


معاونت بهداشتی قم
1398بهمن 



عث  ها تعلق دارند که باکوروناویروس ها، به یك گونه بزرگ ویروس

به  درگذشته. بيماري هاي متنوعي در بسياري از حيوانات مي شوند

.عنوان عامل سرماخوردگي انسان شناخته مي شدند

ب  در حال حاضر مشخص شده است که کوروناویروس ها مي توانند سب

دید تا سندرم تنفسي حاد شسرماخوردگيطيفي از بيماریها، اعم از 

(SARS )در انسان شوند.

یك بيماري تنفسي ناشي از آلودگي با2019بيماري کوروناویروس 

.  کوروناویروس است
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2019عالئم کوروناویروس 

تب ، سرفه، مشکالت تنفسي )

...(و 

سابقه اپيدميولوژیك

به شک

2019کوروناویروس 



:دوره کمون

!دو هفته؟



وضعيت بيماري در جهان



وضعيت بيماري در جهان

1398بهمن 6تا 



وضعيت بيماري در جهان

چینناشی از این ویروس در اولین مورد فوت 2020ژانویه 11در 

مانند  گزارش گردید و گزارش موارد مثبت نیز از کشورهای دیگر

و انتقال 2020ژانویه 20تا آمریکاو جنوبیکره، ژاپن، تایلند

.دفرد به فرد به کادر درمانی نیز شرایط را پیچیده تر نمو



وضعيت بيماري در جهان



وضعيت بيماري در ایران

صفر:قطعي

(ایراندرپراکنده)باشدداشتهتوریستکههرجایي:مشکوک



وضعيت بيماري در قم

صفر:قطعي

راووهانيوبازگشتازپسبالفاصلهوبودبازگشتهووهانازکهورزشکاریك:مشکوک

پایانتاهنامبرد)شداعالممنفيويآزمایشنتيجهکهکردخوداظهاريکردندقرنطينه

(شدمونيتورروز14



رات البته بروزجهش و تغیی

سها ژنتیکی در کوروناویرو

وس به مراتب نسبت به ویر

.استکمترآنفلوانزا 

این ویروس ها 

ت هرچه بیشتردرجمعی

ال انسانی بمانند احتم

موتاسیونبروز یک 

ناخوشایند و بد 

.  بیشترمیشود



اصول پیشگیری  و موازین بهداشتی رعایت 

.دمهمترین راه موثر مقابله در برابر گسترش ویروس می باش

رترین به صورت بهداشتی موثشستشوی دست ها آموزش 

وانزا،  راه در کنترل بیماری های عفونی از جمله وبا، آنفل

است... کوروناویروس و 



(اعم از تک گیر یا خوشه ای)تعیین موارد قطعی کوروناویروس جدید 

دار شناسایی هر گونه شواهدی مبنی بر انتقال فرد به فرد تشدید شده یا پای

تعیین عوامل خطر و نواحی جغرافیایی پرخطر عفونت کوروناویروس جدید 

در صورت وجود شرایط ذیل، ضروری است بررسی های بالینی و 

 :اپیدمیولوژیکی بیشتری جهت دستیابی اهداف ذیل انجام پذیرد

اهداف مراقبت

nCoVاهداف اصلي مراقبت کوروناویروس جدید 



وعالئمفطیکمون،دورهمانندبیماری،بالینیمشخصاتتعیین

بیماریبالینیسیرچگونگیها،نشانه

نندماجدید،کوروناویروساپیدمیولوژیمشخصاتتعیین

ودهشمحسوبپرخطرکههاییتماسوانتقالهایراهتعیین

ملهحمیزانابتال،خطرعواملهستند،بیماریدهندهانتقال

بیماریثانویه

اهداف مراقبت

nCoVاهداف اصلي مراقبت کوروناویروس جدید 



مراقبتتعاریف نظام 

وشدهگیرینمونهبایدکهاستموردی•

یردپذانجامآندرموردبیشتریهایبررسی

مورد 

مشکوک



مراقبتتعاریف نظام 

:مشکوکمورد

تب،دلیلبهکهSARI)سندرم)تبدارتنفسیشدیدبیماریبهمبتالفرد.1

دیگریایبیماریزعاملوباشد،میبیمارستاندربسترینیازمند...وسرفه

هراتتظامورددرپزشکان).نیستمتصورویبیماریعالیمتوجیهبرای

(باشندارهوشیبایدایمنینقصباافراددربیماریغیرمعمولوغیرتنفسی

:باشدداراراذیلمشخصاتازیکیحداقلکه



مورد مشکوک

بیماریعالیمشروعازقبلروز14عرضدرووهانبهسفرسابقه

باشد(شبخپرسنلسایروخدمهپرستار،پزشک،)درمانیبهداشتیکارکناناز

خدمت(استبودهبستریSARI)شدیدتنفسیبیمارموردیککهمحلدرکه

(ماربیآنمسافرتسابقهیاملیتبهتوجهبدون).استداشتهترددوکرده

شکلبهوبودهنامناسببالینیپاسخپنومونی،برایمناسبهایدرمانرغمعلی

بدون)ودشتروخیموحادتربیماربالینیوضعیتانتظاریغیرقابلوغیرمعمول

توجیههکدیگریزایبیماریعاملاگرحتی(بیمارملیتوسفرسابقهبهتوجه

.باشدشدهجداسازیبیمارازنیزباشد،بیماربالینیوضعیتکننده



مراقبتتعاریف نظام 

،(اشدبکهشدتیهربا)تنفسیعالیمدارایبیمار•

بالینیعالیمشروعازقبلروز14عرضدرکه

:باشدداشتهراذیلهایتماسانواعازیکی

مورد 

مشکوک



نزدیکتماس 

contact physical close 

nCoVبا مورد قطعی و عالمتدار بیماری•
contact physical 

close 

کشورآندربیمارستانیداخلانتقالکهکشوریدردرمانیمرکزیابیمارستاندرکار•
باشدشدهگزارش

• درصورتی وجود عفونت کوروناویروسی جدید در )تماس مستقیم با مخازن حیوانی بیمار 
در کشورهایی که، کوروناویروس جدید دارای مخزن حیوانی  ( حیوان قطعی شده باشد

این بند زمانی اضافه )محرز شده باشد zoonoticباشد یا ابتال انسان در اثر انتقال 
.(خواهد شد که مخزن حیوانی برای این بیماری جدید شناسایی و تعیین شود



تماس نزدیک
contact physical close 

nCoVبا مورد قطعی و عالمتدار بیماری

کار در بیمارستان یا مرکز درمانی در کشوری که انتقال داخل  

بیمارستانی در آن کشور گزارش شده باشد

درصورتی وجود عفونت )تماس مستقیم با مخازن حیوانی بیمار 

در کشورهایی  ( کوروناویروسی جدید در حیوان قطعی شده باشد

که، کوروناویروس جدید دارای مخزن حیوانی باشد یا ابتال انسان در 

این بند زمانی اضافه خواهد )محرز شده باشد zoonoticاثر انتقال 

.(دشد که مخزن حیوانی برای این بیماری جدید شناسایی و تعیین شو



تماس نزدیک
contact physical close 

کادرینیبالخدمتمستقیمارائهشاملبیمار،بابیمارستانیتماس

تیمازدیگریعضوباتماس،nCoVبهمبتالبیماربهبیمارستانی

باایرفتنبیمارمالقاتبهباشد،شدهnCoVبهمبتالخودکهدرمانی

اتاقانسور،آسمانند(گرفتنقرارمشترکیبستهفضاییکدربیمار

هریا(nCoVبهمبتالفردبابودنهمکالسیابودنهمکار-)...و

(مشترکیبستهفضایدرnCoVبهمبتالبیمارباشغلیتماس

در یک وسیله نقلیه مشترک  nCoVهمسفر بودن با فرد مبتال به 

nCoVهمخانه بودن و زندگی با فرد مبتال به  در یک فضای مشترک 

و ( کشف منابع احتمالی)روز قبل 14برای بررسی ارتباطات اپیدمیولوژیک باید 

. شروع عالیم بالینی را بررسی نمود( کشف سلسله بیماران بعدی)بعد از



به کار گيري احتياطات استاندارد براي همه بيماران

شامل بهداشت تنفسی و دست

پیشگیری از آسیب با سوزن و اشیاء نوک تیز

مدیریت ایمن پسماندها

ایل و  سالمت و تمیز نگه داشتن محیط و استریل سازی وس

ملحفه بیمار

بر اساس ارزیابی  ( ( PPEاستفاده از وسایل حفاظت فردی 

درمانیخطر بالینی که توسط کادر 



به کار گيري احتياطات استاندارد براي همه بيماران

عددیکنماید،تحملراماسکتواندمیnCoVبهمشکوکبیمارکهصورتیدر

.شوددادهبیماربهطبیماسک

(لباسینآستباالییبخشیادستمالتوسط)شودپوشاندهسرفهوعطسهزماندربینیودهان

تنفسیترشحاتباهادستتماسازبعددست،بهداشتوشستشورعایت

درمناسب،فردیحفاظتوسایلکهاستزمانیPPEاثربخشی)فردیحفاظتوسایلازاستفاده

ازصحیحتفادهاسبرایکارکنانوباشددرمانیبهداشتیکادردسترسدرمناسب،کیفیتبامناسب،سایز

تبعیتکارمحیطدرنیزدیگربهداشتیرفتارهایسایرازوباشند،کردهتمرینودیدهکافیآموزشآنها

(نمایند

:از احتياطات تنفسي ذیل اطمينان حاصل شود•



به کار گيري احتياطات استاندارد براي همه بيماران

وصحتنظرازکار،محیطوسطوحگندزداییوبودنتمیز

باسطوحنداشتنگهتمیز.گرددارزیابیبایدفرایندبودنهمیشگی

موردبیمارستانیگندزدایموادباگندزداییوشویندهموادوآب

.استاستاندارداحتیاطاتمهماقداماتازتایید

استفادهموردظروف(،(laundry)رختشوی خانهدربهداشتیموازین

بقطبایدبیمارستانیپسماندهایمدیریت،(غذاتوزیعوتهیهدر

.گیرندانجامشدهابالغهایدستورالعمل

:از احتياطات تنفسي ذیل اطمينان حاصل شود•



مشکوکتماسی و قطره ای در تماس با مورد احتیاطات 

nCoVکوروناویروس جدید -

خون،فشاردستگاه)شودمیاستفادهبیماربرایکهوسایلی

الزمهکصورتیدر.باشدبیمارخودبرایانحصاری(...استتوسکوپ،

ویزتمبایدشود،استفادهنیزدیگربیمارانبرایایوسیلهاست

.شود%(70)اتیلالکل(ضدعفونی

دهانوبینیچشم،لمسازها،دستآلودگیاحتمالصورتدر

.شودخودداری



.باشدتهداشبالینیضرورتمگرشود،خارجبستریاتاقازنبایدبیمار

Ray-X)رادیولوژیدستگاهپرتابلانواعازامکانصورتدر سایریا(

ماسکزابایداتاقازخروجازقبلبیمار.شوداستفادهتشخیصیابزار

.نمایداستفادهطبی

صدمقواحدبابایدتشخیصی،بالینیضروریهایجابجاییبرای

مسیروزمان.نمایندفراهمراالزمهایآمادگیتانمودهماهنگ

سایریبراخطریتاشودهماهنگایگونهبهبایدمقصدتابیمارخروج

تانبیمارسدرحاضرهایکنندهمالقاتوبیمارستانکادربیماران،

.نشودایجاد

مشکوکتماسی و قطره ای در تماس با مورد احتیاطات 

nCoVکوروناویروس جدید -



nCoVتماسی و قطره ای در تماس با مورد مشکوک کوروناویروس جدیداحتیاطات  -

اتاقازخارجدرnCoVبهمشکوکبیمارهمراهکهبیمارستانیکادر

PPE)فردیحفاظتوسایلازبایداست، ذکرکههمانگونهمناسب،(

.نمایدرعایتدقتبهرادستبهداشتونمایداستفادهشد،

وتمیزدباینمایدمیلمسبیمارکهسطوحیهمیشگی،وروتینبطور

.شودگندزدایی

nCoVهبمشکوکبیماربستریاتاقبهکهافرادیاسامیثبتضمن

کهنانیکارکوکنندگانمالقاتتعدادکردتالشبایدشوند،میوارد

.یابدتقلیلممکنحداقلبهشوندمیاتاقوارد



 (administrative)اقدامات کنترل عفونتي مدیریتي

آموزشعفونتکنترلوپیشگیریموازینمورددربیمارستانیکادر

باشنددیدهراالزم

دهندمیانجامnCoVبیماربرایبالینیمراقبتوخدماتکهکسانی

باشنددیدهآموزشبیمارستانیکادریاخانوادهافرادازاعم

سترسددرقطعیتشخیصبرایتشخیصیآزمایشگاهبهدسترسی

فراهمینیبالاولیهشکوباالبالینیظنبراییادآورتسهیالتباشد،

.باشد



 (administrative)اقدامات کنترل عفونتي مدیریتي

شدهجلوگیریاورژانسفضایدرویژهبهجمعیتازدحاماز
باشد

متدارعالبیمارانبرایجداگانهمناسببستریوانتظارفضای
نسبتوباشدشدهگرفتهنظردرکوروناویروسمشکوک

باشدمناسببیمارانتعدادبهکادردرمانی

شدباداشتهقراردسترسدرکافیتعدادبهمناسبوسایل
خشبتمامدرعفونتکنترلاجرایبرایالزمابزاروسیاست

باشدداشتهوجودبیمارستاننقاطوها



 (administrative)اقدامات کنترل عفونتي مدیریتي

وباشدتهداشوجودبیمارستانیکادرتنفسیحادبیماریمراقبتنظام

اریبیمبهابتالصورتدرگزارشوثبتوپزشکبهمراجعهاهمیت

باشدشدهمشخصبیمارستانیکارکنانمیاندربیمارستاندرتنفسی

نظرتتحوشدهسنجیدههادستورالعملازدرمانکادرتبعیتمیزان

.باشدموجودهاچالشرفعوشرایطارتقابرایهاییمکانیسموباشد



( engineering)مهندسياقدامات کنترل عفونتي 

(environmental)محيطيو  

استتعفونکنترلبرایپایهزیرساختسازیفراهمشاملاقداماتاین

قاطنتمامدرکهباشدفراهمایگونهبهشرایطبایدمثالعنوانبه

وسطحیتمیزوباشدداشتهوجودفضاآنبامناسبتهویهبیمارستان

.شودرعایتاشیا

نظردرهفاصلمتریکحداقلبایدافرادسایروتنفسیبیمارانبین

.شودگرفته



تا چه زماني رعایت احتياطات تماسي و قطره اي براي بيمار

ضروري است؟ nCoVمشکوک به 

.شودرعایتبایدهازمانتمامدراستاندارداحتیاطات

نبدوبیمارکهزمانیتا(ایقطرهوتماسی)آنبراضافهاحتیاطات

.یابدادامهبایداستنشدهعالمت

ماهوهاهفتهدربایدبیماریانتقالهایراهمورددربیشتراطالعات

افهاضاحتیاطاتدورهطولمورددربتوانتابرسددستبهآیندههای

.دادنظربیشتریدقتبا



تا چه زماني رعایت احتياطات تماسي و قطره اي براي بيمار

ضروري است؟ nCoVمشکوک به 

فرضعفونیبایدشود،میتهیهnCoVبهمشکوکبیمارانازکههایینمونهتمام

دبایدارندنقشآننقلوحملدرونمایندمیگیرینمونهکهکسانیوشوند

.نمایندرعایتدقتبهرااستاندارداحتیاطات

نمایددهاستفامناسبفردیحفاظتوسایلازبایدکندمیتهیهرانمونهکهکسی

.(دستکشبلند،آستینگانطبی،ماسکچشم،محافظ)

ماسکازبایددارد،وجودآئروسولتولیداحتمالکهشودمیتهیهروشیبانمونهاگر

N95شوداستفادهمناسب.



تا چه زماني رعایت احتياطات تماسي و قطره اي براي بيمار

ضروري است؟ nCoVمشکوک به 

ردالزماحتیاطاتمورددربایددارندنقشنمونهنقلوحملدرکهافرادیتمام

ریختنوظرفشکستن)اضطراریشرایطدرالزماقداماتونقلوحملزمان

.باشدنمودهکافیتمرینودیدهآموزش(نمونهاحتمالی

مخصوصالیهسهظروفدربایدMERSکوروناویروسهمانندنمونهنقلوحمل

.شودانجامخطرناکعفونیهاینمونهحمل

راالزماحتیاطاتتاباشدمطلعnCoVبهبیماربودنمشکوکازبایدنیزآزمایشگاه

.دهدانجام

.شودپرهمراهفرمرویبرکاملمشخصاتوبیمارنام



حمایتي زودهنگام و پایش بيمار درمان

یاهایپوکسميتنفسي،دیسترسدچاروSARIبيمارانبرايمکملدرمانياکسيژن

.شودشروعبالفاصلهشوک

مساويیابزرگترSpO2هدفسطحبهتاشودآغاز(دقيقهدرليتر5)درمانياکسيژن:توجه

SpO2هدفسطحنيزکودکاندر.بارداربيماراندر%95تا92یا(غيربارداربالغيندر90%)

دانفقیاهوایيراهانسدادمانندخطرناکينشانهدارايکودکانامااست%90مساويیاباالتر

اکسيژناحيانحيدربایدتشنج،یاکماشوک،مرکزي،سيانوزشدید،تنفسيدیسترستنفس،

بيمارانازکهمکانيهردر.گردد%94مساويیاباالترSpO2تانماینددریافتنيزمکمل

SARIكماسواکسيژن،تجویزامکاناتاکسيمتر،پالسداراياتاقبایدشودميمراقبت

باتماسزماندر.باشد(بگرزرودارايماسكصورت،سادهماسكکانوال،نازال)اکسيزن

.شوندرعایتحتمابایدتماسياحتياطاتNcOv-2019بهمشکوکبيماراناکسيژنماسك



حمایتي زودهنگام و پایش بيمار درمان

ظهمحافصورتبهبایداندنشدهشوکفازواردوقتيتاSARIبيمارانمایعاتمدیریت

.شودانجامکارانه

زیراشودانجاماحتياطبادرمانيمایعبایدSARIبيماراندرمانزماندر:توجه

درویژهبه،نمایدایجاداختاللبيماراکسيژناسيوندرتواندمياگرسيودرمانيمایع

.استمحدودمکانيکيتهویهبهدسترسيکهزماني

زايبيماريعواملتمامپوششبراي(empiric)مناسبتجربيبيوتيکيآنتيدرمان

کساعتیعرضدرهستندسپسيسفازدرکهبيمارانيدر.شودتجویزSARIاحتمالي

.شودروعشمناسببيوتيکيآنتيدرمانسریعترهرچهبيمار،ارزیابيآغازازبعد



تهيه نمونه جهت تشخيص آزمایشگاهي  

سرم خون 

بیمار  

دارخون لخته بیمار و جداکردن سرم خون وی در لوله پالستیکی درب5ccتهیه •

دو نمونه حلق

قرقره  یا•

(  حتما سواب داکرون باشد)سواب •

مشخصات  

روی لوله ها

بر روی تمامی نمونه ها •

نام و نام خانوادگی کامل بیمار، تاریخ تهیه نمونه، قم، کوروناویروس•



درمان هاي اختصاصي ضد کوروناویروس و تحقيقات باليني

بی در حال حاضر تحقیق بالینی تصادفی مناس

ن برای انتخاب درمان ضدویروس اختصاصی ای

.  وجود نداردویروس 



موضوعات ویژه زنان باردار  

دارایقطعیمواردیا)2019جدیدکوروناویروسبهابتالبهمشکوکباردارزنان

گیرندارقرحمایتیدرمانتحتافرادسایرهایدرمانمطابقباید(شدهتاییدعفونت

.باشدنظرمدنیزبارداریفیزیولوژیبادرمانتطبیقو

اساسبرصرفابایدتحقیقاتیمطالعاتازخارجتحقیقیهایدرمانازاستفاده

ایبربالقوهبودنمفیدوجنینبرایبودنخطربیودرمانزیانوسودسنجش

)شگاهداناخالقکمیتهوزنانمتخصصازمشورهکسببا)شوندانجاممادر،سالمت

تعددیمعواملبهواستدشواریتصمیماضطراریزایمانوبارداریختمبهتصمیم

رداستضروری.جنینبودنپایدارومادر،شرایطبارداری،سندارد،بستگی

قبلویژههایمراقبتوبیهوشیونوزادان،زنان،متخصصبامشاورهامکانصورت

)مادرشرایطبهبسته)شودانجامتصمیمایناز



اطالع رساني

اطالع رسانی فقط توسط رییس مرکز بهداشت، 

معاون فنی و مدیرگروه مبارزه با بیماری ها و

مسئول روابط عمومی



سالم و شاد باشيد


