بیماری کرونا
کووید)Covid-19( ۱۹-

گروه پیشگیری و مبارزه با بیماریها

بهمن ماه سال 1399

کورونا ویروس ها
خانواده بزرگی از ویروس هاا هتادکه ط فیاس وسایزی از بیماریهاا را از سارماخوردگی
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 دارای  RNAمی باشه.

کورونا ویروس ها
• دومین عامل سرماخوردگی های شایع در انتان بزه از ریکو ویروس ها می باشه .
• ممکن است در اندقاالت انتانی موتاسیون یافدط وتغییر شکل داده وبیماری سخت تری ایجاد که .

• ورونا ویروس ها ط عمهتا در حیوانات می توانکه ایجاد بیماری ککه امکان جهش و تب توانایی های جهیه
را دارنه و در حیوانات باعث بروز فیس وسیزی از عالیم می شونه .

•  6نوع ورونا ویروس شکاخدط شهه انه ط امکان بیماری زایی در انتان را دارنه .از این میان  4گونط ویروس
بیماری خفیس ایجاد رده و  2گونط ویروس (سارس ،مرس ) توانایی ایجاد بیماری شهیهتری دارنه.

• آخرین نوع آنها(نوع )7در دسامبر  2019در شهر ووهان چین با همط گیری در انتان شیوع پیها رد

کورونا ویروس ها
• این ویروس عمهتا در بین حیوانات در حال چرخش است ولی بط انتان ها نیز سرایت نموده است .ط عوامل
مخدلفی در اندقال از حیوان بط انتان دخیل هتدکه ،از جملط بروز جهش در ویروس یا تماس مهاوم انتان با
حیوان .بطور مثال بیماری  MERSاز شدر بط انتان سرایت نمود و بیماری  SARSاز نوع خاصی گربط
سرایت نمود ولی مخزن حیوانی ورونا ویروس جهیه هکوز دقیقا مشخص نشهه است.
• دبیر ل سازمان جهانی بههاشت نام رسمی بیماری ناشی از ویروس رونا جهیه را وویه) Covid-19 ( 19-
اعالم رد .برای این نام ،از لمات رونا ،ویروس و «بیماری» )(Diseaseاسدفاده شهه و عهد  19هم بط
سال شکاسایی آن یزکی  2019برمیگردد.
• ویروس این بیماری نیز از این پس «سارس -وو (SARS-Cov-2) »2-نام دارد .نامگذاری این بیماری و
ویروس آن از سوی رئیس سازمان جهانی بههاشت اخیرا در اجالس فوقالزاده این نهاد در ژنو اعالم شه.

انواع شدید کورونا ویروس
• سارس :در سال  2003از خفاش بط گربط و از گربط بط انتان مکدقل شه وباعث مرگ  800نفر گردیه
• مرس :درسال  2012در عربتدان از شدر و شیر شدر بط انتان اندقال یافت  .این ویروس موجب مرگ
 8۵8نفر در خاورمیانط شه.

بیماریزایی
•  %1۵سرماخوردگی ها توسط ورونا ویروس ایجاد می شود
• ابدها در مخاط مژ هار تکفتی در ناحیط حلق وبیکی ایجاد عفونت می کاه اط شابیط سارماخوردگی
مزمولی می باشه .
• گاهی وروناهای ایجاد ککهه سرماخوردگی باعث بروز بیماریهای شهیه تری می شونه .
• می توانکه باعث  :برونشیولیت اندهایی – عفونت گوش-تشهیه اسم در ود ان ونوجوانان-برونشایت
مزمن در بالغین وپکومونی در بالغین ،سالمکهان و افراد دارای نقص ایمکی

• در موارد شدید بیماری یعنی در سارس و مرس بیماری و عفونت ریه ب هیار
بیشتر است و عفونت از ق مت فوقانی دستگاه تنفس (مخاط تنف ی بینی وحلق

) ب ق متهای پایین تر وعمقی تر (نای وری ها) گ ترده شده و باعث نارسایی
تنف ی می شود .
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احتمال جهش
• ورونا ویروس ها ویروس های  RNAدار هتدکه و قابلیت جهش ژندیکی دارنه  .این ویروس ها هر
چط بیشدر در جمزیت انتانی بمانکه احدمال بروز یک موتاسیون ناخوشایکه و به بیشدر می شاود .البداط

بروز جهش وتغییرات ژندیکی در آنها از آنفلوانزا مدر هتت .
• پیشگیری از همط گیری ایکگونط ویروس ها نیاز بط روش های نوین و دقیق تشخیص  ،نظام مراقبت

بیماریهای پویا و همچکین مجهز بودن بط اتاق ایزولط و ایزولط فشار مکفی و پرسکل آموزش دیاهه درا
دارد.
دوره کمون کرونا ویروس
دوران مون بیماری وویه 19-حهود  3-14روز می باشه و بطور مدوسط در فی  4-5روز پس از تماس ،عالئم
آشکار می شود .

عالیم بیماری
• این بیماری از یک فیس مالیم تا شهیه می توانه بروز که و عالئمی همچون تب ،سرفط ،تکگی نفس و گلودرد،
آبریزش از بیکی  ،درد عمومی بهن  ....بروز می دهه .از دست دادن حس بویایی و نیز حس چشایی از جملط عالئمی
هتت ط در بتیاری از مبدالیان گزارش شهه است .از عالئم دیگر می توان بط عالئم گوارشی نظیر بی اشدهایی،
ضزس ,بی حالی ،ختدگی زودرس ،دل درد ،تهوع ،اسدفراغ و اسهال اشاره نمود

عالیم بیماری
• بطور لی در حهود  %80موارد بیماران مبدال بط وویه 19-بصورت بی عالمت بوده یا عالئم خفیس تا
مدوسط دارنه و در حهود  %15موارد مبدالیان با عالئم شهیه و نیازمکه بتدری مراجزط می ککه .در %5
موارد شرایط بیمار بحرانی شهه و ممکن است نیازمکه بتدری در  ICUو مراقبت های ویژه باشکه .در
موارد شهیه ممکن است ذات الریط ،نارسایی لیط و مرگ رخ دهه.

راههای انتقال
• تماس متدقیم با فرد بیمار(تماس با ترشحات آلوده وراه تکفتی)
• تماس غیر متدقیم با اشیایی ط با ترشحات تکفتی یا ترشحات بهن بیمار مبدال آلوده شهه باشکه

گروه های در معرض خطر عبارتند از:
 سالمکهان و افراد دارای نقص سیتدم ایمکی ،گروههای پرخطر بیماری رونا ویروس جهیه  2019هتدکه.گروه الف -بیماران با نقص ایمنی:
•

•
•
•
•

تحت درمان با ورتیکواسدروئیه
شیمی درمانی
بهخیمی ها
پیونه اعضاء
مبدالیان بط HIV

گروه ب -بیماران با بیماری زمین ای:
• بیماری قلبی – عروقی
• فشارخون
• دیابت
• بیماری های تنفسی زمینه ای
• BMI> 40

• کورونا ویروس جدید احتماال تا  9روز روی سطوح آلوده باقی می ماند
• دمای پایین ،میزان رطوبت باال می تواند دوره حیات کورونا ویروس را طوالنی تر کند .
• این ویروس از طریق دست و سطوحی که مکررا با دست در تماس هستند منتقل می شو د

فرد مشکوک ب بیماری کرونا ب چ ک ی گفت می شود؟
بیماری ط دارای عالئم بالینی و مالک های اپیدمیولوژیک است:
شروع ناگهانی تب و سرفط

یا
شروع ناگهانی حهاقل سط یا بیشدر از عالئمی چون تب ،سرفط ،ضزس عمومی/ختدگی مفرط،
سردرد ،درد عضالنی ،گلو درد ،آبریزش بیکی ،تکگی نفس ،بی اشدهایی/تهوع/اسدفراغ ،اسهال،
اهش سطح هوشیاری
شواهد اپیدمیولوژیک:
اقامت ،اشدغال یا متافرت بط مکافقی ط احدمال چرخش ویروس وجود دارد (نظیر مرا ز اقامدی ،
محل های پرازدحام ،همایش ها و مراسم ها ،مرا ز بههاشدی-درمانی و  )...در فی  14روز گذشدط

مورد محتمل بیماری کرونا
• بیمار مشکو ی ط در تماس با یک بیمار محدمل یا قطزی و یا خوشط ای از بیمارانی باشه ط حهاقل
یک مورد قطزی در بین آنها گزارش شهه باشه
• بیمار مشکو ی ط یافدط های تصویر برداری (اسکن قفتط سیکط) بط نفع وویه 19-داشدط باشه
• بیماری ط بطور حاد دچار از دست دادن حس بویایی یا چشایی شهه باشه.

مورد قطعی مبتال ب کرونا
فرد با تاییه آزمایشگاهی ویروس ناشی از وویه ،19-صرف نظر از وجود عالئم و نشانط های بالیکی

تعریف فرد در تماس نزدیک
•فردی ط در شرایط زیر ،در فی  2روز قبل تا  14روز بزه از شروع عالئم بیمار محدمل یا
قطزی ،در تماس با او قرار گرفدط باشه ،شامل:
.1

تماس چهره بط چهره در فاصلط مدر از  1مدر و برای حهاقل  15دقیقط

.2

تماس متدقیم فیزیکی با فرد محدمل یا قطزی

.3

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

.4

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

تمامی افراد در تماس نزدیک با بیمار مثبت کرونا  ،بایستی بالفاصله توسط نیروهای بهداشتی هر منطقه پیگیری و
بررسی شده و از نظر بیماری کرونا نمونه رپید تست از آنها گرفته شود.

تشخیص کورونا
• در حال حاضر تنها راه تشخیص قطعی بیماری کرونا با انجام آزمایش  PCRو همچنین استفاده از
کیت های تشخیص سریع (رپید تست ) کرونا می باشد.
• نمونه های اصلی برای انجام آزمایش تشخیص مولکولی کورونا ویروس جدید از طریق سواپ و از

مجاری تنفسی فوقانی ( بینی و گلو ) توسط کارشناسان آزمایشگاه برداشته می شود.

پیشگیری  :توصی های کلیWHO
• رعایت بهداشت فردی و بهداشت دست

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

• بهداشت تنفسی
(اسدفاده از ماسک  -گرفدن جلوی دهان وبیکی با دسدمال یا با ارنج) – انهاخدن دسدمال در ظرف زبالط سربتدط و شتدن دست ها

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

افرادی که عالئمی دارند که مطرح کننده احتمال ابتال به کووید 19-می باشد باید:

• از ماسک جراحی اسدفاده نموده ،خود را ایزولط ککه ،فاصلط فیزیکی حهاقل یک
مدر را از سایرین رعایت ککه
• نحوه در آوردن ماسک ،دفع بههاشدی آن و شتدشوی صحیح دسدها را بهانکه
• بههاشت تکفتی و آداب سرفط را رعایت ککه

درمان و واک ن
• درمان اختصاصی برای این بیماری هنوز کشف نشده است و درمان های موجود بیشتر جنبه مراقبتی و حمایتی دارند.

• در فی ماههای گذشدط محققین تولیه وا تن از همط روش های مخدلس ار بر روی ویروس رونا را آغاز ردنه تا هر چط سریزدر بط

وا تن موثر علیط این بیماری دسدرسی حاصل شود .در حال حاضر بیش از  200شر ت تحقیقاتی علمی در شورهای مدزهد در حال
تحقیق و تولیه وا تن هتدکه .برخی از شر دها موفقیت بیشدری داشدط و توانتدط انه بط مراحل مطالزات انتانی نیز برسکه و از ابدهای
تابتدان  1399ارآزمایی های بالیکی روی انتان آغاز شهه است .قابل ذ ر است ط فقط وا تن های ژندیکی نیاز بط زنجیره سرمای
مخصوص در دمای زیر صفر درجط ساندیگراد دارنه و بقیط وا تن ها می توانکه در دمای مزمول یخچال همانکه سایر وا تن های
موجود اسدفاده شونه.
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؟
• در مورد وا تیکاسیون رونا بایه توجط رد ط نگرانی ها ی مردم و جامزط پزشکی بط دالیل زیر زیاد است:
اوال وا تن جهیه است و هکوز در شورهای مخدلس میلیونها دوز آن اسدفاده نشهه و افالعات وسیزی در مورد عوارض احدمالی آن در اسدفاده

وسیع میلیونها نفر وجود نهارد .ثانیا وا تیکاسیون رونا جمزیت زیادی را در فی مهت نتبدا وتاهی تحت پوشش خواهه برد مثال  10میلیون
نفر فی یک دوره دو ماهط وا تن تزریق می ککه لذا ممکن است عوارض خیلی نادر ط در هر صه هزار نفر یک مورد هم بروز که ممکن
است بط شکل تجمزی بروز رده و نگرانی ایجاد نمایه .ثالثا گروههایی ط وا تن رونا دریافت می ککه در بتیاری از اوقات افرادی هتدکه ط
دارای بیماریهای زمیکط ای پرخطر هتدکه و یا از افراد سالمکه هتدکه ط بط فور مزمول در ریتک باالتر بروز بیماریهای مخدلس و بتدری شهن
در بیمارسدان هتدکه .حال وقدی این جمزیت را در تزهاد وسیع و دوره زمانی وتاه وا تن تزریق نماییم هر بیماری ط در ایکها بروز که و مکجر

بط بتدری در بیمارسدان شود ممکن است مردم را نگران عوارض ناشی از وا تیکاسیون نمایه .این رویهاد گریز ناپذیر است ،اما در مورد وا تن
های  COVID-19در ا ثریت تانی ط این وا تن ها را دریافت رده انه  ،تا کون عارضط شهیهی گزارش نشهه است.

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

• خیر.
اوال برای ایجاد ایمکی افی بایه دو نوبت وا تن بط فاصلط  2تا  4هفدط تزریق شود و مهت زمان تحریک و پاسخ مطلوب
سیتدم ایمکی هم حهود دو هفدط بزه از وا تن خواهه بود لذا تا  6هفدط بزه از تزریق اولین نوبت وا تن هکوز ایمکی افی
ایجاد نشهه است .ثانیا بط دلیل جهیه بودن وا تن های رونا توصیط می شود تا زمانی ط مطالزات محققین افمیکان افی
را از نظر عهم نیاز بط ماسک زدن را ثابت نکرده (احدماال تا اوایل بهار  )1400افرادی ط وا تن می زنکه هم برای احدیاط،

توصیط های پیشگیرانط عمومی را رعایت نمایکه.

مراقبت بیماران در منزل
• بیماران دارای عالیم خفیس ( تب خفیس ،سرفط  ،ضزس  ،آبریزش بیکی  ،گلودرد )بهون عالیم هشهار دهکهه ( مانکه
تکگی نفس یا مشکل در تکفس  ،افزایش ترشح ( یزکی خلط یا خونریزی )  ،عالیم گوارشی مانکه تهوع  ،اسدفراغ و یا
اسهال و بهون تغییر در وضزیت روانی ( یزکی گیجی  ،بی حالی ) و بهون وجود شرایط مزمن ( مانکه بیماریهای ریط یا
قلب  ،نارسایی لیوی و یا شرایط نقص ایمکی بهن ط فرد را در مزرض خطر ابدالبط بیماری قرار می دهه )

مراقبت بیماران در منزل
• می توانه در محیط خانط مورد مراقبت قرار گیرنه ط همان اصول مراقبت در محیط خانط در مورد این بیماران بایتدی
اعمال گردد.
• بیمار را در یک اتاق جهاگانط و با تهویط مکاسب قرار دهیه.
• محهودیت ارتباط و تماس بیمار با افراد دیگر  ،بط فور ایهه آل یک نفر با وضزیت سالمدی خوب از بیمار مراقبت نمایه
• افراد خانوار از تردد بط اتاق بتدری بیمار خودداری نمایکه و در شرایط ناچاری حهاقل  1.۵مدر فاصلط را رعایت نمایکه

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

• تردد و جابجایی بیمار محهود باشه و فضای مشدرک ( حمام  ،آشپزخانط و  ) ..را بط حهاقل برسانیه و تهویط بط خوبی
انجام گیرد.
• بهنبال تماس با بیمار بههاشت دست را انجام دهیه
• از حولط های اغذی یا اخدصاصی اسدفاده گردد
• سطوح مورد تماس بیمار و توالت و دسدشویی روزانط با وایدکس  1درصه گکهزدایی شود
البتط و  ،حولط و ملحفط های بیمار با اسدفاده از ماشین لباسشویی و با آب  60تا  90درجط شتدط شود.
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

• عملکرد سیتدم ایمکی بهن نقشی مهمی در پیشگیری از بیماریهای تکفتی ازجملط بیماری ویروس رونا
دارد .عامل ابدال بط این ویروس بیماریهای زمیکط ایی مثل دیابت و بیماریهای ریوی ،بیمار یهای قلبی ،

سوء تغذیط و نهاشدن تغذیط صحیح است .
•

مبود دریافت غذایی و مبود ویدامین هایی مثل ویدامین Cو Aو Dو تضزیس سیتدم ایمکی بهن
احدمال ابدال بط بیماریها را افزایش می دهه.

توصی های تغذی برای پیشگیری از بیماریهای تنف ی و کرونا
• با مصرف روزانط مکابع غذایی ویدامین  Cمثل مصرف سبزی و ساالد همراه با غذا ،میوه های حاوی
ویدامین  Cمثل پرتقال ،نارنگی ،لیموشیرین ،یوی و سبزیهای دارای ویدامین  Cمثل انواع لم ،گل
لم ،شلغم ،فلفل سبز و فلفل دلمط ایی از مکابع غذایی خوب ویدامین  Cهتدکه .بزکوان مثال مصرف
روزانط یک عهد پرتقال یا  2عهد نارنگی ویدامین  Cمورد نیاز روزانط بهن را تأمین می که .هویج و هو
حلوایی و سبزی های سبز تیره مثل اسفکاج  ،برگ چغکهر وبرگ های تیره رنگ اهو هم از مکابع خوب
ویدامین  Aهتدکه .بطور لی بط مکظور پیشگیری از ابدال بط بیماری و تقویت سیتدم ایمکی بهن مصرف
روزانط  3واحه از گروه سبزی ها ( بجز سبزی های نشاسدط ایی ) و حهاقل  2واحه میوه توصیط شود.

توصی های تغذی برای پیشگیری از بیماریهای تنف ی و کرونا
• کودکان زیر 5سال ،مادران باردار و سالمندان و بیمارانی که داروهای کورتنی مصرف می کنند بیشتر در معرض خطر
ابتال هستند و الزم است برای پیشگیری نکات زیر را رعایت نمایند:

 هر روز سبزی یا ساالد همراه با آب لیموترش یا آب نارنج تازه اسدفاده ککه. از هویج و هوحلوایی در غذاهای روزانط اسدفاده شود  -مصرف پیاز خام بط دلیل داشدن ویدامین  Cهمراه با غذا توصیط می شود  -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.

توصی های تغذی برای پیشگیری از بیماریهای تنف ی و کرونا
-

مبود ریز مغذی هایی مثل آهن و روی هم سیتدم ایمکی بهن را تضزیس می که .از مکابع غذایی این  2ریز مغذی
مثل حبوبات بزکوان جایگزین مکاسب گوشت  ،شیر و لبکیات وسبزیهای برگ سبز و انواع خشکبار بیشدر اسدفاده شود.

 از خوردن غذاهایی ط خوب پخدط نشهه ( مثل تخم مرغ عتلی و نیمرو  ،باب هایی ط مغز پخت نشهه انه ) خودداریشود.
 از خوردن غذا و مایزات در مکان هایی ط از نظر بههاشدی مورد افمیکان نیتدکه خوداری شود. در صورتی ط عالئم سرماخوردگی داریه ،از غذاهای آبکی مثل سوپ و آش همراه با آب لیموی تازه و مایزات گرماسدفاده کیه.
 از جوانط ها گکهم  ،ماش و شبهر در رژیم غذایی روزانط خود اسدفاده کیه. -از میوه های حاوی اندی ا تیهان فصل مثل انار  ،پرتقال های تو سرخ  ،گریپ فروت و  ...اسدفاده کیه.

• بخافر داشدط باشیه رعایت تزادل و تکوع در برنامط غذایی روزانط و حصول افمیکان از دریافت
افی ریز مغذی ها و پروتئین از برنامط غذایی روزانط نقش مهمی در پیشگیری از ابدال بط
بیماری ها از جملط ویروس رونا دارد.

با تشکر
حبیب ر کی – ارشکاس پیشگیری و مبارزه با بیماریها

