
 

 

 

 

 واحد آموزش – بیمارستان آموزشی درمانی نهم دی

  COVID 19آشنایی با بیماری 
 مشکوک مورد

 با همراه گلودرد یا لرز یا خشک سرفه حال شرح با بیمار *

 تب بدون یا با نفس تنگی

 تظاهرات با تحتانی/فوقانی تنفسی عالئم با بیمار *

 دو یا یک لوبولر مولتی انفیلتراسیون بصورت رادیولوژیک

 صدری قفسه گرافی یا CT scan طرفه در

 محتمل مورد

 تماس سابقه قبل روز 41 عرض در که مشکوک مورد *هر

 .باشد داشته را COVID-19 قطعی مورد با نزدیک

 حضور سابقه قبل روز 41 عرض در که مشکوک مورد هر *

 .باشد داشته را COVID 19 اپیدمی با مناطق در

 مناسب، های درمان علیرغم که پنومونی به مبتال فرد *

 و معمول غیر شکل به و داشته نامناسب بالینی پاسخ

  و حادتر بیمار بالینی وضعیت انتظاری غیرقابل سرعت

 .شود تر وخیم

 قطعی مورد

 تنفسی عالئم با فرد از COVID-19 ویروس جداسازی

 

 

 COVID 19 بیماری به ابتال خطر معرض در افرادی که

 :قرار دارند دار عارضه

 :ایمنی نقص با بیماران

 کورتیکواستروئید با درمان تحت *

 درمانی شیمی *

 ها بدخیمی *

 اعضاء پیوند *

 HIV به مبتالیان *

 :ای زمینه بیماری با بیماران

 عروقی – قلبی بیماری *

 فشارخون *

 ای زمینه تنفسی های بیماری *

 دیابت *
BMI> 40 * 

 

 باالی سن که است داده نشان اپیدمیولوژیک های یافته* 

 باید و دارند قرار بیشتری آسیب معرض در همواره سال 05

 .شود بیشتری دقت آنان مراقبت در

 که افرادی تمام برای ماسک از استفاده که است بدیهی*

 به انتقال میزان کاهش برای اند، شده تنفسی عالئم دچار

 .شود می توصیه سایرین

 

 

 

 

 

 به باید گیرند،می قرار سرپایی درمان تحت که افرادی*

 پیگیری سالمت مراقبین توسط تلفنی و روزانه صورت

 به سریعا زیر عالیم از کدام هر بروز صورت در و شوند

 .شوند ارجاع منتخب تخصصی مراکز

 دشوار تنفس و نفس تنگی.  4

 سرفه تشدید.  2

 تب قطع عدم.  3

 هوشیاری سطح کاهش عالئم.  1
 

 با لرز خشک، سرفه درد، گلو عالیم با که افرادی کلیه*

 تنفسی عالئم نظر از باید کنند می مراجعه تب بدون یا

 مراحل در است ممکن بیماری. گیرند قرار ارزیابی مورد

 تنفسی عالئم سایر با فقط و باشد تب بدون عفونت اولیه

 .کند تظاهر

 نیست شایعی عالمت عموما باال بسیار تب*
 

 مثبت CRP ویروس، این به ابتال در ارزشمند یافته یک *

 تب که بیمارانی در بنابراین. باشد می لنفوپنی با همراه

 نفس تنگی و کرده مراجعه تنفسی عالئم با فقط و نداشته

 امکان صورت در شود توصیه تواند می باشد، نداشته هم

CBC و CRP لنفوپنی که صورتی در. شود انجام 

 مشاوره ضمن باشد، داشته وجود ml/4455 مساوی/کمتر

 .دارد منزل در پیگیری و فعال مراقبت به نیاز تخصصی
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