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 سردبیر محترم

در ایران، در بهمن  COVID-19اولین بیمار مبتال به 
در قااگ ااا ار. اان  ایاان بیمااار ب اان ا   8931ماا  اااا  

بستری به علا  نوممام ب بانون علا  موابد و بانون 
هاای رویاین، اواااایب اان  بیماار اااب ه نااخ به درمان

کارد مسافرت اخیر یا یماس با مسافر دیگری را ذکر  مب
راان ایان بیماار ا  قریات ا ت اا  بیمااری در ر مبو به  ظ
( آلمد  ان  بااان  مامارد Local Transmission) موط ه

در ایران، در  ظاا  مراقبا  در  COVID-19قبلب مبتال به 
 یارهاای بای  ظر ارفته ان  یوبید داد   ون ن و برراب

( در قاگ و Primary Case)  ی  در نینا کردن ممرد اولیاه
ت بمد  احتماال مبتالیان قبلاب، م یارهاای  ظاا  ایران  اممف

مراقباا  در  ظاار ارفتااه ااان  باارای افااراد مواا م  را 
 نااااتون  یاارا در آن  مااان بیمااارا ب مواا م  در  ظاار 

ااان ن کااه عااالو  باار عالیااگ بیماااری، ااااب ه ارفتااه مااب
مسافرت یا یماس   دیک باا مساافر باه موااقت درایار را 

باالیوب بیماار ب ان ا   وان  که وض ی دااته بااون، یا این

باا یمهاه   (8)یر اامدرو  به ا ل غیرقابل ا تظاری وخیگ
عالیاگ  COVID-19به ایو ه درصن  یادی ا  مبتالیان به 

خفیف دار ن و یا در صمرت بستری با اقنامات حماایتب 
 کوون این افراد قبت نروی ال یوابیدبهبمدی  سبب نینا مب

آ فاامال  ا و در ایااران دو  ظااا  مراقباا  ااابه داد   واان ن 
هاای یوفساب اختال  انین یوفساب در خوامب بیمااری

ران این دو  ظاا  مراقبا   یا  باان، به  ظر مببرقرار مب
در  مااان مواااار، اااروم انیاانمب را اوااااایب  تما ساا  

 انیانمیملمیی ی ااممب هاایکوان  در آمری اا  یا  بررااب

(Genomic Epidemiology وان داد که ایان ویاروس  )
هفته در هم ی  محلاب در حاا  اارد.  6حناقل برای 

بمد  اا   انینمب در بسیاری ا  کومرهای دیگار  یا  باا 
  (2،9)یاخیر اوااایب ان

 ااهااای قبلااب کرو اادر کواامر  ااین ب اان ا  ق یااان
نون علا  ایاااد اب بااراقب  نوممم ااا  ظاا  مااهویروس

  (4)ان
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درهاه  91در این  ظا  مراقب ، بیماران با یر باالی 

اااراد، عالیااگ رادیمارافیااک نومماام ب و عاان  اااا تب

رو  درمااان ااااتا نارد  باا   9-5رغااگ بهباامدی علااب

در  ین  ی  در همین  ظاا   COVID-19ام ن  ق یان مب

البته در  ین، به علا   اااواخته   (5)اایب انمراقب  اوا

بمدن ویروس، کوتر  ق یان بایاخیر ا اا  ان، اماا ا تظاار 

رف  ب ن ا  اوااایب ویروس، اایر کومرها عمل رد مب

بهتری دااته بااون  البته ی ب ا  علل اوااایب دیرهوگاا  

ان بنون عالم  و یا با عالیگ خفیاف ق یان، وهمد مبتالی

هاای دیگار در ا ار با یمهه به احتما  وقمم ق یان  (6)بمد

یمصاایه  ،(7)هااا بااه خواامب در موط ااه ماااکرو اااویروس

هایب ما ون  ظا  مراقبا  نوممام ب بانون امد نروی لمب

ااا ی اامد و همیواین  ظاا  عل   ین در ایاران باممب

هاای یوفساب باا یمهاه باه های ماریب  باا بیمااریمراقب 

در کوامر برو رااا ب  COVID-19های ق یاان ویژاب

یارین میا ان هاایب کاه بتما ان باا کاگالگمریتگ ،(1)اردد

 یرین یاخیر، اروم ق یان را در مواقتهونار کاذب و کگ

 مبتلف کومر هونار دهن 
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