
Journal of Gorgan University of Medical Sciences / 116
2020 Summer / Vol 22 / No 2

Letter to the Editor

Article ID: Vol22-31

Management of epidemic COVID-19 crisis
in Gorgan, north of Iran (February 2020 to May 2020)

Abstract
In December 2019, the new acute respiratory disease spread in China presented with fever and dry cough
known to be resulted from the new Corona Virus as the COVID-19. In Iran, the first case was reported on
20th of February 2020. Our management team in Golestan University of Medical Sciences held an
immediate meeting to decide how to manage the cases suspected to the COVID-19.The two main
hospitals had been selected as the Corona center in the Golestan province, northern Iran. Admitting
patients other than COVID-19 has been stopped in these hospitals, and all patients had been transferred to
the other hospital in Gorgan city and those in the recovery state had been transferred to a hotel prepared
for this purpose. The capacity of Sayyad-e-Shirazi hospital was 300 bed for admission and 25 ICU beds
that had been increased to 44 ICU beds (30 percent increases) to be prepared for COVID-19 admission.
Clinical groups and specialists had been organized with special duty for each part. After 3 months of
COVID-19 crisis, Sayyad-e-Shirazi hospital with 300 beds is in a good shape and admission of severe
cases has been decreased.

Keywords: Crisis management, COVID-19, Iran

_______________________________________________________________________________________________

Alireza Norouzi (M.D), Associate Professor, Golestan Research Center of Gastroenterology & Hepatology (GRCGH), Golestan
University of Medical Science, Gorgan, Iran. ORCID ID: 0000-0003-4227-7350

*Afshin Sardarzade Majd (M.A), Corresponding Author, Ph.D Candidate in Management, Clinical Research Development Unit
(CRDU), Sayad Shirazi Hospital, Golestan University of Medical Science, Gorgan, Iran. E-mail: afshinsardarzadehmajd@gmail.com

ORCID ID: 0000-0003-1355-7601

Behzad Vatankhah (M.D), General Physician, Clinical Research Development Unit (CRDU), Sayad Shirazi Hospital, Golestan
University of Medical Science, Gorgan, Iran.

Nafiseh Abdolahi (M.D), Associate Professor, Rheumatology Research Center, Golestan University of Medical Science, Gorgan,
Iran. ORCID ID: 0000-0003-1190-5449

Samaneh Tavassoli (M.D), Assistant Professor, Rheumatology Research Center, Golestan University of Medical Science, Gorgan,
Iran. ORCID ID: 0000-0001-6796-1066

Abdolreza Fazel (M.D), Associate Professor, Cancer Research Center, Golestan University of Medical Science, Gorgan, Iran.

ORCID ID: 0000-0001-6996-3348

Asieh Khalili (B.Sc), Nurse, Director of Nursing Services, Clinical Research Development Unit (CRDU), Sayad Shirazi Hospital,
Golestan University of Medical Science, Gorgan, Iran.

Somayeh Pasandi (Pharm.D), Doctor of Pharmacy, Clinical Research Development Unit (CRDU), Sayad Shirazi Hospital,
Golestan University of Medical Science, Gorgan, Iran.

Saba Besharat (M.Sc), Midwifer, Clinical Research Development Unit (CRDU), Sayad Shirazi Hospital, Golestan University of
Medical Science, Gorgan, Iran. ORCID ID: 0000-0003-3634-0448

_______________________________________________________________________________________________

Received 24 Jun 2020 Accepted 29 Jun

Cite this Letter as: Norouzi A, Sardarzade A, Vatankhah B, Abdolahi N, Tavassoli S, Fazel A, Khalili A, Pasandi S, Besharat S. [Management of

epidemic COVID-19 crisis in Gorgan, north of Iran (February 2020 to May 2020)]. J Gorgan Univ Med Sci. 2020 Summer; 22(2): 114-116.

[Article in Persian]



)74پیدر(پی2شماره/22دوره/1399تابستان /گانگرپزشکیعلومدانشگاهعلمیمجله/ 114

رینامه به سردب

1399ماهفروردینلغایت1398ماهاسفندطی گرگاندرCOVID-19گیريهمهبحرانمدیریت 

116Article ID: Vol22-31تا 114صفحات 

ـ از بـروز  یگزارشات2019در اواخر دسامبر  حـاد  يمـار یک نـوع ب ی
ـ عال،خشکيهاسرفه،با تظاهرات تبیتنفس ـ ی ، گلـودرد و  یم گوارش

ـ یم سندرم دیبا عالیموارد همراهاز يو در تعداديالژیم یسترس تنفس
Acute)حاد Respiratory Distress Syndrome: ARDS)  ـ ن یدر کشـور چ

از کرونـا  يدیعمل آمده علت آن، نوع جدهبيهایبررسیط.منتشر شد
).1-4(نمودمطرحرا COVID-19روس با عنوان یو

ن گـزارش  یاول1398ران در اواخر بهمن یدر ایطبق اعالم منابع رسم
ـ اعالم و بهCOVID-19ابتال به در یتیریمـد يهـا میدنبال آن بالفاصله ت

ل یگلستان تشـک یپزشکجمله دانشگاه علوم از کشور يهاسطح دانشگاه
ـ  یشد تا در خصوص نحوه برخورد با ب ه ایـن بیمـاري  ماران مشـکوك ب

دانشگاه علـوم  در » ستاد مبارزه با کرونا«ن جلسه یاولشود.يریگمیتصم
يهـا مارسـتان یبين و روسـا یمعـاون ،استیگلستان با حضور ریپزشک

ت یریمـد تـه  یبالفاصله کمبرگزار و 1398اسفند ماه در یکمسطح استان
ـ یدرمانگـاه يفضادر ابتدا شد.تشکیل بحران  مـاران  یبيبـرا هجداگان

اژ و تحت نظـر  یجداگانه تريفضاو نیز ک تب)ینیمشکوك (کلییسرپا
تخـت)  20(شهید صـیاد شـیرازي   مارستانیمستقل، در واحد اورژانس ب

در شـاغل کارکنانيبراکامل يزات حفاظت فردیتجهاختصاص یافت.
بـه منظـور شـکل گیـري کمیتـه      د.یفراهم گردز ینالذکر فوقيهابخش

ـ یاز تمدیریت بالینی استان، مارسـتان  یمسـتقر در ب یو درمـان یم آموزش
مـاران مشـکوك بـه کرونـا در     یبرخورد بـا ب يهاتمین الگوریتدويبرا
ـ عمـل آمـد.  دعوت بهيبستريهاو بخشییسرپايهاکینیکل دنبـال  هب

ـ ندر سـطح اسـتان و   COVID-19بـه  ن مشـکوك  یمراجعيحجم باال زی
ـ کامل به منظور ارایمارستانیبياختصاص فضابه ياز فوریاحساس ن ه ی

است دانشـگاه،  یبا حضور رياالعادهمن، جلسه فوقیخدمات مناسب و ا
، يرازیشــادیدصــیشهنمارســتایبيمعاونـت درمــان دانشــگاه و روسـا  

ـ  یپنجم آذر، معاون درمان بمارستان یب ـ دایمارسـتان ص اسـت  ی، ريرازیش
ـ مارسـتان  یبو یمارسـتان طالقـان  یندگان بیو نمایمارستان فلسفیب م یحک

د یمارسـتان شـه  یت بیریدر دفتـر مـد  1398هفتم اسفند ماه دریجرجان
ـ تمـام ظرف شد که يریگمیو تصمبرگزار يرازیشاد یص يهـا ت تخـت ی

COVID-19مـاران مشـکوك بـه    یبـه ب آن مرکـز  تخـت)  300(موجود

130پـنجم آذر ( مرکز آموزشی درمانی ماران به یبسایر یابد واختصاص 
شگاه بـه  یمان و زایزنان و زايها)، بخشICUتخت 20و يتخت بستر

بـا  NICUنـوزادان و  يهاتخت) و بخش50(یم جرجانیمارستان حکیب
ـ يهـا مارسـتان یبه بهابه همراه کارکنان آن بخشزات کاملیتجه م یحک

ـ التـور غ یماران تحـت ونت یب.تقل شوندمنیو طالقانیجرجان رمبتال بـه  ی
COVID-19و درياز قبل، جداسازيبسترICU B  مستقر در طبقـه دوم)

COVID-19رمبتال بـه  یماران غیج بیتدرسپس به.ع شدندیمارستان) تجمیب

ـ از ظرفرستان پنجم آذر گرگان انتقال یافتنـد. مایبICUبه ICU Bاز  ت ی
يرازیاد شیصمراکز آموزشی درمانی شهیدن طب اورژانس دریمتخصص

ـ تريبـرا و نیز پزشکان عمومی حوزه بهداشت آذر پنجمو ـ اژ اولی ه و ی
ـ اسـتفاده گرد COVID-19ماران بـدحال  یانتخاب ب و ینید. نظـارت بـال  ی

طبقـات و بخـش اورژانـس سـاختمان     دريماران بستریت روزانه بیزیو
و فوق ی، عفونین داخلین متخصصیک بیم به تفکیو ساختمان سلیاصل

کسان، با توجه به ییدرمانيهاتمیالگورد ویم گردیتقسیداخلصتخص
همکـاران  بـه اطـالع   يق آموزش مجازیاحساس شده از طریاز درمانین

پزشک رسانده شد.
تعـداد  COVID-19د یمـاران مبـتال بـه نـوع شـد     یش تعـداد ب یبا افزا

درصد) افـزایش  30ت (تخ44تخت به 33از مارستان یبICUيهاتخت

درمانگـاه  يسـاعته در فضـا  24صـورت  بهک تب ینیکلهمچنین یافت. 
يل حفاظـت فـرد  ین وسـا یتـام برايگردید.مارستان مستقر یبیتخصص
(PPE)ـ  یاست بیمتشکل از رياتهیکم ول ؤمارستان، معاونت درمـان، مس

نـت  معاودارو وواز معاونت غذایندگانیمارستان و نمایبییواحد دارو
متر مجزا بـه منظـور   5/4در 5/2کانکسدوشد. لیتوسعه دانشگاه تشک

ـ یاط بیدر حکارکنان آقا و خانم ض لباس یل و تعویتحو ش یمارستان و پ
اختصـاص  يفت کاریهر شياابتد، دریمارستانیبيهااز ورود به بخش

بــرايکننــده ســطوح و دو دســتگاه مهپــاش یمــواد ضــدعفونیافــت.
م واحد یتحت نظارت مستقکارکنانالبسه مارستان ویسطوح بیضدعفون

و استفاده شد.يداریمارستان خریط بیهداشت محب
يهـا ن سالمت، مجموعـه یریگروه خموجود دريهاتیظرفیبا بررس

خارج از بخش سـالمت، امکـان درخواسـت    ير نهادهایمردم نهاد و سا
ت بهداشت د وزارییمورد تايل حفاظت فردین وسایتامشان دریکمک ا

ده شد.یسنجN95و FFP2 ،FFP3هیه گان و ماسک دوالیخصوصاً ته
ـ تکمد بـار مراجعـه و  یش شـد یماه باتوجه به افزااسفند از اواسط  ل ی

بـا سـتاد دانشـگاه و    یهمـاهنگ سانتر کرونـا، ضـمن   يهات تختیظرف
ـ ،ینیت بـال یریته مدین شده توسط کمیک پروتکل تدویبراساس  یبخش
ماران بـا  یروزانه بو شدنییپنجم آذر تعموزشی درمانیمرکز آمجزا در 

ص پزشک معالج به بخش مذکور انتقـال  یدارتر، برحسب تشخیط پایشرا
یمارانیبيبرااي پس از بهبودي، به منظور رعایت قرنطینه دو هفتهفتند.ای

ـ بـه ظرف ینقاهتگـاه يفضاالزم را نداشتند؛ ط ین شرایکه امکان تام ت ی
ـ ز گردیو تجهییهتل ورزش گرگان جانماتخت در محل200 بـراي  .دی

هاي اسـتان اسـتفاده   جابجایی بیماران از اتوبوس آمبوالنس مرکز فوریت
گردید.

استاندارد خدمات يرش، مستندسازیپذيندهایع در فرآیتسرمنظوربه
يو همکـار ینیتـه بـال  یاز کمیماران، بـا نظرخـواه  یص بیو ترخینیبال

آماده شـرح حـال و خالصـه    يها، برگهید پزشکو اسناآماريواحدها
ـ پرونده و دسـتورات اول  ـ COVID-19مـاران  یبيه بسـتر ی در و یطراح

رش شده قرار گرفت.یپذيهاپرونده
ژن بـا  یافت اکسیدربراي COVID-19نیاز مبرم بیماران مبتال به نظر به 
يهـا رسـاخت یبا توجـه بـه عـدم تناسـب ز    نیزو حجم باالخلوص و

ضمن بستن خطوط انتقـال  ؛ط به وجود آمدهیمارستان با شرایبیساتیتاس
منظـور  بـه ،منتقـل شـده  يهاا بخشیبالاستفاده و يرهایژن در مسیاکس
ر خطوط مورد استفاده، بالفاصله نسبت بـه اسـتقرار   یت فشار در سایتقو
ـ تزرمنظـور بـه يژن فشار قـو یاکسيهاساعته باکس24 سـتم  یق بـه س ی

ـ و به موازات آن مقـرر گرد شد اقدام مارستانیسانترال ب مـاران  ید تـا ب ی
،بـاال FIO2ازمند یالتور نیماران تحت ونتیا بین و ییپاSPO2بدحال و با 

ن و نسـبت بـه اسـتقرار کپسـول     یـی تعيو پرسـتار یتوسط گروه پزشک
مار اقدام شود یک کپسول رزرو در کنار تخت بیژن پرتابل همراه با یاکس

لیتـر بـراي   600ساز جدید بـا ظرفیـت   اکسیژنو در نهایت یک دستگاه
ساز قبلی نصب گردید.مرکز خریداري و در مجاورت دو اکسیژن

ازینـدگان یاست دانشگاه، نمایحضور رباياجلسهدر ابتداي بحران،
بـا حضـور فرمانـدار    يگـر یو دادستان شهرستان و جلسـه د ياستاندار

ت یریتان در محل دفتر مدمارسین بیمارستان و معاونیاست بیشهرستان، ر
ـ تحويبـرا ل و در خصوص سازوکار مناسب یمارستان تشکیب ع یل سـر ی

یموارد عدم دسترسيوه کار براین شیان و همچنیاجساد به خانواده متوف
بالفاصله پـس از وقـوع   د.یو ابالغ گرديریگمیان تصمیبه خانواده متوف

ـ ثبت دقزر کنترل عفونت روزانه نسبت بهیموارد فوت، سوپروا ق آمـار  ی

را نیز ذکر نمایید.99لغایت اردیبهشت 98در صورت امکان تعداد بیماران بستري طی اسفند 
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ـ اقـدام نمـود. در نها  یبه خـانواده متـوف  تلفنیاطالعوانیمتوف بـا  تی
یرسـان مارستان، در خصوص اطالعیط بیهمکاران بهداشت محیهماهنگ

یو اعمال نظارت بر حمل و دفن مناسب جنازه توسـط مراکـز بهداشـت   
ـ عالوه بـر ا عمل آمد.بهها اقدام الزم شهرستان و ینـد ضـدعفون  ین فرآی

سـردخانه جنـازه بـا نظـارت     يروزانه و مکرر سطوح و فضـا یمهپاش
ـ   یط بیم همکاران بهداشت محیمستق ن حـال از  یمارسـتان انجـام و در ع

ـ متوفیمراسم مـذهب ياجرايبراون داوطلب جهادگر یحضور روحان ان ی
گرفته شد.ه بهر
ITزر کنترل عفونت و واحـد  ی، سوپروايمتشکل از دفتر پرستاریمیت

یسـنج و صـحت يآورساعته نسبت به جمـع 24ارستان، به صورت میب
حاصله در اطالعات نمودند و مارستان اقدام یبيعملکرديهاآمار و داده

ـ وجود آماده و بهيهاکنترل چالشويریگمیتصميشروع هر روز برا ا ی
ـ روهـا، در اخت ینهـا و ط بخـش یشـرا یر احتمـال ییتغ ـ ی ت یریمـد میار ت
گرفت.قراریمارستانیب

ــرا ــزايب ــرهیاف ــد آزمايورش به ــه  یواح ــکان مجموع ــگاه، پزش ش
ضـمن آن نمودند.اجتناب يرضروریاالمکان از درخواست موارد غیحت

ماران مشکوك بـه  یق بیدقيریگنمونهيبراشگاه یبخش آزماکارکنانکه 
COVID-19اسرع وزارت بهداشت دريهاعملن دستورالی، مطابق با آخر

شـگاه  یهـا بـه آزما  ارسـال نمونـه  .قـرار گرفتنـد  وقت تحـت آمـوزش   
ـ یت کامل اصول ایرعان زمان بایکمتردانشگاه دریشناسروسیو و یمن

افت شدند.یها درو پاسخنجامایمحرمانگ
ـ اسکن ریتیموارد درخواست سیل فراوانیدلهب ، پروتکـل معینـی   هی

ش یفـزا ضـمن ا براي تعیین و غربالگري بیماران تدوین و ابالغ گردیـد.  
ک دستگاه مهپاش ثابت در محل مستقر و پس یفت، یرو در هر شیتعداد ن

ـ گردیاسکن، فضا و تخت ضدعفونیتیاز انجام هر مورد س سـلف  .دی
غذا در آشپزخانه تحت نظـارت کامـل   شد و ل یمارستان تعطیس بیسرو

ـ یکارشناسان تغذ تهیـه،  کبـار مصـرف   یط در ظـروف  یه و بهداشت مح
ماران قراریو بکارکنانار یدر اختراه بطري آب معدنیبه همويبندبسته

داده شد.
ن موارد مکرر یش بار مراجعه و همچنیاز افزایرو ناشینظر به کمبود ن

و ینیگزیمختلف، با هـدف جـا  يواحدهاکارکنانان یمدريماریبروز ب

محتـرم  يهـا الزم بـا معاونـت  ید، مکاتبه و هماهنگیجديروهاین نیتام
ـ تدرمان و قـرارداد  يروهـا یناً از همکـاري  وسعه صورت گرفت. متعاقب
دانشـکده  يولـوژ یراديروهـا ینو مراکـز بهداشـت   يروهـا ین، محدود

نترن همراه با پزشکان مراکـز  یران ایها و کمک فراگدنتیرز،یدندانپزشک
بهره گرفته شد.یبهداشت

، مردم نهـاد يهار گروهین سالمت و سایریخيت باالیبا توجه به ظرف
اعم از مـواد  ییل اقالم اهدایتحويبرایمخصوصيهاهمان ابتدا فرماز

شد.یطراحیزات پزشکیو تجهيزات حفاظت فردی، تجهییغذا
روزهایی که سیستم درمان با بحرانی سخت و فراگیر مواجه شـده  در

دهی فوري، آگاهی، توجیه و آموزش، سـازماندهی، توزیـع و   پاسخ؛بود
نیاز و حفاظت از کارکنان در راس امور قـرار گرفـت.   تامین منابع مورد 

آوري و افـزایش ظرفیـت   سپس با ارزیابی مستمر و باز خورد میزان تاب
هاي بالینی، هاي بیمارستان، همچنین تقسیم کار و سازماندهی گروهبخش

ها، بازخورد مسـتمر  سازي و تسریع در چرخه اطالعات و آموزشتسهیل
ها برمبناي تغییرات بالینی بیمـاران سـعی در رفـع    ها و الگوریتمپروتکل

میـزان پـذیرش بیمـاران   در نهایـت  عمـل آمـد.  بـه اشکاالت موجـود  
COVID-19 و گرفـت قرار یت مطلوبیدر وضع1399بهشت ماهیارددر

ـ  پـس از آن .بازگشتيمارستان به حالت عادیبشرایط یمرکـز آموزش
در نظـر  COVID-19ن یعمـراج يفـر یپنجم آذر به عنوان مرکز ریدرمان

، 1399دین مـاه  رتا آخر فرو1398در دوره زمانی اول اسفند گرفته شد.
در مراکز درمـانی اسـتان   COVID-19بیش از دو هزار بیمار مشکوك به 

پذیرش شدند.
تشکر و قدردانی

نیـز ويو پرستاریپزشکهايمیتيروزله از زحمات شبانهیوسنیبد
تشکر و سپاسـگزاري سخت بسیار يآن روزهار در یکارکنان درگیتمام

ـ يریگن همهیکه در ایزانیاد عزیداشتن ضمن زنده نگهگردد. یم ن یاز ب
اسـتاد  ،در مقابلـه بـا کرونـا   سالمتمدافع شهیداد و خاطره ی؛ ما رفتند

ـ را)ی(متخصـص عفـون  یدکتر عبداهللا عباسجناب آقايگرامی یگرام
م.یداریم
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