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گزارش نهایی تیم ارزیابی طغیان
کروناویروس قم

1398 اسفندماه 19

در مورد گزارش
در این گزارش شواهد اپیدمیولوژیک� طغیان قم و منش�اء احتم�الی گ�ردش وی�روس
مورد بررسی قرار گرفته است، ضعف ه�ای س�اختاری سیس�تم بهداش�ت و درم�ان

نظ�ام م�راقبت و گ�زارشدانشگاه علوم پزشکی قم در حوزه های م�دیریت بح�ران
دهی، نظام مدیریت درمان بیمارستانی، س��اختار آزمایش��گاهی و آم��وزش بهداش��ت

 روزه تیم ارزیاب توض��یح6مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است و نتیجه مداخالت 
داده شده است.

برای حل چالش های سیستم در قم پیشنهاد شده� است که  تغی��یراتی در رون��د ثبت
و تعریف مورد بیمار انجام شود، ردیابی تماس های افراد بیمار به طور جدی دنب��ال

 انجام شود،� مدیریت بحران بیمارس�تانی ب�رمستند سازی اطالعات و یافته هاشود، 
سیستم درمان دانشگاه اعمال شده� و مشکالت آزمایشگاه دانشگاه به طور عاج��ل

حل شود. 

انتظار است نتایج این ارزیابی بتواند ب�رای ش�هرهای درگ�یر دیگ�ر کش�ور ن�یز کم�ک
کننده باشد.
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خالصه گزارش اپیدمیولوژیک
 در کشور با انجام آزمایش بر روی نمونه دو بیم��ار19 بهمن ماه اولین موارد کووید 30در تاریخ : مقدمه

 اس��فندماه،1که با تظاهرات پنومونی شدید در قم بستری شده و فوت شده بودند گزارش شد. در ت��اریخ 
 بهمن م��اه، تع��داد6تیم بررسی طغیان عازم قم شد که در زمان پایان ارزی��ابی و بازگش��ت ب��ه ته��ران در 

 نفر بیمار مشکوک به کرونا در دو بیمارس��تان  قم۳۲۰ نفر رسیده بود و 65بیماران قطعی در این شهر به 
بستری بودند.  

نین ش��یای تجار قمی ارتباط نزدیکی با تجار چینی داشته و شهر قم و ش��هر : شروع و انتشار اپیدمی
چین خواهر خوانده می باشند. تجار چینی در مناطقی نظیر شهرک صنعتی سلفچگان و کارخانجات دمپ��ایی

 ک��ارگر100قم مشغول به کار هستند و پیمانکار احداث راه آهن قم اصفهان، یک شرکت چی��نی ب��ا ح��دود 
 ه�زار20 دانشجوی چینی با خ�انواده خ�ود در دانش�گاه جامع�ه المص�طفی در کن�ار ح�دود 478می باشد. 

 ک��ارگر چی��نی ص��نعت11 نف��ر از 5محصل خارجی دیگر در ح��ال تحص��یل هس��تند. در ارزی��ابی تیم، نمون��ه 
 مثبت شد. عالوه ب��ر این دو نف��ر19 کارگر چینی منطقه آزاد سلفچگان برای کووید 18 نفر از 5دمپایی و 

از متوفیان صنعت دمپای که در روزهای گزارش طغیان ف��وت ک��رده ان��د هم ب��ا عالئم ب��الینی مش��کوک ب��ه
 مثبت شد. در تاریخچه آن ه��ا19کرونا فوت کرده اند که جواب آزمایش بستگان یکی از آن ها برای کووید 

ارتباط نزدیک با چینی های صنعت دمپایی در چند هفته قبل از مرگ وج��ود داش��ت. اک��ثر ک��ارگران ص��نعت
کفش و دمپایی در قم نیز از اتباع افغ�انی هس�تند. خ�انواده ه�ای افغ�انی و پاکس�تانی در هم�ه ج�ای ش�هر
سکونت دارند و با هم ارتباط نزدیکی دارند، و سطح بهداشتی پ��ایینی دارن��د. س��اکنین یکی از ک��انون ه��ای

 درصد پاکستانی بودن��د. ب��ا توج��ه ب��ه این مش��اهدات، این فرض��یه25 درصد افغانی و 25درگیر قم، حدود 
مطرح شد که احتماالً بیماری در ارتباطات با تجار چی��نی وارد ای��ران ش��ده و اتب��اع افغ��انی و پاکس��تانی در

انتشار آن نقش داشته باشند. 
ردیابی ویروس کرونا در نمونه های ذخیره شده دی و بهمن قم ک��ه ب��رای آزم��ایش آنفل��وانزا ارس��ال ش��ده

 بهمن ماه به بعد دارای عالئم بودند نشان داد. دسترسی ب��ه20 مورد دیگر بیماری را که از تاریخ 5است، 
نمونه های قبل تر به دلیل عدم نگهداری در بانک نمونه ها مقدور نبود.  

( که در بهمن ماه در قم بس��تری ش��دهSARI بیمار با سندرم بيماري هاي شديد و حاد تنفسي )186در بین 
 درصد( مشاهده شد. این میزان، در ماه مشابه سال گذش��ته ص��فر درص��د ب��وده3/4 مورد مرگ )8بودند 

است. 
 با توجه به شواهد جمع آوری شده و اینک��ه بیم��اران اولی��ه ب��ا م��رگ در:زمان احتمالی شروع اپیدمی

انتهای بهمن شناسایی شدند، ویروس احتماال حدود یک ماه قبل و در اوایل بهمن ماه وارد ش��هر قم ش��ده
است و اگر بپذیریم این بیماران احتماالً بیماران اولیه نبوده اند گردش وی��روس در ش��هر مرب��وط ب��ه  نیم��ه
دوم دیماه خواهد بود و در این صورت، ویروس فرصت کافی برای انتشار در شهر و ح��تی ش��هرهای دیگ�ر

کشور را داشته است.

:پیشنهادات
 بیم��ار شناس��ایی ش��ده اول در دو هفت��ه قب��ل از بس��تری، از طری��ق20پی گیری مکان های ت��ردد -1

شماره موبایل آن ها در حال انجام است تا بتوان در مورد انتشار آلودگی ب��ه س��ایر نق��اط ش��هر و
کشور توسط ایشان قضاوت بهتری به عمل آورد. 

پیشنهاد شد که تغییراتی در تعریف مورد بیم�ار انج�ام ش��ود، و م�راقبت ف�رد ب�ا تظ�اهرات ب��الینی-2
کروناویروس که با گرافی سینه تایید شده است نظیر فرد مثبت آزمایشگاهی باشد.

با توجه به آنکه پیش بی��نی می ش��د نمون��ه ه��ای قم در روزه��ا و هفت��ه ه��ای آتی بیش��تر هم ش��ود،-3
پیشنهاد شد مشکالت آزمایشگاه دانشگاه به طور عاج��ل ح��ل ش��ود ت�ا خودش��ان بتوانن��د آزم�ایش

نمونه های خود را انجام دهند. 
پیشنهاداتی ارائه شد تا تقویت سیستم ردی�ابی فع��ال در ش��بکه اف��راد مثبت و بیماری��ابی فع�ال در-4

افراد خانواده ایشان صورت پذیرد. 
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با توجه به آنکه ثبت اطالعات در مراکز بهداشتی، درمانی و بیمارس��تانها ب��ه ص��ورت دقی��ق انج��ام-5
نمی پذیرد، پیشنهاداتی برای تقویت سیستم گزارش دهی ارائه شد.
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 اسفندماه و بالفاصله پس از گزارش اپیدمی کروناویروس در قم، متعاقب تص��میم1در تاریخ 
مرکز مدیریت بیماری های واگیر و انستیتو� پاستور ایران، تیم بررسی طغیان عازم قم ش��دند ک��ه

این گزارش خالصه اقدامات انجام شده را مرور می کند.

تیم ارزیاب
 دکتر عبدالرضا میراولیایی )پزشک کارشناس مسوول مرکز مدیریت بیماری های واگیر(-
دکتر احسان مصطفوی )اپیدمیولوژیست و رییس مرکز تحقیقات بیماری های نوپدید و-

بازپدید انستیتو پاستور ایران(�
دکتر سنا عیب پوش )اپیدمیولوژیست و عضو تیم پاسخ سریع بیماری های عفونی انستیتو�-

پاستور ایران(

اهداف ارزیابی
ارزیابی اقدامات پیشگیرانه و کنترل انجام شده-
تعیین سیمای بالینی بیماران-
بررسی جهت یافتن منشاء احتمالی طغیان در قم-
 Contact tracingکمک به راه اندازی سیستم -
پیش بینی روند احتمالی آتی بیماری-

شیوه ارزیابی
در طول این ارزیابی، تیم ارزیاب، جلسات متعددی با ریاست محترم� دانش�گاه، م�دیر ک�ل بح�ران�
استانداری، معاون بهداشتی دانشگاه و معاونین و کارشناسان مسوول معاونت بهداش��تی برگ��زار
نم��ود و بازدی��دهایی را از بیمارس��تان، آزمایش��گاه، دانش��گاه جامع��ه المص��طفی، ح��رم حض��رت
معصومه، و منزل افراد بیمار ب�ه عم�ل آورده، پروتک�ل ه�ا و ف�رم ه�ای م�راقبت و گ�زارش دهی
بیماری و چارچوب مدیریت بحران� در دانشگاه مورد بررسی قرار گرفت و پیش��نهادات اج��رایی� و

عملیاتی در این� رابطه به دانشگاه ارائه� شد. 
اهم چالش ها و پیشنهادات� این ارزیابی به شرح زیر است:

الف- ضعف مدیریت بحران� در سطح دانشگاه
به نظ�ر می رس��د رییس، مع�اونین بهداش�ت و درم��ان دانش��گاه، ق��درت م��دیریت بح��ران-

شرایط فعلی را ندارند.  
یکی از چالش های این� بحران، گرفتار شدن مدیران ارشد و میانی دانشگاه به ام��ور غ��یر-

مرتبط و الجرم غافل شدن از مدیریت کیفیت ارائه� خدمات بهداشتی و درمانی در سطوح
محیطی می باشد.

 مع�اونت1 ، دفتر� مدیریت کاهش خط�ر بالیاcovid-19مشخص گردید از زمان اعالم پیدایش-
بهداشتی فعال شده و نسبت به برگزاری� جلسات هماهنگی، اقدام نموده است. در ارزیابی

چارت فرماندهی عملیات مشخص شد علی رغم تعیین نمودن اعضای چ�ارت و جانش�ینان ایش�ان و
صدور ابالغ، پرسنل مربوطه نسبت به شرح وظایف تعیین شده توجیه نمی باش��ند.

  صورت گرفته است.E.O.Pهمچنین� مدیریت صورت گرفته� در بحران� خارج از اصول 
در بحران� مذکور جدول اهم فعالیتهای مورد نیاز در قالب برنامه عملیاتی طراحی گردی��ده-

است. در این جدول اقداماتی که در مرحله آمادگی و پاسخ بای��د انج��ام� می ش��ده، لیس��ت
شده است. تعدادی از فعالیتها به مرحله اجرا درآمده اما در برخی به علت شروع اپیدمی

1 - DRMO  (Disaster Risk Management Office)
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این فعالیتها عملیاتی نش�ده اس�ت. پس از بررس�ی عملک�رد اج�زای تعری�ف ش�ده چ�ارت
فرماندهی حادثه،  نکات اصالحی به شرح ذی�ل جهت بهب�ود� م�دیریت بح�ران ب�ه همک�اران

حوزه معاونت بهداشتی توصیه گردید:�
  معاونت بهداشتی مجددا مورد بازبینی قرار گیرد.ICSچارت -
ستاد مدیریت بحران�  با رویکرد اصالحی جدید در معاونت بهداشتی تشکیل شود.-
برنام��ه� عملی��اتی در ش��رایط اض��طراری تهی��ه� ش��ده قبلی)توس��ط مرک��ز بهداش��ت-

استان(، مجددا� مورد بازبینی قرار گیرد.
حوزه عملیاتی سطح شهر بر اس��اس تجربی��ات علمی و عملی همک��اران ب��ه ن��واحی-

کوچکتری تقسیم شده و برای هر ناحیه یک نفر رابط مشخص گردد. این فرد ض��من
  معاونت بهداش��تی کلی��ه ام��ور بهداش��تی الزم در ناحی��ه مربوط��ه راICSهماهنگی با 

مدیریت می نماید.
ستاد بحران معاونت بهداشتی با حضور رابطین� نواحی یاد ش��ده ب��ه ص��ورت روزان��ه-

تشکیل جلسه داده و متناسب با گزارشات رسیده، مداخالت الزم انجام شود.

ب- ضعف نظام مراقبت� و گزارش دهی
عدم توجه به نظام مراقبت سندرمیک

در صورت جدی تر گرفته� شدن سیستم مراقبت� سندرمیک انتظار بود که چنین اپیدمی ای-
با تظاهرات� تب و پنومونی، حداقل چند هفته زودتر در شهر قم شناسایی و پی گیری الزم
برای تعیین عامل پاتوژن ایجاد� کننده آن صورت می گرفت. شواهد مشاهده ش��ده گوی��ای
آن است که احتماال گردش� ویروس به حدود یک ماه قبل از گ��زارش اولین م��وارد بیم��اری
بر می گردد و با وجود تاکید پروتکل کشوری کرونا ب��ر گ��زارش پنوم��ونی ه��ای بس��تری ب��ا
علت ناشناخته به عنوان مورد مشکوک ب��ه کرون��ا، این اتف��اق در س��طح دانش��گاه نیفت��اده

است.
لزوم اعمال تغییرات در روند ثبت و تعریف مورد

در چند روز گذشته پس از طغیان، تمرکز اصلی همکاران ص��رفا ب��ر بیم��اران ب��ا تش��خیص-
 م��ورد قطعی40آزمایش��گاهی ب��وده اس��ت ک��ه ت��ا زم��ان ارائ��ه این گ��زارش، ح��دود 

 بیمار بالینی مشکوک با تظ��اهرات300آزمایشگاهی گزارش شده بود. با این وجود حدود 
پنومونی عمدتا در بیمارستان های کامکار، فرقانی، علی ابن ابیطالب و امام رضا بس��تری
شده بودند.� پیشنهاد شد با توجه به تجربه چین و مح��دودیت� ه��ای تش��خیص آزمایش��گاهی،
اطالع�ات بیم�اران ب�الینی ک�ه تش�خیص احتم�الی کرون�ا ب�ر اس�اس گ�رافی س�ینه و نظ�ر
متخص�ص عف�ونی ب�ر آن ه�ا گذاش�ته ش�ده اس�ت ن�یز ب�ا مش�خص ش�دن وض�عیت بیم�ار

)تشخیص آزمایشگاهی/ بالینی( به لیست خطی بیماران اضافه شود.
با پی گیری به عمل آمده و با ابالغ ریاست محترم، یک کارشناس آمار دانشگاه ب��ه عن�وان-

مسوول استخراج و مدیریت� داده ه��ای بیمارس��تانی منص��وب ش��د و مق��رر گردی��د ایش��ان
لیست خطی بیماران� یک ماه اخیر با تظاهرات مشکوک به کرونا را تهیه� نماید. 

 دانشگاه، فرم لیست خطی مورد نیاز ب��رای بیم��اران کرون��ا نه��اییITدر جلسه با مسوول -
 بیمارستانی استخراج� شود.HISشد تا این اطالعات از 

کوتاهی در رویکرد صحیح به اطرافیان بیمار و افراد دارای تماس
 روزه افراد در تماس با بیمار در ش��هر14مشاهدات تیم ارزیاب نشان داد که ایزوالسیون -

قم عملیاتی نشده است و در نتیجه اطرافی��ان بیم��ار )اعم از خ��انواده و اف��راد� در تم��اس(
آزادانه� در شهر تردد داشته و برخی نیز به شهرهای دیگر مسافرت نم��وده بودن��د.� ت��ذکر و

هشدارهای الزم در این رابطه به ریاست دانشگاه و مسئولین امر داده شد. 
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ش��د.پیگیری روزانه اطرافیان بیمار توسط کادر بهداشتی مط��ابق دس��تورالعمل انج��ام نمی-
"آگاهی"، "مهارت" و "دقت" کارشناسان در انجام اق��دامات مربوط��ه در بازدی��دها و تهی��ه

 وجود نداش��ت. تیم ارزی��ابcontact-tracingها پایین بود، و فرمی برای نمونه و تکمیل فرم
های الزم را در مورد اصول و فرآیند� کار به کارشناسان ارای��ه نم��ود. ت��ذکرهای الزمآموزش

 اسفندماه تمامی نیروهای کارشناس برای پیگیری منازل5به مسئولین داده شد و در روز 
در سطح شهر پخش شدند. 

ال��ذکر در قم ب��هاطالعاتی که مسئولین ستادی در ابت��دا� راج��ع ب��ه اج��رای فرآین��دهای ف��وق-
اعضای تیم ارزیاب داده بودند، متاسفانه خالف واقع بود. 

ردیابی فاکتورهای خطر احتمالی برای ورود آلودگی به قم 
یکی از صنایع مهم قم، صنایع کفش و دمپایی می باش��د. در آب��ان م��اه امس��ال نمایش��گاه-

 نفر از صاحبان صنایع قم ش��رکت50کفش در گوانجوی� چین برگزار شده است که حدود 
 نفر از این افراد مجددا� در آذرم��اه امس��ال ب��ه چین رفت��ه ان��د ک��ه اینب��ار15داشتند. حدود 

بازدیدی از استان های مختلف چین داشته اند. در آذرماه و دی م��اه یکس��ری کارشناس��ان
 بهمن� م�اه نمایش��گاه بین المللی1چینی برای ادامه ارتباط�ات ب�ه قم می آین�د.� در ت��اریخ 

دمپایی در قم برگزار می شود که شرکت های چینی هم غرف��ه داش��ته ان��د. عالوه ب��ر این
 سال است که در ایران� در این ص��نعت مش��غول ب��ه10فردی چینی به نام آقای لی حدود 

ک��ار اس��ت ک��ه ک��ارگران چی��نی دارد و ماهان��ه ب��ه چین س��فر می کن��د. پس��ران� دو نف��ر از
متوفیان مشکوک به کرونا )آقایان ابوالقاسم کرمانی و حاج علی شعبان زاده( با چینی ه�ا
ارتباط کاری نزدیکی� داشته و در سفرهای به چین هم حضور داش��ته ان��د. در ارزی��ابی تیم،

 مثبت شد. عالوه بر این دو19 کارگر چینی صنعت دمپایی برای کووید 11 نفر از 5نمونه 
نفر از متوفیان صنعت دمپای که در روزهای گزارش طغیان ف��وت ک��رده ان��د هم ب��ا عالئم
بالینی مشکوک به کرونا فوت کرده ان��د� ک��ه ج��واب آزم��ایش بس��تگان یکی از آن ه��ا ب��رای

 مثبت شد. در تاریخچه� آن ها ارتباط نزدیک با چینی های صنعت دمپ��ایی در چن��د19کووید 
هفته قبل از مرگ وجود داشت. اکثر کارگران صنعت کفش و دمپ��ایی در قم ن��یز از اتب��اع
افغانی هستند که به نظر می رسد این� صنف ن��یز می توانن��د در انتش��ار آل��ودگی در ش��هر
نقش ایفا نمایند. خانواده های افغانی و پاکستانی در همه ج�ای ش�هر س�کونت دارن�د و ب�ا
هم ارتباط نزدیکی دارند، سطح بهداشتی پایینی داشته و با توجه به اینک��ه وض��ع اقتص��ادی
خوبی ندارند و تمام هزینه ه�ای درم�ان خودش�ان را بای�د بدهن�د ت�ا ح�د امک�ان ب�ه مراک�ز
بهداشتی و درمانی مراجع�ه نمی نماین�د. س�اکنین یکی از ک�انون ه�ای درگ�یر قم )خیاب�ان

 درص�د پاکس�تانی هس��تند. این فرض�یه� مط�رح� می25 درص��د افغ��انی و 25حائری( حدود 
شود که بر اساس این شواهد ممکن است بیماری در ارتباطات با چینی ها ب��ه ای��ران� وارد

و اتباع افغانی و پاکستانی در انتشار آن نقش داشته باشند.
مشخص شد چینی های س��اکن در قم عم��دتا دو دس��ته اف��راد می باش��ند. در ح��ال حاض��ر-

 دانشجوی چینی با خانواده خود در دانشگاه جامع��ه المص��طفی در کن��ار ح��دود478حدود 
 هزار محصل خارجی دیگر� در حال تحصیل� هستند. دانشگاه جامعه المصطفی همکاری20

الزم را با تیم ارزیاب به عمل نیاورد با این وج��ود، مش��خص ش��د تع��دادی از محص��لین این
دانشگاه سابقه سفر از چین در ماه گذشته را داشته اند که از ایش��ان نمون��ه گ��یری ش��د.
الزم به ذکر است که یکی از اساتید جامع��ه المص��طفی ج��زء م��وارد قطعی آزمایش��گاهی

 نفر کارگر چینی در پروژه ه��ای ص��نعتی20فعلی محسوب می شود. عالوه بر این، حدود 
سلفچگان مشغول کار هستند که نمونه گیری از ایشان هم انجام� شد. 
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جامع��ه المص��طفی آش��تیان و ح��وزه  دانش��جوی� خ��ارجی در 600مشخص شد ک��ه ح��دود -
خ��اتم االنبی��ا ش��هر اراک تحص��یل می کنن��د و ارتب��اط ن��زدیکی� ب��ا جامع��ه علمی��ه حض��رت

المصطفی قم دارند که احتمال انتقال آلودگی توسط آن ها به اراک قابل بررس��ی اس��ت.
در روز س��وم حض��ور تیم ارزی��اب، ی��ک م��ورد مثبت در ح��وزه جامع��ه المص��طفی آش��تیان

گزارش شد.
بر اساس اطالعات تکمیل شده لیست خطی، نقشه سازی مح��ل اس��کان بیم��اران انج��ام-

 درصد موارد گ��زارش25شد. نکته قابل تامل در این رابطه آن بود که محل اقامت حدود 
ش��ده و اولین م��وارد ب��ا تش��خیص� قطعی آزمایش��گاهی در ش��عاع تقریب��ا ی��ک کیلوم��تری
بیمارستان کامکار واقع شده است و با توجه به نبود سیستم تهویه مناس��ب و جهت وزش
بادها در شهر قم، این فرضیه مطرح است ک��ه احتم��اال بیمارس��تان ب��ه محلی ب��رای پخش

آلودگی در شهر تبدیل شده است. 
پیمانکار قرارگاه خاتم سپاه برای احداث راه آهن قم اصفهان یک شرکت چی��نی ب��ا ح��دود-

 کارگر می باشد که حدود دو ماه پیش که کارگران آن ها برای تعطیالت به چین رفته100
اند فقط تعداد محدودی از آن ها برگشته� اند. در عین حال گفته می ش��ود در پ��روژه ه��ای
هسته ای فردو و موشک سازی در اطراف دریاچه نمک نیز تکنسین� های چینی مشغول به
کار می باشند که احتمال واردات بیماری توسط آن ها هم وجود دارد. امکان دسترس��ی و

بررسی ایشان توسط تیم ارزیاب فراهم نیست.
 کارگر چینی18 نفر از 5 کارگر چینی صنعت دمپایی و 11 نفر از 5در ارزیابی تیم، نمونه -

 مثبت شد.19منطقه آزاد سلفچگان برای کووید 
ردیابی ویروس کرونا در نمونه های ذخیره شده دی و بهمن قم که برای آزمایش آنفل��وانزا-

 بهمن� ماه ب��ه بع��د دارای عالئم20 مورد دیگر� بیماری را که از تاریخ 5ارسال شده است، 
بودند نشان داد. دسترسی به نمونه� های قبل تر به دلیل عدم نگهداری در بان��ک نمون��ه ه��ا

مقدور نبود.  
( ک��ه در بهمن� م��اه درSARI بیمار با سندرم بيماري هاي شديد و حاد تنفس��ي )186در بین -

 درصد( مشاهده شد. این میزان، در ماه مشابه3/4 مورد مرگ )8قم بستری شده بودند� 
سال گذشته صفر درصد بوده است. 

عدم مستند سازی اطالعات و یافته ها 
مس��تند س��ازی و جم��ع آوری دیت��ا و تب��دیل آن ب��ه اطالع��ات قاب��ل ارزی��ابی جهت ط��راحی-

مداخالت الزم و ارائه� گزارش به سطوح باالتر یکی از چالشهای جدی م��دیریت بح��ران� در
استان می باشد.

ه�ا و کارش�ناس مس�ئول آنلیست خطی به روز شده بیماران در اختیار م�دیرگروه بیم�اری-
نبود. 

دقت کارشناسان در تکمیل مشخصات کلیدی بیمار مطلوب نبوده و بس��یاری از اطالع��ات-
کلیدی اپیدمیولوژیک،� سطحی و غیراختصاصی تکمیل� شده بود. 

ال��ذکر توس��ط تیمه��ای ف��وقه��ای ف��نی در ح��وزه و حمایتدر تمامی روزهای بازدید، آموزش-
ارزیاب ارایه شد و بر اهمیت موضوع تاکید گردید. 

ج- ضعف نظام مدیریت درمان بیمارستانی
با توجه به مشاهدات انجام شده در قم، باید حساسیت بیشتری� در انتخاب بیمارستان ه��ای معین
کرونا در دانشگاه های کشور از نظر نیروی انسانی، تجهیزات� و مدیریت بیمارستان صورت گ��یرد

تا شاهد تجارب بهتری در سایر شهرهای کشور باشیم. 
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بیمارستان های معین دانشگاه علوم پزشکی قم از نظر زیرس�اخت ه�ای اولی��ه الزم ب��رای ایف�ای
چنین نقش مهمی دارای چالش های جدی هستند به گونه ای ک��ه مثال ات��اق ایزول��ه فش��ار منفی و

دستگاه سی تی اسکن در اغلب آن ها وجود نداشت.
بحران ریزش کادر درمانی در بیمارستان

اکثر قریب به اتفاق پرس��نل بیمارس��تان وحش��ت زده، نگ��ران� از س��المتی خ��ود و اق��وام و-
خسته به نظر می رسیدند و آگاهی مناسبی از ش��دت و بیم��اری زایی وی��روس و راه ه��ای
پیشگیری از آن نداشتند. تعداد قابل توجهی از پرسنل به دلیل مشکالت بیم��اری زمین��ه ای
یا بارداری مرخص شده بودند، تعدادی از نیروهای ط��رحی، دانش��جو و بعض��ا رس��می و ب��ا
سابقه به دلیل ترس در محل کار حاضر نمی شدند و در نتیجه� بار کاری زیادی ب��ر پرس��نل
مح��دود ب��اقی مان��ده وارد ش��ده ب��ود و این موض��وع ب��ازدهی مناس��ب ایش��ان را هم تحت
الشعاع قرار داده بود. در این میان، بروز بیماری ب��ا عالئم مش��ابه در س��ه نف��ر از پرس��نل
بیمارستان باعث تشدید وحشت پرسنل ش��ده ب��ود. الزم اس��ت ب��رای تق��ویت انگیزش��ی و
حمایت روحی و روانی ایشان و افزایش� آگاهی از بیماری اقدام عاج��ل ب��ه عم��ل آی��د. این
موضوع باید درس آموخته� ای برای سایر بیمارستان های درگیر احتمالی در سراسر کشور

باشد و اقدامات پیشگیرانه برای عدم تکرار تجربه� مشابه صورت گیرد.
این حس در اکثر پرسنل بهداشتی و درمانی بیماران وجود داشت که بیماری زودتر از این-

مورد شناسایی قرار گرفته بوده است ولی به دالیلی اعالم رس��می نگردی��ده اس��ت و این
موضوع باعث تشویش اذهان ایشان و بی اعتمادی به سطوح باالتر مدیریت شده بود.

در جلسه با رییس دانشگاه، بر لزوم حمایت مادی و معنوی ب��ه پرس��نل بیمارس��تان تاکی��د-
شد و ایشان قول پرداخت پاداش مالی به این پرسنل در روزهای آتی را دادند.�

فقدان مدیریت بحران بیمارستانی
 روز بازدی��د، ش��رایط مالق��ات هیچک��دام از م��دیران درم��ان دانش��گاه ف��راهم نش��د.5در -

تذکرهای الزم به مسوولین دانشگاه داده شد تا مدیریت بحران بیمارستانی در بیمارس��تان
مورد بازدید )کامکار( ارتقای قابل توجهی پیدا کند و برای س�ایر بیمارس�تان ه�ای معین در

سراسر کشور، باید اقدامات آموزشی الزم صورت پذیرد.
وضعیت مدیریت واح��د اورژانس ب��ه ص��ورتی ب��ود ک��ه همراه��ان بیم��اران پس از اطالع از-

بستری بیماران کرونایی در این بیمارستان، بعضا ترجیح� می دادند� که بیم��اران خ��ود را ب��ه
سایر بیمارستان ه��ا جهت بس��تری اع��زام نماین��د ک��ه این موض��وع می توان��د ب��اعث پخش

بیماران احتمالی در سایر بیمارستان های شهر و استان ها دیگر شود.
تخت های بیمارستان کامکار تقریبا به صورت کامل پر شده بود و اتاق های ایزوله از نظر-

کمی و کیفی دچار چالش جدی بود. 
توجه به تامین وسایل حفاظت فردی کافی و مناسبعدم 
در دو روز اول بازدید، تقریبا تمامی پرسنل، از نبود وسایل حفاظت فردی کافی و مناسب-

شکایت داشتند. در اکثر م��وارد، پرس��نل از ماس��ک ص��نعتی  اس��تفاده می کردن��د.� در عین
حال پرسنل بیمارستان آگاهی کافی از سطح مورد نیاز حفاظت فردی نداشتند.

پرسنل بیمارستان هنوز اطالع کافی در مورد سطح وسایل حفاظت فردی الزم نداشتند. -
نظارت مناسبی بر رعایت اصول حفاظت فردی توسط همراه��ان� بیم��ار و رفت و آم��د آن-

ها صورت نمی گرفت که این مساله در گسترش بیماری نقش مهمی می تواند ایفا نماید.
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ترخیص با رضایت بیماران
هنوز ترخیص بیماران عفونی مشکوک با رضایت بیماران در بیمارستان در حال انج��ام می-

باشد که این موضوع در گسترش بیماری در کشور می تواند چالش جدی ایجاد� نماید. باید
برای حل این مساله در این بیمارستان و بیمارستان مشابه در کشور اقدام عاجل ص��ورت

گیرد.
به دلیل کمبود امکانات مراقبتی� ویژه مانند ونتیالتور، بعضی از بیمارانی ک��ه رون��د بهب��ودی�-

نسبی را طی کرده اند قبل از بهبود کام��ل، ب��ا نظ��ر ک��ادر درم��انی از بیمارس��تان م��رخص
شده و باعث پخش آلودگی می شوند. 

عدم ارسال نمونه معرف بیماران به آزمایشگاه
تاکنون تمرکز بر ارسال نمونه، بر ارسال نمونه بیماران با سن باال و دارای بیم��اری زمین��ه-

ای بوده است که مقرر شد نمونه های ارسالی به آزمایشگاه از افراد� بستری سنین پ��ایین
تر و بدون بیماری زمینه ای هم اخذ شود تا بتوان قضاوت به��تری از وض��عیت بیم��اران ب��ه

دست آورد. 

د- ضعف ساختار آزمایشگاهی
بازدید از امکانات آزمایشگاهی شهر قم به عمل آمد.  -

الف- آزمایشگاه مرجع سالمت دانشگاه
فضای فیزیکی آزمایشگاه مطلوب ارزیابی شد و تنها چالش وجود بخش خ��دمات ب��ه کودک��ان-

گ��ردد� پس از گ��ذر ازباشد. پیشنهاد میتاالسمی و هموفیلی در طبقه فوقانی این آزمایشگاه می
این بحران، تدابیری جهت انتق��ال مک��ان آزمایش��گاه و ی��ا بخش هم��وفیلی جهت ت��امین ایم��نی�

بیماران اندیشیده شود. 
های اصلی این آزمایش��گاه اس��ت. پ��رداخت�مشکل کمبود� نیروی انسانی کماکان یکی از چالش-

 ن��یروی کمکی اع�زام ش�ده ب��ه آزمایش�گاه )حق��وق وزارت ک��ار( متناس�ب ب��ا حساس��یت2به 
باشد. موضوع و سختی کار شبانه روزی ایشان در این موقعیت حساس نمی

Real مورد در روز، آزمایشگاه نی��از ب��ه ی��ک دس��تگاه 200برای افزایش� ظرفیت آزمایشات به -
time PCRباشد.  )بصورت امانی یا خریداری( می

ب- آزمایشگاه خصوصی بوعلی قم

 آزم�ایش همزم�ان و360 و دس�تگاهی ب�ا ق�ابلیت انج�ام multiplexاین آزمایشگاه مجهز� ب�ه کیت 
 هزار تومان بوده و برای400باشد. هزینه� پیشنهادی آزمایشگاه برای انجام هر تست، اتوماتیک می

تسویه حساب، به دلیل شرایط موجود استان، انعطاف وجود خواهد داشت. 

ه- آموزش بهداشت  
ترس ایجاد شده در شهر قم بسیار بیشتر از واقعیت بیماری است و به نظر می رسد باید-

برای آموزش پرسنل بهداشت، درمانی و جمعیت عمومی در قم و سایر ش�هرها اق�دامات
عاجل انجام شود.

باید مشاوره های الزم به متولیان استان برای تصمیم گیری مبتنی بر ش��واهد جهت ادام��ه�-
تعطیلی یا برقراری کالس های درس مدارس و دانشگاه ه��ا و مک��ان ه�ای تجم��ع عم��ومی

اعم از مکان های زیارتی، تاالرها، نمایشگاه های بهاره و ...  صورت گیرد. 
در صورت عدم امکان تعطیلی حرم حضرت معصومه و ام�اکن زی�ارتی دیگ�ر، پیش�نهادات�-

الزم برای کاهش خطر انتقال بیم��اری ب��ه زوار و خ��ادمین این ام��اکن ب��ه ریاس��ت مح��ترم
دانشگاه داده شد.
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