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19-راهنمای آموزشی مراقبت کووید  

 

  



 19-کووید تعریف مورد مشکوک: 

 .نمایند می مراجعه پزشک به عالئم این با ابتال موارد درصد 08 معموال که سرماخوردگی عالئم با بیمار هر

  19-محتمل کوویدتعریف مورد: 

 + سابقه تماس یا سیتی اسکن مثبت و از دست دادن یا کاهش حس بویای و چشایی.سرماخوردگی عالئم با بیمار هر

  19-قطعی کوویدتعریف مورد: 

 مثبت PCRتست 

  آنفلوانزا از نظر دوره کمون:تفاوت کرونا، سرماخوردگی و 

 روز 2-3روز، سرماخوردگی  4-1آنفلوانزا: روز، 4-41کرونا:

 :تفاوت کرونا، سرماخوردگی و آنفلوانزا از نظردرصد احتمال درگیر شدن سایر قسمت های بدن 

 صفر، سرماخوردگی یک درصد آنفلوانزا: ،درصدپنج کرونا:

 19-عالئم بیماری کووید: 

کاهش -سردرد-دردعضالنی-آبریزش بینی-تنگی نفس-خستگی-ضعف عمومی -از بین رفتن حس بویای وچشاییکاهش یا -سرفه-تب

 بی اشتهایی.-عالئم گوارشی-سطح هوشیاری

با یک تب مختصر مبتال به کرونا باشد پس نیازی نیست بیمار همه عالئم ذکر شده را داشته باشد که به عنوان امکان دارد بیمار  نکته:

قلمداد گردد. الزم به ذکر است که عالئم طیف گسترده ایی دارد که این عالئم فقط احتمال ابتال به بیماری را کم یا زیاد  مورد مشکوک

 درصد موارد بیمار هیچ گونه عالمتی ندارد.38در  الزم به ذکر است؛ رد بیماری نمی باشددلیلی برای میکند و 

 :سیربیماری 

 : بدون عالمت.مرحله صفر 

 .کاهش یا از بین رفتن حس بویای وچشایی -ضعف-کسالت-بدن درد-تب-عفونت اولیه مرحله یک: 

 فازتنفسی شدید -2فاز تنفسی متوسط  -4درصد موارد(48-41)فازتنفسی درگیری ریه : درگیری اورگان هدف: دومرحله  

 .باشد می ویژه مراقبت های بخش در بیمار بستری نیاز: فازالتهابی شدید)پنج درصدموارد( سه مرحله 

 ات مهم:نک

 غالبا بیمار در مرحله صفر و عفونت اولیه باقی می ماند و وارد فاز بعدی بیماری نمی شود.  -4

 مرز دقیقی بین مراحل مختلف وجود ندارد. -2

پایش چند مرحله بعد تغییر یابد لذا ازیک مرحله به  یبطور ناگهان ،امکان دارد وضعیت بیمارو تغییر فاز به ترتیب مراحل نیست -3

 بیمار توسط تیم مراقب سالمت بسیار ضروری می باشد.

 درصد است.33در عفونت های ابتدایی و خفیف میزان اکسیژن خون باالتراز  -1

 درصد است. 38-33در فاز التهابی میزان اکسیژن خون  -1

 درصد است. 33میزان اکسیژن کمتر از  در فاز شدید -6



 سالمت جهت تعیین مراحل بیماری بسیار اهمیت دارد.* لذا وجود پالس اکسی متر در تیم های مراقب 

درفاز اولیه تا متوسط میزان فعالیت ویروس زیاد و در فاز بعدی که از هفته دوم آغاز می گردد از میزان فعالیت ویروس کاسته  -7

مار به شکل شدید و وخیم که سرانجام به علت اختالل در سیستم ایمنی بدن بی می شود و پاسخ التهابی بدن افزایش پیدا می کند

 بیماری مبتال خواهندشد.

  :عالئم خطر 

 عالئم تنفسی)درگیری ریه(. -سوزش سردل-درد قفسینه سینه-تنفس دشوار -4

 بار در دقیقه. 38تعداد تنفس بیش ازدربرزگساالن  -2

 )مهمترین فاکتورکه نشان دهنده درگیره ریه بیمار می باشد(.33میزان اکسیژن خون کمتر از  -3

 طح هوشیاری.کاهش س -1

 سرفه های خلط دارکه نشانه توام شدن بیماری با عفونت های باکتریال می باشد.-تشدید سرفه -1

 درجه سانتی گراد بعد ازپنج روز ادامه یافته باشد. 1/30تب بیش از تداوم ویا تشدید  -6

ادامه یابد به  تب بیمار بیش از پنج روزروز ادامه نمی یابد؛ ولی درصورتی که  3-1معموال تب ناشی از بیماری های ویروسی بیش از  -7

 عالئم خطرمیبایست مورد ارزیابی قرارگیرد.یکی از فاکتورهای عنوان 

  )کووید گوارشی( ناشی از آن به درمان جایگیزنی آب و الکترولیت خوراکی پاسخ ندهید.  کم آبی کهاسهال شدید  -0

 :گروه های درمعرض خطر 

 شدید: گروه های درمعرض خطر با شواهد -1

 2دیابت تایپ  -آنمی سیکل سل-کسانی اضافه وزن دارند COPD- -عروقی، بدخیمی ها، نارسایی کلیه -بیماران قلبی

 گروه های درمعرض خطر با شواهد متوسط:

 -مصرف کنندگان دخانیات -مصرف کورتیکواستروئیدها وسایر داروهای ایمونوساپرسیو-بارداری-پرفشاری خون-متوسط تا شدید آسم

(CVA) cerebrovascular accidentسکته مغزی. 

 :بسیار محدودگروه های درمعرض خطر با شواهد  -2

 -پیوند مغز استخوان -بیماران مبتال به تاالسمی ماژور -کودکان -نقص سیستم ایمنی -بیماری که با اچ ای وی زندگی می کنند

 4دیابت تیپ  -سایر بیماری های مزمن ریوی -اختالالت نورولوژیک -بیماری های کبدی -بیماریهای متابولیک ارثی
 

 بهترین سؤال از بیمار 

 چه زمان عالئم بیماری شروع شد؟ 

  و التهابی ضروری می باشد. ویرمیپاسخ به این سؤال برای تعیین شروع فاز 

  بعداز شروع عالئم وجود دارد11خطرانتقال بیماری از دو روز قبل از شروع عالئم تا. 

 

 

 

 



  مراقبتی:اقدامات 

       بشند نیاز به سیتی اسکن و آزمایش نیست ض خطرگروه های در معرجزءحتی اگر درصد موارد(38)43-بیمار بدون عالمت کووید -4

ضدوعفونی کردن سرویس بهداشتی و  -ماسک -ها رعایت اصول بهداشت فردی)شستشوی منظم دست-ارائه آموزش الزم به فرد

خود غربالگری در  -قرنطینه بیمار  -جداسازی از سایرین و رعایت فاصله اجتماعی -ستراحت(و تهویه مناسب اتاق محل ا حمام

و پیگیری بروز عالئم در  کاهش دامنه فعالیت شامل عدم توانایی جهت کارهای روزانه و...(-تنگی نفس -)درد قفسیه سینهمنزل

 عالئم خطر بیماری.ارجاع به مراکز منتخب در صورت گزارش  -روزهای بعد توسط مراقبین سالمت

روز. ودرصورت دارا بودن 41می شود به مدت  در صورتی که بیمار فاقد عالئم باشد قرنطینه بیمار از روزی که از بیمار نمونه گرفتهنکته: 

   روز. 41عالئم از زمان بروز عالئم به مدت 

        نیاز به سیتی اسکن و آزمایش نیست بدون عالئم خطر و ریسک فاکتور درصد موارد( 18-11)43-کووید خفیف بیمار با عالئم -2

 -جبران مایعات  -: استراحتشامل عالمتی و درمان خود غربالگری در منزل - روز( 41)از زمان بروز عالئم به مدت قرنطینه بیمار

عدد  0با هم وسپس به ازای هربار اجابت مزاج یک قرص حداکثر تا  ید)دوقرصمو لوپرا مینن هیدرافدی -کسنوپرنا -استامینوفن 

 .روزانه(

 بدون عالئم خطر و دارای ریسک فاکتور      ارجاع به سطح باالتر نیاز به سیتی اسکن، آزمایش 43-بیمار با عالئم خفیف کووید

 روز.48-1به مدت  (HCQ)درمان آنتی ویروسو 

  ارجاع به سطح باالتر نیاز به سیتی اسکن، آزمایش        عالئم خطر با،یا ریسک فاکتور دارای 43-بیمار با عالئم خفیف کووید

 .روز48-1به مدت  (HCQ)آنتی ویروسو شروع درمان 

 درصد موارد(  48-41)افراد عالمت دار تنفسی -3

 درصد. 38-33متوسط: میزان اکسیژن خون بین 

 درصد.18درگیری ریه بیش از  –بار دقیقه 38بیش از  میزان تنفس -درصد 38شدید: میزان اکسیژن خون بین 

 درصد موارد( 1افراد کریتیکال) -1

 فاز وارد بیمار و فعالیت به کندمی شروع بدن ایمنی سیستم یازدهم روز از و باشد می بیماری ویرمی فاز در دهم روز تا بیمار 

 .  باشد می علت این به بیماران غالب فوت علت که بوده؛ ایمنی سیستم فعالیت علت به این و گردد می تهاجمی

توصیه نشده ولی بعضی داروها داریم امکان اثربخشی  43-تاکنون هیچ داروی تایید شده آنتی وایرال جهت درمان بیماران کووید :1نکته

انه یک عدد( البته در روز دو عدد روز اول صبح وشب و روزهای بعد روز 48تا 1دارد مانند کلروکین که گایدالین ایران توصیه می کند)

 گایدالین مختلف سایر کشورها توصیه نشده.

 نگردد.به هیچ عنوان از آزیترومایسین به علت درگیری های گوارشی و اسهال و بدون هیچ اثربخشی استفاده  :2نکته

 .نگردد استفاده بیوتیک آنتی از استداللی هیچ با و ساکلین داکسی از عنوان هیچ به :3نکته

کورتن و آنتی کواگالنت ها استفاده نشود، آسپرین در مراحل متوسط به باال بیماری تجویز می گردد؛ همچنین  هیچ عنوان از به :1نکته

 پروفیالکسی دارویی ندارد. 43-بیماری کووید

 .دهد کاهش را التهابی پاسخ این خواهد می پزشک و باشد زیاد بدن التهابی پاسخ که گرددمی تجویز زمانی کرتون :5نکته

  .می باشد 19-اکسیژن درمانی )تامین غذای ریه(تنهاترین و بهترین درمان تایید شده بیماری کووید :6نکته 

 



 19-تست تشخیصی بیماری کووید: 

4- : Real time-PCR 43-طالیی در تشخیص کووید استاندارد PCR  ،شامل نمونه که با درصدمثبت کاذب کم و منفی کاذب زیاد

 درصدحساسیت( می باشد. 32) سکرنافودرصد حساسیت( و اور63) رنکسانازوف برداری از

میبایست به عنوان مورد مشکوک و محتمل تحت مراقبت قرارگیرد و در  ،درصورتی که بیمار عالمت باشد و نتیجه تست وی منفی نکته:

 ساعت پس از نمونه اول نمونه گیری تکرار گردد.21فاصله 

که حساسیت و ویژگی باالیی داشته باشد؛ ممکن است فردی  43-کیت های اختصاصی کووید به علت عدم وجودتست سرولوژیک:  -2

از تست های  باشد؛ لذا ها مثبت کاذبکروناها یا ویروس سایر از نظر سرولژویک مثبت باشد ولی تست به علت درتماس بودن با

ین تست فقط برای سنجش میزان درگیری اجتماع و ؛ کاربرد اگرددسرولوژیک به هیچ عنوان جهت تشخیص بیماری نباید استفاده 

     د، می باشد.ظر چقدر دربرابر ویروس ایمنی داراجتماع مورد ناینکه 

 از بین  IgMشروع به افزایش یافته و از هفته پنجم تیتر کاهش میابد و در هفته هفتم  IgMپس از ابتال بیمار از هفته دوم تیترنکته: 

 .باقی می ماند IgGاز هفته هفتم  می رود و بعد

 اسکوربندی درگیری ریه در سیتی اسکن: 

 درصد حجم ریه را درگیر می کند.21اسکور یک:  -4

 درصد حجم ریه را درگیر می کند. 18-21اسکور دو:  -2

 درصد حجم ریه را درگیر می کند. 71-18: سهاسکور  -3

 درصد حجم ریه را درگیر می کند. 71: بیش از چهاراسکور -1

 

 (کار به بازگشت)قرنطینه از خروج 

 روز 48افراد بدون عالمت : تا  -4

 ریوی( عالئم توجه قابل کاهش روز سه و تب بدون روز سه)  عالئم شروع از بعد روز 41 تا:  دار عالمت افراد -2

 .درپایان دوره قرنطینه PCRتست انجام عدم نیاز به -3

 نمایند.استفاده  ماسک پس از شروع عالئم از هفته دو تابیمار -1

 برگردند کار به زودتربیمار درخواست داشت  اگر -1

 ساعت 21 فاصله به منفی تست دو 

 عدم نیاز به تست سرولوژی  

 

 

 موفق باشید

 

 

 


