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کلیه حقوق این اثر متعلق به مرکز بررسیهای استراتژیک ریاست جمهوری است.



ضرورت ترجمه گزارشهای راهبردی
نوشتارها به افکار جهت و افکار به جهان شکل می دهند .جهان امرروز نیرز دربرریرنرده هرزاران اندی،رکدهس ممسسره م العرات
راهبردی و اتاقهای فکری است که کارشناسان و تحلیلرران راهبردی را در خود ررد آوردهاند و با انت،ار رزارشهای راهبردی
بر افکار سیاستمدارانس بخش خصوصیس رسانهها و جوامع تأثیر می رذارند .نزدیک به هفت هزار اندی،کده در جهان وجرود دارد
که مجموعه رستردهای از دانش راهبردی درباره موضوعات مختلفی از محیطزیست تا اقتصادس روابط بینالمللس و مسائل نظامی
و امنیتی را منت،ر میکنند .این ممسسات همچنین میکوشند تا برآوردهای خود از آینده را نیز ارائه کنند و آیندهپژوهی یکری از
مهمترین اقدامات آنهاست.
آراهی یافتن از موضوعات مدنظر اندی،کده ها و ممسسات م العات راهبردی در جهان یکی از ضرورتهای تفکر راهبرردی در
ایران است .تحلیلرران و استراتژیستهای ایرانی برای ارائه تحلیل هایی کره متضرمن ترأمین منرافع ملری باشرد بره شرناخت
رزارشهای اندی،کدههای خارجی نیازمند هستند .اینرونه رزارشها همچنین به لحاظ روششرناختی نیرز رراه حرائز اهمیرت
هستند .پوشیده نیست که هنوز روششناسی پژوهشهای راهبردی و حتی راه شیوه نگارش رزارشهای راهبردی ممثر نیرز در
میان بسیاری از اندی،کدههای ایرانی کاستیهایی دارد.
مرکز بررسی های استراتژیک با هدف توجه دادن کارشناسان و تحلیلرران ک،ورس و همچنین جهت اطالعیابی مدیرانی کره در
معرض مسائل و تصمیمریریهای راهبردی هستندس نسبت به ترجمه و بنا به مورد انت،ار محدود یا عمومی مجموعهای از متون
راهبردی اقدام میکند .مرکز بررسیهای استراتژیک اررچه پی،گفتارهای کوتاهی را به ابتدای این رزارشها میافزاید و تالش
دارد تا قرائت تحلیل رران این مرکز از هر رزارش را ارائه نمایدس اما مندرجات این رزارشهرا الزامراب بیرانگر دیردراههرای مرکرز
بررسی های استراتژیک نیستند .امید است این اقدام به تعمیق تفکر راهبردی کمک نمایرد .مرکرز بررسریهرای اسرتراتژیک از
هررونه نقد و نظر و هم چنین دریافت نظرات مخاطبان این مجموعه درباره مندرجات رزارشها استقبال میکند .کارشناسران و
تحلیلرران همچنین میتوانند متون راهبردی را که ترجمه و ارائه آنها به جامعه کارشناسان و تحلیرلررران راهبرردی ک،رور
مناسب است به این مرکز پی،نهاد کنند.

حسامالدینآشنا 


رئیسمرکزبررسیهایاستراتژیک 
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از دسامبر 2112س موارد جدیدی از ابتال به عفونت ریوی ناشی از کروناویروسهای جدید در شهر ووهان استان هوبی چین
شناسایی شده است .این پروتکل به منظور ارائه راهنمایی در مورد ت،خیص و رزارش به موقع موارد مبتال شده به عفونت ریوی
ناشی از کروناویروسهای جدید در س ح محلی تهیه و تنظیم شده است تا از ت،خیص و رزارش به موقع و جلوریری از
همهریری این بیماری اطمینان حاصل شود.
اهداف
 )1شناسایی و رزارش به موقع موارد مبتال شده به عفونت ریوی ناشی از کروناویروس جدیدس به صورت فردی و رروهی؛
 )2درک شاخصها و ویژریهای وضعیت همهریری عفونتهای ناشی از کروناویروسهای جدید در ک،ور به منظور
سنجش و ارزیابی بهموقع روند همهریری.
نظارت بر تعریف مورد

استانهای خارج از هوبی
الف) موارد م،کوک
تحلیل جامع را بر اساس تاریخچه همهریری و عالئم بالینی زیر انجام دهید:
 .1تاریخچه همهریری:
 سابقة مسافرت یا اقامت در ووهان و مناطق اطراف آن یا در سایر جوامعی که طی  11روز قبل از شروع بیماریس مواردی
از ابتال در آن به تأیید رسیده است؛
 سابقة تماس با بیماران آلوده به کروناویروس جدید (که آزمایش اسید نوکلئیک آنها مثبت بوده است) طی مدت زمان 11
روز قبل از شروع بیماری؛
 تماس با بیماران مبتال به تب و عالئم تنفسی که به ووهان و مناطق اطراف آن یا سایر جوامعی که در طی  11روز قبل
از شروع بیماریس مواردی از ابتال در آن به تأیید رسیده استس مسافرت کردهاند؛
 همه یا مجموعهای از این موارد.
 .2تظاهرات بالینی:
 تب یا عالئم تنفسی؛
 نتایج رادیولوژی عفونت ریوی؛
 تعداد عادی یا کاهش یافتة رلبولهای سفید خون و همچنین کاهش تعداد لنفوسیتها در مراحل اولیة شروع بیماری؛
در صورت عدم وجود سابقة م،خص همهریریس مورد م،کوک عبارت است از کسی که هررونه سابقة همهریری به عالوة هر
دو یا هر سة تظاهرات بالینی را داشته باشد.
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ب .موارد تأیید شده
موارد تأیید شدهس موارد م،کوکی هستند که یکی از شواهد سببشناختی زیر را داشته باشند:
 انجام آزمایش وارونویسی واکنش زنجیرهای پلیمراز زمان واقعی )RT-PCR( 1بر روی نمونههای تنفسی یا نمونههای
خون و ت،خیص اسید نوکلئیک کروناویروس جدید.2
 توالی ژنومهای ویروسی در کروناویروسهایی که به تازری شناخته شدهاندس بسیار همساخت 3است.
ج) افراد آلودة بدون عالمت
افرادی که فاقد عالئم بالینی بودهاندس اما آزمایش نمونههای تنفسی و سایر نمونههای آنها مثبت اعالم شده است .این افراد
عمدتاب از طریق بررسی پروندههای ابتالی رروهی و انجام تحقیقات در مورد منبع عفونت شناسایی میشوند.
د) موارد رروهی
موارد رروهی به دو یا چند مورد تأیید شده یا افراد بدون عالمت بازمیرردد که طی  11روز در یک رروه کوچک مانند یک
خانوادهس کارراهس یا محل کار شناسایی شدهاند که احتمال انتقال انسان به انسان در اثر تماس نزدیک یا قرار ررفتن در معرض
یک منبع م،ترک وجود داشته است.

استان هوبی
الف) موارد م،کوک
تحلیل جامع را بر اساس تاریخچة همهریری و عالئم بالینی زیر انجام دهید:
 .1تاریخچه همهریری:
 سابقة مسافرت یا اقامت در ووهان و مناطق اطراف آن یا در سایر جوامعی که طی  11روز قبل از شروع بیماریس مواردی
از ابتال در آنها به تأیید رسیده است؛
 سابقة تماس با بیماران آلوده به کروناویروس جدید (که آزمایش اسید نوکلئیک آنها مثبت بوده است) طی مدت زمان 11
روز قبل از شروع بیماری؛
 تماس با بیماران مبتال به تب و عالئم تنفسی که به ووهان و مناطق اطراف آن یا سایر جوامعی که طی  11روز قبل از
شروع بیماریس مواردی از ابتال در آن به تأیید رسیده استس مسافرت کردهاند؛
 همه یا مجموعهای از این موارد.

1 .Real-time RT-PCR

تکنیکی است که به طور گسترده در بررسیهای کمی بیان ژن به کار میرود Real-time PCR .همچنین روشی بسیار قدرتمند و حساس در تعیین تعداد
ویروس های موجود در یک نمونه است .این تکنیک همچنین ،امکان پی بردن به مقدار اسید نوکلئیک اولیه موجود در نمونه را برای ما فراهم میکند.
2. new coronavirus nucleic acid
3. Homologous

به بررسی شباهت ویژگیهای زیست شناختی که ناشی از اشتراک نیایی است میپردازد.
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 .2تظاهرات بالینی
 تب یا عالئم تنفسی؛
 تعداد عادی یا کاهش یافتة رلبولهای سفید خون و همچنین کاهش تعداد لنفوسیتها در مراحل اولیة شروع بیماری؛
در صورت عدم وجود سابقة م،خص همهریریس مورد م،کوک عبارت است از کسی که هررونه سابقة همهریری به عالوة هر
دو یا هر سة تظاهرات بالینی را داشته باشد.
ب) موارد ت،خیصی بالینی
آنها موارد م،کوکی هستند که با نتایج رادیولوژی عفونت ریوی ت،خیص داده شدهاند.
ج) موارد تأیید شده
آنها موارد ت،خیص بالینی یا موارد م،کوکی هستند که از یکی از شواهد سببشناختی زیر برخوردارند:
 انجام آزمایش وارونویسی واکنش زنجیرهای پلیمراز ( )RT-PCRبر روی نمونههای تنفسی یا نمونههای خون و
ت،خیص اسید نوکلئیک کروناویروس جدید؛
 توالی ژنومهای ویروسی در کروناویروسهایی که به تازری شناخته شدهاندس بسیار همساخت است.
د) افراد آلودة بدون عالمت
افرادی که فاقد عالئم بالینی بودهاندس اما آزمایش نمونههای تنفسی و سایر نمونههای آنها مثبت اعالم شده است .این افراد
عمدتاب از طریق بررسی پروندههای ابتالی رروهی و انجام تحقیقات در مورد منبع عفونت شناسایی میشوند.
ز) موارد رروهی
موارد رروهی به دو یا چند مورد تأیید شده یا افراد بدون عالمت بازمیرردد که طی  11روز در یک رروه کوچک مانند یک
خانوادهس کارراهس یا محل کار شناسایی شدهاند که احتمال انتقال انسان به انسان در اثر تماس نزدیک یا قرار ررفتن در معرض
یک منبع م،ترک وجود داشته است.
فهرست کارها و وظایف

 .1تشخیص موارد
 مراکز بهداشتی و درمانی در تمامی س وح باید آراهی خود را نسبت به ت،خیص و رزارش موارد مبتال به عفونت ریوی
ناشی از کروناویروس جدید افزایش دهند .باید از بیمارانی با عالئمی مانند تبس سرفهس تنگی نفس و غیره که دلیل آن
نام،خص استس در مورد سابقة مسافرت یا اقامت در ووهان یا مناطق اطراف آن یا سایر جوامعی که مواردی از ابتال به
این بیماری رزارش شده استس سمال شود؛ خواه در مناطق فوقالذکر در معرض تماس با بیمارانی با تب یا عالئم تنفسی
بودهاند یا خیرس خواه بخ،ی از موارد ابتالی رروهی باشند و یا طی مدت  11روز قبل از شروع بیماری با افراد آلوده به
کروناویروس جدید در تماس بودهاند یا خیر.
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 سازمانهای مردمی 1مربوطه باید به رصد افرادی بپردازند که دارای سابقة مسافرت یا اقامت در ووهان یا مناطق اطراف
آن یا جوامعی که مواردی از ابتال به این بیماری در آنها رزارش شدهس هستند و احیاناب طی  11روز رذشته عالئم تنفسیس
تبس لرزس خستگیس اسهالس التهاب ملتحمه و غیره داشتهاند .افرادی که ظرف  11روز رذشته به عنوان افرادِ با ریسک باال
قلمداد شدهاند و نمونههای آنها باید توسط ممسسات حرفهای جمعآوری و آزمایش شود.

 .2گزارش پرونده
هنگامی که مراکز بهداشتی و درمانی در همه نوع و س وحیس موارد م،کوکس موارد ت،خیصی بالینی (فقط برای استان هوبی)س
موارد تأیید شده و موارد عفونت بدون عالمت را ت،خیص دادندس باید این اطالعات را ظرف  2ساعت از طریق شبکه
رزارشدهی آنالین به طور مستقیم رزارش دهند .مست یلی که در کارت رزارش بیماری عفونیس به آدرس اختصاص داده شده
استس باید در زمان شروع بیماری با محل سکونت بیمار پر شود و اطالعاتی چون روستاس محل سکونتس من قه و محلهس شماره
خانوار و غیره درج شود تا بتوان آن پرونده را ردیابی کرد .مراکز مدیریت و پی،گیری بیماری5س باید بالفاصله پس از دریافت
رزارشس آن را مورد تحقیق و تصدیق قرار دهند و در مدت  2ساعتس بازبینی و تأیید این سه س ح از اطالعات رزارش شده را
از طریق شبکه به انجام برسانند .مراکز بهداشتی و درمانی که توانایی رزارشدهی مستقیم آنالین را ندارند باید سریعاب به مراکز
مدیریت و پی،گیری بیماری بخش شهرستان/استان رزارش دهند و کارت رزارش کامل بیماری عفونی را طی  2ساعت ارسال
کنند .مراکز مدیریت و پی،گیری بیماری شهرستان/استان پس از دریافت رزارشس باید بالفاصله رزارش مستقیم آنالین و
هررونه تجدید نظر بعدی در مورد اطالعات را انجام دهد.
هنگام رزارش موارد آنالینس نوع جدید بیماری را «عفونت ریوی ناشی از کروناویروس» انتخاب کنید و برای طبقه بندی
مواردس رزارش را بر اساس «مورد م،کوک»س «مورد ت،خیصی بالینی» (فقط در استان هوبی)س «مورد تأیید شده» یا «آزمایش
مثبت» دستهبندی کنید« .شدت بالینی» 6موارد م،کوکس موارد ت،خیصی بالینی (فقط در استان هوبی) و موارد تأیید شده باید
برمبنای «پروتکل ت،خیص و درمان عفونت ریوی ناشی از کروناویروس جدید» (نسخه پنجم)س تحت عنوان «خفیف»س
«متوسط»س «حاد» یا «بحرانی» رزارش شوند« .آزمایش مثبت» بهطور خاص به فرد آلودة بدون عالمت اشاره دارد و شدت
بالینی آن «فرد آلوده بدون عالمت» محسوب میشود.
مواردی که تحت عنوان «موارد م،کوک» و «موارد ت،خیصی بالینی» (فقط در استان هوبی) رزارش میشوندس باید
بالفاصله بر اساس نتایج آزمای،گاه اطالعات آنها اصالح شود و بنابراین باید یا در لیست «موارد تأیید شده» بگنجند یا از لیست
موارد م،کوک حذف شوند .ارر «افراد آلوده بدون عالمتِ» رزارش شدهس دارای تظاهرات بالینی باشندس باید در زمان مناسب
اطالعات آنها اصالح و در فهرست «موارد تأیید شده» قرار بگیرند .باید در فرصت مناسبس «شدت بالینی» کلیه موارد با توجه
به پی،رفت بیماری اصالح شودس و شدیدترین حالت بیماران بهعنوان «حالت نهایی» 7دستهبندی رردد.

4 .grassroots organizations
)5. The Centers for Disease Control and Prevention (CDC
6 .clinical severity
7. final state
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 .3تشخیص و گزارش وقایع
م ابق با الزامات «برنامه ملی واکنش اض راری به سوانح غیرمترقبة بهداشت عمومی» 8و «مقررات ملی رزارش و مدیریت
اطالعات مرتبط با سوانح غیرمترقبة بهداشت عمومی»( 2نسخة آزمای،ی)س فهرست موارد فردی یا رروهی مبتال به عفونت
ریوی ناشی از کروناویروس جدیدس در شهرستان/استانها باید طی دو ساعت توسط مراکز کنترل و پی،گیری بیماری محلی در
حوزههای استحفاظی از طریق سیستم رزارشدهی مستقیمِ آنالین برای موارد اض راری بهداشت عمومیس رزارش شوند.
میتوان فعالب س ح حادثه را «ردهبندی ن،ده» 11طبقهبندی کرد .مقامات بهداشتی و درمانی باید س ح حادثه را بر اساس
یافتههای تحقیقاتس پی،رفتهای آتی و نتایج ارزیابی ریسکس طبقهبندی کنند و آن را با سیستم ان باق دهندس و رزارش اولیهس
رزارش پی،رفت و رزارش نهایی را به صورت آنالین و به موقع ارسال کند.

 .4بررسی همهگیری
مراکز کنترل و پی،گیری بیماری شهرستان/استانها پس از دریافت رزارش موارد م،کوکس موارد ت،خیص بالینی (فقط در
استان هوبی)س موارد تأیید شده و افراد آلوده بدون عالمتس باید بررسی پرونده را طی  21ساعت انجام دهند و تماسهای
نزدیک 11را به موقع ثبت کنند .برای جزئیات بی،ترس ل فاب به «پروتکل تحقیقات همهریرشناختی برای موارد مبتال به عفونت
ریوی ناشی از کروناویروس جدید»( 12نسخه چهارم) و «پروتکل مدیریت تماس نزدیک موارد مبتال به عفونت ریوی ناشی از
کروناویروس جدید»( 13نسخه چهارم) مراجعه کنید .پس از اتمام تحقیقات مربوط به مواردس مراکز کنترل و پی،گیری بیماری
شهرستان/استانها باید به موقع اطالعات تحقیقات مربوط به موارد تأیید شده و افراد آلوده بدون عالمت را از طریق سیستم
رزارشدهی مستقیم آنالین ارسال کند.
مراکز کنترل و پی،گیری بیماری شهرستانها/استانها باید رزارش بررسی و تحلیل همهریری را به مقامات بهداشتی در
همان س ح و همزمان به مراکز کنترل و پی،گیری بیماری در س ح باالتر ارائه دهند.

 .5جمعآوری نمونهها و تستهای آزمایشگاهی
مراکز بهداشتی و درمانی که موارد م،کوکس موارد ت،خیصی بالینی (فقط برای استان هوبی) و موارد ابتالی رروهی را پذیرفته
و درمان میکنندس باید نمونههای بالینی مربوطه را جمعآوری کنند و آنها را در اسرع وقت برای آزمایشهای بیماریزایی
مربوطهس به مراکز کنترل و پی،گیری بیماری شهرستانها/استانهاس مراکز بهداشتی و درمانی یا ممسسات خصوصی معین ارسال
کنند.
نمونههای بالینی جمعآوری شده عبارتند از :نمونههای دستگاه تنفسی فوقانی بیماران (مانند سوابهای رلوس سواب بینی و
غیره)س نمونههای دستگاه تنفسی تحتانی (مانند خلط سرفه عمیقس نمونة مجرای تنفسیس مایع الواژ برونشس مایع الواژ آلوئولی

8 .National Public Health Emergency Response Contingency Plan
9. National Public Health Emergency Related Information Reporting and Management Rules
10. unclassified
11. Close Contacts
12. Epidemiological Investigation Protocol for Novel Coronavirus Pneumonia Cases
13. Protocol for Management of Close Contacts of Novel Coronavirus Pneumonia Cases
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ریوی و غیره)س سوابهای ملتحمة چ،مس نمونة مدفوعس نمونههای ضد انعقادیس سرم و غیره .باید تالش شود تا نمونههای
دستگاه تنفسی (خصوصاب نمونههای دستگاه تنفسی تحتانی) در اوایل شروع بیماریس سرم در مرحلة حاد ظرف  7روز از زمان
شروعس و سرم نقاهت 11در هفته سوم تا چهارم پس از شروع جمعآوری شود.
الزامات خاص برای جمعآوری نمونههای بالینی و تستهای آزمای،گاهی در «پروتکل فنی تستهای آزمای،گاهی عفونت
ریوی ناشی از کروناویروس جدید»( 15نسخه چهارم) شرح داده شده است.
جمعآوریس نقل و انتقالس ذخیرهسازی و آزمایش نمونهها بهطور موقت بهعنوان «میکرواررانیسمهای بسیار بیماریزای س ح
 »2مدیریت میشوند .بر اساس «آییننامه مدیریت ایمنی زیستی آزمای،گاههای میکروبی بیماریزا»س «آییننامه مدیریت نقل و
انتقال میکرواررانیسمهای بسیار بیماریزا یا نمونههایی که میتوانند انسانها را آلوده کنند» (دستور شماره  15وزارت بهداشت)
و سایر الزامات مرتبطس مدیریت میشوند.

 .6الزامات تأیید نتایج آزمایشگاهی موارد گروهی
نمونههای اصلی «موارد رروهیِ  5نفر و یا بی،تر» مبتال به عفونت ویروسی ناشی از کروناویروس جدیدس در هر من قه باید به
«مرکز چینی کنترل و پی،گیری از بیماری برای رسیدری و تأیید» 16ارسال شود.

14. convalescence serum
15. Technical Protocol for Laboratory Testing of Novel Coronavirus Pneumonia
16 .Chinese Center for Disease Control and Prevention for verification and confirmation
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