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شته      19-)عامل بیماری کووید SARS COV-2ویروس  سال گذ ست که در یک شت،   ( یک ویروس نوپدید ا بهدا

میالدی، خبر جهشی   2020اقتصاد و سیاست جهان را تحت تاثیر خود قرار داده است. در آخرین روز های سال       

وس در دست تحقیق است و ویروس ویرجهش در ویروس در صدر اخبار جهان قرار گرفت. اثرات این  این مهم در

 نامگذاری نموده اند.  VUI202012/01 را جهش کرده

 N501Yتغییر و جهش در ژن این واریانت جدید ویروس شننناسننایی شننده اسننت که مهمترین آنها  17تا کنون 

ست. کروناویروس از زائده های      ساخت پروتئین تاج ویروس ا ست که یکی از تغییرات رخ داده در ژن عامل   تاج ا

صال به گیرنده   ستفاده می کند و باعث عفونت و بیماری        ACE2مانند خود برای ات سان ا سلول های ان سطح  بر 

 می شود و تغییر در این ژن می تواند در میزان انتقال ویروس و بیماری زایی آن کاهش یا افزایش ایجاد نماید. 

نقطه مختلف، عموما  60در انگلسننتان )در بیش از  ابتال با ویروس جهش یافتهمورد  1108تا هفته سننوآ آ ر ماه 

شرقی و با    شرق و جنوب  سایی             در  شنا ست .  شده ا سایی  شنا سترالیا و  ابتال چند مورد مرکزیت لندن(،  در ا

موضننوا امتمال گسننترم بیماری در جهان در هفته های گذشننته را افزایش می دهد. در  ،دانمارک در آبان ماه 

راساس  بد ابتال، انگلستان تحقیقات اپیدمیولوژیک و ویروس شناختی خود را تشدید نمود.    آبان ماه با افزایش موار

ستندات موجود   ست و به         1399شهریور   30در با ویروس جهش یافته اولین مورد بیماری م شده ا سایی  شنا

  است .ه تدریج موارد افزایش مو یانه پیدا نمود

شواهد اولیه نشان می دهد که در مناطقی که این ویروس شناسایی شده است سرعت گسترم همه گیری باالتر         

دت بیماری ناشی از این واریانت کامل در مورد میزان سرایت و ش   در کشور انگلستان  بوده است اما هنوز مطالعات  

 نشده است و در گذر زمان می توان اطالعات دقیق تری را به دست آورد. همچنین هنوز مشخص نیست که در 
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نحوه تشخیص آزمایشگاهی و درمان دارویی با مونوکلونال آنتی بادی ها و روم هایی که مبتنی بر تداخل با آنتی 

 یجاد خواهد شد یا خیر.ژن های تاج است، آیا تغییری ا

 و یتشخیص   ناشناخته بودن میزان سرایت و شدت بیماری، وجود جهش در تاج که امتمال تغییر در روم های    

را مطرح کرده است )متی در مد امتمال(، باعث شده است    درمان اثربخشی  همچنین میزان در آینده و  رمانید

و پروازهای خود را به لندن، تعلیق  که کشننور های جهان نسننبت به این رخداد واکنش سننریعتری نشننان دهند  

 نمایند. 

سابقه سفر به کانون های آلودگی          شتن نظاآ مراقبت مرزی، آزمایشگاهی، سندرمیک دقیق و سریع و توجه به  دا

سترم همه گیری و دقت در نمونه گیری و ممل و نقل      سرعت گ ضر(، تحلیل های هفتگی  در اروپا )در مال ما

 . موضوعات در پاسخ به این رخداد مهم استایمن نمونه ها از مهمترین 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تا کنون جمعیت جهان را تشننکیل می دهند ، اما کل از  ٪3گرچه کارکنان ارائه دهنده خدمات سننالمت مدود 

 .مربوط به این گروه بوده است  COVID-19موارد گزارم شده ابتال بهاز کل  ٪14مدود 

ستا   سی کارکنا   در همین را ستر صلی  جمله از مفاظت فردیبه تجهیزات  سالمت  ناطمینان از د  نگرانی های ا

WHO  ست ست     گرچه همچنین  .ا شت د صیه به رعایت بهدا صابون یا         وتو ست ها با آب و  شوی مرتب د ست ش

با این وجود داده سازمان جهانی بهداشت می باشد از موارد مورد تاکیداستفاده از محلول ضدعفونی کننده دست   

ارائه دهنده خدمات  از هر چهار مرکز ،در سننطح جهانکه  ماکی از آن اسننت  UNICEF و WHO های جدید

  .سرویس های اولیه و پایه ای تامین آب می باشدفاقد  مرکز یکسالمت ، 

از نسبت  COVID-19نسبت کارکنان سالمت مبتال به  

 جمعیت آن ها به کل جمعیت جهان باالتر است.
 دبیر کل سازمان جهانی بهداشت 

14 December 2020 
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 دسترسی به آب  فاقد کلیه مراکز ارائه دهنده خدمات سالمت  جهان ، نیمی از در توسعه یافته   ترکشور کم  47در 

انواا عفونت ها قرار میابتال به خطر و بیماران را در معرض کنان سالمت  کارنه تنها   واموض این  و هستند  سالم 

رفع  .نیز خواهد شنندمقاومت میکروبی افزایش خطر  همچنینو ها زایمان ایمنی منجر به کمتر شننده  بلکهدهد ،

  است UNICEF و WHO برای یک اولویت فوری چالشاین 

 

 

 

 

از عواقب آن بر سایر گروه های  جوانان به طور کلی کمتر در COVID-19ی ه گیرمستقیم همدر مالی که اثرات 

 د .گرفته انهمه گیری قرار این بوده است ، اما جوانان به طور نامتناسبی تحت تأثیر عواقب طوالنی مدت سنی 

 : از جمله مهم ترین آن ها می توان به موارد زیر اشاره نمود

o  اختالل در روند تحصیل 

o دآ اطمینان اقتصادی ع 

o  از دست دادن یا فقدان فرصت های شغلی 

o  تاثیر بر سالمت جسمی و روانی 

o  آسیب های ناشی از خشونت خانگی 

 را تحت تاثیر قرار داده استمیلیارد دانش آموز  1بیش از  تقریباً تعطیلی مدارسدر دنیا ، همه گیری این  در طی

  .است ا از دست داده نفر شغل خود ر 1جوان  6از هر همچنین  و

از  ی برنامه ها   از شنننرکا تعدادی  با جوانان و   روم از جمله همکاری   ز چند  ا WHO اخیر طول مدت پاندمی    در

سکو     سف و یون صوص  هایی همکاریاقداآ به جمله یونی ست که از جمله این موارد  در این خ می توان به  نموده ا

 موارد زیر اشاره نمود :

 و جوانان COVID-19پاندمی 
 دبیر کل سازمان جهانی بهداشت

14 December 2020 
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o رات تحت هدایت جوانان در زمینه مقابله با اطالعات نادرست و سالمت روان ابتکا ازممایت و  تقویت 

o  کاهش  جهتمورد نیاز  و منابعارتباطی روم های  در خصنننوص ایجادجوانان بهره گیری از مشنننارکت

 در این گروه سنی COVID-19 خطر انتقال

o         جوانان در مورد رم ممایت از انجاآ طرح های نظر سننننجی در جوانان در زمینه بررسنننی آگاهی و نگ 

COVID-19 

چگونگی جستجو و استفاده جوانان از اطالعات  در خصوصزودی نتایج یک نظرسنجی جهانی  در همین زمینه به

 .منتشر خواهد شد COVID-19 آنالین

 

 

 

 

 

 

 

 

 تاکنون 2010از سال . پیشرفت خارق العاده ای داشته است  HIV-AIDS سال گذشته جهان در زمینه 10ی ط

 .کاهش یافته است %39و مرگ و میر ناشی از ایدز  %23 به میزان HIVعفونت جدید موارد 

ضننند  شنننمار مبتالیان تحت درمان     در مال ماضنننر  

ثبت شنننده میلیون نفر  26 معادلدر دنیا  ویروسنننی

است و این رقم به معنای آن است که در مال ماضر    

یا  با  12 در دن ندگی   HIV میلیون نفر  ند  میز  که کن

دف هدستیابی به  ، این شکاف  و رمان نیستند تحت د

یک         "جهانی مبنی بر   به عنوان  یدز  به ا یان دادن  پا

به خطر  را " 2030تهدید بهداشننت عمومی تا سننال 

 د. می انداز

 

 HIV/AIDSبر برنامه های COVID-19 تهدید پاندمی

 دبیر کل سازمان جهانی بهداشت

30 November 2020 
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شته است  همراه به نیز  HIV افراد مبتال به درعوارض و اثراتی جدی ،   COVID-19همه گیری شواهد   .دا برخی 

 در  COVID-19بتال به شننکل شنندید بیماری و همچنین مرگ و میر ناشننی از ابتال به   ماکی از افزایش خطر ا

سوی دیگر   م  HIVبه یانمبتال شد از  نیز تواآ   HIVاین افزایش خطر با ایجاد اختالل در درمان افراد مبتال بهی با

 شده است. 

که بر اساس نتایج ماصل از آن   کشور جهان نمود   127 دراقداآ به انجاآ پیمایشی   WHO ،در اوایل سال جاری 

سی بیماران      %25بیش از  ضد رترو ویرو سبی در درمان  را گزارم کردند. پس از HIV این کشور ها بروز اختالل ن

این از ابتدای ژوئن  جوامع ، نیز انجاآ مداخالت و اقداماتی توسنننا کارکنان سنننالمت و         و  WHOآن با ممایت    

 12کشننور تداوآ اختالل در روند درمان و  9در مال ماضننر فقا  کاهش یافته اسننت به صننورتی که %75میزان 

 ده اند.نموکشور کمبود  خایر دارویی ضد رتروویروسی را گزارم 

با سننازگاری  ، اقدامات و برنامه هایی نوآورانه و موثر جهتکشننورها از عدادی ت  COVID-19ل همه گیریدر طو

 بر روی زیرساخت را  COVID-19 سیاری از کشورها سیستم آزمایشدر آفریقا ، ب .ارائه داده انداین همه گیری را 

و مشاوره  قبل از تماس  روفیالکسی در تایلند دولت خدمات پ  .بنا کرده اندو سل   HIV آزمایشگاهی موجود برای 

سی با مردان   تلفنی ست را برای مردان دارای رابطه جن شورها برای ممایت از    مفظ کرده ا سیاری از ک امهبرن و ب

-HIV selfامکانات   مراجعه به کلینیک ها یا بیمارسنننتان ها ،           مردآ به و جلوگیری از نیاز   های خود مراقبتی 

testing  .را توسعه داده اند  

 

 

 

 

و ساخت دنیای پس از همه گیری به فعالیت و اقداآ رهبران ملت ها در   COVID-19برای پایان دادن به پاندمی 

 اریم :زمینه اصلی دار نیاز د 4

برای پایان دادن به ، زمینه اصلی و مورد نیاز جهت اقدام  4

 پاندمی ساختن جهان پس از و COVID-19 همه گیری 

 دبیر کل سازمان جهانی بهداشت

4 December 2020  
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 سرمایه گذاری بر روی واکسن ها برای خاتمه دادن به پاندمی  (1

  به ماصل شده است و    COVID-19در زمینه تولید واکسن موثر برای  نتایج خوبی  طی هفته های اخیر

شنایی نور انتهای تونل  شیم که     رو شته با شده ایم ، ولی باید به خاطر دا سادگی  ب نمیتوانیم نزدیک تر  ه 

شین   فقر ،یریم که در رگبار واکسن ها جهانی را بپذ شیه ن ال م توسا ثروتمندان و قدرتمندان لگد  یو ما

به طور عادالنه و یک بحران جهانی اسننت و راه مل ها باید به عنوان کاالهای عمومی پاندمی ین ا .شننود

ل جهان تقسننیم شننوند ، نه به عنوان کاالهای خصننوصننی که نابرابری ها را گسننترم می دهند و دلیدر 

این موضوا هم بین کشور ها و هم در داخل کشورها     .دیگری برای عقب ماندن برخی از افراد می شوند 

ست که    وظیفه محدود کردن نابرابری ها  صدق میکند.  ضوعی نی شود   مو شروا   بلکه پس از همه گیری 

 به پاندمی باشد.بخشی از پاسخ به عنوان باید 

 

 ی از پاندمی بعدیسرمایه گذاری در جهت آمادگی برای پیشگیر (2

برخوردار  COVID-19 ی مقابله با پاندمی برااز آمادگی الزآ ا وجود سالها هشدار ، بسیاری از کشورها     ب

صور می کردند     نبودند.  شتباه ت سیاری به ا سالمتی قوی     که ب ستم های  شان  سی شور  آنها از موجود در ک

،  داشنننته اند  بهترین عملکرد را گیری  در این همه بسنننیاری از کشنننورهایی که     خواهد کرد.  محافظت   

و سایر بیماری   SARS ،MERS  ،H1N1 طغیان هایکشورهایی هستند که تجربه اخیر پاسخگویی به    

،  پیش بینی مورد نیاز جهت   اقدامات  زمینه  اکنون همه کشنننورها باید در      .شنننته اند  های عفونی را دا 

همچنین واضح است که سیستم      .ی کنندبعدی سرمایه گذار  های حرانب کاهشو  کنترل،  پیشگیری 

سخ   جهانی آمادگی شت ابزاری قدرتمند  .نیاز به توجه داردنیز  برای پا قانونی  و مقررات بین المللی بهدا

تنها در  IHR که  نشان کرد البته باید خاطر .است ، اما کشورها باید از آن به طور موثرتری استفاده کنند

سخگویی  که مبتنی خواهد بودصورتی موفق   سیا    نیز شفافیت متقابل و  و بر اعتماد ، پا شروعیت  سی  م

 .قوی باشد
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 و رفاه آرامشسرمایه گذاری در حوزه سالمت به عنوان پایه و اساس  (3

ی ، اجتماع یبحران می باشد و مه گیری ثابت کرده است که بحران سالمت فقا یک بحران بهداشتی ن   ه

نفر معیشت خود را از دست داده اند ، اقتصاد جهانی پس    میلیون ها  .اقتصادی ، سیاسی و انسانی است      

 سیستم و به شدیدترین رکود تبدیل شده است ، شکاف های ژئوپلیتیک گسترم یافته" رکود بزرگ "از 

ست   سوال رفته ا سترده ای دارد و      .چند جانبه زیر  سالمتی تأثیرات گ سرمایه گذاری در  به خطرات کم 

 ما نیاز برخوردار میباشد.  مزایای گسترده ای از سالمت نیز  موزه ری در سرمایه گذا همان نسبت افزایش  

دستیابی همه ما چشم انداز  .داریمدر موزه سالمت و ارزم گذاری  چشم اندازبه یک بازنگری اساسی در 

 پایه ودر آن همه افراد بدون مواجهه با مشننکالت اقتصننادی به خدمات بهداشننتی   اسننت کهجهانی به 

ش وش . پتأکید کرده است   همگانی سالمت پوشش  بر اهمیت همه گیری فقا و  دارند دسترسی   ضروری 

 می شود.قوی ساخته  سالمتبر روی سیستم های  نیز همگانی سالمت

 

 سرمایه گذاری چندجانبه گرا در راستای حفاظت از آینده مشترکمان (4

ای آن را برطرف نخواهد  اما آسیب پذیری های ریشه به همه گیری کمک می کند پایان دادناکسن به و

پس از  .وجود ندارد یی هیچ واکسنننیآب و هوا اتتغییر و همچنیننابرابری  ،گرسنننگی  ،برای فقر  .کرد

،  2015در سنال   .پایان همه گیری ، ما با چالش های بزرگتری نسنبت به قبل از آن روبرو خواهیم شند  

 اهداف توسعه پایدار را با چشم انداز گسترده مردآ ، کره زمین ، رفاه ، صلح و مشارکت تصویب  دولت ها

ست      .کردند شده ا شاهد      جهان مول یک چشم انداز مشترک برای آینده جمع  سالهای گذشته  اما طی 

همبسنتگی  گی و ،هماهنهمکاری  ،همگرایی همه با هم ما باید یک بار دیگر  .واگرایی خطرناکی بوده ایم

و بیماری های همه گیر غلبه کرده است و ما نیز بر   مشکالت شریت قبال بر بسیاری از   ب .را انتخاب کنیم

مسننیری جدید پیش روی ما قرار دارد: مسننیری که ملتها در آن خود  .غلبه خواهیم کرد همه گیریاین 

آرزوها ، امیدها و با وان همسننفرانی را به عنوان رقبایی در یک بازی با جمع صننفر نمی دانند بلکه به عن

 .چشم اندازی که تاریخ مشترک و آینده مشترک ما را تأیید می کند .می بینند رویاهای مشترک
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را  مقاومت میکروبی بهپاسخ دنیا  به دو روم  لمداق COVID-19همه گیری موجود مطالعات اساس  بر 

 : تحت تاثیر قرار می دهد 

 

 در جریان پاندمی یمیکروبمقاومت میزان رشد روند یا کاهش ( تسریع 1

سریع و     COVID -19پاندمی تا کنون  سم های مختلف اثرات متفاوتی در هر دو زمینه ت از طریق مکانی

ست.      شته ا شد عفونت های مقاوآ به درمان در دنیا را به همراه دا به عنوان مثال همچنین کاهش روند ر

صان    ص شاهد  متخ ستفاده از آنتی بیوتیک ها  اف امر  شرایا  زایش ا ستری  در  سوی دیگر ب کاهش  و از 

ر این پاندمی باثر خالص  برآیند کلی و امامیباشننند . را  سننرپایی مراکز در از آنتی بیوتیک ها اسننتفاده  

 .هنوز مشخص نیستچگونگی سیر مقاومت میکروبی 

 

سترده تر ( 2 ضوع مقاومت میکروبی  ها توجهشدن   گ سط  به مو ست  ودر  سیا از جمله  گزاریح 

 انجام پژوهش های مرتبط و ها حمایت جلب ، ی مورد نیاز برنامه ها بودجهتامین 

ضوا توافق     صوص این مو سان    در خ شنا ست      کار صین امر بر آن ا ص ست   و متخ سیا شی از  های که   نا

جهانی " هدفبرای تحقق  را فرصننتهاییاز سننوی دیگر خطرات و از یک سننو   COVID -19ریگیهمه

 .به همراه دارد"  داروبه عفونتهای مقاوآ  مفاظت شده در برابر

برنامه  اثرات آن بر و COVID-19 همه گیری  

 میکروبی در دنیا مقاومت مهار
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صت ها  شامل افزایش درک    ی موجودفر ست  ضوا   ممکن ا شگیری و کنترل عفونت "از اهمیت مو ،  "پی

ایجاد   یا متی ،  ها  آگاهی از اهمیت آن  نیز و و برنامه های مراقبتی    آزمایشنننگاهی   ظرفیت های   افزایش 

و  مراقبت هادر زمینه اجرای شفاف تری جهت گفتگوی وزارتخانه ها در راستای سرمایه گذاری     یمسیر 

 پیشگیرانه باشد. خدمات

سوی دیگر  شدن  از  ستان   مراقبتی دربرنامه های  متوقف  سمت    ،  هابیمار شدن پژوهش ها به  معطوف 

سی ،  عف سترس   های کاهش بودجه یا متیونت های ویرو ست    برای برنامه در د سالمت جهانی ممکن ا

 .ار آسیب کندرا دچپاسخ به مقاومت میکروبی برنامه های 

مجموعه ای از  تبعات ناشننی از " گیرنده" با این وجود برنامه مهار مقاومت میکروبی به عنوان صننرفا یک

ست   اثرات صت را دارد  بلکهاخیر نی ضرورت دارد ( که   و  )این فر برنامه های مقاومت  به طور فعال شاید 

 . ترسیم کندرا   COVID -19 شرایا پس از پاندمیبرنامه های سالمت جهانی در میکروبی را در 

و  موربیدیتیکاهش  بیشننترین تاثیر در وامد و دارای برنامهک ی تنظیم گیچگون در موردکارشننناسننان 

شی از   شان کرد عفونت های مقاوآ به درمان ، مورتالیتی نا سیعی از  ه اخاطرن  برای راهکارهاند که طیف و

در دسننتور  (Anti-Microbial Resistance : AMR) برنامه مهار مقاومت میکروبی قرار دادن نحوه

  .مختلف قرار میگیرند گروهدو در به طور کلی وجود دارد ، که  برنامه سالمت جهانیکار 

   ه هم برای مقابله با    تمرکز بر آمادگی   جامع با  کلی و برنامه ای    ای معتقد هسنننتند که باید     عده

رنامه مهار مقاومت میکروبی نیز ب که تدوین شننودیا متی خطرات بیماری های عفونی  ی هاگیر

 .باشد ادغاآ شده  آنکامالً در 

   مبنی براینکه ادغاآ برنامه     برعکس را مطرح می کنند   در مقابل گروهی دیگر نظریAMR    با

ستند یا   سترده ه ستند وقایعی در برگیرنده  برنامه هایی که گ  که به ندرت به وقوا می پیوندنده

برنامه های مهار مقاومت میکروبی را     (مانند پاندمی ها     )میباشنننند   یا از شنننیوا کمی برخوردار  

 شود. می تحت تاثیر قرارداده و ادغاآ آن ها به سهولت انجاآ ن
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سان    کا شنا ضر هنوز  که  معتقدندر شواهد مربوط به  در مال ما

ست  ها پاتوژن دارویی در مقاومت  بر  COVID -19ر پاندمیتأثی  نیز و داده هامجم  نین، همچدر مرامل اولیه ا

در ارزیابی های اولیه آنها ،  های موجود نیز محدود می باشنند.انجاآ شننده بر روی داده قوی تجزیه و تحلیل های

ست:     ها پاتوژندارویی بر مقاومت   COVID -19خالص تأثیرچگونگی رابطه و میزان  متی شخص ا همچنان نام

 مجموا این و متی ممکن اسننتل اثر کاهشننی بر این روند داشننته تاثیر فزاینده و تعدادی از عوامچندین عامل 

  .عالوه بر این ، شواهد واضح هنوز در دسترس نیست .کنند تعدیلیکدیگر را  عوامل

صین امر    ص سایی کرد    عاملچندین  متخ شنا شی  با اثرند که امتماالً ه ارا  سعه مقاومت  افزای  ادر پاتوژن ه بر تو

 باشند:می  همراه

ضوا  و مهمترین  اولین شورها      های پروتکل مو سر ک سرا ستاندارد در  شورهای کم درآمد   ) درمانی ا  شامل ک

(LIC)    سا شورهای با درآمد متو شورهای با درآمد باال  و (MIC) ، ک تجویز آنتی بیوتیک های ( مبنی بر  HIC) (ک

یل نگرانی از   COVID -19 عالئم دارایبه هر بیمار    وسنننیع الطیف به دل باکتریال همزمان     عفونت  و 

ه ممکن ک ی میشننودبرای بیماران آنتی بیوتیکتعداد زیادی منجر به تجویز به طور طبیعی  که میباشنند

عدآ وجود علی رغم  ها باشننند . این پروتکلنآنها تجویز به نیازی   COVID-19بدون اسننت در دنیای 

 میزان بروز) COVID-19یان به   در مبتال عفونت باکتریایی   همزمان  بروز اطمینان قابل توجه از میزان     

بر  قابل توجه ، وجود دارد. اختالفات منطقه ای همچنین وجود اسننت( ومتفاوت  %7-50از برآورد شننده 

 .می باشدمورد نیاز در این زمینه اطالعات و تحقیقات بیشتری  به طور مشخصاین اساس ، 

 پاتوژن ها دارویی در بر مقاومت COVID-19تاثیر پاندمی 
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o  موضننوعات سننالمت و نیز ظرفیتهای بر سننایر  هاسننیاسننت ها و بودجه  فقدان محوریت،  موضننوا دیگر

برای تشخیص سل مقاوآ در برابر دارو( است     GeneXpert از دستگاه  مجدد اختصاصی )مانند استفاده   

شد     که شتر پاتوژن های مقاوآ در برابر دارو خواهد  سترم بی ضح ترین   ) .منجر به گ  در اینمثال  سل وا

 است(.زمینه 

در ها بر مصننرف آنتی بیوتیک کاهشییی اثرات که با  دارندز وجود عواملی نیبه طور همزمان  به نظر می رسنند 

سان   سترم مقاومت میکروبی همراه  امتماالً  وان شند  میتاثیر بازدارنده بر روند گ تند عبارآن ها که برخی از  با

 از: 

o               ترس از آلودگی به ویروس )و نیاز به دریافت خدمات درمانی گسنننترده( ، کاهش مراجعه جهت دریافت 

در مجموا ممکن اسنننت که به تعویق انداختن اقدامات معمول پزشنننکی همچنین مراقبت های اولیه و 

ماران شنننو     به مراجعه کمتر بی ند   د. متخصنننصنننان ن منجر  قد یت کاهش  به ویژه   معت ماران در   ویز بی

community settings   در دوران از نسخه های آنتی بیوتیکی  %80طبق برخی تخمین ها مدود که

بل توجهی در این زمینه دارد.       را تشنننکیل می  COVID -19 قبل از  قا این   تاثیر اگرچه  دادند، نقش 

که به دلیل برقرار نبودن فرصت مناسب  telemedicineافزایش استفاده از دنبال موضوا ممکن است ب

شود       شتر آنتی بیوتیک پروفیالکتیک  صی می تواند منجر به تجویز بی شخی ا تجهت انجاآ آزمایش های ت

 .شود خنثی دی م

o      برخی متخصصین معتقدند محدودیت های اعمال شده در جریان پاندمیCOVID-19 به ویژه تعطیلی

منجر خواهد شنند و این انتقال پاتوژن های مقاوآ در جامعه ها و فاصننله گذاری های اجتماعی به کاهش 

 . مطرح می باشد به ویژه در عفونت های منتقله از راه جنسی موضوا

 

o  عوامل بیماریزا از جمله پاتوژنو اقدامات کنترل عفونت ، انتقال  یبهداشت اصول  آگاهی از سطح  یش افزا

ها       یال  به آنتی میکروب قاوآ  به طور گسنننترده تری محدود     های م هد نمود را  عداد  اهش ک . خوا  مواردت

  .است ین موضوااز مستندات ا 2020در استرالیا در فصل شیوا آنفلوانزا در سال  ی گزارم شدهآنفلوانزا
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