
 اًدوي ػلوی خسؼکی اختواػی ایراى 

 

 است؟ تعذاد چه COVID-19 با مقابله برای نیاز مورد بیمارستانی تخت

فر   ؼداػی احعاى  زکتر✍

  اًدوي ػلوی خسؼکی اختواػی ایراى ✍ 

 ترت تؼساز شاًَیِ 23 تارید زر کاهل لرًطیٌِ از تؼس حتی ٍٍّاى ؼْر زرًوَزار زیر زر هَخَز اطالػات طثك

 طَری تِ اظت، کرزُ ترت ایداز تِ السام ًیاز ایي خیؽثیٌی تا چیي زٍلت ٍ یافتِ افسایػ ًیاز هَرز تیوارظتاًی

 از حتی تؼساز ایي الثتِ کِ رظاًسُ ًفر ّسار 10 ّر ترای ترت 30 تِ را ًفر  ّسار 10 ّر ترای ترت 8 ظراًِ کِ

 .اظت تَزُ ّن ًیاز هَرز ترت تؼساز  از تیؽتر تؼس تِ فَریِ 15 رٍز
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 هتَظط طَر تِ کؽَر زر تیوارظتاًی ترت ارغ زفتر هسیریت تیوارظتاًی ٍ تؼالی ذسهات تالیٌی، ظراًِتِ گس

 خیػ ٍٍّاى ّواًٌس ًیس ایراى زر تیواری افسایػ اٍج اگر ترتیة ایي تا. اظت ًفر ّسار 10 ّر ازای تِ ترت 17

 زهاى زر تیوارظتاًی ترت تِ ًیاز( اظت ًسازُ رخ اتفاق ایي کؽَر زر ٍ ؼسُ لرًطیٌِ کاهال ٍٍّاى الثتِ )ترٍز

 کوثَز ترت ۸ ًفر ّسار 10 ّر ازای تِ ترتیة ایي تِ رظیس، ذَاّس ًفر ّسار 10 ّر ازای تِ ترت 25 تِ اٍج

 ًظر زر کؽَر رایح تیواراى ترای تیوارظتاًی ترت تِ ًیاز کِ اظت ؼرایطی زر هیساى ایي ٍ زاؼت ذَاّس ٍخَز

 . ؼَز گرفتِ ًظر زر Covid19 تیواری ترای ظرفیت توام ٍ ًؽسُ گرفتِ

 

 

 

 

 

 

ٍ فراٍاًی  (ؼکل تاال ظوت چح)تررظی ظراًِ ترت ّای تیوارظتاًی تِ ازای ّر ّسار ًفر تِ تفکیک اظتاى ّا  

تِ تفکیک اظتاى ّای اػالم ؼسُ ًؽاى هی زّس  (ؼکل تاال ظوت راظت) زر ّر هیلیَى ًفر19کٍَیس هثتالى تِ 

زر اظتاى ّایی هثل لن، هرکسی، هازًسراى ٍ گیالى کِ هیساى آلَزگی تیؽتر اػالم ؼسُ اظت  اتفالاً ظراًِ ترت 

خاییٌی هؽاّسُ هی ؼَز ٍ تٌْا ٍضؼیت اظتاى ظوٌاى تا ٍخَز آلَزگی تاال از ایي خْت هٌاظة اظت چراکِ 

.  تمریثاً زر صسر اظتاى ّای زارای ظراًِ ترت فؼال لرار هی گیرز

 تِ ٍیصُ ّای هرالثت ترت 8,2 تِ حسٍزاً اخیسهی اٍج زر تحراًی، تیواراى هَرز طثك ًوَزار صفحِ ًرعت، زر

 ظر خوغ تمریثاً ICU , CCUترت ّای  ظراًِ کِ اظت حالی زر ایي ٍ تَز ذَاّس ًیاز ًفر ّسار 10 ّر ازای

 ٍضؼیت اگر ٍ تاؼس هی ًفر ّسار 10 ّر ازای تِ ترت 1.7  زرصس ترت ّای کؽَر ٍ تِ ایي ترتیة حسٍز10
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تَز یؼٌی حسٍز  ذَاّس ذالی آًْا زرصس 31 فمط تگیرین، ًظر زر اهریکا کؽَر هؽاتِ را ّا ترت ایي اؼغال

 آى  ّسار ًفر زر10تِ ازای ّر  ٍیصُ ّای هرالثت ترت 2.3 حسٍزاً خط  ّسار ًفر10 ترت تِ ازای ّر 0.53

 . تَز ذَاّس ًیاز ؼرایط

الساهات خیؽگیراًِ ٍزارت تْساؼت ٍ ظتاز هثارزُ تا تیواری کرًٍا تا کٌَى ؼاهل تؼطیل کرزى هسارض ٍ زاًؽگاُ 

ّا، اًتؽار تَصیِ ّای تْساؼتی زر ظطح رظاًِ ّای خوؼی، تؽکیل کویتِ اخیسهیَلَشیک تیواری کرًٍا، اًدام 

غرتالگری الکترًٍیک، ًصة زٍرتیي ّای ترهال زر فرٍزگاُ ّا، تَصیِ تِ تة ظٌدی ٍ ضس ػفًَی زظت ّا زر 

را ؼاهل هی ؼَز کِ .... هثازی ٍرٍزی تیوارظتاى ّا ٍ ظایر اهاکي هَرز هراخؼِ هرزم، هحسٍز کرزى ظفرّا ٍ 

 خسی کاّػ ذاًگی، لرًطیٌِ لطؼاً زر ذصَؾ کاّػ تار چالػ ّای خیػ رٍ هفیس ذَاٌّس تَز، ٍلی آیا

ترای هماتلِ تا  گیری ّوِ ظرػت کاّػ خْت  Comprehensive Social Distancing یا افراز تواض

  گرفت؟ ًظر زر تایس زیگری توْیسات چِ کٌس؟ هی کفایت هؽکل کوثَز ترت تیوارظتاًی

 خسؼکی ػلوی اًدوي ّوراُ تا هعتٌسات ٍ ارخاع هٌاظة زر هتي ترای ذصَؾ زرایي را ذَز خیؽٌْازات

، (E.shojaeefar@yahoo.com:  یا ایویل 09161681156: ٍاتط اج). ًواییس ارظال ایراى اختواػی

 خط  از تررظی زر کویتِ ػلوی اًدوي زر لالة تیاًیِ ّا ٍ خیؽٌْازات اًدوي ػلوی خسؼکی خیؽٌْازات ارظالی

.  اختواػی ٍ تِ ًام ؼوا اًؼکاض زازُ ذَاٌّس ؼس
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