


بیماری کرونا

(Covid-19)۱۹-کووید

1399بهمن ماه سال  گروه پیشگیری و مبارزه با بیماریها 



کورونا ویروس ها

ی خانواده بزرگی از ویروس هاا هتادکه ط فیاس وسایزی از بیماریهاا را از سارماخوردگ
مزمولی در انتان تا عامل بیماریهای شهیهتری همچون ساارس ومارس را شاامل مای

.شود 

 ورونا در لغت بط مزکی تاج وهالط می باشه  .

 اعضای اصلی این خانواده  ورونا وتورو ویروس ها هتدکه.

 از ویروس های دارایRNA می باشه.



کورونا ویروس ها

.باشهمیهاویروسریکوازبزهانتاندرشایعهایسرماخوردگیعاملدومین•

.که ایجادتریسختوبیماریدادهشکلوتغییریافدطموتاسیونانتانیاندقاالتدراستممکن•

جهیههایتواناییو تبجهشامکان ککهبیماریایجادتوانکهمیحیواناتدرعمهتا طهاویروس ورونا•

.شونهمیعالیمازوسیزیفیسبروزباعثحیواناتدرودارنهرا

ویروسگونط4میانایناز.دارنهراانتاندرزاییبیماریامکان طانهشههشکاخدطویروس ورونانوع6•

.دارنهشهیهتریبیماریایجادتوانایی(مرسسارس،)ویروسگونط2و ردهایجادخفیسبیماری

 ردپیهاشیوعانتاندرگیریهمطباچینووهانشهردر2019دسامبردر(7نوع)آنهانوعآخرین•



کورونا ویروس ها

عوامل ط.استنمودهسرایتنیزهاانتانبطولیاستچرخشحالدرحیواناتبیندرعمهتا  ویروساین•

باتانانمهاومتماسیاویروسدرجهشبروزجملطازهتدکه،دخیلانتانبطحیوانازاندقالدرمخدلفی

گربطخاصینوعازSARSبیماریونمودسرایتانتانبطشدرازMERSبیماریمثالبطور.حیوان

.استنشههمشخصدقیقاهکوزجهیهویروس وروناحیوانیمخزنولینمودسرایت

(Covid-19)19- وویهراجهیه روناویروسازناشیبیماریرسمینامبههاشتجهانیسازماندبیر ل•
بطهم19عهدوشههاسدفاده(Disease)«بیماری»وویروس رونا، لماتازنام،اینبرای. رداعالم
.برمی گردد2019یزکیآنشکاساییسال

وبیماریایننام گذاری.داردنام(SARS-Cov-2)«2- وو-سارس»پساینازنیزبیماریاینویروس•
.شهاعالمژنودرنهاداینفوق الزادهاجالسدراخیرابههاشتجهانیسازمانرئیسسویازآنویروس

https://www.digikala.com/mag/%d8%b9%d9%84%d8%a7%d8%a6%d9%85-%d9%be%db%8c%d8%b4%da%af%db%8c%d8%b1%db%8c-%d8%af%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%88%db%8c%d8%b1%d9%88%d8%b3-%da%a9%d8%b1%d9%88%d9%86%d8%a7-%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa/
https://www.digikala.com/mag/%d8%b9%d9%84%d8%a7%d8%a6%d9%85-%d9%be%db%8c%d8%b4%da%af%db%8c%d8%b1%db%8c-%d8%af%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%88%db%8c%d8%b1%d9%88%d8%b3-%da%a9%d8%b1%d9%88%d9%86%d8%a7-%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa/


انواع شدید کورونا ویروس

نفر گردیه800از خفاش بط گربط و از گربط بط انتان مکدقل شه  وباعث مرگ 2003در سال :  سارس•

جب مرگ این ویروس مو. در عربتدان از شدر و شیر شدر بط انتان اندقال یافت 2012درسال :مرس •
.نفر در خاورمیانط شه8۵8



بیماریزایی

سرماخوردگی ها توسط  ورونا ویروس ایجاد می شود % 1۵•

رماخوردگی ابدها در مخاط مژ هار تکفتی در ناحیط حلق وبیکی ایجاد عفونت می  کاه  اط شابیط سا•
.مزمولی می باشه 

.گاهی  وروناهای ایجاد  ککهه سرماخوردگی باعث بروز بیماریهای شهیه تری می شونه •

برونشایت -وانانتشهیه اسم در  ود ان ونوج-عفونت گوش–برونشیولیت اندهایی : می توانکه باعث •
مزمن در بالغین وپکومونی در بالغین ،سالمکهان و افراد دارای نقص ایمکی



یار در موارد شدید بیماری یعنی در سارس و مرس بیماری و عفونت ریه  ب ه•

 ی بینی وحلق مخاط تنف)بیشتر است  و عفونت از ق مت فوقانی دستگاه تنفس 

نارسایی گ ترده شده و باعث( نای وری  ها)ب  ق متهای پایین تر وعمقی تر ( 

.تنف ی می شود 



۱۹-مقای   سارس،مرس وکووید

%                           ۱0میزان کشندگی سارس                                                 •
%30میزان کشندگی مرس                                                  •
3-2%(          Covid-19)۱۹-کوویدمیزان کشندگی •

%۱/2میزان شیوع سارس                                                    •
%۱/4میزان شیوع مرس                                                      •
3/6-5%(Covid-19)۱۹-کوویدمیزان شیوع •



احتمال جهش 
ر این ویروس ها ه. دار هتدکه و قابلیت جهش ژندیکی دارنه RNA ورونا ویروس ها ویروس های •

البداط .در می شاود چط بیشدر در جمزیت انتانی بمانکه احدمال بروز یک موتاسیون ناخوشایکه و به بیش

.بروز جهش وتغییرات ژندیکی در آنها از آنفلوانزا  مدر هتت 

ظام مراقبت پیشگیری از همط گیری ایکگونط ویروس ها نیاز بط روش های نوین و دقیق تشخیص ، ن•

دیاهه درا بیماریهای پویا و همچکین مجهز بودن بط اتاق ایزولط و ایزولط فشار مکفی و پرسکل آموزش

.دارد

روز پس از تماس، عالئم 4-5روز می باشه و بطور مدوسط در فی 3-14حهود 19-دوران  مون بیماری  وویه

.آشکار می شود 

دوره کمون کرونا ویروس



عالیم بیماری 
گلودرد،ونفستکگیسرفط،تب،همچونعالئمیو کهبروزتوانهمیشهیهتامالیمفیسیکازبیماریاین•

ئمیعالجملطازچشاییحسنیزوبویاییحسدادندستاز.دههمیبروز....بهنعمومیدرد،بیکیازآبریزش

اشدهایی،یبنظیرگوارشیعالئمبطتوانمیدیگرعالئماز.استشههگزارشمبدالیانازبتیاریدر طهتت

نموداشارهاسهالواسدفراغتهوع،درد،دلزودرس،ختدگیحالی،بی,ضزس



عالیم بیماری

تاخفیسعالئمیابودهعالمتبیبصورت19- وویهبطمبدالبیمارانموارد%80حهوددر لیبطور•

%5رد. ککهمیمراجزطبتدرینیازمکهوشهیهعالئمبامبدالیانموارد%15حهوددرودارنهمدوسط

در.باشکهویژههایمراقبتوICUدربتدرینیازمکهاستممکنوشههبحرانیبیمارشرایطموارد

.دههرخمرگو لیطنارساییالریط،ذاتاستممکنشهیهموارد

(تماس با ترشحات آلوده وراه تکفتی)تماس متدقیم با فرد بیمار•

وده شهه باشکه تماس غیر متدقیم با اشیایی  ط با ترشحات تکفتی یا ترشحات بهن بیمار مبدال آل•

راههای انتقال



:گروه های در معرض خطر عبارتند از

.هتدکه2019جهیهویروس رونابیماریپرخطرگروه هایایمکی،سیتدمنقصدارایافرادوسالمکهان-

:بیماران با نقص ایمنی-گروه الف
تحت درمان با  ورتیکواسدروئیه •
شیمی درمانی•
بهخیمی ها•
پیونه اعضاء•
HIVمبدالیان بط •

:بیماران با بیماری زمین  ای-گروه ب
عروقی–بیماری قلبی •

فشارخون•

دیابت•

بیماری های تنفسی زمینه ای•

•BMI> 40



روز روی سطوح آلوده باقی می ماند  9کورونا ویروس جدید احتماال تا •

.ند دمای پایین ،میزان رطوبت باال می تواند دوره حیات کورونا ویروس را طوالنی تر ک•

شو داین ویروس از طریق دست و سطوحی که مکررا با دست در تماس هستند منتقل می•



فرد  مشکوک ب  بیماری کرونا ب  چ  ک ی گفت  می شود؟ 

:استعالئم بالینی و مالک های اپیدمیولوژیک بیماری  ط دارای 

سرفطو شروع ناگهانی تب 

یا

ختدگی مفرط،/شروع ناگهانی حهاقل سط یا بیشدر از عالئمی چون تب، سرفط، ضزس عمومی

اسدفراغ، اسهال،/تهوع/سردرد، درد عضالنی، گلو درد، آبریزش بیکی، تکگی نفس، بی اشدهایی

 اهش سطح هوشیاری

:شواهد اپیدمیولوژیک

نظیر مرا ز اقامدی ،)اقامت، اشدغال یا متافرت بط مکافقی  ط احدمال چرخش ویروس وجود دارد 

روز گذشدط14در فی ...( درمانی و -محل های پرازدحام، همایش ها و مراسم ها، مرا ز بههاشدی



مورد محتمل بیماری کرونا 

حهاقل طهباشبیمارانیازایخوشطیاوقطزییامحدملبیماریکباتماسدر طمشکو یبیمار•
باشهشههگزارشآنهابیندرقطزیموردیک

باشهداشدط19- وویهنفعبط(سیکطقفتطاسکن)برداریتصویرهاییافدط طمشکو یبیمار•

.باشهشههچشایییابویاییحسدادندستازدچارحادبطور طبیماری•

مورد قطعی مبتال ب  کرونا  

، صرف نظر از وجود عالئم و نشانط های بالیکی  19-فرد با تاییه آزمایشگاهی ویروس ناشی از  وویه



تعریف فرد در تماس نزدیک 
یامحدملبیمارعالئمشروعازبزهروز14تاقبلروز2فیدرزیر،شرایطدر طفردی•

:شاملباشه،گرفدطقراراوباتماسدرقطزی،

تماس چهره بط چهره در فاصلط  مدر از . دقیقط15مدر و برای حهاقل 11

تماس متدقیم فیزیکی با فرد محدمل یا قطزی . 2

مراقبت از بیمار محدمل یا قطزی بهون اسدفاده از تجهیزات مکاسب حفاظت فردی. یا 3

در  شرایط دیگر بر اساس احدمال اندقال مکطقط ای ، ارزیابی انجام می شود. 4

ر منطقه پیگیری و  تمامی افراد در تماس نزدیک با بیمار مثبت کرونا ، بایستی بالفاصله توسط نیروهای بهداشتی ه

.    بررسی شده و از نظر بیماری کرونا نمونه رپید تست از آنها گرفته شود



تشخیص کورونا 

ازاستفادههمچنینوPCRآزمایشانجامباکرونابیماریقطعیتشخیصراهتنهاحاضرحالدر•

.باشدمیکرونا(تسترپید)سریعتشخیصهایکیت

ازوواپسطریقازجدیدویروسکورونامولکولیتشخیصآزمایشانجامبرایاصلیهاینمونه•

.ودشمیبرداشتهآزمایشگاهکارشناسانتوسط(گلووبینی)فوقانیتنفسیمجاری



WHOکلیتوصی  های : پیشگیری 

رعایت بهداشت فردی و بهداشت دست   •

(با ضهعفونی  ککهه های با پایط الکلی –با آب وصابون ) 

بهداشت تنفسی •

دن دست هاانهاخدن دسدمال در ظرف زبالط سربتدط و شت–( گرفدن جلوی دهان وبیکی با دسدمال یا با ارنج-اسدفاده از ماسک )

بهداشت مواد غذایی •

شیر خام یا انهام های خام –گوشت خام (عهم مصرف مواد غذایی خام یا پخدط نشهه )



:  می باشد باید19-افرادی که عالئمی دارند که مطرح کننده احتمال ابتال به کووید

اقل یک از ماسک جراحی اسدفاده نموده، خود را ایزولط  ککه، فاصلط فیزیکی  حه•
مدر را از سایرین رعایت  ککه 

نکه نحوه در آوردن ماسک، دفع بههاشدی آن و شتدشوی صحیح دسدها را بها•

بههاشت تکفتی و آداب سرفط را رعایت  ککه •



درمان و واک ن 
.دارندحمایتیومراقبتیجنبهبیشترموجودهایدرمانواستنشدهکشفهنوزبیماریاینبرایاختصاصیدرمان•

بطزدرسریچطهرتا ردنهآغازرا روناویروسرویبر ارمخدلسهایروشهمطازوا تنتولیهمحققینگذشدطماههایفیدر•

حالدرمدزهد شورهایدرعلمیتحقیقاتیشر ت200ازبیشحاضرحالدر.شودحاصلدسدرسیبیماریاینعلیطموثروا تن

ابدهایازوبرسکهنیزانیانتمطالزاتمراحلبطانهتوانتدطوداشدطبیشدریموفقیتشر دهاازبرخی.هتدکهوا تنتولیهوتحقیق

سرمایجیرهزنبطنیازژندیکیهایوا تنفقط طاستذ رقابل.استشههآغازانتانرویبالیکیهای ارآزمایی1399تابتدان

هاینوا تسایرهمانکهیخچالمزمولدمایدرتوانکهمیهاوا تنبقیطودارنهساندیگراددرجطصفرزیردمایدرمخصوص

.شونهاسدفادهموجود

در حال حاضر واکسن مورد نیاز برای گروههای در معرض خطر کرونا از تعدادی از  

.شرکتهای سازنده واکسن خریداری شده و وارد کشور گردیده است

. واکسن اسپوتنیک و آسترازینکا از جمله این واکسنها هستند



آیا نگرانی از بروز عوارض واک یناسیون در مورد واک ن کرونا زیاد است؟

:استزیادزیردالیلبطپزشکیجامزطومردمیهانگرانی ط ردتوجطبایه روناوا تیکاسیونمورددر•

اسدفادهردآناحدمالیعوارضمورددروسیزیافالعاتونشههاسدفادهآندوزمیلیونهامخدلس شورهایدرهکوزواستجهیهوا تناوال

میلیون10مثالردبخواههپوششتحت وتاهینتبدامهتفیدررازیادیجمزیت روناوا تیکاسیونثانیا.نهاردوجودنفرمیلیونهاوسیع

مکنم کهبروزهمموردیکنفرهزارصههردر طنادرخیلیعوارضاستممکنلذا ککهمیتزریقوا تنماهطدودورهیکفینفر

 طهتدکهافرادیقاتاوازبتیاریدر ککهمیدریافت روناوا تن طگروههاییثالثا.نمایهایجادنگرانیو ردهبروزتجمزیشکلبطاست

شهنبتدریوسمخدلبیماریهایبروزباالترریتکدرمزمولفوربط طهتدکهسالمکهافرادازیاوهتدکهپرخطرایزمیکطبیماریهایدارای

مکجرو کهبروزکهاایدر طبیماریهرنماییمتزریقوا تن وتاهزمانیدورهووسیعتزهاددرراجمزیتاینوقدیحال.هتدکهبیمارسداندر

وا تنمورددر،امااستناپذیرگریزرویهاداین.نمایهوا تیکاسیونازناشیعوارضنگرانرامردماستممکنشودبیمارسداندربتدریبط

.استنشههگزارششهیهیعارضطتا کون،انه ردهدریافتراهاوا تناین ط تانیا ثریتدرCOVID-19های



آیا فردیک  واک ن می زند می تواند بالفاصل  ماسک زدن و سایر اقدامات پیشگیران  را کنار بگذارد؟

.  خیر•

پاسخ مطلوب هفدط تزریق شود و مهت زمان تحریک و 4تا 2اوال برای ایجاد ایمکی  افی بایه دو نوبت وا تن بط فاصلط 

ی هفدط بزه از تزریق اولین نوبت وا تن هکوز ایمکی  اف6لذا تا سیتدم ایمکی هم حهود دو هفدط بزه از وا تن خواهه بود

ن افمیکان  افی ثانیا بط دلیل جهیه بودن وا تن های  رونا توصیط می شود تا زمانی  ط مطالزات محققی. ایجاد نشهه است

افرادی  ط وا تن می زنکه هم برای احدیاط، ( 1400احدماال تا اوایل بهار )را از نظر عهم نیاز بط ماسک زدن را ثابت نکرده 

.توصیط های پیشگیرانط عمومی را  رعایت نمایکه



مراقبت بیماران در منزل

مانکه)هکههدهشهارعالیمبهون(گلودرد،بیکیآبریزش،ضزس،،سرفطخفیستب)خفیسعالیمدارایبیماران•

یاواسدفراغ،هوعتمانکهگوارشیعالیم،(خونریزییاخلطیزکی)ترشحافزایش،تکفسدرمشکلیانفستکگی

یاریطماریهایبیمانکه)مزمنشرایطوجودبهونو(حالیبی،گیجییزکی)روانیوضزیتدرتغییربهونواسهال

(دههمیقراربیماریابدالبطخطرمزرضدررافرد طبهنایمکینقصشرایطیاو لیوینارسایی،قلب



مراقبت بیماران در منزل

ایتدیببیماراناینمورددرخانطمحیطدرمراقبتاصولهمان طگیرنهقرارمراقبتموردخانطمحیطدرتوانهمی•

.گردداعمال

.دهیهقرارمکاسبتهویطباوجهاگانطاتاقیکدررابیمار•

نمایهمراقبتاربیمازخوبسالمدیوضزیتبانفریکآلایههفوربط،دیگرافرادبابیمارتماسوارتباطمحهودیت•

نمایکهرعایترافاصلطمدر1.۵حهاقلناچاریشرایطدرونمایکهخودداریبیماربتدریاتاقبطترددازخانوارافراد•



مراقبت بیماران در منزل
همادر شیرده با ماسک و رعایت دقیق بههاشت دست و سایر اقهامات بههاشدی می توانه بط  ودک شیر بهه•

بط خوبی را بط حهاقل برسانیه و تهویط.. ( حمام ، آشپزخانط و ) تردد و جابجایی بیمار محهود باشه و فضای مشدرک  •

.انجام گیرد

بهنبال تماس با بیمار بههاشت دست را انجام دهیه•

از حولط های  اغذی یا اخدصاصی اسدفاده گردد•

درصه گکهزدایی شود1سطوح مورد تماس بیمار و توالت و دسدشویی روزانط با وایدکس •

.درجط شتدط شود90تا 60البتط و ، حولط و ملحفط های بیمار با اسدفاده از ماشین لباسشویی و با آب 

.سایر افراد خانوار در صورت داشدن عالیم بط پزشک مراجزط  که و شرح حال  امل ارایط نمایه



توصی  های تغذی  برای پیشگیری از بیماریهای تنف ی و کرونا

یماری ویروس  رونا عملکرد سیتدم ایمکی بهن نقشی مهمی در پیشگیری از بیماریهای تکفتی ازجملط ب•

ر یهای قلبی ، عامل ابدال بط این ویروس بیماریهای زمیکط ایی مثل دیابت و بیماریهای ریوی،  بیما. دارد

.سوء تغذیط و نهاشدن تغذیط صحیح است 

و تضزیس سیتدم ایمکی بهن   Dو  Aو  C مبود دریافت غذایی و  مبود ویدامین هایی مثل ویدامین •

.احدمال ابدال بط بیماریها را افزایش می دهه



توصی  های تغذی  برای پیشگیری از بیماریهای تنف ی و کرونا

حاویهایمیوهغذا،باهمراهساالدوسبزیمصرفمثلCویدامینغذاییمکابعروزانطمصرفبا•

گل لم،انواعمثلCویدامیندارایسبزیهایو یویلیموشیرین،نارنگی،پرتقال،مثلCویدامین

مصرفمثالبزکوان.هتدکهCویدامینخوبغذاییمکابعازاییدلمطفلفلوسبزفلفلشلغم، لم،

 هووهویج. کهمیتأمینرابهنروزانطنیازموردCویدامیننارنگیعهد2یاپرتقالعهدیکروزانط

خوبابعمکازهم اهورنگتیرههایوبرگچغکهربرگ،اسفکاجمثلتیرهسبزهایسبزیوحلوایی

مصرفبهنایمکیمسیتدتقویتوبیماریبطابدالازپیشگیریمکظوربطبطور لی.هتدکهAویدامین

.شودتوصیطمیوهواحه2حهاقلو(ایینشاسدطهایسبزیبجز)هاسبزیگروهازواحه3روزانط



ی و کروناتوصی  های تغذی  برای پیشگیری از بیماریهای تنف 

خطرمعرضدربیشترکنندمیمصرفکورتنیداروهایکهبیمارانیوسالمندانوباردارمادرانسال،5زیرکودکان•

:نمایندرعایترازیرنکاتپیشگیریبرایاستالزموهستندابتال

. ککهاسدفادهتازهنارنجآبیالیموترشآبباهمراهساالدیاسبزیروزهر-

از هویج و  هوحلوایی در غذاهای روزانط اسدفاده شود-

همراه با غذا توصیط می شود Cمصرف پیاز خام بط  دلیل داشدن ویدامین --

.از مصرف سوسیس و  الباس و سایر فتت فودها  و غذاهای چرب و سکگین اجدکاب شود--

.اسدفاده از مکابع پروتئین در غذای روزانط مثل حبوبات یا تخم مرغ حائز اهمیت است-



وناتوصی  های تغذی  برای پیشگیری از بیماریهای تنف ی و کر

مغذیریز2اینغذاییمکابعاز. کهمیتضزیسرابهنایمکیسیتدمهمرویوآهنمثلهاییمغذیریز مبود-

.شوداسدفادهیشدربخشکبارانواعوسبزبرگوسبزیهایلبکیاتوشیر،گوشتمکاسبجایگزینبزکوانحبوباتمثل

خودداری(انهنشههپختمغز طهایی باب،نیمرووعتلیمرغتخممثل)نشههپخدطخوب طغذاهاییخوردناز-

.شود

.شودخودارینیتدکهافمیکانموردبههاشدینظراز طهاییمکاندرمایزاتوغذاخوردناز-

رمگمایزاتوتازهلیمویآبباهمراهآشوسوپمثلآبکیغذاهایازداریه،سرماخوردگیعالئم طصورتیدر-

. کیهاسدفاده

. کیهاسدفادهخودروزانطغذاییرژیمدرشبهروماش،گکهمهاجوانطاز-

. کیهاسدفاده...وفروتگریپ،سرختوهایپرتقال،انارمثلفصلا تیهاناندیحاویهایمیوهاز-



دریافتازافمیکانحصولوروزانطغذاییبرنامطدرتکوعوتزادلرعایتباشیهداشدطبخافر•
بطدالابازپیشگیریدرمهمینقشروزانطغذاییبرنامطازپروتئینوهامغذیریز افی

.دارد روناویروسجملطازهابیماری

با تشکر

 ارشکاس پیشگیری و مبارزه با بیماریها–حبیب ر کی 


