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 فهرست مطالب
 

 صفحه                                                                                                              عنوان

 

 الف                                                                                         داشت                       یاد

 1                                                                  91-کووید مرض یاپیدمیولوژ منظر و  پس

 COVID-19                        26 ۀتشخیصی معایناتتحقیق در مورد تظاهرات رسیری و 

 COVID- 19                                                      41 بیامریبررسی معاینات البراتواری 

 68           و تشخیص تفریقی آن( 91-ویدو ک) 9191شناسایی خصوصیات ویروس کرونا 

 COVID-19                                                                                  81  مرض اختالطات

 100                                                         91-و انذار مرض کوویدبررسی تداوی، وقایه 

 132                                                                                      بررسی ادویۀ ضد ویروسی

 



 

 أ
 

 اشتدیاد

 در بوده؛ حیوانات ها اصلی آن انمیزبان که است یهای ویروس از بزرگی ۀخانواد کرونا

 .شوند می حیوانات پستاندار و پرندگان در یمهلک های بیامری باعث هم، اوقات از بعضی

 های بیامری و ها رسایت منوده انسان به آلوده حیوانات از ،کرونا ویروسانواع  از برخی

 ویروسانواع  از یتعداد یک ،هگذشت سالهای در .انسانها به وجود می آورند را در مختلفی

را به  یزیادمرګ و میر  که  بود، ها رسایت منوده به انسان MERS و SARS مانند ،کرونا

هان به و در شهر و  (nCoV)ویروس جدید کرونا  ،.م 2019در اواخر سال  .همراه داشت

افزایش یافت و با ګذشت  یواقعات آن به صورت چشمګیر  که ها رسایت منود، انسان

 .ندرا به میان آورد یی ګرفته و پاندیمیبه خود شکل جهانی را  ،کوتاهی زمانمدت 

اپریل سال   11امراض اروپا، به شکل مجموعی تا  ۀوقای مرکز کنرتول و گزارشبه اساس 

موارد مثبت بیامری  1653204 ، به تعداد( کشور 207تقریباً ) میالدی در سطح جهان  2020

 102088مورد آن از بیامری بهبود یافته،  388555 به تعدادداده شده، که  گزارش 19 -کووید

 .دنباش تا اکنون دارای انتان فعال میآن، مورد  1162561 به تعدادو مورد آن فوت منوده 

میالدی در  2020فربوری سال  22به تاریخ  ،در افغانستان COVID-19مثبت  ۀقعاولین وا

 از شهر قم کشور ایران به والیت هرات برګشته کهاین شخص  .ده استګردیهرات ثبت 

.رخصت شد از بیامرستان از تداوی و صحت یابی پس بود،

در کشور سیر صعودی را اختیار منوده و تا   COVID-19با ګذشت زمان، واقعات بیامری 

به شکل رسمی توسط وزارت  میالدی تعداد واقعات مثبت مرض که 2020اپریل سال  11

 2020اپریل سال  11)تا اکنون  .مورد رسیده است 555کشور اعالن شده به  ۀصحت عام

واقعه دارای  505و  فوت منودهواقعه  16بهبود یافته،  هواقع 32واقعه،  555از جمع ( میالدی

.دنباش میبیامری 

باشد،  واقع شدهثابت  ومؤثر  COVID-19که در وقایه و تداوی بیامری  ارویید ،تا اکنون

  هم اکنون؛ نشده استتأیید ( FDA) اروی ایاالت متحدۀ امریکاغذا و د سازماناز سوی 

یقات تحت تحقیق بوده و با تکمیل شدن تحق این بیامری داروها برای درمان ی از تعداد

موثر  چه حدتا   SARS-CoV-2در از بین بردن ویروس  دارو ها، معلوم خواهد شد که این

-SARSزمایشات البراتواری باالی آ های ضد ویروسی که در  دارو یکی از این .است

CoV-2  عبارت از  ،مؤثر تثبیت شدهRemdesivir  باشد می. 
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Remdesivir  وده که به شکل وریدی توصیه زمایش بآ ویروسی تحت  ضداروی دیک

را نهی  RNA ترانسکریپشنمراحل اول باشد؛ این دارو  وسیع ساحه می تأثیراتدارای  ،شده

زمایشی آ در تحقیقات  اروین دا وهبر عال ؛ ی می منایدمنوده و از تکرث ویروس جلوګیر 

مؤثر بوده و مؤثریت خویش را باالی ویروس های  SARS-CoV-2باالی 

در  هم اکنون Remdesivir .در داخل عضویت نیز نشان داده است  Betacoronaدیګر

تازه ترین معلومات . مورد بررسی قرار داردکلینیکی  یزمایشآ و  یتحقیقات مختلف مراحل

قابل دسرتس  ClinicalTrials.govویب سایت در  ،به روز شده در رابطه به این دارو

 .صورت خواهد گرفتقضاوت ارو تحقیقات در مورد مؤثریت این د با ختم این؛ است  

مرکز علوم طب اکادمی علوم افغانستان همیشه تالش منوده که پتالوژی های حاد و مزمن 

با نرش جدید  ؛یک سواز تا  ،و بررسی قرار بدهد تحقیقمورد  ،را کشور نو پیدا درشایع و 

میزان  ر،و از سوی دیگ، بیابدواقعات این مرض در کشور کاهش ترین تحقیقات علمی 

همچنان  .، بلند برودامراضعامه در جهت پیشگیری از مصاب شدن به این طح آګاهی س

جهت غنامندی تحقیقی را  -علمی  علمی و آثار مرکز علوم طب اکادمی علوم افغانستان

 از سوی دیګر؛. منایدمی تألیف، ترجمه، چاپ و نرش  ؛در بخش طبابت علمی کشور

جهت بلند بردن آګاهی عامه، کاهش مشکالت صحی و دریافت راه های حل آن، 

ها را با اشرتاک فعال ادارات سکتوری  ورکشاپ  تحقیقی، سمینارها و -کنفرانس های علمی

 .برنامه هایی را در این راستا، در نظر دارددایر منوده و در آینده نیز 

ثبت ګردید،  در شهر ووهان چین، COVID-19بیامری  ۀ مثبتاولین واقع درست هنگاهیکه

 چون) احتاملی  مرکز علوم طب اکادمی علوم افغانستان با در نظر داشت عوامل مختلف

و بقیه کشورهای  کشورهای همجوار به تحصیلی و آمد های تجارتی و رفتمیزان باالی 

 نرش ګاهنامه با  روی این امر ؛ را در کشور پیشبین بودشیوع این ویروس رسایت و (  جهان

اقدامات الزم و  در مورد ) اګاهی دهی عامه جهت مخصوص مرکز علوم طب، های

طرق وقایه از و   پیشگیرانۀ صحی در جهت مصاب نشدن و جلوگیری از  انتشار ویروس

و واقعات این بیامری در شهر قم کشور ایران ثبت ګردید  پس از آنکه  . منودآغاز را ( آن

محسوس در کشور بیشرت  این ویروسشار تخطر ان هاجر ما بیشرت شده،هموطنان مبازګشت 

در طی یک نشستی اضطراری مرکز علوم طب اکادمی علوم افغانستان  آن زمانګردید؛  در 

 ی را اقدامات الزمدر کشور،  و بلند بردن آګاهی عامه  ویروسجلوګیری از انتشار راستای 

، که در مورد این موضوع دایر ګردید( 1398/12/7مورخ ) جلسۀدر اولین . اذ منودنداتخ
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 با یی را تحقیقی -کنفرانس علمی ملی در مورد این بیامری به سطح تا قرار بر آن شد

وزارت صحت عامه، وزارت تحصیالت عالی،  :چوناشرتاک فعال ادارات سکتوری 

به متام ادارات  روی این امر،. دایر منایدذیربط اکادمی طبی قوای مسلح و دیګر ادارات 

تحقیق واقعات ) :تحقیقی تحت عنوان  -سکتوری در مورد دایر منودن کنفرانس علمی

مکاتیب  برگزار شود؛ 1398در اواخر ماه حوت سال که قرار بود  (بیامری جدید کرونا

 .ګردیده بودارسال هر دو زبان دری و پشتو تحقیقی به  -عناوین مقاالت علمیضم رسمی 

افزایش واقعات  با توجه به میزان  مرکز علوم طب اکادمی علوم افغانستان پس از چندی،

جلسه دایر منود؛ در این  1398/12/11علمی دوم را به تاریخ  جلسۀ  ،19 -کووید ویروس

نظر به اهمیت و مربمیت موضوع تصمیم اتخاذ ګردید که با در نظر داشت دالیل ذیل باید یک 

 :وق العاده با اشرتاک فعال ادارات سکتوری دایر ګرددتحقیقی به شکل ف -سمینار علمی

 .یک موضوع نو بوده که به جر و بحث بیشرت رضورت دارد 19 -مرض کووید -۹

سایر کشورها، انتشار بیامری کرونا فوق  میزان باالی شیوع این ویروس در با توجه به -۰

 .اهمیت بیشرتی داردسمینار علمی ـ تحقیقی ، از این جهت برگزاری هبودالعاده رسیع 

 یصادر میګردد که در منت آن پیشنهادات مشخص یی نامهدر سمینارها قطعطبق معمول،   -۹

که در برطرف منودن مشکالت  برخاسته از این  .به ادارات سکتوری صورت می ګیرد

از آنجاییکه اشرتاک رسانه ها در سمینارهای علمی پر  -۴ .مسأله مفید واقع خواهد شد

ا می را ایف یرسانه ها در بلند بردن آګاهی عامه نقش مهمرنگ است؛ و از سوی دیگر 

ۀ این سمینار عام خواهد بودمنایند  .، از این جهت فاید 

بنا بر این، از طرف ریاست مرکز علوم طب به مقام ریاست عمومی اکادمی علوم  موضوع 

؛ وضوع این پیشنهاد را منظور منودنیز با توجه به مربمیت م محرتمشنهاد ګردید و مقام پی

 -مرکز علوم طب متام آماده ګی های الزم را برای دایر منودن سمینار علمی هنگامیکه

تحقیقی ګرفته بودند، مقامات عالی دولت در مورد جلوګیری از دایر منودن سمینارها و 

اداری را دایر منوده  جلسۀلین اکادمی علوم افغانستان نیز و اجتامعات  توصیه منودند؛ مسؤ 

تحقیقی  -اکادمی علوم به شمول سمینار علمی ۀرهای پالن شدودند که متام سمینافیصله من

طریق رسانه ها، صفحه انرتنیتی اکادمی  معطل شود و مرکز علوم طب از 19-مرض کووید

سهم فعال  بیامریاز این  آګاهی عامه در بلند بردن علوم و صفحات رسانه  های اجتامعی

در این مرکز علوم طب نیز متام تالشهای خود را در بلند بردن آګاهی عامه . داشته باشند
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 دنهو تا ریشه کن شدن این بیامری از کشور تالشهای خویش را  ادامه خوا .منودند راستا،

دایر منود و فیصله ( ش.هـ1398/12/25مؤرخ ) سوم را  جلسۀهمچنان مرکز علوم طب  .داد

ریاست اکادمی علوم افغانستان نظر به  اهمیت و مربمیت به عمل آمد که باید به مقام 

صورت ګیرد و همچنان  تحقیقی -مقاالت سمینار علمی ۀموضوع پیشنهاد چاپ مجموع

 .به هر دو زبان دری و پشتو تحریر ګردد ،بهرت  متام مقاالت شامل مجموعه ۀبرای استفاد

مقاالت را  به مقام ریاست اکادمی  ۀریاست مرکز علوم طب، پیشنهاد طبع و نرش مجموع

علوم افغانستان ترتیب منود و مقام ریاست نیز پیشنهاد طبع و نرش پنجصد نسخه دری و 

آن در سایت انرتنتی اکادمی علوم افغانستان را  PDF پنجصد نسخه پشتو و نرش فارمت

تحقیقی  -مقاالت علمی ۀرکز علوم طب، ترجمپس از آن، اعضای علمی م .منظور فرمودند

 .خویش را آغاز منودند و متام مقاالت به هر دو زبان دری و پشتو تحریر ګردید

ال ګردید؛ مقاالت دری توسط جهت ادیت زبانی مقاالت به اساتید بخش ادبیات دری و پشتو ارس

محقق مارینا بهار و مقاالت پشتو توسط محرتم معاون رسمحقق رفیع هللا نیازی ادیت ګردید  همحرتم

 .حمل سال روان مقاالت ادیت شده پس به ریاست مرکز علوم طب سپرده شدند 18تاریخ و به 

مقاالت توسط اعضای علمی مرکز علوم طب با در نظر داشت نظریات ادیتوران زبانی بازنګری 

 .منودند (اپدیت ) بازنگری ګردید و با معلومات جدید به دست آمده در مورد موضوع مقاالت را

مقاالت دری و پشتو توسط رئیس مرکز علوم طب اکادمی علوم  ۀپس از آن مجموع

 .افغانستان دیزاین و آماده طبع ګردید

موجود مرکز علوم طب اکادمی علوم افغانستان امیدوار است که کشور ما از این آفت و مشکالت 

 .خویش را به سوی پیرشفت بردارد استوارو ګامهای   بیابدهر چه زودتر رهایی  دیگر،

در پایان؛ از رئیس عمومی اکادمی علوم افغانستان محرتم معاون رسمحقق دوکتور 

رحمت ګل تخنیکی محرتم رسمحقق انجنیر  -عبدالظاهر شکیب، معاون بخش علوم طبیعی

مقاالت پشتو منشی علمی اکادمی علوم افغانستان محرتم معاون   ۀی، ادیتور مجموعاحمد

جموعه مقاالت دری محرتمه محقق مارینا بهار قلباً رسمحقق رفیع هللا نیازی و ادیتور م

تشکری می منایم که  در بخش کارهای اداری و ادیت زبانی با ریاست مرکز علوم طب 

 .نداهمکاری همه جانبه منوده 

 با احرتام

 میرویس حقمل معاون رسمحقق داکرت

عضو علمی و رئیس مرکز علوم طب
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