
 

 

 

 

 

 تنظیم شده است.  9/9/9911 تا 91/99/9911در استان اصفهان از تاریخ   91-تحلیل زیر بر اساس اطالعات مرتبط با همه گیری کووید

به  91-زان بروز و کشننندگک کووید یدر دو نمودار روبرو م 

از دوم اسننفند ماه   RT-PCRتفکیک هفته و نتیجه آزمایش 

در استان اصفهان آمده است. در   9911تا سنوم اردیبهشت  

بروز موارد مثبت و موارد کل ( 9911هفته اول ) اسفند ماه  4

)موارد منفک و مثبت( رو به افزایش بوده اسننت اما تا هفته 

 مشاهده در بروز را  قابل مالحظه ایتغییرات  ریباًقهشتم ت

روز موارد دارای عالمت ب . البتنه در هفته هشننتم کنیمنمک 

مثبت یا منفک داشته   RT-PCR)چه آنها که نتیجه آزمایش 

دار خود در طک دوران همه گیری مک قانند( بنه بنایتری  م   

 رسد.

ای  امر مک توانند ناشننک از فیالیت مراکز  بت موارد          

و موارد  لسنراایک باشد. در هفته نهم شاهد کاهش بروز ک 

مثبت هسننتیم که مک تواند نشننان دهنده تا یر مداخالت 

 انجام شده از ابتدای سال یا در هفته های ابتدای سال باشد.

 91-که کشندگک کووید  )اایی  صفحه( در نمودار دوم        

را در همان دوره   RT-PCRته و نتیجه آزمایش به تفکیک هف

 99نشنان مک دهد حاکک از آن است که میزان کشندگک از  

درصند  در هفته او شرو  شده و  با مقداری نوسان از هفته  

انجم سیر کاهشک به خود گرفته است. اما میزان کشندگک 

در افرادی که نتیجه آزمایش مثبت داشته اند از هفته چهارم 

تفاوت های محسنوسک را نشان نمک دهد. در آخری   د یبه ب

در حالک که درصنند رسیده است  29/1به  ای  میزان  هفته

ای  امر از درصنند است.  9/9میزان کشنندگک در کل موارد  

 آنجا ناشک مک شود که با افزایش بیماریابک تیداد موارد 

 

 
 و تاس ک تیداد موارد مرگ موارد بستری احتمای تغییرات محسوسک نداشتهلیافته است وعالمت در مخرج کسر محاسبه میزان کشندگک افزایش دارای 

  درصد موارد را شامل مک شوند و قاعدتاً مرگ و میر هم ندارند(. 93به همی  علت شاهد کاهش میزان کشندگک بوده ایم )تیداد موارد سراایک حدود 

بط است ها مرت در بی  بیماران بستری را متا ر مک کند و به ارایه خدمات درمانک بیمارستانیماری بجدا از عواملک که میزان کشندگک  نکته قابل توجه:*

 .تشدید بیماریابک مک تواند نمای واقیک تری از کشندگک بیماری را در کل افراد دارای عالمت به نمایش بگذارد

 کمیته اپیدمیولوژی دانشگاه
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