظامی و سازمان بهداشت جهانی دربارۀ اهمیت اجرای دستورالعملها

 13مارس 2020
 23اسفند 98

ایجاد صندوقی برای جمعآوری کمکهای مالی برای اقدامات سازمان بهداشت جهانی
تشکیل پانل تخصصی برای اقدامات پیشگیری و مقابله
حمایت سازمان بهداشت جهانی ،انستیتوی روبرت کخ در آلمان و مرکز کنترل بیماریها در چین از اقدامات ایران

 14مارس 2020
 24اسفند 98

اروپا به کانون بیماری بدل شد.
انتشار سند راهنما برای مدیریت بالینی بیماری حاد تنفسی در بیماران مشکوک به

COVID-19

 15مارس 2020
 25اسفند 98

حمایت پزشکی سازمان بهداشت جهانی از عراق

 16مارس 2020
 26اسفند 98

پیشی گرفتن تعداد کل پرونده ها و مرگ و میرها در خارج از چین از کل موارد در چین
انتشار دو سند راهنمای فنی:آماده سازی ،آمادگی و اقدامات واکنش اضطراری برای  COVID-19و ارتباطات ریسک و تعامل با جامعه

 17مارس 2020
 27اسفند 98

تعهد سازمان بهداشت جهانی به همکاری با بخش های مسافرتی ،حمل و نقل و گردشگری در زمینۀ آمادگی و پاسخدهی
اضطراری به COVID-19
معرفی و توسعه پلتفورم آموزشی سازمان بهداشت جهانی ()OpenWHO

 18مارس 2020
 28اسفند 98

انتشار راهنمای برنامه ارتباطات ریسک و تعامل با جامعه یا  RCCEاز سوی سازمان بهداشت جهانی ،صلیب سرخ و یونیسف

 19مارس 2020
 29اسفند 98

فراتر رفتن تعداد نمونهها از  200000نفر
ایجاد پروتکل جدیدی برای تعیین گسترۀ عفونت  COVID-19میان مردم

 20مارس 2020
 1فروردین 99

راه اندازی پیامرسانی هشدار سالمت سازمان بهداشت جهانی در واتساپ و فیسبوک
آغاز نخستین آزمایش واکسن ،راه اندازی یک مطالعۀ بینالمللی بزرگ با عنوان «آزمون همبستگی»
راه اندازی هشتگ  TogetherAtHome#با همکاری جنبش شهروندان جهانی

 21مارس 2020
 2فروردین 99

مرکز مطالعات و برنامهریزی شهر تهران

 06مارس 2020
 16اسفند 98

مقایسۀ مشخصات بیماری کرونا و بیماری آنفوالنزا در پایگاه سازمان بهداشت جهانی

بهروز شدن تعاریف نمونههای مبتال از سوی سازمان بهداشت جهانی
اعالم همبستگی مدیران منطقهای سازمان بهداشت جهانی اروپا ،منطقۀ غرب اقیانوس آرام و آفریقا علیه
انتشار راهنمای فنی بهروز شده دربارۀ پیشگیری از عفونت و راههای کنترل آن
افزوده شدن دورههای جدید به OpenWHO

COVID-19

11

فراتحلیل گزارشهای روزانه سازمان بهداشت جهانی درخصوص
پخشایش و شیوع بیماری کرونا ()COVID-19
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روز

مهمترين اخبار

 22مارس 2020
 3فروردین 99

انتشار راهنمای قرنطینه از سوی ادارۀ منطقهای سازمان بهداشت جهانی در اروپا
اطالعیۀ سازمان بهداشت جهانی دربارۀ کالهبرداریهای به اسم این سازمان

 23مارس 2020
 4فروردین 99

به روز شدن سند «راهبرد تست آزمایشگاهی»
انتشار یک سند راهنمای مقدماتی برای مواجهه با  COVID-19در زندانها یا سایر مکانهای بازداشت
تأکید بر شستن دستها به مناسبت روز جهانی آب

 24مارس 2020
 5فروردین 99

ارسال محمولۀ جدیدی از ملزومات پزشکی اضطراری به ایران
افزایش موجودی صندوق پاسخ همبستگی به COVID-19
راهاندازی کمپین سازمان بهداشت جهانی و فیفا
تقویت زنجیرۀ ملزومات ضروری

 25مارس 2020
 6فروردین 99

اولین اقدام برای توجه به نیاز ناشنوایان در OpenWHO
تأکید سازمان بهداشت جهانی برای ضرورت توجه به حفظ جان مردم در برابر ماالریا ،سل و امراض دیگر
فعالیت  EPI-WINبرای انتشار پیامهای آسان فهم

 26مارس 2020
 7فروردین 99

تأکید مدیرکل سازمان بهداشت جهانی بر اصطالح «فاصلۀ فیزیکی» به جای «فاصلۀ اجتماعی»
کمک سازمان ملل متحد به برنامۀ بشردوستانۀ پاسخ به 19-COVID
انتشار دو کتابچۀ راهنما :ویروس کرونای  : 2019دستور راهنمای عملکردی برای ارائۀ خدمات ضروری سالمت در طول دوران
شیوع ،کتاب راهنمای ظرفیتسازی برای سالمت عمومی در گذرگاههای زمینی و همکاریهای فرامرزی
توصیه به رعایت بهداشت دست و سطوح و استفادۀ مقتضی از ماسک

 27مارس 2020
 8فروردین 99

اعالم خبر فراتر رفتن تعداد نمونههای مبتال به  19-COVIDاز رقم  500هزار.
دعوت دفتر مدیرکل سازمان بهداشت جهانی از رهبران گروه  20برای همبستگی
اعالم پایان مأموریت سازمان بهداشت جهانی در مصر
آغاز دورۀ چگونگی طراحی و اجرای مراکز درمان در OpenWHO

 28مارس 2020
 9فروردین 99

ابراز نگرانی مدیرکل سازمان بهداشت جهانی از کمبود جدی تجهیزات حفاظت شخصی
ِ
نخست کتابچۀ راهنمای عملی برای راهاندازی و مدیریت مرکز درمانی عفونت حاد تنفسی ( )SARIو تجهیزات
انتشار ویرایش
غربالگری  SARIدر مراکز مراقبت از سالمت

 29مارس 2020
 10فروردین 99

اعالم موجودی صندوق همبستگی COVID-19
پژوهش و نظارت سازمان بهداشت جهانی دربارۀ اثر پاندمی  COVID-19بر سالمت روانی مردم

 30مارس 2020
 11فروردین 99

بهروز شدن دستورراهنمای برنامهریزی عملیاتی

 31مارس 2020
 12فروردین 99

تأکید مدیر کل سازمان بهداشت جهانی بر نقلوانتقال آزادانۀ محصوالت ضروری برای سالمت و بهداشت
پایش بازارهای مهم از سوی واحد پشتیبانی و تدارکات عملیاتی سازمان بهداشت جهانی ()OSL

 01آوريل 2020
 13فروردین 99

انتشار راهنمای علمی سازمان بهداشت جهانی برای استفادۀ خارج از برچسب
انتشار سند راهنما را برای کمک به کارکنان مراقبتهای بهداشتی که برای پناهندگان و مهاجران کار میکنند
تأکید مدیر ادارۀ منطقهای سازمان بهداشت جهانی در آمریکا بر اقدام عاجل علیه شیوع

 02آوريل 2020
 14فروردین 99

هشدار سازمان بهداشت جهانی دربارۀ تعداد فزایندۀ محصوالت پزشکی تقلبی
همکاری سازمان بهداشت جهانی با عراق ،برای افزایش ظرفیتهای نظارتی و مقابله ای این کشور.

 03آوريل 2020
 15فروردین 99

تأکید سازمان بهداشت جهانی بر حمایت و محافظت از افراد سالمندتر
اوج گرفتن تعداد موارد ابتال در جنوب شرقی آسیا
درخواست بودجه برای کشورهای آمریکای التین و حوزۀ کارائیب
تأکید بر ضرورت نظارت بر تقاطعهای بندرگاهی ،فرودگاهی و زمینی

 04آوريل 2020
 16فروردین 99

فراتر رفتن تعداد نمونههای مبتال از یک میلیون نفر و تعداد مرگ و میرها از  50000نفر
تأکید مدیرکل سازمان بهداشت جهانی بر حمله به ویروس با بستۀ جامع و ستیزهجویانهای از اقدامات
انتشار یک راهنمای فنی جدید برای دسترسی همگان به ایستگاههای عمومی شستشو و حفظ بهداشت دستها
دریافت بودجهای به مبلغ  30میلیون یورو برای  6دولت عضو منطقۀ اروپایی از کمیسیون اروپا

 09آوريل 2020
 21فروردین 99

انتشار راهنما برای رهبران مذهبی و اجتماعات اعتقادی در زمینۀ COVID-19
گذشت  100روز از زمانی که سازمان بهداشت جهانی از نخستین نمونهها در چین مطلع شد
طرح ضرورت سازماندهی مجدد بخشهای بهداشت و درمان از سوی دکتر بروک آیلوارد.
آغاز دورههای جدید در OpenWHO
صعود تعداد نمونههای مبتال در اروپا و طراحی دو ابزار جدید برای کمک به اروپا

 10آوريل 2020
 22فروردین 99

تأکید مدیر کل سازمان بهداشت جهانی بر موضوع برنامهریزی برای گذار از محدودیتهای ماندن در خانه
تأکید سازمان بهداشت جهانی بر توجه به میزان ابتالی کارکنان بهداشت.

 11آوريل 2020
 23فروردین 99

فراتر رفتن تعداد کل مرگ و میرهای  COVID-19در سطح جهان از  100هزار نفر
انتشار سند «پروفایلهای محصوالت هدف برای واکسنهای »COVID-19

 12آوريل 2020
 24فروردین 99

شواهدی وجود ندارد مبنی بر اینکه واکسن ب.ث.ژ افراد را علیه ویروس  COVID-19ایمن کند

 09آوريل 2020
 21فروردین 99

انتشار راهنما برای رهبران مذهبی و اجتماعات اعتقادی در زمینۀ COVID-19
گذشت  100روز از زمانی که سازمان بهداشت جهانی از نخستین نمونهها در چین مطلع شد
طرح ضرورت سازماندهی مجدد بخشهای بهداشت و درمان از سوی دکتر بروک آیلوارد.
آغاز دورههای جدید در OpenWHO
صعود تعداد نمونههای مبتال در اروپا و طراحی دو ابزار جدید برای کمک به اروپا

 10آوريل 2020
 22فروردین 99

تأکید مدیر کل سازمان بهداشت جهانی بر موضوع برنامهریزی برای گذار از محدودیتهای ماندن در خانه
تأکید سازمان بهداشت جهانی بر توجه به میزان ابتالی کارکنان بهداشت.

 11آوريل 2020
 23فروردین 99

فراتر رفتن تعداد کل مرگ و میرهای  COVID-19در سطح جهان از  100هزار نفر
انتشار سند «پروفایلهای محصوالت هدف برای واکسنهای »COVID-19

 12آوريل 2020
 24فروردین 99

شواهدی وجود ندارد مبنی بر اینکه واکسن ب.ث.ژ افراد را علیه ویروس  COVID-19ایمن کند

 13آوريل 2020
 25فروردین 99

انتشار دستور راهنما دربارۀ منابع اکسیژن و راهبردهای توزیع برای درمان COVID-19
اعالم تعهد از سوی پژوهشگران ،پزشکان ،سرمایهگذاران و تولیدکنندگان از سراسر جهان برای کمک به دستیابی به واکسن

 14آوريل 2020
 26فروردین 99

به روز شدن سند راهبرد برخورد با پاندمی COVID-19
عزیمت نخستین پرواز همبستگی سازمان ملل متحد ،از آدیسآبابا به کشورهای آفریقایی ،برای حمل ملزومات پزشکی
دعوت مدیر ادارۀ منطقهای سازمان بهداشت جهانی در آمریکا به «احتیاط بسیار زیاد» ،در هنگام گذار به اقدامات منعطفتر
فاصلهگذاری اجتماعی
شواهدی وجود ندارد که واکسن خوراکی فلج اطفال مردم را علیه عفونت ویروس  COVID-19ایمنکند.

 15آوريل 2020
 27فروردین 99

نوشیدن الکل شما را در برابر  COVID-19محافظت نمیکند
کمک سازمان بهداشت جهانی به هندوستان در پاسخدهی به  COVID-19به واسطۀ شبکۀ نظارت ملی فلج اطفال و سایر
کارکنان میدانی هندوستان

 16آوريل 2020
 28فروردین 99

COVID-19

انتشار راهنمای بهداشت عمومی در اعمال اجتماعی و مذهبی و گردهماییهای ماه مبارک رمضان
انتشار راهنمایی دربارۀ مالحظاتی برای تصحیح و تطبیق اقدامات بهداشت عمومی و اجتماعی در زمینۀ
ایجاد تیم چند بخشی در چین برای بازبینی جامع دادههای  COVID-19در شهر ووهان ،استان هوبای

 17آوريل 2020
 29فروردین 99

انتشار راهنمای جدید برای پناهندگان و مهاجران
همگانی «یک جهان ،با هم در خانه» از سوی سازمان بهداشت جهانی و جنبش شهروندان جهانی
تقویت برنامۀ خاص
ِ

 18آوريل 2020
 30فروردین 99

تأمین 400هزار دالر آمریکا جهت خرید تجهیزات پزشکی برای وزارت بهداشت منطقۀ کردستان عراق

 19آوريل 2020
 31فروردین 99
 20آوريل 2020
 1اردیبهشت 99

انتشار گزارشی دربارۀ داروهای ضدالتهابی غیراستروئیدی در بیماران
به روز شدن راهبرد هدایت پاسخدهی بهداشت عمومی

مرکز مطالعات و برنامهریزی شهر تهران

روز

مهمترين اخبار

COVID-19

پیوستن بیش از  100کشور به آزمایش همبستگی به متظور ارزیابی درمان COVID-19
انتشار «دستورالعملهای بینالمللی برای تصدیق و طبقهبندی (کدگذاری)  COVID-19به عنوان علت مرگ»
حفظ زنجیرههای تأمین حیاتی ،راهاندازی مراکز تدارکات ،ارائۀ ملزومات مهم از سوی سازمان بهداشت جهانی

 21آوريل 2020
 2اردیبهشت 99

ژاپن روش گزارش مرگها را تغییر داد
راه اندازی یک دورۀ برخط با عنوان اقدامات احتیاطی :بهداشت دست در

OpenWHO

 22آوريل 2020
 3اردیبهشت 99

انتشار دستورالعمل چندزبانه با عنوان اعمال ایمن در ماه رمضان در زمینۀ

COVID-19
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روز

مهمترين اخبار

 23آوريل 2020
 4اردیبهشت 99

راه اندازی یک مرکز دانش دربارۀ  COVID-19از سوی هشدار شیوع جهانی و شبکۀ پاسخدهی ()GOARN
مدیر کل سازمان بهداشت جهانی اعالم کرد :باید «نرمال جدیدی» وجود داشته باشد
انتشار دستور راهنمای «پرداختن به حقوق بشر به عنوان کلیدی برای پاسخدهی به »COVID-19
همۀ شواهد نشان میدهد که  SARS-COV-2منشأ حیوانی دارد

 24آوريل 2020
 5اردیبهشت 99

انتشار دو راهنما در زمینه بهداشت غذا و همچنین آب و فاضالب
راه اندازی دورۀ برخط مالحظات عملیاتی برای مدیریت نمونهها/شیوع  COVID-19در هوانوردی

 25آوريل 2020
 6اردیبهشت 99

راه اندازی ابزاری را برای تسریع توسعه ،تولید و دسترسی برابر به تشخیصها ،درمانها و واکسنهای جدید
سازمان بهداشت جهانی اعالم کرد :وجود آنتی بادی در بدن افراد ایمن بودن آنها را تضمین نمیکند

 26آوريل 2020
 7اردیبهشت 99

انتشار پروتکل اصلی برای درمانشناسی علیه  COVID-19از سوی کارگروه طرح پژوهش و توسعه
انتشار مالحظاتی دربارۀ تسهیل تدریجی محدودیتهای ممانعت از تردد ،از سوی دفتر منطقهای سازمان بهداشت جهانی در اروپا

فراتحلیل گزارشهای روزانه سازمان بهداشت جهانی درخصوص
پخشایش و شیوع بیماری کرونا ()COVID-19

 27آوريل 2020
 8اردیبهشت 99

انتشار سندی را در خصوص عملکرد برنامههای ایمنسازی در زمینۀ پاندمی COVID-19

جهانی در امریکا

از سوی دفتر منطقهای سازمان بهداشت

که فهرستی از درمانهای آزمایشی دارویی و غیر دارویی را برای COVID-19

 28آوريل 2020
 9اردیبهشت 99

انتشار «طرح تحقیق و توسعه :درمانهای آزمایشی»
ارائه میکند
تأکید مدیرکل سازمان بهداشت جهانی بر اینکه ،همزمان با کاهش محدودیت تردد در اروپا ،کشورها یافتن ،جداسازی ،آزمایش و
درمان نمونهها را ادامه دهند.
تداوم تأمین میلیونها دالر تجهیزات و ملزومات پزشکی از سوی سازمان بهداشت جهانی

 29آوريل 2020
 10اردیبهشت 99

فراتر رفتن تعداد کل نمونههای مبتالی تأیید شده در سراسر جهان از  3میلیون نفر
انتشار راهنمای «تقویت آمادگی برای  COVID-19در شهر و محیطهای شهری»
تأکید ادارۀ منطقهای سازمان بهداشت جهانی در اروپا بر اهمیت حیاتی توانبخشی به بیماران
طراحی روشهای جدیدی برای مدیریت اینفودمیک از سوی شبکۀ اطالعات سازمان بهداشت جهانی برای اپیدمیها

موارد نیازمند توجه
موارد نیازمند توجه ی ا ( SUBJECT IN FOCUSکه تا گزارش شمارۀ  19با عنوان توجه فنی یا �TECH

 NICAL FOCUSمنتشر میشد) یکی از بخشهای مهم گزارشهای روزانۀ سازمان بهداشت جهانی است که
تقریبا در  80درصد از گزارشها آورده شده است .این بخش دربردارندۀ اقدامات و موضوعاتی است که نیازمند
توضیح جزئیاتی بیشتری است و در نتیجه بخش جداگانهای به آن اختصاص داده شده است .در ادامه چکیدهای
در مرور موارد نیازمند توجه در گزارشهای  44تا  100آورده شده است:
گزارش شمارۀ  6 -45مارس  16( 2020اسفند )98

سازمان بهداشت جهانی مفهوم اینفودمیک 1و نقش آن در انتشار شایعات و اطالعات نادرست را توضیح
میدهد .این سازمان اعالم میکند که از طریق شبکۀ اطالعات سازمان بهداشت جهانی برای اپیدمیها

2

( )EPI-WINمنابع معتبری را شناسایی میکند.
همچنین در این گزارش به ایجاد «زنجیره اعتماد» میان کارفرمایان و کارمندان پرداخته شده است .یکی از
پرسشهای کارفرمایان در بخش خصوصی و دولتی چگونگی محافظت از کارمندان ،پیمانکاران و مشتریان خود
در برابر ویروس کروناست و در این گزارش سازمان بهداشت جهانی توضیح میدهد که  EPI-WINچگونه برای
رفع این نیاز اقدام کرده است.

14

1. infodemic
)2. WHO’s Information Network for Epidemics (EPI-WIN

گزارش شمارۀ  10 -49مارس  20( 2020اسفند )98

سازمان بهداشت جهانی دربارۀ نقش واحد پشتیبانی و تدارکات عملیاتی ( 1)OSLدر حمایت از عملیات
اضطراری علیه  COVID-19و رفع تقاضای جهانی به تجهیزات ضروری توضیح میدهد OSL .در همکاری با
تولیدکنندگان تجهیزات مورد نیاز از یک سو ،و سازمانهای بینالمللی و بشردوستانه از سوی دیگر ،شبکهای از
زنجیرۀ تأمین را شکل داده و برای بیش از  57کشور تجهیزات ضروری مانند ماسک و دستکش و برای بیش از
 120کشور تستهای آزمایش فرستاده است.
گزارش شمارۀ  10 -50مارس  21( 2020اسفند )98

سازمان بهداشت جهانی دربارۀ اقدامات بهداشتی جنبی  45کشور عضو این سازمان جداول و نمودارهایی را
گزارش شمارۀ  11 -51مارس  22( 2020اسفند )98

سازمان بهداشت جهانی توصیههایی را برای افرادی که در معرض ریسک ابتالی بیشتری هستند ،منتشر
میکند ،یعنی افراد مسن و کسانی که که شرایط پزشکی زمینه ای دارند (بیماری قلبی عروقی ،دیابت و .)...
گزارش شمارۀ  12 -52مارس  23( 2020اسفند )98

سازمان بهداشت جهانی اعالم میکند که به واسطۀ این سازمان ،پزشکانی سراسر جهان (از بیش از 30
کشور) ،دو بار در هفته از طریق تله کنفرانس با یکدیگر مالقات دارند و به چالشهای بیماری میپردازند .در این

مرکز مطالعات و برنامهریزی شهر تهران

منتشر میکند؛ من جمله اقداماتی که در خصوص محدودیت یا منع سفر انجام شده است.

تاریخ ،مهمترین چالش بالینی گزارش شده شدت بیماری و کمبود تجهیزات ،امکانات و کادر درمانی بوده است.
همچنین سازمان بهداشت جهانی دستورالعملها و راهنماهایی را که واحد بالینی این سازمان دربارۀ مدیریت
نمونههای بالینی مبتال برای پزشکان تهیه کرده است ،اعالم میکند.
گزارش شمارۀ  13 -53مارس  24( 2020اسفند )98

سازمان بهداشت جهانی اعالم میکند که یک پانل تخصصی مشورتی برای رویکرد پیشگیری از عفونت و
کنترل آن ( 2)IPCتشکیل داده است و بر این اساس دستورات راهنما و ابزارهایی را منتشر کرده است ،من
جمله :ارزیابی و مدیریت ریسک قرار گرفتن کارکنان بخش سالمت در معرض ابتال به ویروس کرونای ،2019
مالحظات قرنطینه کردن افراد در شرایط کنترل بیماری ویروس کرونای  ،2019اطالعاتی دربارۀ آب ،فاضالب،
بهداشت و مدیریت پسماند در خصوص  .COVID-19سازمان بهداشت جهانی همچنین اطالعاتی را دربارۀ
توسعۀ برنامههای آموزشی برخط و برگزاری تلهکنفرانسها ارائه کرد.
گزارش شمارۀ  16 -56مارس  27( 2020اسفند )98

سازمان بهداشت جهانی دربارۀ تیم مدیریت حوادث سازمان بهداشت جهانی ،اعضا و فعالیتهای
آن در زمینههای مراقبت و مدیریت بالینی ،تقویت ظرفیت آزمایشگاهی ،نظارت ،ردیابی نمونههای
مبتال و تماس با آ نها ،پیشگیری و کنترل عفونت ،ارتباطات ریسک و مشارکت اجتماعی ،گزارشی
را منتشر میکند.
)1. Operation Support and Logistics (OSL
)2. Infection prevention and control (IPC
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گزارش شمارۀ  17 -57مارس  28( 2020اسفند )98

سازمان بهداشت جهانی از همکاری با بخشهای مسافرتی ،حمل و نقل و گردشگری و با انتشار سه بیانیۀ
مشترک با سازمان جهانی جهانگردی ،سازمان بینالمللی هواپیمایی ،سازمان بین المللی دریانوردی با هدف
ایجاد آمادگی و واکنش اضطراری علیه  COVID-19گزارش میدهد .این سازمان همچنین از تهیۀ راهنمای
مالحظات عملیاتی برای اقدامات الزم در راههای زمینی ،هتلها و اقامتگاهها و همچنین انتشار سندی دربارۀ
مالحظات سفر خبر میدهد.
گزارش شمارۀ  18 -58مارس  29( 2020اسفند )98

سازمان بهداشت جهانی اعالم کرد که در همکاری با فدراسیون بینالمللی صلیب سرخ و یونیسف ،راهنمای
فراتحلیل گزارشهای روزانه سازمان بهداشت جهانی درخصوص
پخشایش و شیوع بیماری کرونا ()COVID-19

برنامه عملیاتی ارتباطات ریسک و مشارکت اجتماعی ( 1)RCCEرا منتشر کرده است .این راهنما ابزاری برای
حمایت از مقامات بهداشتی محلی ،تیمهای اقدام کننده جهت مقابله در زمان بحران و سایر بخشهای ذیربط
جهت توسعه ،پیاده سازی و نظارت بر برنامههای عملی برای ارتباط موثر با مردم ،تعامل با جوامع ،ذینفعان
محلی و  ...است.
گزارش شمارۀ  19 -59مارس  1( 2020فروردین )99

با توجه به ابهامات و عدم قطعیتهای باقیمانده دربارۀ  ،COVID-19سازمان بهداشت جهانی در همکاری با
شرکای فنی خود ،پروتکلهای بررسی اپیدمیولوژیکی اولیهای را بنابر آنفوالنزای همهگیر و از  ،MERS-CoVدر
دستور کار قرار داده تا درک بهتری دربارۀ این مشخصهها و چگونگی امکان استفاده از آنها ،برای آگاهیبخشی
به اقدامات سالمت عمومی ،به دست آید.
گزارش شمارۀ  24 -64مارس  6( 2020فروردین )99

سازمان بهداشت جهانی و همپیمانانش -سازمان بشردوستانۀ برنامۀ جهانی غذا و دفتر هماهنگی امور
بشردوستانه سازمان ملل متحد  -برای تقویت زنجیرههای ملزومات ضروری  COVID-19پیوسته کار میکنند.
هدف سازمان بهداشت جهانی و شرکایش تضمین کمک به نیازمندترین نواحی است و برای این کار کانون
هماهنگی زنجیرۀ تأمین ( 2)SCCCرا راهاندازی کردند .همچنین سازمان بهداشت جهانی در حال همکاری با
بانک جهانی نیز هست ،تا از منظر ملی و کشوری ،برای تقاضا مدلسازی کند.
گزارش شمارۀ  25 -65مارس  7( 2020فروردین )99

سازمان بهداشت جهانی برای مدیریت اینفودمیک ،وبسایت  )EPI-WIN (www.who.int/epi-winرا در 24
مارس راهاندازی شده است و از منابع قابل اعتماد ،توصیهها و اطالعات بهموقع و دقیق و آسانفهمی را دربارۀ پاندمی
در حال رشد  COVID-19در دسترس مردم قرار میدهد و اطالعات علمی را به شکلی از اطالعات برمیگرداند
که بتوان بر مبنای آن دست به مقابله زد .یکی از مخاطبان اصلی این وبسایت کارفرمایان و کارکنان هستند؛ بر
این اساس  EPI-WINیک بخش کلیدی را به چگونگی ساختن یک محل کار ایمن در برابر  ،COVID-19و
پیشگیری از انتقال بیماری میان کارکنان ،اختصاص داده و اقدامات مربوط به هریک را تشریح کرده است.
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)1. Risk Communication and Community Engagement (RCCE
)2. Supply Chain Command Center (SCCC

گزارش شمارۀ  26 -66مارس  8( 2020فروردین )99

سازمان بهداشت جهانی نتایج یک مطالعۀ تجربی دربارۀ پایداری ویروس )2-COVID-19 (SARS-CoV
را منتشر میکند .بر اساس یافتههای این مطالعه ،انتقال از راه هوای  COVID-19محدود به رویههای مولد
آرئوسل در مراقبتهای بالینی از بیماران مبتال به  COVID-19است .لذا سازمان بهداشت جهانی همچنان
توصیه میکند که افراد بهداشت دستها را مکرر رعایت کنند ،از توصیههای اتیکت تنفسی پیروی کنند،
سطوح را مرتب تمیز و ضدعفونی کنند ،فاصلۀ فیزیکی را حفظ کنند و از افرادی که عالئم تب و مشکالت
تنفسی دارند ،دوری کنند .همچنین توصیه میکند که هنگام مراقبت مرتب از بیماران مبتال به COVID-19

از ماسک پزشکی استفاده شود و در شرایط و محیطهایی که حاوی ذرات معلق در هوا هستند ،از ماسک
گزارش شمارۀ  27 -67مارس  9( 2020فروردین )99

سازمان بهداشت جهانی اعالم میکند که از  25مارس ،طبق مادۀ  43مقررات سالمت بینالمللی (136 ،)2005
کشور اجرای اقداماتی را برای ممانعت از عبور و مرور بینالمللی آغاز کردهاند .این اقدامات شامل تعلیق پروازها،
محدودیتهای صدور ویزا ،بستن مرزها ،تمهیدات قرنطینهسازی و عدم پذیرش ورود مسافر از کشورهایی است
که دچار شیوع بیماری هستند.
گزارش شمارۀ  31 -71مارس  13( 2020فروردین )99

مرکز مطالعات و برنامهریزی شهر تهران

تنفسی استفاده شود.

سازمان بهداشت جهانی دربارۀ تقویت زنجیرههای تأمین و تأسیس مراکز درمانی گزارش میدهد .به  75کشور
تجهیزات حفاظت شخصی و به  126کشور کیتهای تست  COVID-19ارسال شده است .یک کانون هماهنگی
بین مؤسسهای برای زنجیرۀ عرضه ( 1)SCICCتأسیس شده تا تدارک و تأمین ملزومات و تجهیزات حیاتی برای
رفع کمبودهای جهانی به نحو کارآمدتری انجام شود .همچنین  OSLویرایش نخست یک کتابچۀ راهنما را،
دربارۀ راهاندازی و مدیریت یک مرکز درمانی برای عفونت تنفسی حاد ( 2)SARIو امکانات غربالگری برای این
بیماری در مراکز مراقبت از سالمت ،منتشر کرده است.
گزارش شمارۀ  1 -72آوریل  14( 2020فروردین )99

سازمان بهداشت جهانی نکات اصلی اقدامات بهداشت عمومی و اجتماعی را برای کاهش سرعت یا متوقف
کردن شیوع  COVID-19در سطح ملی یا اجتماع محلی تشریح میکند .این اقدامات که هدفشان کاهش
انتقال  COVID-19است ،عبارتند از اقدامات فردی و محیطی ،کشف نمونههای مبتال و جداسازی آنها ،ردیابی
تماس و قرنطینه ،مالحظات مربوط به فاصلهگیری اجتماعی و فیزیکی منجمله در تجمعات انبوه ،مالحظات
سفر بینالمللی ،و واکسن و درمان.
گزارش شمارۀ  2 -73آوریل  15( 2020فروردین )99

سازمان بهداشت جهانی ،از شواهد موجود دربارۀ انتقال  COVID-19از افراد مبتال که نشانههای بیماری
دارند ،در مرحلۀ پیش از بروز نشانهها هستند و نشانهای ندارند ،یک برداشت کلی ارائه میدهد.
)1. Supply Chain Inter-Agency Coordination Cell (SCICC
)2. Severe Acute Respiratory Infection (SARI
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گزارش شمارۀ  3 -74آوریل  16( 2020فروردین )99

سازمان بهداشت جهانی ،در زمینۀ  ،COVID-19به تهیۀ راهنمای فنی برای تقاطعهای بندرگاهی ،فرودگاهی
و زمینی ،از جمله برای وسایل نقلیه ،ادامه میدهد؛ همچنین اعالم میکند که طی این هفته  2دورۀ تعاملی
برخط بر وبسایت سازمان بهداشت جهانی دربارۀ  COVID-19منتشر شده است .این دورهها بر اساس گروهی
از اسناد راهنما هستند که پیشتر منتشر شدهاند و با دادههای سازمان بینالمللی دریانوردی ،سازمان بینالمللی
هوانوردی غیرنظامی ،انجمن بین المللی حمل و نقل هوایی و همچنین انجمنهای عمدۀ صنعت کاملتر شدند.
گزارش شمارۀ  7 -78آوریل  20( 2020فروردین )99
سازمان بهداشت جهانی دربارۀ حمایت از کشورهایی مینویسد که نیازمند حمایتهای ضروری و تدارکا ت �COV
فراتحلیل گزارشهای روزانه سازمان بهداشت جهانی درخصوص
پخشایش و شیوع بیماری کرونا ()COVID-19

 ID-19هستند ،و اشاره میکند که به موجب تالشهای پیوستۀ سازمان بهداشت جهانی و شبکۀ زنجیرۀ تأمین پاندمی،
بازار تولید تجهیزات حفاظت شخصی در حال گشایش است .این سازمان از برگزاری جلساتی با سازندگان اکسیژن،
کنندگان تجهیزات کمکی همراه ،جزئیات ارسال تجهیزات حفاظت شخصی و
ونتیالتور و دستگاه اکسیژنساز و تولید
ِ

کیتهای آزمایش و همچنین تقویت تدارکات بهداشت و سالمت در محیطهای درمانگاهی خبر میدهد.
گزارش شمارۀ  8 -79آوریل  21( 2020فروردین )99

سازمان بهداشت جهانی در بخش موارد نیازمند توجه گزارش  79ذیل عنوان هماهنگی مشارکتی موارد
متنوعی را تشریح کرده است که خالصۀ آن به شرح ذیل ذکر میشود:
خوشۀ بهداشت جهانی ،که تحت هدایت سازمان بهداشت جهانی قرار دارد ،از  29کشور حمایت میکند
که برنامهریزی پاسخدهی بشردوستانۀ جهانی برای  COVID-19را اجرا کنند.
یک وبینار دربارۀ «تضمین تداوم خدمات ضروری بهداشتی برای قربانیان خشونت مبتنی بر جنسیت
( )GBVهنگام [پاندمی]  »COVID-19برگزار شد.
بیش از  100تیم پزشکی اضطراری ( 1 )EMTدر پایش ،راهنمایی و تسهیل عملیات پاسخدهی ملی و
بینالمللی به  COVID-19مشارکت دارند .همچنین تیمهای پزشکی اضطراری در مذاکرات برای تقویت
ظرفیت و پشتیبانی در کشورهای آفریقایی مشارکت دارند .همچنین یک بستۀ آموزشی بخشبخش
دربارۀ  COVID-19برای نیروهای  EMTدر حال تهیه است.
شبکۀ جهانی هشدار شیوع و پاسخدهی به آن ( 2)GOARNبرای فعالیت اجرایی علیه شیوع �COV

 ID-19من جمله آموزش و ظرفیتسازی آمادگی یافته است .فاصلهگیری اجتماعی در کمپها ،راهنمای
استفاده از ماسک ،و همچنین مشارکت اجتماعی در دورۀ قرنطینه از موضوعات فعالیت این شبکه است.
این شبکه همچنین در زمینۀ پژوهش فعالیت دارد من جمله کمک به گردآوری دادهها و حمایت از
پژوهشگران برای ارزیابیها و مطالعات پزشکی ،روانشناختی و اجتماعی.
یونیسف درحال هدایت اقدامات مشترکی از سازمان ملل متحد است تا تجهیزات حفاظت شخصی و
ملزومات مراقبتهای ویژه در دسترس همگان قرار گیرد.

18

1. Emergency Medical Teams
)2. Global Outbreak Alert and Response Network (GOARN

گزارش شمارۀ  9 -80آوریل  22( 2020فروردین )99

از آنجایی که جوامع دینی و اعتقادی نقش مهمی را در پشتیبانی از سیستمهای بهداشت محلی ،حمایت از حقوق
جمعیتهای آسیبپذیر و مددکاری اجتماعی گروههای محلی دارند ،منبعی از اطالعات قابلاعتماد هستند .تیم
 EPI-WINو کارشناسان دینی درحال گفتوگو دربارۀ نقش مهم رهبران مذهبی و اجتماعات اعتقادی در نجات

جانها و کاهش بیماری در دورۀ پاندمی  COVID-19هستند .تیم  EPI-WINو جوامع دینی و اعتقادی مشترکاً
دستوالعملهایی را تدوین کردهاند که هدف آنها حمایت از نقش خاص رهبران مذهبی ،سازمانهای اعتقادی و جوامع
دینی ،با استفاده از آموزش و آمادگی و پاسخدهی در زمینۀ ]شیوع[  COVID-19است.
گزارش شمارۀ  11 -82آوریل  24( 2020فروردین )99

میپردازد و اعالم میکند که جز تعدادی گزارش ،تاکنون گزارشدهی نظاممندی دربارۀ ابتالی  HCWsبه
 COVID-19وجود ندارد .اما به طور کلی این موارد موجب ابتالی کارکنان میشوند» تشخیص یا حدس
دیرهنگام در بیماران  ،COVID-19کار در بخشهایی با ریسک باالتر ،ساعات خدمت طوالنیتر ،توجه کمتر
از حد به اقدامات  IPCمانند رعایت بهداشت دستها ،کمبود تجهیزات حفاظت شخصی یا استفادۀ نادرست از
آنها ،آموزش نامناسب و ناکافی در زمینۀ  IPCبرای پاتوژنهای تنفسی ،من جمله ویروس  ،COVID-19و
همچنین حضور طوالنی و مستقیم در بخشهایی از مراکز مراقبت درمانی که تعداد زیادی از بیمارا ن �COV

مرکز مطالعات و برنامهریزی شهر تهران

سازمان بهداشت جهانی در این شماره از گزارش به شیوع بیماری میان کادر مراقبت درمانی ()HCWs

1

 ID-19در آنها تحت مراقبت هستند .توصیههای سازمان بهداشت جهانی برای پیشگیری از ابتالی کارکنان
احتیاط بیشتر و مراقبت در تماس با فرد مبتال و محیطهای مول ِد ذرات معلق در هوا و استفاده صحیح از
تجهیزات حفاظت شخصی است .همچنین سازمان بهداشت جهانی ابزاری را برای ارزیابی ریسک در میان
 HCWsکه بدون حفاظت در یک مرکز مراقبت درمانی حضور دارند ،به وجود آورده است .این سازمان بر لزوم
ایمنی و سالمت محیط کار تأکید میکند.
گزارش شمارۀ  14 -85آوریل  27( 2020فروردین )99

سازمان بهداشت جهانی اطالعات مربوط به عرضۀ ملزومات ضروری و فعالیتهای زنجیرۀ تأمین را بهروز
میکند .این سازمان در همکاری با شبکۀ زنجیرۀ تأمین پاندمیک ( ،2 )PSCNهمچنان شرکتهای خصوصی را
ترغیب میکند که تقاضا برای تجهیزات پزشکی حیاتی ،ملزومات تست آزمایشگاهی و تجهیزات حفاظت شخصی
را رفع کنند .همچنین ابزار برخطی برای پیشبینی ملزومات ضروری  COVID-19طراحی شده تا به کشورها،
همپیمانان و سایر ذینفعان کمک کند که در پاسخدهی به پاندمی  ،COVID-19نیازمندیهای بالقوهشان
به ملزومات ضروری را برآورد کنند.؛ و در این راستا ،برنامهریزیهایی برای توزیع ملزومات حیاتی به  34کشور
آفریقایی انجام شده است.
گزارش شمارۀ  15 -86آوریل  28( 2020فروردین )99

در این گزارش سازمان بهداشت جهانی ،از اقدامات خود برای مبارزه با اینفودمیک مینویسد .اینفودمیک چهار
)1. Healthcare workers (HCWs
)2. Pandemic Supply Chain Network (PSCN
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حوزۀ موضوعی را دربرمیگیرد :علت و منشأ ویروس و بیماری؛ عالئم و الگوهای انتقال؛ معالجهها ،پیشگیریها
و درمانهای در دسترس؛ و اثربخشی و تأثیر مداخالت مقامات بهداشتی و مؤسسات دیگر .این سازمان اعالم
کرد که در  7و  8آوریل EPI-WIN ،یک کارگاه مشاورۀ برخط ،جهانی و دوروزه را برای مدیریت اینفودمیک
 COVID-19برگزار کرده است .این کارگاه مشاوره ،ایدههایی را از یک گروه بینرشتهای متشکل از متخصصان
 و  1375مشارکتکننده در وبینار گردآورد .ایدههای این کارگاه مبنایی را برای یک چارچوب اینفودمیک �COV

 ID-19تشکیل داده است .اصول این چارچوب و موضوعات این جلسه در این گزارش طبقهبندی و ارائه شد.
گزارش شمارۀ  16 -87آوریل  29( 2020فروردین )99

در این گزارش دربارۀ مدیریت نمونه و اکسیژن تراپی توضیح داده شده است .با توجه به اینکه  20درصد از
فراتحلیل گزارشهای روزانه سازمان بهداشت جهانی درخصوص
پخشایش و شیوع بیماری کرونا ()COVID-19

بیماران نیازمند اکسیژن هستند ،بر اهمیت توانایی افزایش ظرفیت برای ارائۀ اکسیژن تراپی تأکید شده است.
سازمان بهداشت جهانی اعالم کرد که به تازگی سندی را با عنوان «منابع اکسیژن و توزیع آنها در مراکز درمان
 »COVID-19منتشر کرده است.
گزارش شمارۀ  17 -88آوریل  30( 2020فروردین )99

سازمان بهداشت جهانی اطالعات مربوط به اقدامات منع عبور و مرور بینالمللی را بهروزرسانی کرد .اکثر
اقدامات کشورهای عضو معطوف به عدم پذیرش ورود مسافر از کشورهایی است که دچار شیوع بیماری هستند و
تعلیق پروازها ،محدودیتهای صدور ویزا ،بستن مرزها و تمهیدات قرنطینهسازی پیامد این اقدامات است .سازمان
بهداشت جهانی همچنین اعالم کرد که هر هفته ،با بخشهای هواپیمایی و گردشگری ،جلسات هماهنگی فنی
برگزار میکند .این سازمان همچنین لینک دانلود دستورالعملها و اسنادی که خود و سایر سازمانها دربارۀ
ل هوایی منتشر کردهاند را در دسترس عموم قرار داد.
حمل و نق 
گزارش شمارۀ  18 -89آوریل  31( 2020فروردین )99

سازمان بهداشت جهانی دربارۀ راهاندازی سیستم نظارت جهانی خود از اول ژانویه  2020برای پایش اپیدمی
خبر داد و دادههایی را دربارۀ تعداد نمونههایی که در سراسر جهان با فرم استاندارد گزارش نمونه ( 1)CRFثبت
شدهاند ،و همچنین توزیع سنی و جنسی این نمونهها را با نمودارهایی ارائه داد.
گزارش شمارۀ  20 -91آوریل  2( 2020اردیبهشت )99

سازمان بهداشت جهانی ،در  14آوریل ،راهنمای پاسخدهی بهداشت عمومی به  COVID-19را که پیشتر
در  3فوریه منتشر کرده بود ،به روز کرده و در گزارش  20آوریل آن را تشریح میکند .هدف از این بهروزرسانی
کمک به هدایت پاسخدهی بهداشت عمومی به  COVID-19در سطح ملی و سطوح پایینتر است .این نسخۀ
بهروز شده بر این نیاز تأکید میکند که پاسخدهی به  COVID-19باید به دقت با شرایط و زمینۀ محلی
متناسب شود .این نسخۀ بهروز شده برای کشورهایی که قصد دارند برخی از محدودیتهای سراسری خود بر
تردد یا رفتوآمد را لغو کنند ،معیارها و مالحظاتی را ارائه میدهد ،تا در عین بازگرداندن برخی فعالیتهای
اجتماعی و اقتصادی ،شیوع بیماری افزایش نیابد .در این گزارش همچنین دربارۀ هماهنگی و مشارکت نهادهای
فعال مختلف در زمینۀ  COVID-19اطالعات بهروز ارائه شد:
20

)1. Case report form (CRF

 -1تیم پزشکی اضطراری ()EMT
 -2خوشۀ بهداشت جهانی ()GHC

1

 -3هشدار جهانی شیوع و شبکۀ پاسخدهی ()GOARN
 -4ارتباطات ریسک و مشارکت اجتماع محلی (.)RCCE
گزارش شمارۀ  21 -92آوریل  3( 2020اردیبهشت )99

سازمان بهداشت جهانی دربارۀ پشتیبانی خود از سیستم زنجیرۀ تأمین  COVID-19اطالعات بهروزی را
ارائه میکند .سازمان بهداشت جهانی ،عرضۀ ملزومات و تجهیزات پزشکی را هدایت میکند ،همزمان برنامۀ
غذای جهانی ( ،2)WFPبه عنوان راهبر تدارکات ،ارسال و توزیع کاالها به کشورها یا دفاتر سازمان ملل متحد در
حیاتی سازمان بهداشت جهانی را به  32کشور در سراسر آفریقا تحویل میدهد .همچنین
محمولۀ ملزومات
ِ

سازمان بهداشت جهانی سه کنسرسیوم خریداران را تأسیس کرده است ،شامل کنسرسیوم تجهیزات حفاظت
شخصی ،کنسرسیوم تشخیص و کنسرسیوم مراقبت بالینی ،تا به کمبودهای بازار جهانی در زمینۀ تجهیزات
حیاتی مورد نیاز در مقابله به  COVID-19بپردازد.
گزارش شمارۀ  22 -93آوریل  4( 2020اردیبهشت )99

سازمان بهداشت جهانی دربارۀ مدیریت اینفودمیک ،به واسطۀ اطالعات درست در زمان مناسب ،توضیح

مرکز مطالعات و برنامهریزی شهر تهران

کشورها را هدایت میکند .در این گزارش اعالم میشود که یک مرکز هواپیمایی بشردوستانۀ جدید در اتیوپی

میدهد .در این زمینه  EPI-WINاز طریق توسعۀ وبینارها ،تماس با سازمانهای سالمت و بهداشت،
تماس با کارفرمایان و کارمندان ،انتشار پیامهایی برای از میان برداشتن تصورات نادرست و  ..کمک کرده
تا دسترسی همگانی را به پیامهای نجاتبخش و موثق سازمان بهداشت جهانی به میزان قابل توجهی
گسترش دهد .مخاطبان میتوانند با مراجعه به وبسایت  who.int/epi-winدر جریان فعالیتهای این
شبکه قرار گیرند .همچنین با فرارسیدن ماه مبارک رمضان سازمان بهداشت جهانی اعالم میکند که
سندی را برای هدایت اعمال و تجمعات ماه رمضان تنظیم کرده است و دربارۀ محتوا و توصیههای آن
توضیح میدهد.
گزارش شمارۀ  23 -94آوریل  5( 2020اردیبهشت )99

سازمان بهداشت جهانی دربارۀ منشأ سندرم حاد تنفسی ویروس کرونای ،)SARS-CoV-2( 2-که موجب
 COVID-19میشود ،توضیح میدهد .طبق این گزارش نخستین بیماران در بازار عمدهفروشی غذا در ووهان
میان غرفهداران ،کارکنان بازار ،یا مشتریان دائم پیدا شدند .سازمان بهداشت جهانی اعالم میکند که همۀ
شواهد موجود تا کنون نشان میدهد که این ویروس منشأ طبیعی حیوانی دارد و یک ویروس آزمایشگاهی
نیست .پژوهشگران بسیاری توانستهاند مشخصههای ژنومیک  SARS-CoV-2را مطالعه کنند و کشف کردند
که شواهدی موجود نیست که نشان دهد  SARS-CoV-2یک محصول آزمایشگاهی است .اگر یک ویروس
ساخته شده بود ،توالی ژنومیک آن آمیزهای از مؤلفههای شناختهشده را نشان میداد.
1. Global Health Cluster
2. The World Food Programme
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گزارش شمارۀ  24 -95آوریل  6( 2020اردیبهشت )99

سازمان بهداشت جهانی اعالم میکند که دورۀ برخط جدید که با موضوع مدیریت  COVID-19در هوانوردی
با عنوان «مالحظات عملیاتی برای مدیریت نمونهها/شیوع  COVID-19در هوانوردی» بر اساس سند راهنمایی
با همین نام ایجاد شده است.
گزارش شمارۀ  27 -98آوریل  9( 2020اردیبهشت )99

سازمان بهداشت جهانی بهروزرسانی دیگری را دربارۀ عملکرد تیمهای پزشکی اضطراری ( ،)EMTsخوشۀ
بهداشت جهانی ( ،)GHCهشدار شیوع جهانی و شبکۀ پاسخدهی ( )GOARNو ارتباطات ریسک و مشارکت
اجتماع محلی ( )RCCEمنتشر میکند.
فراتحلیل گزارشهای روزانه سازمان بهداشت جهانی درخصوص
پخشایش و شیوع بیماری کرونا ()COVID-19

گزارش شمارۀ  28 -99آوریل  10( 2020اردیبهشت )99

سازمان بهداشت جهانی بهروزرسانی جدیدی را دربارۀ تأمین ملزومات پاسخدهی به  COVID-19ارائه
میکند .سازمان بهداشت جهانی یک کنسرسیوم خرید تشخیصی را ،برای آنکه با تولیدکنندگان مذاکره کند،
ایجاد کرده تا به کمبودهای مربوط به آزمایشها و ملزومات تشخیصی بپردازند ،و این کنسرسیوم تعهد کرده که
طی چهار هفتۀ آینده پنج میلیون کیت تست تهیه کند .همچنین سازمان بهداشت جهانی خبر داده که از ایجاد
مراکز درمان  COVID-19در کشورها و مناطق نیازمند پشتیبانی میکند.
گزارش شمارۀ  29 -100آوریل  11( 2020اردیبهشت )99

سازمان بهداشت جهانی دربارۀ مدیریت اینفودمیک مطالب جدیدی را منتشر میکند .شبکۀ اطالعات سازمان
بهداشت جهانی برای اپیدمیها ( )EPI-WINیک قابلیت تحلیلی خالقانه ایجاد کرده است پیامها و دیدگاههای مردم
در فضای مجازی را شناسایی ،درک و طبقهبندی کند .بر روی این دادهها تجزیه و تحلیل زبانی پیشرفتهای انجام
میشود تا حضور زبان احساسی اندازهگیری شود و دربارۀ اینکه مردم چگونه دربارۀ موضوعات گفتگو میکنند ،تحلیل
انجام شود .این تحلیل به جای عقیده و نظر (مثبت در مقابل منفی) ،بر احساسات (مانند انکار ،غم ،ترس ،خشم و
پذیرش) تمرکز میکند .شناختهایی که به صورت هفتگی به دست میآید ،بر موضوعاتی کلیدی تأکید دارد ،من جمله
حوزههایی که نشاندهندۀ گسترش اطالعات گمراهکننده است ،چگونگی و مواضع گسترش اطالعات ،زمینهای که در
پس گسترش اطالعات وجود دارد ،روایتهای نهانی که الزم است از رهگذر اطالعات قابل اتکا به آنها پرداخته شود.
مطالب واحد
سازمان بهداشت جهانی در انتهای همۀ گزارشهای روزانه مطالب واحدی را منتشر میکند که عبارتند از:
اهداف استراتژیک سازمان بهداشت جهانی در مبارزه با شیوع ویروس کرونای 2019
آمادگی و پاسخ که شامل توضیح و لینک همۀ راهنماها ،توصیهها ،بستهها و دورههای آموزشی است
که سازمان بهداشت جهانی فراهم کرده است
پیشنهاد و توصیههای مهم به عموم مردم برای کاهش ریسک ابتال و همچنین دسترسی به اطالعات موثق
تعاریف نمونههای مبتال شامل نمونۀ مشکوک ،نمونۀ محتمل و نمونۀ تأیید شده .در این بخش همچنین
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مفهوم تماس و معیارهای آن تشریح شده است.

ب) تحلیلی بر دادههای گزارش روزانۀ سازمان بهداشت جهانی

تحلیل آمار شیوع و مرگ و میر
نگاهی کلی آمار ارائه شده در گزارشهای روزانۀ سازمان بهداشت جهانی در مناطق پنج گانۀ جهان ،دو روند
کلی را در شیوع  COVID-19نشان میدهد:
روند ثابت یا کاهشی شیوع در چین
روند افزایشی شیوع در مناطق کشورهای توسعه یافته من جمله اروپا و آمریکای شمالی ،و تبدیل شدن
این مناطق به کانون شیوع بیماری
کشورهایی که باالترین آمار شیوع را داشتند ،صورت بندی و تحلیل شدند و برای این کار آمار ابتال و مرگ و میر
گزارشهای  40تا  100با فواصل ده روزه مد نظر قرار گرفت .علت انتخاب گزارش  40به عنوان مبدأ دادهها به
دو دلیل صورت گرفت:
 .1بررسی آمار موجود نشان داد که تا پیش از گزارش  ،40آمار ابتال و مرگ و میر در میان کشورهای
خارج از چین بسیار کم و در بعضی صفر بوده است.
 .2این گزارشها یک دورۀ دقیق  2ماهه را به طور کامل پوشش میداد ( 29فوریه تا  29آوریل)

مرکز مطالعات و برنامهریزی شهر تهران

بدین منظور در گزارش حاضر ،دادههای آماری دربارۀ تعداد نمونههای تأیید شده و تعداد مرگ و میر در

 .3مرکز مطالعات و برنامهریزی شهر تهران ترجمۀ گزارشها را از شمارۀ  44در دستور کار خویش قرار
داده است.
لذا در جمع بندی نیز ،تمرکز اصلی بر گزارشهای  44تا  100خواهد بود.
برای تحلیل آمارها دو شیوه مد نظر قرار گرفت ،و در هر دو شیوه  10کشور انتخاب شد -1 :از هر منطقه
سازمان بهداشت جهانی ،طبق آمار ارائه شده در آخرین گزارش (گزارش  29 -100آوریل) ،دو کشوری که
باالترین آمار شیوع (نمونههای مبتال) مد نظر قرار گرفتند  -2ده کشوری که در سطح جهان ،طبق آمار گزارش
 ،100باالترین آمار شیوع و ابتال را داشتند ،مد نظر قرار گرفتند.
مناطق پنج گانه

در هریک از مناطق پنج گانه ،دو کشور که طبق گزارش صدم ( 19آوریل  )2020باالترین تعداد نمونههای
مبتال (باالترین سطح شیوع) را داشتند ،انتخاب شدند و روند شیوع ابتال و مرگ و میر در آنها بررسی شد که
حاصل آن در جداول و نمودارهای ذیل آمده است.
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جدول -3روند رشد نمونههای مبتالی تأیید شده در مناطق  5گانۀ سازمان بهداشت جهانی
(دو کشور نخست با باالترین آمار شیوع)
منطقه

غرب اقیانوس
آرام

اروپا

فراتحلیل گزارشهای روزانه سازمان بهداشت جهانی درخصوص
پخشایش و شیوع بیماری کرونا ()COVID-19
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جنوب شرق
آسیا

شرق مدیترانه

آمریکا

آفریقا

کشور

 29آوریل
 10اردیبهشت
99

 19آوریل
 31فروردین
99

 9آوریل
 21فروردین
99

 30مارس
 11فروردین 99

 20مارس
 1فروردین
99

 29فوریه
 10مارس
 20اسفند  10 98اسفند 98

چین

84369

84201

83249

82447

81300

80924

79394

سنگاپور

14951

5992

1623

844

345

160

98

اسپانیا

210773

191726

146690

78797

17147

1024

32

ایتالیا

201505

175925

139422

97689

41035

9172

888

هندوستان

31332

15712

5734

1071

195

44

3

اندونزی

9511

6248

2956

1285

309

19

0

ایران

92584

80868

64586

38309

18407

7161

388

عربستان
سعودی

20077

8274

2932

1299

238

15

0

ایاالت متحد
امریکا

983457

695353

395030

122653

10442

472

62

برزیل

66501

33682

13717

3904

428

25

1

آفریقای
جنوبی

4996

3034

1845

1280

150

20

0

الجزیره

3649

2534

1572

454

82

7

0

شکل  -3نمودار روند رشد نمونههای مبتالی تأیید شده در مناطق  5گانۀ سازمان بهداشت جهانی
(دو کشور نخست با باالترین آمار شیوع) (مبتنی بر دادههای جدول )3

جدول -4روند مرگ و میر در مناطق  5گانۀ سازمان بهداشت جهانی (دو کشور نخست با باالترین آمار شیوع)
منطقه

کشور

 29آوریل
 10اردیبهشت
99

 19آوریل
 31فروردین
99

 9آوریل
 21فروردین
99

 30مارس
 11فروردین
99

 20مارس
 1فروردین
99

غرب اقیانوس
آرام

سنگاپور

14

11

6

3

0

0

0

اسپانیا

23822

20043

14555

6528

767

28

0

ایتالیا

27359

23227

17669

10781

3407

463

21

هندوستان

1007

507

166

29

4

0

0

اندونزی

773

535

240

114

25

0

0

ایران

5877

5031

3993

2640

1284

237

34

عربستان سعودی

152

92

3993

8

0

0

0

ایاالت متحد
امریکا

50492

32427

12740

2112

150

19

0

برزیل

4543

2141

667

114

4

0

0

آفریقای جنوبی

93

52

18

1

0

0

0

الجزیره

437

367

205

29

7

0

0

جنوب شرق
آسیا

آمریکا

آفریقا

مرکز مطالعات و برنامهریزی شهر تهران

چین

4643

4642

3344

3310

3253

3140

2838

اروپا

شرق مدیترانه

 29فوریه
 10مارس
 20اسفند  10 98اسفند 98

شکل  -4نمودار روند مرگ و میر در مناطق  5گانۀ سازمان بهداشت جهانی (دو کشور نخست با باالترین آمار شیوع)

(مبتنی بر دادههای جدول )4
در نمودارهای باال (شکل  3و  ،)4کشورها با رنگ متمایزی نشان داده شدهاند .نتایج ذیل از نمودارها قابل
استنباط است:
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 .1جز در مورد ایتالیا و اسپانیا ،رشد شیوع و رشد مرگ و میر در کشورها تقریباً مشابه و همآهنگ است؛
به نظر میرسد که در دو کشور ایتالیا و اسپانیا که هردو متعلق به منطقۀ اروپا هستند ،و به عبارتی رشد
مرگ و میر شتاب بیشتری از شیوع بیماری داشته باشد.
 .2روند شیوع و روند مرگ و میر در آمریکا از کشورهای دیگر ،من جمله از کشورهای منطقۀ آمریکا (در
این نمودار برزیل) فاصلۀ زیادی دارد.
 .3روند شیوع و مرگ و میر در چین ثابت است و نشان از مهار بیماری در این کشور دارد.
 .4آمار و ارقام موجود نشان میدهد که شیوع بیماری در مناطق توسعه یافته ،بیش از مناطق
کمترتوسعهیافته است؛ چنانکه مناطق آمریکا و اروپا باالترین نرخ شیوع و مرگ و میر و منطقۀ آفریقا
فراتحلیل گزارشهای روزانه سازمان بهداشت جهانی درخصوص
پخشایش و شیوع بیماری کرونا ()COVID-19

کمترین نرخ را نشان میدهد .تببین چرایی این وضعیت و تحلیل نقش توسعهیافتگی در آن نیازمند
پژوهش است و در گزارش حاضر قابل انجام نیست.
 .5طبق جداول ایران در منطقۀ خویش (شرق مدیترانه) در ردۀ نخست آمار ابتال و مرگ و میر قرار دارند،
اما در عین حال نمودارها حاکی از آن است که آهنگ شیوع بیماری و نرخ مرگومیر در ایران از روند
افزایشی ثابت تبعیت میکند و بر خالف برخی کشورها دچار افت و خیزهای ناگهانی نیست.
ده کشور نخست در سطح جهان

طبق گزارش صدم ( 19آوریل  ،)2020ده کشور نخستی که باالترین تعداد نمونههای مبتال (باالترین سطح شیوع) را
داشتند ،انتخاب شدند و روند شیوع ابتال و مرگ و میر در آنها بررسی شد که حاصل آن جداول و نمودارهای ذیل است.
جدول  -5روند رشد نمونههای مبتالی تأیید شده در  10کشور نخست جهان
منطقه

کشور

 29آوریل
 10اردیبهشت
99

 19آوریل
 31فروردین
99

 9آوریل
 21فروردین
99

 30مارس
 11فروردین 99

 20مارس
 1فروردین
99

 29فوریه
 10مارس
 20اسفند  10 98اسفند 98

1

ایاالت متحد
آمریکا

983457

695353

395030

122653

10442

472

62

2

اسپانیا

210773

191726

146690

78797

17147

1024

32

3

ایتالیا

201505

175925

139422

97689

41035

9172

888

4

بریتانیا

161149

114221

60737

19526

3277

323

20

5

آلمان

157641

139897

108202

57298

10999

1139

57

6

فرانسه

125464

110721

81095

39642

10877

1402

57

7

ترکیه

114653

82329

38226

9271

191

0

0

8

روسیه

99399

42853

10131

1534

199

7

2

9

ایران

92584

80868

64586

38309

18407

7161

388

10

چین

84369

84201

83249

82447

81300

80924

79394

شکل  -5نمودار روند رشد نمونههای مبتالی تأیید شده در  10کشور نخست جهان (مبتنی بر دادههای جدول )5
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جدول  -6روند مرگ و میر در  10کشور نخست جهان
منطقه

کشور

 29آوریل
 10اردیبهشت 99

 19آوریل
 31فروردین
99

 9آوریل
 21فروردین
99

 30مارس
 11فروردین
99

 20مارس
 1فروردین
99

 29فوریه
 10مارس
 20اسفند  10 98اسفند 98

2

اسپانیا

210773

191726

146690

78797

17147

1024

32

3

ایتالیا

201505

175925

139422

97689

41035

9172

888

4

بریتانیا

161149

114221

60737

19526

3277

323

20

5

آلمان

157641

139897

108202

57298

10999

1139

57

6

فرانسه

125464

110721

81095

39642

10877

1402

57

7

ترکیه

114653

82329

38226

9271

191

0

0

8

روسیه

99399

42853

10131

1534

199

7

2

9

ایران

92584

80868

64586

38309

18407

7161

388

10

چین

84369

84201

83249

82447

81300

80924

79394

مرکز مطالعات و برنامهریزی شهر تهران

1

ایاالت متحد
آمریکا

983457

695353

395030

122653

10442

472

62

شکل  -6نمودار روند مرگ و میر در  10کشور نخست جهان (مبتنی بر دادههای جدول )6

دادههای ارائه شده در جداول  5و  6و نمودارهای فوق (شکل  5و  )6نشان میدهد که:
 .1تا زمان تهیه این گزارش ایران ردۀ نهم آمار شیوع و مرگ و میر در جهان را به خود اختصاص داده
است.
 .2با وجود آنکه چین منشأ شیوع بیماری بوده ،در زمان تهیه این گزارش در ردۀ دهم کشورهای نخست
قرار دارد .در این کشور روند شیوع و مرگ و میر از آخر فوریه به این سو ،تقریبا ثابت و مهار شده است
که البته کماکان نیازمند تمهیداتی برای کاهش است.
 .3اروپا در زمان این بررسی کانون مهم شیوع بیماری کروناست .چنانکه  7کشور از  10کشوری که
بیشترین تعداد مبتال را را دارند ،متعلق به منطقۀ اروپا هستند .کشورهای آفریقا در این فهرست نیستند
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و سه منطقۀ دیگر هرکدام یک نماینده در فهرست ده کشور نخست دارند.
 .4در بازه زمانی این مطالعه نرخ ابتال و مرگ میر در ده کشور ذکر شده روند افزایشی نسبتا ثابتی دارد،
این نرخ در ایاالت متحد آمریکا از کشورهای دیگر با فاصلۀ زیادی بیشتر است.
 .5در زمان بررسیها ،پس از چین ،ایتالیا ،ایران و اسپانیا نخستین کشورهایی بودهاند که شیوع بیماری
در آنها رخ داده است.
طبقهبندی رویدادها و موضوعات در گزارشهای وضعیت روزانۀ سازمان بهداشت جهانی
با توجه به دادههای گزارشها که چکیدهای از آن در جدول ( 2تقویم رویدادهای گزارشهای  44تا )100
فراتحلیل گزارشهای روزانه سازمان بهداشت جهانی درخصوص
پخشایش و شیوع بیماری کرونا ()COVID-19

آورده شده ،این رویدادها را میتوان به موارد ذیل طبقهبندی کرد.
اعالم کشورها و قلمروهای جدیدی که شیوع ویروس در آنها اعالم شده است.
نقاط عطف شیوع بیماری و مرگ و میر
اخبار ارسال اقالم ضروری به کشورهای سراسر جهان
نکات مهم سخنرانیها ،نشستها ،کنفرانسها و تلهکنفرانسها
اطالعیهها مهم سازمان بهداشت جهانی در زمینۀ شیوع بیماری و پیشگیری از آن
دستورالعملها و پروتکلهای سازمان بهداشت جهانی در زمینه پیشگیری و درمان
انتشار و به روزرسانی کتابچههای راهنمای برای سازمانها و بخشهای گوناگون کارکردی
توسعۀ سیستمهای برخط اطالع رسانی و آموزش
همکاری سازمان بهداشت جهانی با سازمانها و نهادهای مختلف در زمینۀ تجهیز ،پیشگیری و درمان
آخرین یافتهها و مقاالت علمی دربارۀ شناخت ویروس ،کشف واکسن ،درمان و داروها
کمکهای مالی سازمان بهداشت جهانی برای ساخت مراکز درمانی و یا ارسال تجهیزات
ش خصوصی برای تأمین مالی اقدامات پیشگیری و درمان
فراخوانها و رایزنی با بخ 
اقدامات شاخص نهادها و دولتهای کشورهای مختلف برای رویارویی با شیوع بیماری
اخبار برنامههای فرهنگی و هنری عمومی مربوط به دوران قرنطینه
آگاهیبخشی درباره شایعات و . ...
همان گونه که اشاره شد ،تقریبا در  80درصد از گزارشهای روزانۀ سازمان بهداشت جهانی ،موضوعاتی با
عنوان موارد نیازمند توجه یا  SUBJECT IN FOCUSارائه شده است که در بخش پیشین چکیدهای از آن
در گزارشهای  45تا  100آورده شد .عمدۀ موضوعاتی که در این بخشها بدان پرداخته شده ،در قالب موارد
ذیل قابل طبقهبندی است:
تشریح مفهوم اینفودمیک و راهکارهای سازمان بهداشت جهانی برای مقابله با آن؛
اعالم کمبودهای موجود در زمینه تجهیزات و کادر درمان و درمانگاه؛
نقش سازمان بهداشت جهانی در کمک برای رفع نیازمندیها ،تشکیل زنجیرۀ تأمین و ارسال اقالم
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مورد نیاز به نواحی مختلف ،ساخت درمانگاه و ...؛

آگاهی بخشی به افراد و گروههای اجتماعی مختلف دربارۀ بیماری و ارائۀ توصیههای پیشگیرانه؛
توصیههای درمانی و بالینی به متخصصان و کادر درمان؛
توصیه به بخشهای کارکردی مختلف من جمله سازمانهای حمل و نقل ،کارفرمایان و  ...برای
پیشگیری از انتقال ،و انتشار دستورالعمل و کتابچههای راهنما؛
شرح اقدامات نهادهای ذیل سازمان بهداشت جهانی و همچنین همپیمانان این سازمان در زمینههای
آموزش ،تجهیز ،درمان و ...؛
تشریح یافتههای علمی در زمینۀ شناخت ویروس و . ...

گزارشهای وضعیت روزانه ،عالوه بر فراهم کردن دادههایی درباره روند شیوع بیماری و اقداماتی که برای
پاسخدهی به آن در سراسر جهان در حال انجام است ،به ما شناختی کلی درباره نقش سازمان بهداشت جهانی در
طول دوران اپیدمی کرونا و مدیریت و مهار آن ارائه میکند .بر اساس دادههای موجود ،سازمان بهداشت جهانی
نقش یک مفصل کارکردی را میان الف) حوزههای فعالیتی گوناگون و ب) گروههای مختلف درگیر با اپیدمی
برعهده گرفته تا راهبری کلیۀ فعالیتهایی که در سراسر جهان برای مبارزه با اپیدمی انجام میشود را بر عهده
بگیرد .در ادامه نقش سازمان بهداشت جهانی در دو بُعد ذکر شده تشریح شده است:
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تحلیل نقش سازمان بهداشت جهانی در پاسخدهی

حوزههای فعالیت سازمان بهداشت جهانی

طبق گزارشهای روزانه حوزههای فعالیت سازمانبهداشت جهانی در  5دستۀ کلی قابل طبقهبندی است:
تشکیل پایگاه دادهها و اعتبارسنجی

گردآوری آمار روزانۀ ابتال و مرگ و میر و نوع انتقال بیماری از کشورهای سراسر جهان
تحلیل زمانی و مکانی دادهها و ارقام گردآوری شده
گردآوری اخبار و رویدادهای روزانۀ مهم دربارۀ اپیدمی
گردآوری اطالعات موثق دربارۀ نیازمندیهای کشورهای مختلف
گردآوری آخرین یافتههای علمی
آموزش و اطالعرسانی

تشکیل تریبونهای اطالع رسانی و آموزشی برای عموم ،گروههای خاص و متخصصان
ارائه توصیهها و دستورالعملها به گروههای مختلف
تهیه و تدوین کتابچههای راهنما برای سازمانهای گوناگون
مدیریت اینفودمیک
پژوهش

تشکیل تیمهای پژوهش و حمایت از مطالعات میدانی و نظری
تشکیل پایگاه دادههای علمی و انتشار آخرین یافتههای موثق

29

تحلیل دادههای پژوهشی متعارض و اعتبارسنجی آنها
درمان

ارائۀ آموزشهای بالینی به پزشکان و کادرهای درمانی سراسر دنیا
کمک به ساخت درمانگاههای مخصوص و انتشار پروتکلهای طراحی و ساخت
ارسال تیمهای درمانی اضطراری به مناطق نیازمند و حمایت از کادرهای درمانی کشورها
برگزاری تله کنفرانس برای پزشکان سراسر دنیا به منظور تسهیم آخرین اطالعات و یافتهها
آسیبشناسی کادر درمان
تشکیل زنجیرۀ تأمین
فراتحلیل گزارشهای روزانه سازمان بهداشت جهانی درخصوص
پخشایش و شیوع بیماری کرونا ()COVID-19

نیازسنجی
تهیه ارسال تجهیزات و اقالم ضروری پیشگیری ،تشخیص و درمان به کشورهای نیازمند
رایزنی با بخش خصوصی و تولیدکنندگان برای تأمین اقالم مورد نیاز
تشکیل صندوق و جمعآوری کمک دولتها و سازمانها برای تأمین نیازها
فعالیتهای اجتماعی ،فرهنگی و هنری

همکاری با نهادها برای برگزاری رویدادهای هنری و فرهنگی در دوران قرنطینه
اقدام در راستای رفع نیازهای روانشناختی و اجتماعی گروههای مختلف مانند زنان ،کودکان و سالمندان
 2-3گروههای مختلف درگیر با اپیدمی ( جامعه هدف)

جامعۀ هدف سازمان بهداشت جهانی بر حسب نوع تعامل سازمان با افراد و گروهها قابل تقسیمبندی است .با
توجه به انواع اقدامات این سازمان ،در شکل  7تالش شده یک طبقهبندی از این جامعۀ هدف به دست داده شود.

شکل  .7جامعۀ هدف سازمان بهداشت جهانی
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جمعبندی

این گزارش جمعبندی و تحلیل گزارشهای وضعیت روزانۀ سازمان بهداشت جهانی دربارۀ پاندمی ویروس
کرونا ،با تأکید بر گزارشهای شماره  44تا  100است .سند در دو بخش کلی تدوین شده است :بخش اول
معرفی سرفصلها و ساختار گزارشهای وضعیت روزانه ،و بخش دوم تحلیلی بر دادههای این گزارشهاست .در
بخش اول ساختار جداول ،نقشهها و نمودارهای آماری گزارشها معرفی و تشریح شده است؛ رویدادهای مهمی
که در بخش  Highlightگزارشهای روزانه آورده شده در قالب جدول تقویم رویدادهای پاندمی ویروس کرونا
گردآوری شده است؛ همچنین در بخش بعدی چکیدهای از کلیۀ  Subject in Focusارائه شده است .در بخش
دوم کوشیده شد که کلیۀ دادههای گزارشهای وضعیت روزانه جمعبندی و تحلیل شوند .این جمع بندی و
 .1تحلیل آمار و ارقام سیر شیوع بیماری و مرگومیر ناشی از آن به دو روش انجام شد :الف) در روش
اول در هر منطقه از مناطق  5گانۀ سازمان بهداشت جهانی ،دو کشور با باالترین آمار شیوع مد نظر قرار
گرفتند .ب) در روش دوم  10کشوری که باالترین آمار شیوع بیماری را در سراسر جهان داشتند ،در نظر
گرفته شدند .بر اساس نمودارها و جداول تدوین شده ،این کشورها و مناطق  5گانه از منظر سیر شیوع
و روند مرگومیر مقایسه شدند و همچنین جایگاه ایران در میان این کشورها معین شد.
 .2در قسمت بعدی ،یک طبقهبندی جامع از کلیه رویدادها و موضوعات ارائه شده در گزارشهای وضعیت

مرکز مطالعات و برنامهریزی شهر تهران

تحلیل خود شامل سه قسمت بود:

روزانه انجام شد.
 .3در گام بعدی ،بر اساس طبقهبندی انجام شده در قسمت قبلی ،نقش سازمان بهداشت جهانی در
این پاندمی مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت .برای این کار دو مولفۀ حوزههای فعالیت سازمان بهداشت
جهانی و جامعۀ هدف سازمان بهداشت جهانی تعیین شد .بر اساس دادههای موجود مشخص شد که
سازمان بهداشت جهانی طی ماههای گذشته ،برای مقابله با پاندمی ،در زمینۀ تشکیل پایگاه داده،
آموزش ،درمان ،پژوهش ،زنجیرۀ تأمین و فعالیتهای هنری و فرهنگی فعال بوده است؛ همچنین بر
اساس مفاهیم همکاری ،حمایت ،آموزش با طیف وسیعی از گروهها و اجتماعات محلی ،ملی و بینالمللی
در سراسر جهان در ارتباط بوده است.
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نتیجهگیری

گزارشهای وضعیت روزانه جامعترین و مهمترین سند اطالعرسانی سازمان بهداشت جهانی در طول پاندمی
ویروس کرونا بودهاند و طیف گستردهای از دادهها را به لحاظ موضوعی تحت پوشش داشتهاند .طبق تحلیلهای
انجام شده بر روی اطالعات جمع آوری شده از این اسناد ،سازمانبهداشت جهانی فعالیتهای متنوعی را در
زمینۀ مهار و مدیریت پاندمی انجام داده است و طی این فعالیتها تقریبا با همۀ گروههای جامعۀ جهانی در
ارتباط مستمر بوده است؛ و در نتیجۀ این فعالیت و ارتباطات اسناد مختلفی را تدوین و تولید کرده است.
گزارشهای وضعیت روزانه همچون نقطۀ اتصال این فعالیتها و اسناد بوده و مهمترین اطالعات را در خصوص
آمار و ارقام (در قالب جداول تفصیلی ،نقشه و نمودار) ،آخرین رویدادها ،دستورالعملها و پروتکلها ،درمان و
فراتحلیل گزارشهای روزانه سازمان بهداشت جهانی درخصوص
پخشایش و شیوع بیماری کرونا ()COVID-19

آموزش و پژوهش ،و کمکرسانی ارائه کرده است .بدین ترتیب گزارشهای وضعیت روزانه ،از نظر طیف مخاطب،
در مقایسه با سایر اسناد سازمان بهداشت جهانی ماهیت منحصر بفردی دارد که توصیه می گردد عالوه بر مطالعه
این مستند ،گزارشهای روزانه تهیه شده که بر روی وبسایت مرکز مطالعات و برنامهریزی شهر تهران قرار گرفته
اند مطالعه گردد.
الزم به توجه است مردم عادی تا گروههای حرفهای و تخصصی مختلف از طریق گزارشهای وضعیت روزانه
امکان دستیابی به آخرین اطالعات مناسب خویش را داشتهاند .بررسی این گزارشها در بازه زمانی مورد بررسی
مشخص نموده است که جز در مورد ایتالیا و اسپانیا ،رشد شیوع و رشد مرگ و میر در کشورها تقریباً مشابه

و همآهنگ است؛ به نظر میرسد که در دو کشور ایتالیا و اسپانیا که هردو متعلق به منطقۀ اروپا هستند ،و به
عبارتی رشد مرگ و میر شتاب بیشتری از شیوع بیماری داشته باشد .همچنین روند شیوع و روند مرگ و میر
در کشور آمریکا از کشورهای دیگر ،من جمله از کشورهای منطقۀ آمریکا (در این نمودار برزیل) فاصلۀ زیادی
دارد .عالوه بر این تحلیل انجام شده در بازه بررسی گویای این مطلب بوده است که روند شیوع و مرگ و میر
در چین ثابت است و نشان از مهار بیماری در این کشور دارد .بعالوه آمار و ارقام موجود نشان میدهد که شیوع
بیماری در مناطق توسعه یافته ،بیش از مناطق کمترتوسعهیافته است؛ چنانکه مناطق آمریکا و اروپا باالترین
نرخ شیوع و مرگ و میر و منطقۀ آفریقا کمترین نرخ را نشان میدهد .تببین چرایی این وضعیت و تحلیل نقش
توسعهیافتگی در آن نیازمند پژوهش است و در گزارش حاضر قابل انجام نیست اما صرفا این احتمال مطرح می
گردد که تعامالت اجتماعی بیشتر و صرف زمان بیشتر توسط مردم با یکدیگر می تواند عامل موثری در این
مهم باشد .بر اساس تحلیلهای انجام گرفته طی این بررسی و طبق جداول ،ایران در منطقۀ شرق مدیترانه (بر
اساس منطقه بندی های سازمان بهداشت جهانی) در ردۀ نخست آمار ابتال و مرگ و میر قرار دارد ،اما در عین
حال نمودارها در بازه زمانی بررسی شده حاکی از آن است که آهنگ شیوع بیماری و نرخ مرگومیر در ایران از
روند افزایشی ثابت تبعیت میکند و بر خالف برخی کشورها دچار افت و خیزهای ناگهانی نیست .بدیهی است
که شوکهای ناشی از تصمیم گیری های کالن می تواند این روند را رو به صعودی یا نزولی شدن پیش ببرد.
در پایان الزم به توجه است که در این گزارش تالش شد که مستند وضعیت روزانه انتشار یافته توسط سازمان
بهداشت جهانی تا شمارۀ صدم جمعبندی و تحلیل شوند ،با این وجود درک مناسبتر از رفتار بیماری نیازمند
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بررسی مشابهی بر روی گزارشهای آتی سازمان مذکور می باشد.

عالوه بر تحلیل سیر شیوع این بیماری و مرگ و میر حاصل از آن ،تبیین نقش سازمان بهداشت جهانی و
گونهشناسی ارتباطات این سازمان در دوران پاندمی ویروس کرونا را نیز می توان از بررسیهای قابل توجه این
گزارش بر شمرد.
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