
  MERS کوروناویروس جدید
گردند، اما سرماخوردگی معمولی در انسان می وماً باعثـکه عمها نوعــی ویروس هســتند روســوروناویــ* ک

  ث بیماري تنفسی شدیدتر و گاهی مرگ بیمار شوند.ــتوانند باعمی SARSبرخی از آنها مانند 
  

شود. نامیده می nCoV و یا  novel coronavirusو  MERS-CoVیانه یا ــروس خاورمـوروناویــروس، کـ* این وی
شناختیم می ه قبالً ـی کـهایروناویروســـا کــبـروس کوروناویروس نوپدید گفته می شود، چون ن ویـایبه (

   .)است متفاوت
شناسایی از عربستان  شدید تنفسی عفونت به مبتال بیمار یک در 1391 سال شهریور در بار اولین براي ویروس * این

  است. شده
 دخو جان نفر 207شده اند و  جدیدبیمار با کوروناویروس عفونت اثر جهان در در نفر 672 تعداد اردیبهشتپایان  تا* 
ز کشور گزارش شده است. عربستان و امارات بیشترین موارد و بقیه ا 18تاکنون از  بیماري اند. ایندهدا دست از را

  .اندشده گزارش نگلیس و...ا ،ریکاـه، امــفرانس، ر، اردنـصر، کویت، مــنظیر قط کشورهایی
تب، سرفه و گلودرد، بدن  شامل بطور معمول بیماري مـعالئ و  تــاس متغیر روز 10  تا 2 ماريـون بیــدوره کم* 

  .استغیر مت شدید تنفسی حاد بیماري تا تــعالم بدون حالت از عالئم اما طیف باشدمی اسهال و... تنگی نفس، درد،
  

  
 :ویروسبه کورونا کوكــمش بیمار تعریف

  و دارد بیمارستان در بستري به نیاز دارتب تنفسی بیماري بدلیل که ارـبیم فرد هر
 باشد. داشتهاخیر  حج سفر ابقهــس .1

  باشد. داشته خاورمیانه کشورهاي به سفر ابقهــس یا .2
  .است داشته تماس اخیر هفته 2 در ورهاــکش این از بازگشته مسافر زائر یا با یا .3
 گزارش شده، آنها در دـجدی روســوروناویــک مثبت واردـم که ورهاییـــکش به افرتــمس ابقهـــس اـ. ی4

  باشد. داشته
  

  ها: کوروناویروس سایر با جدید ویروس اختالف
با ســایر  کند و تفـاوت این ویــروسمی ایجاد شــبیه ســرماخوردگی عالئـمی این ویــروس

ي تواند باعث آلودگی سایر اعضاکنند در این مسئله است که میها که بیشتر به دستگاه تنفسی حمله میکــــوروناویروس
  هاي دفاعی بدن شود.حیاتی بدن مثل کبد، کلیه، روده و سلول

  

  
 بیماري میرو  مرگ

 در تريـبس و یـــتنفس شدید بیماري تحمل از دبع بیماران درصد 30 بیش از  و است باال بیماري این در میر و مرگ
  .گیرند می  تنفسی مالیم بیماري هم بیماران از بعضی. کنندمی فوت تـنهای در ویژه بتـمراق بخش

  



  
  :بیماري انتقال در حیوانات شــــنق

 است نشده مشخص طعیق بطور "خیر یا دارند نقش بیماري این انتقال در حیوانات آیا" که سوال این دقیق پاسخ تاکنون
 یژنتیک باهتـش و حیوانات برخی و ترــــش با بیماران تماس ابقهـــس به توجه با. باشدمی مطرح زیادي احتمال اما

 آنها با تماس از بعد افراد و بوده بیماري مخزن حیوانات که رودمی احتمال خفاشی وروناویروســـک با جدید ویروس
  .باشند شده مبتال بیماري به

  

  
  :بیماري انتقال راه
 قابل بدن حاتـترش و یـتنفس راتــقط راه از دـرسمی نظر به اما است نشده مشخص ویروس این دقیق انتقال راه
         باشد.می قالـانت

آن حیوان باعث بیماري  پاستوریزهو مصرف شیر غیرو ترشحات بدن شتر  با بزاق تماس که رودمی الــاحتم همچنین
   گردد.

است اما در  کمتر رماخوردگیــــس و ب از بیماري آنفلوانزاـبه مرات MERS به فرد در بیماري فرد واگیري
  .هاي نزدیک خانگی و بیمارستانی ممکن است به افراد دیگر منتقل شوداســــتم

  

  
   واکسن: و درمان
 در ویژه مراقبتی هايندرما با اما باشدنمی ترســــدس در حاضر حال در قطعی یـــــضدویروس درمان
  .اندیافته بهبودي بیماران از تعدادي هاتانـــبیمارس

  .ندارد نـواکس حاضر الح در بیماري این همچنین
  

  
  شود؟در چه کسانی بیماري شدیدتر می

اعی دف اند یا به هر دلیلی سیستمدر کسانی که سابقه بیماري مزمن (مانند بیماري تنفسی، قلبی، کبدي یا کلیوي) داشته
  بدنشان ضعیف شده است (دیابت و...)، ممکن است بیماري شدیدتر شده و منجر به بستري و گاهی فوت بیمار گردد.

  
   توصیه بهداشتی و مراقبتی:
   رعایت اصول بهداشت فردي

بتال به کند و... در پیشگیري از افاصله با فرد بیماري که سرفه می ایتـــها به دفعات، رعشستن صحیح دست شامل* 
  این بیماري موثر هستند.

کنند از خرید و اردن و مخصوصاً عربستان عزیمت میمسافرانی که به کشورهاي عربی مانند امارات، عمان، قطر، * 
یز مصرف مواد غذایی و آشامیدنی غیرمطمئن از دست فروشان خودداري نمایند و از مصرف شیر غیرپاستوریزه شتر نیز پره

  داشته باشند.



  را بگیریم.  خود دهان و بینی جلوي دستمال با عطسه و سرفه هنگام در* 
   بشویید. صابون و آب با ثانیه 20 بمدت عطسه یا سرفه از پس مخصوصاً را خود هايدست *

  کنید. پرهیز خود بینی و دهان چشم، به زدن دست از االمکان حتی* 
  

) از حج و کشورهاي عربی احساس کسالت، تب، عالئم تنفســـی و عالئم هفته بعد از بازگشت زائر (مسافر 2در صورتی که در عرض 
ود گوارشی نمایان شود فرد ضمن رعـایت بهداشــت فردي و استفاده از ماسک حتماً به پزشک مراجعه و او را در جریان مسافرت اخیر خ

  قرار دهد.
  

Ebola  
ست میده می شد بیماري ویروسی واگیر و کشنده اي ابیماري ابوال که در گذشته بیماري تب خونریزي دهنده ابوال نا

وال در نام ویروس از رودخانه اي به نام اب .که براي اولین بار در نیمه دوم قرن بیستم در مرکز افریقا شناسایی شد
   کشور کنگو برگرفته شده است

  
  :راه انتقال

 ورود ویروس به بدن انسان از راه :

  تی خراش هاي ریز)پوست آسیب دیده و داراي خراش (ح . 1
  مخاطات بدن .2
  ورود شی تیز به داخل پوست (سوزن) .3
  خوردن گوشت آلوده حیوانات وحشی . 4

  ویروس در کجا وجود دارد؟
  (انسان و حیوان) اجسادترشحات و مواد دفعی بدن بیماران و  . 1
 سطوح آلوده به ترشحات بدن بیماران (مثال: سوزن خون آلود) .2

  
  :دوره کمون



  
  

  عالئم بیماري:

  بدن درد، سردرد، بی حالی، اسهال و استفراغ، بثورات، خونریزي و ... تب،

  

  درمان:

 درمان زودهنگام و حمایتی و حفظ تعادل آب و الکترولیت این بیماران بسیار مهم است. •

  پیشگیري از بروز عفونت هاي ثانویه بیمارستانی مهم است.  •

   است.در مراحل پیشرفته ارائه مراقبت هاي ویژه تخصصی حیاتی  •

 


