
 19-کووید بیماری تشخیص و درمان 

 در سطوح ارائه خدمات سرپایی و بستری   
 99شهریور  8بر اساس نسخه 

 

 دکتر احمد رضا مبیّن



 مشکوکمورد 
 

 :استعالئم بالینی و مالک های اپیدمیولوژیک بیماری که دارای  -الف
 :یافته های بالینی

 سرفهو شروع ناگهانی تب  •
 یا                            
ناگهانی حداقل سه یا بیشتر از عالئمی چون تب، سرفه، ضعف شروع •

، درد عضالنی، گلو درد، آبریزش بینی،  مفرط، سردردخستگی /عمومی
 سطح هوشیاریاسهال، کاهش استفراغ، /تهوع/تنگی نفس، بی اشتهایی

 
 :اپیدمیولوژیکشواهد 

  اقامت، اشتغال یا مسافرت به مناطقی که احتمال چرخش ویروس وجود دارد  •
-های پرازدحام، همایش ها و مراسم ها، مراکز بهداشتیمحل  اقامتی،مراکز نظیر 

 گذشتهروز  14در طی ...  درمانی و 
 

روز گذشته که نیاز   10شروع عالئم در طی با  SARI  فرد با بیماری حاد تنفسی  -ب
 به بستری داشته باشد



 مورد محتمل
از    تماس با یک بیمار محتمل یا قطعی و یا خوشه ای بیمار مشکوکی که در  -الف

 باشددر بین آنها گزارش شده موردقطعی بیمارانی باشد که حداقل یک 
 

 داشته باشد 19 -به نفع کوویدیافته های تصویر برداری بیمار مشکوکی که  -ب
نظیر انفیلتراسیون مولتی لوبولر یک یا دو طرفه خصوصاً انفیلتراسیون نواحی   •

در    ground glassقفسه صدری و یا رادیوگرافی ریه  CT scan محیطی در 
CT scan     ریهClinically confirmed   

 
 باشدشده حس بویایی یا چشایی بیماری که بطور حاد دچار از دست دادن  -ج
 

 نشودبا دلیل دیگری توجیه که ( فوقهای مالک )در بیمار مشکوک به کووید  مرگ -د
 

 مورد قطعی
، صرف نظر از وجود   19 -فرد با تایید آزمایشگاهی ویروس ناشی از کووید •

 عالئم و نشانه های بالینی
 



 نزدیکتعریف تماس 

از شروع عالئم بیمار روز بعد  14روز قبل تا  2فردی که در شرایط زیر، در طی 

 :باشد، شاملقرار گرفته محتمل یا قطعی، در تماس با او 

 دقیقه 15متر و برای حداقل  1فاصله کمتر از تماس چهره به چهره در .  1

 تماس مستقیم فیزیکی با فرد محتمل یا قطعی.  2

مراقبت از بیمار محتمل یا قطعی بدون استفاده از تجهیزات مناسب حفاظت .  3

 فردی

 یا                                              
 شوددر شرایط دیگر بر اساس احتمال انتقال منطقه ای ، ارزیابی انجام می .  4

 



 مقدمه
بسیار شدید تا بیماری  قبل از بروز عالئم /طیفی از عالئم از بی عالمتی 19بیماری کووید •

خاطر نشان می شود که عالئم ثابت نیست و در هر زمان ممکن است بیمار، . تظاهر می کند
 .بعدی شودوارد مرحله 

روز  4 - 5 روز می باشد و بطور متوسط در طی 3 - 14   19 -دوران کمون بیماری کووید•
 .می شودپس از تماس، عالئم آشکار 

بصورت بی عالمت، عالئم خفیف تا متوسط  19 -موارد بیماران مبتال به کووید%  80در حدود •
 دارند 

 .  موارد مبتالیان با عالئم شدید و نیاز به بستری مراجعه می کنند%  15حدود •
و مراقبت های  ICUموارد شرایط بیمار بحرانی شده و ممکن است نیازمند بستری در %  5در •

 ویژه باشد



 19 -سیر بیماری کووید
 

 :سیر بیماری را می توان به مراحل زیر تقسیم کرد 

 قبل از بروز عالئم/بی عالمت: مرحله صفر.  1

 (Early infection)  مراحل ابتدایی عفونت : مرحله یک.  2

 فاز تنفسی: مرحله دو.  3

 (Hyper inflammation)  فاز التهابی شدید : مرحله سه.  4



 (فاز تنفسی)مرحله دو  
این مرحله خود به دو .از این مرحله به بعد برای مراقبت و درمان توصیه به بستری در بیمارستان می شود 

 شودو شدید تقسیم می قسمت متوسط 
 

     فاز تنفسی متوسط 
گزارش  سردرد شدید   عالئم گوارشی و عصبی . در این مرحله عالئم مرحله خفیف با شدت بیشتر وجود دارد 

 :مالک ورود به این مرحله عبارت است از شده است 
 

 درجه  38بیشتر از /تنگی نفس، احساس درد و فشار در قفسه سینه با یا بدون تب مساوی.  1
  SpO2  93تا %  90بین % 

 
 فاز تنفسی شدید

 
 پیشرفت سریع عالئم تنفسی.  1
 و تنگی نفس    RR>30تاکی پنه   .  2
3  .SpO2<90% ، PaO2/FiO2 ≤300 mmHg 
 از ریه در سی تی اسکن%  50و نیز افزایش درگیری بیش از   gradient-A-a افزایش   . 4 
 



 ( Critical)( بحرانی -) فاز تشدید التهاب:  مرحله سه

 
همانطور که اشاره شد، بروز .است مراقبت های ویژه در این مرحله بیمار نیازمند 

ممکن است رخ دهد و بروز آن  بیماری از سیر در هر زمانی انواع شدید بیماری 
مرحله وجود  مالک ورود به این . الزاما مستلزم طی همه مراحل قبلی نیست 

 :حداقل یکی از موارد زیر است از 
 

درمانی علیرغم درمانهای اکسیژن : بیمار با عالئم نارسایی تنفسی.  1
 SpO2≤88%غیرتهاجمی 

 بیمار با نشانه های شوک.  2
 بیمار نیازمند یا تحت تهویه مکانیکی.  3
 بیمار دچار نارسایی چند ارگانی.  4





 :را افزایش می دهند 19 -گروههایی که شواهد قوی وجود دارد که خطر بیماری شدید ناشی از کووید
 
 کاردیومیوپاتی, بیماری های عروق کرونر , عروقی نظیر نارسایی قلب -بیماری های شدید قلبی•
 هابدخیمی •
 مزمن کلیوینارسایی •
•COPD 
 BMI≥30چاقی •
 سیکل سلآنمی •
 Solid organپیوند •
 2تیپ دیابت •

را افزایش می  19 -در مورد گروههای زیر شواهد متوسط وجود دارد که خطر بیماری شدید ناشی از کووید
 :دهند

 شدید تا متوسط  آسم   •
•      CVA 

 پرفشاری خون  •
 بارداری  •
 سیگار  •
پردنیزولون بیش از  20mg/dاز بیش  مصرف کورتیکواستروئیدها و سایر داروهای ایمونوساپرسیو   •

 دو
   میلی گرم معادل پردنیزولون  600هفته یا دوز تجمیعی بیش از •



در مورد گروههای زیر شواهد بسیار محدودی وجود دارد که خطر 
 :می دهندرا افزایش  19 -بیماری شدید ناشی از کووید

 
 پیوند مغز استخوان  •
•    HIV 

 نقص ایمنی  •
 بیماریهای متابولیک ارثی  •
 بیماری های کبدی  •
 اختالالت نورولوژیک  •
 سایر بیماری های مزمن ریوی  •
 کودکان  •
 تاالسمی  •
 1تیپ دیابت   •



 در افراد مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی 19 -الگوریتم تشخیص و درمان کووید



 سرپاییخدمات تشخیص و درمان 
 

 :اقدامات تشخیصی 
 عمدتا این افراد حین برنامه های غربالگری از افراد بی عالمت:  19 -تست های تشخیصی کووید-الف 

در شرایط خاص و فقط   RT-PCRغربالگری افراد بی عالمت به وسیله تست . تشخیص داده می شوند 
 :عنوان دسترسی به تست انجام می شود به شرط امکان به 

 
 :افراد در تماس با فرد مبتالی قطعی که .1

 داشتهسال  65باالی سن •
 بودهعارضه دار  19 -گروه های در معرض خطر کووید جز •
 باردارزنان •

 در قرنطینه های ورودی مراکز تجمعی مانند زندان ها ، مراکز نگهداری معتادین متجاهر ،مراکز. 2
 ...نگهداری سالمندان و

 
 .نمی شود و ارزش تشخیصی ندارد توصیه :  IgM) ، (IgG  سرولوژی  19 -تست تشخیصی کووید -ب

 
 ندارندنیاز به آزمایش دیگری : ج سایر آزمایش ها 

 
 توصیه نمی شود: اقدامات تصویر برداری -د



 (خفیف) افراد با عالئم مراحل ابتدایی عفونت 
 

 مراحل مانند قبل ،  فقط 
( ریه CT scan/ ریهرادیوگرافی ) انجام اقدامات تصویر برداری : اقدامات تصویر برداری 

 دارگروه در معرض خطر کووید عارضه مگر درخصوص . توصیه نمی شود
 
 

خاطر نشان می شود در حال حاضر هیچ مداخله درمانی و یا داروی با اثرات ثابت شده برای 
 .این بیماری وجود ندارد

 

 حمایتی در صورت نیاز/درمان های عالمتی•

 19 -ارائه آموزش های الزم به فرد در مورد بیماری کووید•

 ... (شستشوی دست ها، ماسک و )رعایت اصول بهداشت فردی •

 جداسازی از سایرین و رعایت فاصله گذاری فیزیکی تا زمان الزم•

 پایش دقیق افراد تا زمانی که فرد در خطر پیشرفت بیماری قرار دارد•



 عالمتیدرمان های -الف 
 

 ضعف و بیحالی
 تغذیه مناسب و کافی-فعالیت شدید روزانه و استراحت در منزلکاهش  •
 باشدانجام حرکات نرمش بویزه نرمش به همراه تمرین های تنفسی می تواند کمک کننده   •
 

 تب و درد بدن
دوز . استفاده کرد NSAIDدر صورت عدم پاسخ می توان از یک. استامینوفن توصیه می شود: توصیه به مصرف ضد درد •

از  . بعد از رفع عالیم نیاز به ادامه استامینوفن نیست.ساعت است 6میلی گرم هر  500به عنوان ضد درد و تب  استامینوفن
عروقی و عوارض نسبتا قابل تحمل  -به علت عوارض کمتر قلبی ناپروکسنبین داروهای ضد درد غیر استروئیدی، 

 .ساعت است 12تا  8میلی گرم هر  500دوز توصیه شده . این دسته ارجح استبقیه داروهای گوارشی به 
 

 سرفه
بیمار توصیه کنید که هنگام سرفه کردن از خوابیدن کند به گرفتن بیمار در بهترین ترین حالتی که احساس راحتی قرار •

 کرده و ترجیحا وضعیت نشسته یا نیم نشسته داشته باشدپشت اجتناب به خوابیدن  بصورت طاق باز 
توصیه شده از شربت  دوز هیدرامین دیفن , برم هگزین ، دکسترومتورفان: داروهای ضد سرفه می توان استفاده کرد از •

دیفن هیدرامین دارای خواص آنتی  . استساعت  8تا  6هرمیلی لیتر  15تا  10دکسترومتورفان و الگزیر دیفن هیدرامین 
احتیاط  تجویز این داروها با  COPDدر افراد مسن و بیماران . و ضد تهوع نیز می باشدآرامبخش هیستامینیک، خواب آور، 

 .باشد
قاشق  یک و لیمو عسل ,درمانیهای گیاهی فورموله شده، تایید شده و دارای مجوز رسمی پخش در مراکز فراورده •

در استفاده از داروهای گیاهی . کننده باشداست کمک برای کاهش سرفه ممکن گرم  چایخوری داخل یک لیوان آب 
 .به این ترکیبات توجه شودای فرد حتما به احتمال حساسیت های زمینه 



 تهوع و استفراغ
 استفراغبررسی علت تهوع و  

 
 مصرف غذاهای سبک نظیر نان سوخاری و غذاهایی که می تواند تحمل کند•
 چرب یا شیرین, عدم مصرف غذاهای سرخ شده  •
 افزایش دفعات مصرف غذا و کاهش حجم غذا در هر نوبت  •
 از غذا فعالیت نکنندبعد  •
 بالفاصله بعد از غذا مسواک نزنند  •
 هیدریناتدیفن هیدرامین و دیمن مصرف داروهایی نظیر   •

 
 اسهال

 و ها الکترولیت و آب جایگزینی اسهال علل سایر نظیر اسهال درمان:الکترولیت و آب جایگزینی•
 موارد در .باشد می حیاتی بسیار سالمندان و کودکان گروه دو در خصوصا که است آبی کم از جلوگیری

  ممکن عفونی عوامل بخصوص علل سایر رد صورت در حمایتی اقدامات به پاسخ عدم یا و اسهال شدید
 به سپس و عدد 2 ابتدا که است گرمی میلی 2 لوپرامید قرص .شود گرفته نظر در لوپرامید تجویز است
 .است تجویز قابل مدت کوتاه برای روز در قرص 8 تا مجموعا عدد یک دفع هربار ازای

 
 بهداشتی نکات کامل رعایت ,دارد اسهال بیمار که شرایطی در خصوصا ,مدفوع از ویروس دفع به توجه با•

 دارد زیادی اهمیت بیماری  fecal-oral انتقال احتمال از جلوگیری برای



 :پیشنهادی در موارد خفیف رژیم داروئی 

 :تجویز شود 19 -داروهایی که نباید بطور روتین در درمان سرپایی کووید
 
 داروهای ضد انعقاد  •
 ها ازجمله آزیترومایسینانواع آنتی بیوتیک   •
 انواع استروئیدها•
 نظیر امپرازول و پنتوپرازول Proton Pump inhibitors (PPI) ترکیبات •
 داروهای ناشناخته گیاهیانواع •
 فرآورده های با ادعای تقویتیانواع •



 :عالئم هشدار دهنده در بیماران سرپایی که نیازمند ارجاع به مراکز درمانی می باشند

 

 دقیقه شود/بار 24خصوصا وقتی بیش از , سیر افزاینده تعداد تنفس در دقیقه •

 سیر پیشرونده تنگی نفس خصوصا در زمان استراحت •

 بروز سیانوز محیطی •

 گیجی/خواب آلودگی/تغییرات هوشیاری •

 بی اشتهایی بسیار شدید •

اسهال شدید که کم آبی ناشی از آن به درمان جایگزینی آب و الکترولیت خوراکی پاسخ  •

 ندهد

 روز 5درجه سانتیگراد بعد از  38،5تداوم یا تشدید تب بیش از  •



 درمان بستری -خدمات تشخیص

 اندیکاسیون بستری
 وجود  19 -اندیکاسیون اصلی بستری در کووید 

 تنفس تنگی •

 در هوای اتاق %  93یا سطح اشباع اکسیژن کمتر از و •

    RR>30و یا •

 .تب  استیا بدون با •

نسبت به می تواند برآن پزشک معالج براساس شرایط بالینی و یافته های پاراکلینیک بیمار عالوه 

 .بستری بیمار اقدام نماید 

  



فاکتورهای پیش 
بینی کننده  

پیشرفت بیماری 
 در فرد بستری



 تشخیصی در کووید متوسطاقدامات 

باید درخواست  RT-PCRمولکولی برای تمام موارد بستری تست :  19 -تست های تشخیصی کووید-الف 

 شود

 .سرولوژی توصیه نمی شود 19 -تست تشخیصی کووید -ب

 خاطر نشان می شود)موارد زیر بر اساس شرایط بالینی بیمار می تواند توصیه شود : سایر آزمایش ها  -ج

 درخواست تمام این آزمایشات برای همه بیماران الزامی نیست ودرخواست آنها باید بر اساس نیاز فرد و به

 (:صالحدید پزشک و متناسب با بیماری زمینه ای وی باشد

   CBC ، ESR ، CRP ،* Na ، K ، BUN ، Cr ، BS ،، P SGOT ، SGPT ، ALP ، Mg ، Ca 

PT ، PTT ، INR ، 

 کمی باشد CRP ترجیحا *

 توصیه می شود و در( ریه CT scan/ رادیوگرافی ریه)اقدامات تصویر برداری  : اقدامات تصویر برداری -د

 .ارزیابی وضعیت بیماری کمک کننده است



 بیمارانآزمایشات 
 بستری در بیمارستان 



 اقدامات مراقبت و درمان

هر یک  . و باید با نظارت دقیق انجام شوداکسیژن درمانی مهمترین اقدام است •
صورت عدم پاسخ بیمار، برای بهبود وضعیت و در ساعت ارزیابی صورت گیرد 

 High flow nasalارجحیت با . اکسیژن رسانی به بیمار تصمیم گیری شود

Canula and NIV  می باشد 
 نیازدرمان های حمایتی مورد سایر •
 ...   دست ها، ماسک و شستشوی  اصول بهداشت فردی رعایت •
 الزماز سایرین و رعایت فاصله گذاری فیزیکی تا زمان جداسازی •
 عالئمدقیق افراد از نظر تشدید پایش •
و توصیه نمی  ضرورتی نداشته  19 -کلی آنتی بیوتیک در درمان کوویدبطور •

سایر علل عفونی، برای تجویز آن تصمیم  و    CAPبه در بیماران با شک . شود
 گیری شود

خاطر نشان می شود در حال حاضر هیچ مداخله درمانی و یا داروی با اثرات ثابت شده قطعی  
 وجود ندارداین بیماری برای 



 دوز 7-5بصورت تزریق زیرجلدی یکروز در میان به تعداد میکروگرم  250 ( IFN β-1b)  بی   1 -بتااینترفرون •

 دوز 7-5بصورت تزریق زیر جلدی یکروز درمیان به تعداد میکروگرم  44    ( IFN β-1a)ای  1 -بتااینترفرون •
 

 :پیشگیرانه ضد انعقادی در بیماران بستری به شرح زیر توصیه می شوددرمان 
 
•  Heparin 5000IU SC TDS 

•  BMI≥40: Heparin 7500 IU SC TDS 
 یا
•  Enoxaparin 40 mg SC once daily 

•  BMI ≥ 40: Enoxaparin 60 mg SC once daily 

 19 -نقش تجویز کورتیکواستروئید در درمان کووید





 فاز ریوی شدید
 :اقدامات تشخیصی 

 در صورتی که از شروع بیماری تا این زمان ارسال نشده باشد:  19 -کووید   RT-PCRمولکولیتست -الف 

 نمی شودتوصیه تست سرولوژی -ب

 تواتر این آزمایشات بستگی به. موارد زیر بر اساس شرایط بالینی بیمار می تواند توصیه شود:سایر آزمایشات-ج

 :صالحدید پزشک معالج دارد

CBC ، PT ، PTT ، INR ، ESR ، CRP ،* Na ، K ، BUN ، Cr ، ، BS AST ، ALT ، Mg ، Ca ، P 

 باشدکمی  CRPترجیحا *  
 .آزمایشات زیر بر اساس شرایط بالینی بیمار ممکن است صورت گیرددرخواست 

 D-dimer ، LDH ، Ferritin ، AST ، ALT ، ABG 

 :درخواست آزمایشات زیر در صورت صالحدید پزشک و امکان دسترسی ممکن است صورت گیرد
Fibrinogen ، IL6 ، NT-proBNP 

 

 :توصیه های رادیولوژیک-د

 توصیه می شود و در ارزیابی وضعیت بیماری کمک کننده( ریه CT scan/ ریهرادیوگرافی ) اقدامات تصویر برداری 

 است



 دوز 7-5بصورت تزریق زیرجلدی یکروز در میان به تعداد میکروگرم  250 ( IFN β-1b)  بی   1 -بتااینترفرون •

 دوز 7-5بصورت تزریق زیر جلدی یکروز درمیان به تعداد میکروگرم  44    ( IFN β-1a)ای  1 -بتااینترفرون •

 و         

 روز 10روزانه برای مدت حداکثر  8mgتزریق وریدی دگزامتازون •

 یا       

 روز 10برای مدت حداکثر  mg/kg 0,5قرص پردنیزولون خوراکی •

 استفاده از دوز های باالتر کورتون و درمان پالس، بر اساس قضاوت بالینی پزشک معالج و شرایط بیمار خواهد بود

 می باشد
 

 :پیشگیرانه ضد انعقادی در بیماران بستری به شرح زیر توصیه می شوددرمان 
 
•  Heparin 5000IU SC TDS 

•  BMI≥40: Heparin 7500 IU SC TDS 
 یا
•  Enoxaparin 40 mg SC once daily 

•  BMI ≥ 40: Enoxaparin 60 mg SC once daily 

 19 -نقش تجویز کورتیکواستروئید در درمان کووید



 بحرانیفاز 
 :توصیه درمانی برای بیمارانی که در این مرحله مراجعه کرده اند

 
 روز 10برای مدت حداکثر روزانه   8mgدگزامتازون تزریق وریدی  •

 قضاوتاستفاده از دوز های باالتر کورتون و درمان پالس، بر اساس •
 و شرایط بیمار خواهد بودپزشکمعالج بالینی  

 و
 :شود دوز متوسط توصیه می با  شروع درمان پیشگیرانه ضد انعقادی  •
•  Heparin 7500 IU SC TDS 
 یا
•  Enoxaparin 40 mg SC BID 



 نکات
شروع آنتی بیوتیک با توجه به شرایط بالینی بیمار، شک باالی به عفونت همزمان باکتریال، نتایج کشت و •

 .آنتی بیوگرام و در نظر گرفتن الگوی مقاومت میکروبی منطقه ممکن است در نظر گرفته شود

غیر از بحث تداخالت و عوارض، نگران . حتی بیماران بدحال اغلب نیاز به تجویز آنتی بیوتیک ندارند•

 شیوع عفونتهای مقاوم بعد از اپیدمی ها باشیم

 تاکید بر تغذیه سالم و استراحت کافی ضروری است •

شامل ویتامین سی، زینک، سلنیوم، ویتامین دی، مکمل ها در حال حاضر مطالعه مستندی که نشان دهد •

بصورت اختصاصی نقشی در پیشگیری از ابتال به ... ویتامین آ، اکیناسه، کورکومین، زنجبیل، جین سینگ و 

کورونا ویروس جدید داشته باشند، وجود ندارد ولی بطور مشخص کمبود پروتئین، ویتامین دی، ویتامین 

پس توصیه . سی، ویتامین آ و سلنیوم در ناتوان کردن سیستم ایمنی برای مقابله با هر عفونتی دخیل هستند

 .به مصرف این مکمل ها تنها در افراد با کمبود ریز مغذی ها توصیه می شود

 در ناراحتی معده از فاموتیدین استفاده شود•

میلی اکی واالن در  4میلی گرم در دسی لیتر و پتاسیم در حدود  3نگهداری سطح سرمی منیزیم در حدود •

 لیتر توصیه می شود

 

 



 19 -کوویدمراقبت افراد در تماس با موارد مبتال به 
 

 :آزمایشگاهیغربالگری عالمتی و 
.  روز پس از تماس از نظر عالمتی غربالگری شوند 14باید تا  19 -کلیه افراد در تماس با موارد مبتال به کووید

در صورتی که فرد مبتال جزو اعضا خانواده بوده و یا در تماس مستمر . ، از آخرین تماس با بیمار استروز14شروع 
 .بودروز پس از بهبودی فرد مبتال خواهد  14این زمان تا باشند، عمالً با وی 

 
 :این مراقبت به شکل زیر ارائه می شود

 درباشد، به فرد  19 -آموزش عالئمی که می تواند مطرح کننده ابتال به بیماری کووید: خود مراقبتی -الف
 هر داشتن صورت در مبتال، فرد با تماس آخرین از بعد روز 14 تا که بداند باید فرد .دارد زیادی اهمیت تماس

خدمات ، باید مراتب را به اطالع مراقب سالمت برساند و در صورت لزوم به مرکز  19 -از عالئم به نفع کوویدیک 
 .سالمت مراجعه کندجامع 

 
 این خدمت توسط مراقب سالمت و به صورت تلفنی به فاصله هر سه روز یک: غربالگری فعال عالمتی-ب

 و با تواتر زیر انجام میبار   6جمعا  روز ادامه خواهد داشت  14بار از زمان شروع تماس انجام شده و به مدت 
 :شود

 14روز  - 10روز  – 7روز  – 5روز  - 3روز  – 1روز  
 

صرفنظر از وجود عالئم زنان باردار سال، دارای بیماری زمینه ای و  60افراد در تماس نزدیک با بیمار با سن باالی 
 شوندتست میتوانند 

 در حال حاضر شواهد کافی برای پروفیالکسی داروئی قبل یا بعد از تماس وجود ندارد



 کاردوران عفونت زایی بیماری و شرایط بازگشت به 
 

 :متوسطخفیف و سرپایی موارد 
 :حداقل سه روز بدون عالئم زیر باشد+ روز از شروع عالئم گذشته باشد  10•

 وتب بدون مصرف داروهای تب بر قطع •
این نفس ، کاهش واضح سرفه ها قطع سرفه پایدار ، نبود تنگی : نظیرعالئم تنفسی بهبود •

 .روز پس از شروع عالیم است 14زمان معموالً تا حدود 
 

 :موارد شدید  بستری 
+ گذشته باشدروز باید از شروع عالئم  10حداقل . به طول مدت عالئم در بیمار داردبستگی •

 :حداقل سه روز بدون عالئم زیر باشد
 وقطع تب بدون مصرف داروهای تب بر مشخص می گردد   •
نفس برای کاهش واضح سرفه ها قطع سرفه پایدار ، نبود تنگی : نظیر بهبود عالئم تنفسی   •

 14+  3=  17روز عالمت داشته باشد، طول مدت جداسازی  14مثال اگر بیمار به مدت 
 (استاز شروع عالئم کافی روز 17بمدت )

 
داده و نتیجه مثبت انجام   RT PCRاگر فرد به هر دلیلی و بدون عالمت تست : ناقلین بی عالمت

روز بعد از تاریخ انجام تست نباید در محل  10صورتی که هیچ عالئمی پیدا نکند، تا است، در بوده 
 .کار حضور پیدا کند



خود  تمایل ) بازگشت زودتر از موعد فرد بهبود یافته به هر دلیلی اساسا 

 :دارد آزمایشگاهینیاز به تائید ....( فرد وبه وجود فرد، نیاز سازمان 

 

 ساعت 24منفی به فاصله  RTPCR دو •

در حال حاضر استفاده از تست سرولوژی برای برگشت به کار توصیه  •

 نمی شود









 باردارتصویر برداری در مادران 

 

ترجیحا وقت دهی برای تصویر برداری مادران بارداردر ساعات مشخص و جدا از سایر بیماران انجام 

 .شود 

و کمک به ( تشخیصیسرعت عمل در بررسی افزایش )عنایت به نقش تشخیصی سی تی اسکن با •

 Low dose HRCTدر موارد الزم ، درمانی در مادران باردار عالمت دار، شروع اقدامات تسریع 

 .می تواند انجام گرددتنظیمات دستگاه در هر سن بارداری با 

، ضدعفونی   19مبتال به کووید /محتمل /از انجام تصویر برداری برای هر بیمار مشکوکپس •

 .با مواد ضدعفونی کننده استاندارد انجام شودبه دقت سطوح در تماس 

رعایت همه موازین با )برای حفاظت مادر باردار در برابر اشعه شیلد سربی شکم از استفاده •

 .الزامی است ( از استفادهضدعفونی قبل و بعد 

با در مورد بیماران بستری ، موردی بوده و  Low dose HRCTتصمیم گیری برای تکرار •

 تیم درمان بستری و با هماهنگی کامل با بخش رادیولوژی انجام شودصالحدید 



 درمان دارویی مادر باردار مبتال به کرونا ویروس
 :سرپاییدرمان 

 
از هیدریشن مادر ، منظور . در منزل بر پایه هیدراتاسیون ، تب بر و مسکن استوار است مراقبت •

 استبا دفع ادرار شش تا هشت بارادرار در روز حد تحمل مصرف مایعات در 
تب بر و مسکن هم مصرف استامینوفن ساده یک قرص هرهشت ساعت حداکثر تا سه برای •

 .روزتوصیه می شود 
در و تصمیم گیری در مورد امکان درمان دارویی سرپایی به عهده تیم درمان سرپایی سالمت مادران 

پس از ) پریناتولوژیست / مشاوره با متخصص عفونی و متخصص زنان و زایمانبعد از صورت نیاز 
می باشد تجویز درمان خوراکی با نظر متخصص عفونی مادران باردار مامایی / ارزیابی سالمت جسمی

میلی  250یا قرص کلروکین فسفات میلی گرم  200می تواند قرص هیدروکسی کلروکین سولفات 
 .روز باشد  5برای ساعت یک عدد حداقل  12هر پایه میلی گرم مقدار  150معادل  گرم 

 
 :درمان بستری

 5عدد به میزان حداقل  2ساعت  12میلی گرم هر  50/  200( ریتوناویر/ لوپیناویر)قرص کلترا  •
 روز

 یا                                 
 روز 5عدد روزانه به مدت  1میلی گرم  100/  300( ریتوناویر/ آتازاناویر)قرص •



 :شرایط غربالگری موارد بدون عالمت 
 
  احتمال نظر از باید زایمان، بلوک به کننده مراجعه عالمت بدون مادران ی همه•

  فرد با تماس احتمال و عالئم بررسی شامل این که .شوند غربالگری ابتال
 . مبتالست

 
 و گذشته ی هفته 2 در مبتال فرد با تماس موارد از استعالم شامل غربالگری•

 ، عضالنی درد ، گلودرد ، نفس تنگی ، سرفه از سئوال و حرارت درجه بررسی
 . باشد می چشایی یا بویایی اختالالت ، بینی پری / رینوره

 
 

صورت مثبت بودن هر یک از موارد باال غربالگری مثبت می باشد و برای  در  
 .عفونی مشاوره شودبا متخصص بررسی های دقیق تر الزم است تا 


