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 ثسن اهلل الزحوي الزحین                                     

 در آلوبىوزًٍب ٍیزٍس وٌتزل 

 وزًٍب ٍیزٍس گیز ّوِ ثیوبری ثزاثز در وطَر ایي رٍیىزد آلوبى فذرال ثْذاضت ٍسیز

 ثزای اصلی دلیل 3 ، فٌبٍری تب ثْذاضتی ّبی هزالجت سیستن اس.وٌذ هی ثزرسی را

 .دارد ٍخَد تبوٌَى آى هَفك ًسجتبً هذیزیت

 در.ثگیزًذ درس ػوَهی اػتوبد ایدبد در آى تؼْذ اس تَاًٌذ هی ًیش دیگز وطَرّبی

 سیستن ثخبطز را COVID-11 ثحزاى آلوبى ، دیگز وطَرّبی اس ثسیبری ثب همبیسِ

 ّز اس فزاتز اهب. است وزدُ هذیزیت خَثی ثِ لبطغ رّجزی ٍ فٌی ثَدخِ ، ثْذاضتی

 را آى تَاًٌذ هی وطَرّب ّوِ وِ است چیشی ، آلوبًی سیستن فزد ثِ هٌحصز ٍیژگی

 :وٌٌذ تىزار

 هَرد در هثجت هثبلی ػٌَاى ثِ اغلت آلوبى اس.ػوَهی اػتوبد ایدبد ثزای لَی تؼْذ 

 اس ثیص ثبر اس خلَگیزی در هب. ضَد هی یبد COVID-11 گیز ّوِ ثیوبری وٌتزل ًحَُ

 . ثَدین هَفك خَد ثْذاضتی سیستن حذ

 ًسجت آلوبى در فَتی ٍ ضذیذ هَارد ًسجت ٍ. است هسطح وبهالً ّب ػفًَت هٌحٌی

 ، ثبضین فزٍتي هب ضَد هی ثبػث ایي اهب. است ووتز دیگز وطَرّبی اس ثسیبری ثِ

 .حذ اس ثیص ًفس ثِ اػتوبد ًِ

 

 .است وزدُ ػجَر خَثی ثِ ثحزاى ایي اس آلوبى چزا وِ ثیٌن هی دلیل سِ اوٌَى هي

 ثحزاى ثِ ٍ داضت لزار خَثی ضزایط در آلوبى ثْذاضتی ّبی هزالجت سیستن ، اٍل 

 تٌْب ًِ ایي. اًذ داضتِ وبهل دستزسی پشضىی خذهبت ثِ ّوِ. ًطذ تجذیل
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 سبختِ ّب دٍلت اس ثسیبری طی در وِ است سیستوی ثلىِ فؼلی دٍلت ضبیستگی

 خفیف هَارد ثب همبثلِ ثزای ػوَهی پشضىبى اس ػبلی ضجىِ یه داضتي ثب. است ضذُ

 .اًذ ضذُ ضذیذتز ثیوبراى ثز توزوش ثِ لبدر ّب ثیوبرستبى ، COVID-11 تز

 

 آهبدُ ٍلت ثٌبثزایي ٍ ضذ هجتال ٍیزٍس ایي ثِ وِ ًجَد وطَری اٍلیي آلوبى ، دٍم

 ٍیژُ ثِ را ثیوبرستبًی تخت سیبدی ًسجتبً تؼذاد ّویطِ هب وِ حبلی در. داضت سبسی

 را COVID-11 تْذیذ اهب ، این داضتِ ًگِ خَد دستزس در ٍیژُ هزالجت ثخطْبی در

 خیلی تختخَاة 12000 ثب وطَر ICU ظزفیت ، اسبس ایي ثز. گزفتین خذی اثتذا اس ًیش

 .یبفت افشایص تبیی 40000 ثِ سزیغ

 

 را ٍیزٍس تَاًٌذ هی وِ است ثسیبری ّبی آسهبیطگبُ هیشثبى آلوبى ، سَم

 تب وٌٌذ هی ووه ضوب ثِ ، سهیٌِ ایي در ثزخستِ هحممبى اس ثسیبری ٍ وٌٌذ آسهبیص

 ثب. است یبفتِ تَسؼِ ایٌدب در COVID-11 سزیغ آسهبیص اٍلیي چزا وِ دّیذ تَضیح

 آسهبیص هیلیَى یه حذاوثز اًدبم ثِ لبدر هب ، ًفز هیلیَى 33 حذٍد در خوؼیتی

 آًتی آسهبیص هیلیَى پٌح حذٍد اًدبم ظزفیت سٍدی ثِ ٍ ّستین رٍس در تطخیصی

 در لَُ چزاؽ دادى ًطبى هبًٌذ گستزدُ آسهبیص. داضت خَاّین را هبُ در ثبدی

 هی ، آى ثب اهب. ثیٌیذ هی را خبوستزی ّبی سبیِ فمط ، آى ثذٍى: است تبریىی

 ثیوبری ضیَع ًَثت ٍلتی ٍ. وٌیذ هطبّذُ ثالفبصلِ ٍ ٍضَح ثِ را خشئیبت تَاًیذ

 .وٌیذ وٌتزل ثیٌیذ ًوی را آًچِ تَاًیذ ًوی ، است
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 لحظِ تٌْب وِ دّن هی تطخیص ، آلوبى فذرال ثْذاضت ٍسیز ػٌَاى ثِ هي ، هطوئٌبً

 ثیٌی پیص اطویٌبى ثب تَاًذ ًوی وس ّیچ. وٌین هی هطبّذُ را ّبیی لحظِ لحظِ

 .ضَد هی گیز ّوِ هبُ چٌذ یب ّفتِ چٌذ طی در وِ وٌذ

 وِ این خَاستِ ضْزًٍذاى اس اهب ، این ًىزدُ ٍضغ هلی آهذ ٍ رفت هٌغ همزرات هب 

 وِ است هبُ دٍ هذت هب ، دیگز وطَرّبی اس ثسیبری هبًٌذ. ثوبًٌذ خبًِ در داٍطلجبًِ

 هی آًچِ اس. وٌین هی سًذگی خصَصی ٍ ػوَهی سًذگی ضذیذ ّبی هحذٍدیت تحت

 ّب هحذٍیت ػَالت تَاى ًوی ٍخَد ایي ثب.است ثَدُ هَثز ٍ السم پبسخ ایي ، داًین

 حبلت ثِ وِ ّستین تالش در تذریح ثِ هب وِ است دلیل ّویي ثِ ، گزفت ًبدیذُ را

 ّوبى ثِ ثبلمَُ ثطَر هحبفظتی الذاهبت وبّص وِ است ایي چبلص. ثزگزدین ػبدی

 در هب اگزچِ. است دردسز پز ای هسئلِ ، ثبضذ آًْب هؼزفی اٍل ٍّلِ در وِ اًذاسُ

 هَج وِ خطزی هَرد در تَاًین هی اهب ، وٌین هی وبر ػویك اطویٌبى ػذم ضزایط

 سهبى فمط.ّستین َّضیبر هب ، ثٌبثزایي. ثبضین هطوئي وٌذ هی ایدبد دٍم اپیذهی

 سهیٌِ ایي در هي ثٌبثزایي ، این گزفتِ درستی تصویوبت هب وِ داد خَاّذ ًطبى

 .ّستن ثحزاى اس گزفتي درس هزالت

 .است رٍضي هي ًظز ثِ لجل اس هَرد چٌذ اهب 

 هَرد در ثلىِ داًٌذ هی آًچِ هَرد در تٌْب ًِ ّب دٍلت وِ است هْن ثسیبر ایي ، اٍالً

 هجبرسُ ثزای السم اػتوبد ایدبد راُ تٌْب ایي. دٌّذ اطالع هزدم ثِ ، داًٌذ ًوی وِ آًچِ

 تَاًذ ًوی دهَوزاسی ّیچ. است دهَوزاتیه خبهؼِ یه در وطٌذُ ٍیزٍس ثب

 ّبی ّشیٌِ تحویل ثذٍى حذالل - وٌذ خَد رفتبر تغییز ثِ هدجَر را خَد ضْزًٍذاى

 . سیبد
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 ثسیبر دلیك اطالػبت ٍ ضفبفیت ، خوؼی ، ّوبٌّگ پبسخ یه ثِ دستیبثی در

 .است اخجبر اس هَثزتز

 سزػت وبّص در ، دیگزاى ٍ خَد ثِ ًسجت هسئَلیت احسبس دلیل ثِ هب ، آلوبى در

 هَلغ ثِ اطالػبت ثبیذ دٍلت ، هَفمیت ایي حفظ ثزای اهب. این ضذُ هَفك ٍیزٍس

 .وٌذ تىویل ثبسیبثی ثزای راّی ًمطِ ٍ ػلٌی ػوَهی ثحث ثب را ٍیزٍس هَرد در

 

 

 ٍ ضزایط درن ثزای وِ دٌّذ ًطبى ثبیذ ، هزدم ثِ رسبًی اطالع ثز ػالٍُ ّب دٍلت ، دٍم

 ، اًذ ضذُ هطلغ آًْب وِ آًدب اس. وٌٌذ هی اػتوبد ضْزًٍذاى ثِ آًْب ّبی خَاستِ

 پذیز اهىبى ٍاوسي ثذٍى طجیؼی حبلت ثِ ثبسگطت وِ داًٌذ هی آلوبًی ضْزًٍذاى

 آًدب تب وِ است ایي هب فزهَل ، خذیذ رٍسهزُ ّبی ثزًبهِ هَرد در تفىز در. ًیست

 .وٌین  دًجبل است السم وِ هحبفظتی ّزهمذار ثب را ثَدى ػبدی است هوىي وِ

 ثب ّب هحذٍدیت وبّص چگًَگی ٍ هىبى درثبرُ هب تصویوبت وِ سهبًی تب

 ضْزًٍذاى وِ دارین اطویٌبى ، ثبضذ داضتِ هطبثمت هؼمَل ٍ رٍضي هؼیبرّبی

 ثز ٍ ثبضذ ضَاّذ ثزاسبس ثبیذ هب تصویوبت. وٌٌذ هی حوبیت آًْب اس آلوبًی

 .وٌذ تأویذ ػفًَت خطز وبّص

 پٌح حذالل افزاد ٍلتی. است هحبفظت هَثزتزیي اختوبػی فبصلِ وِ داًین هی هب 

 وبّص تَخْی لبثل هیشاى ثِ اثتال خطز ، ثبضٌذ داضتِ فبصلِ ّن اس( هتز 1.5) فَت

 خطز ، وٌین حبصل اطویٌبى ثْذاضت اسبسی ًىبت رػبیت اس ثتَاًین اگز ٍ. یبثذ هی
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 رٍضْبی ثِ تَاى هی را ثبلیوبًذُ ثبلیوبًذُ خطزات. یبثذ هی وبّص ثیطتز حتی

 .وزد وٌتزل ضزایط ثِ ثستِ هختلفی

 

 ثحزاى هذیزیت ثِ پیَستِ ثْن خْبى یه چزا وِ است دادُ ًطبى گیزی ّوِ ، سَم

 هیبى در حتی اخیز سبلْبی در خبًجِ چٌذ ّوىبری هتأسفبًِ. دارد ًیبس خْبًی سطح در

 احتیبج یىذیگز ثِ چمذر ثیٌین هی وِ اوٌَى. است ضذُ دضَارتز ًیش ًشدیه هتحذاى

 هذیزیت ثِ لبدر تٌْبیی ثِ وطَری ّیچ. ثبضذ خطزی سًگ ثبیذ وًٌَی ثحزاى ، دارین

 ثزای وِ ًْبدّبیی اگز ٍ دارین احتیبج الوللی ثیي ّوبٌّگی ثِ هب. ًیست گیزی ّوِ

 .وٌین ّوىبری آًْب ثْجَد خْت در ثبیذ ، ًذارًذ وبفی ػولىزد دارًذ ٍخَد هٌظَر ایي

 تدْیشات هبًٌذ ضزٍری وبالّبی تَلیذ ایٌىِ ثِ تَخِ ثب ثبیذ ّب ارٍپبیی هب ، چْبرم

 تدذیذًظز سبسی خْبًی رٍیىزد چگًَگی در ثبیذ ، است حیبتی ارٍپب اتحبدیِ در پشضىی

 ّبی سًدیزُ ثبیذ ، هٌطمِ یب وطَر یه ثِ وبهل ٍاثستگی اس خلَگیزی ثزای. وٌین

 ّوىبری وبّص هؼٌبی ثِ سبسی خْبًی در ثبسًگزی اهب. وٌین هتٌَع را خَد تأهیي

 اتحبدیِ ػضَ وطَرّبی ثیي هطتزن ّبی تالش ، ثزػىس. ًیست الوللی ثیي ّبی

 ایي تَلیذ اس یبفتي اطویٌبى ثب. است دادُ سَق ٍاوسي سوت ثِ را پیطزفت ارٍپب

 خَاّذ هحتبطبًِ وبهالً ، ثبضذ دستزس در خْبى سزاسز در اگز حتی ، ارٍپب در ٍاوسي

 .ثَد

 

 اس ثسیبری در. وٌذ هی فزاّن را ّبیی فزصت ًیش ضزایط ایي ، ّب ثحزاى اوثز هبًٌذ

 ، اختوبع اس خذیذی احسبس: است آٍردُ ٍخَد ثِ هب در را ّب ثْتزیي ، ّب سهیٌِ
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 ًیست ضىی. خذیذ خاللیت ٍ پذیزی اًؼطبف ٍ دیگزاى ثِ ووه ثزای ثیطتز توبیل

 ٍ هطىالت ّوِ ٍخَد ثب اهب. ثَد خَاّذ سخت گیزی ّوِ هذت هیبى پیبهذّبی وِ

 دیگز خبّبی ٍ آلوبى در. ّستن ثیي خَش ّوچٌبى هي ، رٍ پیص ّبی لطؼیت ػذم

 .ّستین ، دارًذ را آى تَاًبیی هب ضْزًٍذاى ٍ لیجزال ّبی دهَوزاسی آًچِ ضبّذ
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