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  به اي كشنده تنفسي بيماري كه قبل سال 10

  هاي بيماري جهان به پا )SARS( سارس نام

مقدمه
  هاي بيماري باعث كه هستند بزرگي هاي ويروس ها كوروناويروس

  عامل عنوان به درگذشته و شوند مي حيوانات از بسياري در متنوعي
.شدند مي شناخته انسان سرماخوردگي

  هاي بيماري جهان به پا )SARS( سارس نام
  .گذاشت بشري ترسناك

  ها كوروناويروس خانواده روي آن از پس�
.شد باز جديدي حساب
 شناخته كنون تا انساني كوروناويروس شش�
 بتاكوروناويروس تا 4 و آلفا تا دو كه شده

)هستند بتاوروناويروس MERS و SARS( .هستند
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كشف كوروناويروس جديد

 مرموزي بيماري به اُردني پرستار و پزشك تعدادي 1391 ، بهار در• 
؟؟؟شدند فوت ايشان از نفر 2 و شدند مبتال

 نمونه عربستاني، پزشك يك ،1391 تابستان در
    هلندهلند به بود شده فوت كه را بيمارش تنفسي ترشحات

 نمونه عربستاني، پزشك يك ،1391 تابستان در
    هلندهلند به بود شده فوت كه را بيمارش تنفسي ترشحات

 روشن را بيمار آن عجيب مرگ علت تا نمود ارسال
نمايد

.شد كشف جديد كوروناويروس بار اولين براي ترتيب بدين و

�



SARSتاريخچه پيدايش و گسترش 

�



گسترش و مرگ و مير سارس

  طور به و يافت گسترش جهان كشور چندين در سرعت به سارس
  .شد مبتاليان از درصد 10 فوت به منجر متوسط

�



گسترش سارس از يك هتل در هنگ كنگ
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۲۴ ۲۴ September September ۲۰۱۲۲۰۱۲

  سه از دنيا كشور8 در بيماري موارد 1392 شهريور ابتداي تا�
  اين به آلوده افراد تعداد و است شده ديده آفريقا و اروپا و آسيا قاره

  بيماران %48 حدود مرگ باعث كه است شده نفر 103 ويروس

  سپس و )كاشف هلندي مركز نام به( EMCابتدا در شد كشف 2012 سپتامبر در كه جديد ويروس اين
  معناي به كه شد جديدي نام داراي متعدد جلسات از بعد بود، گرفته نام جديد كوروناويروس

MERS‐CoV :باشد مي ميانه خاور كشنده تنفسي سندرم عامل ويروس

  اين به آلوده افراد تعداد و است شده ديده آفريقا و اروپا و آسيا قاره
  بيماران %48 حدود مرگ باعث كه است شده نفر 103 ويروس

  :است شده )نفر49(
تونستونس  وو  ايتالياايتاليا  فرانسه،فرانسه،  انگلستان،انگلستان،  قطر،قطر،  عربي،عربي،  متحدهمتحده  اماراتامارات  ،،عربستانعربستان  اردن،اردن،��

٨

 عربستان در بيماران اين از نفر 82 
اند شده داده تشخيص

)مرگ مورد 41( 



گروه غالب بيماران
).تقريبا سه برابر زنان(بوده اند  مذكرتا كنون اغلب بيماران 

.سال بوده است 56سال و ميانگين سني  94تا  2طيف سني 

  يا و باال سن با مخصوصاً و مذكر افراد شدگان فوت بيشتر
  :اند بوده اي زمينه بيماري  :اند بوده اي زمينه بيماري
... و دياليز، نشده، كنترل ديابت طوالني، كورتون مصرف ، درماني شيمي•
 شرقي استان در بيمارستاني طغيانهاي در ابتال راه تنها نه دياليز• 

!!باشد مي همراه بااليي مير و مرگ با بلكه است بوده عربستان

٩



طغيان هاي استان شرقي عربستان

  مراجعه در تنفسي شديد بيمار روزافزون موارد
 و عربستان شرق در بيمارستاني به كنندگان

 از عربستان استمداد و آنها درصد 60 فوت
  تا شد باعث جهان معتبر بهداشتي هاي سازمان

 به گوناگوني المللي بين بهداشتي هاي تيم به گوناگوني المللي بين بهداشتي هاي تيم
.شوند اعزام عربستان
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طغيان در بخش دياليز و آي سي يو
گسترش بيمارستاني در بخش دياليز و از بخش دياليز به آي سي يو و بخش هاي ساير بيمارستان ها
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Acquired in hospitals B, C, D

Acquired ward ۲۲۲۲, Hospital A

Acquired in ICU, hospital A

Acquired in dialysis unit, hospital A

Acquired ward ۱۱۱۱, hospital A

Community-acquired

برقراري اقدامات كنترلي در بخش دياليزAبرقراري اقدامات كنترلي در كل بيمارستان 
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شرايط  موثر در مرگ و مير

دياليز١.

سن باال و قواي جسماني ضعيف٢. 

١�

سن باال و قواي جسماني ضعيف

شيمي درماني سرطان٣. 

آسم و بيماري هاي مزمن تنفسي�. 

نارسايي كليه، كبد، قلب، تنفسي�. 

ديابت كنترل نشده�. 



1391حج تمتع 
مطالعات برخي كشورها از جمله مصر هنگام بازگشت زائرين، بر روي موارد عالمتدار مطالعات برخي كشورها از جمله مصر هنگام بازگشت زائرين، بر روي موارد عالمتدار مطالعات برخي كشورها از جمله مصر هنگام بازگشت زائرين، بر روي موارد عالمتدار مطالعات برخي كشورها از جمله مصر هنگام بازگشت زائرين، بر روي موارد عالمتدار 

.  .  .  .  هيچ موردي از ابتال در سفر را نشان ندادهيچ موردي از ابتال در سفر را نشان ندادهيچ موردي از ابتال در سفر را نشان ندادهيچ موردي از ابتال در سفر را نشان نداد...) ...) ...) ...) تب و سرفه و تب و سرفه و تب و سرفه و تب و سرفه و ((((
البته در اين مطالعات تعداد نمونه بررسي شده كافي نبود  و فقط موارد عالمت دار بررسي البته در اين مطالعات تعداد نمونه بررسي شده كافي نبود  و فقط موارد عالمت دار بررسي البته در اين مطالعات تعداد نمونه بررسي شده كافي نبود  و فقط موارد عالمت دار بررسي البته در اين مطالعات تعداد نمونه بررسي شده كافي نبود  و فقط موارد عالمت دار بررسي 

شده بودندشده بودندشده بودندشده بودند
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موارد بدون عالمت و خفيف
 كشف و  عالمتعالمت  كمكم  وو  خفيفخفيف  بيماريبيماري به عربستاني جوان زن پرستاران ابتال

  كه داد نشان يافته تماس اطرافيان و پزشكي پرسنل در  عالمتعالمت  بدونبدون موارد
 رعايت و باشد فعلي موارد از بيش است ممكن جامعه در بيماران تعداد
  پيش از بيش اهميت بيماران تمام مورد در بيمارستان در بهداشتي موازين
.يافت
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مقايسه سن و جنس و روند بيماري

روند زماني بيماري

در فصل گرما مورد بيماري  
گزارش نشده است امسال موارد بيماري در فصل 

گرما نيز گزارش شد
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زئونوز است؟ مخزن حيواني آن چيست؟ MERSآيا 

 است شده مشخص ها خفاش در ويروس كشف با• 
.دارد حيواني مخزن سارس، همانند نيز ويروس اين كه
  ندارند انسان با نزديك تماس معموال ها خفاش كه آنجا از اما–

  كشنده ويروس كه گشت حيواني ثانويه مخزن دنبال بايد
  نمايد منتقل انسان به را مذكور  نمايد منتقل انسان به را مذكور

)بودند چيني هاي گربه ثانويه مخزن سارس مورد در(–

  كوهانه يك شترهاي فعلي محتمل ثانويه مخزن MERS براي•
  دام ساير است ممكن و است نشده اثبات قطع طور به اما هستند،

 .نمايند بازي مهمي نقش نيز اهلي هاي
 ساير و خرما روي در ها خفاش بزاق ترشحات است ممكن درضمن•

.شود منتقل انسان به و بوده آنها عالقه مورد هاي ميوه
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انتقال انسان به انسان
  اين كه شد معلوم اردن و عربستان در بيمارستاني بزرگ هاي طغيان از بعد• 

شود منتقل بفرد فرد بصورت تواند مي ويروس
 و بوده آنفلوانزا و سرماخوردگي از كمتر بسيار حاضر، درحال انتقال احتمال–

.اند نموده تجربه را تري خفيف بيماري ثانويه افراد

  تا 1 را سارس براي و 30 تا 18 سرخك در اگر را فرد به فرد واگيري
  ميزان MERS كوروناويروس براي گفت توان مي بگيريم نظر در 3

  از بعد كه است دليل همين به و است يك تا نيم بين واگيري
  است، شده گزارش بيمار 103 تنها يكسال گذشت

١٩



س
رو

وي
ي 

ير
اگ
 و
ن
زا
مي

٩

١٠

١١

١٢

١٣

١�

١�

گيري همه ايجاد و ناموفق كنترل

Influenza
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θ محور طولي نشان دهنده ميزان پيشرفت عفونت قبل از بروز عالئم باليني است 
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طغيان كنترل شده استطغيان كنترل شده است
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�� در ا��و�� ���دن% ٩٠����

  تواند مي موثر كنترلي اقدامات
  كشور به سفر نمودن محدود شامل
  اطرافيان در فعال بيماريابي الوده،
 اطرافيان كردن ايزوله و بيمار
.باشد شده بيمار و يافته تماس



خالصه دانسته ها

  از انتقال راه اما است آمده بدست خفاش در ويروس
)ثانويه؟ مخزن( نيست معلوم انسان به خفاش

است نشده روشن درستي به افراد بين انتقال راه
  كنون تا شده الوده مسافران تعداد شود مي زده تخمين  كنون تا شده الوده مسافران تعداد شود مي زده تخمين
!!!باشند نفر 1000 از بيش
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خالصه دانسته ها

برابر شده  5تا كنون تعداد بيماران  1392از ابتداي سال • 
. است

درسلولهاي مختلف بدن تكثير   MERSبر خالف سارس، • 
.مي شود.مي شود

٢٢

ندارد مناسب واكسن و درمان حاضر حال در
  و مسافران آموزش ويروس اين با مقابله راه تنها• 

  برخورد در پزشكي تيم توسط احتياطات دقيق رعايت
است محتمل بيماران با



قوانين بهداشت بين المللي
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IHRIHRIHRIHR

بر اساس قوانين بهداشت بين الملل ايران نيز موظف به گزارش بر اساس قوانين بهداشت بين الملل ايران نيز موظف به گزارش • • 

  IHRIHRبه موقع موارد احتمالي و قطعي بيماران به مسئول به موقع موارد احتمالي و قطعي بيماران به مسئول 
كشوري مي باشد تا از آن طريق گزارش موارد به سازمان كشوري مي باشد تا از آن طريق گزارش موارد به سازمان 

..جهاني بهداشت منتقل شودجهاني بهداشت منتقل شود..جهاني بهداشت منتقل شودجهاني بهداشت منتقل شود

٢�



برخي تعاريف مورد نياز

: خوشه • 
روز عالئم بيماري را از خود بروز مي 14دو نفر يا بيشتر از افرادي كه در عرض –

مانند مدرسه، محل كار مشترك،  يك خانوار، بيمارستان، (دهند و در يك مجموعه 
حضور داشته اند) اقامتگاه مشترك،  كمپ موقت يا دائم و پادگان ها

:تماس نزديك •  :تماس نزديك • 
هركسي كه از بيمار مراقبت نموده باشد، اعم از پرسنل بهداشتي درماني يا اعضاء –

مكالمه چهره به (خانواده بيمار، و يا هركس كه تماس فيزيكي نزديك مشابه 
 1دقيقه، دست دادن ، روبوسي مخصوصا در فاصله نزديك زير  15چهره بيش از 

.با بيمار داشته باشد) متر بدون استفاده از ماسك مناسب
در ) درحاليكه بيمار عالمتدار بوده است(هركسي كه با بيمار قطعي و يا محتمل –

اعم از اينكه زندگي كند و يا براي مالقات (مكان بسته مشترك حضور داشته باشد 
)درآن مكان حضور يافته باشد 
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توصيه فعلي سازمان جهاني بهداشت

:  حداقل درخواست• 

مبتال به بيماري تنفسي شديد كه  مشكوكنمونه گيري در تمام موارد 
داشته باشد انجام گردد ونتيالتورنياز به 

در هر منطقه اي اگر ظرفيت هاي اقتصادي اجازه مي دهد موارد خفيفتر  – در هر منطقه اي اگر ظرفيت هاي اقتصادي اجازه مي دهد موارد خفيفتر  –
پنوموني و بيماري تنفسي نيز بررسي مي گردد

٢�



تعريف موارد مشكوك

پنوموني كلينيكي يا (عفونت ريه ( عفونت تنفسي حادكه دچار فردي   -1
و نياز به شده )) ARDS(يا سندرم دشواري تنفسي حاد ) راديولوژيكي

باشدداشته  بستري در بيمارستان
:از موارد زير باشديكي  بعالوهو  

رخ داده باشد، روز 14كه در عرض  باشد) cluster(خوشه اي  جزو يك ابتالي بيماري .١ رخ داده باشد، روز 14كه در عرض  باشد) cluster(خوشه اي  جزو يك ابتالي بيماري .١
بدون توجه به سابقه مسافرت و يا اقامت بيمار،  مگر اينكه عامل ديگري براي بيماري 

.شناخته شده باشد
رخ داده باشد كه در محيطي كار مي كنند  پرسنل بهداشتي درمانيبيماري در يكي از ٢.

كه از يك بيمار مبتال به عفونت حاد تنفسي مراقبت شده است، علي الخصوص بيماراني كه 
.اقامتبوده اند، بدون توجه به سابقه مسافرت و يا مكان ) ICU(در بخش مراقبت ويژه 

شديد باشد، بدون توجه غير قابل انتظاري سير بيماري، علي رغم درمان مناسب،  بطور ٣.
باشد، به سابقه مسافرت و يا مكان اقامت،  حتي اگر علت ديگري براي بيماري تعيين شده 

.نتوانسته باشد بطور كامل توجيه كننده نماي باليني يا سير بيماري باشداما آن علت 
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ادامه تعريف موارد مشكوك

روز قبل از شروع 14، كه )با هر درجه اي از شدت(فردي با بيماري تنفسي حاد   -2
مبتال  ) قطعي يا محتمل( عالمتداربا يك مورد تماس نزديك بيماري سابقه 

داشته باشد   Mers‐CoVبه عفونت ويروس كوروناويروس 
 تظاهرات است ممكن باشند داشته خاطر به بايد پزشكان البته�

 نيز )ايمني نقص به مبتال بيماران در مخصوصا( غيرتنفسي نامعمول نيز )ايمني نقص به مبتال بيماران در مخصوصا( غيرتنفسي نامعمول
  :شود مشاهده

.يابد تظاهر اسهال بصورت ايمني نقص به مبتاليان در بيماري اين است ممكن�
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تعريف ساير موارد 
: مورد محتمل• 

نتايج تماس نزديك با بيمار قطعي داشته باشد ولي كه  مشكوكيبيمار –
، مانند مثبت بودن تنها يك هدف ژنتيكي با آزمايش قطعي نداشته باشد

و يا منفي بودن تست به دليل ناكافي و نامناسب بودن نمونه ارسالي  PCRروش 
يا عدم دسترسي به بيمار يا نمونه

: مورد قطعي•  : مورد قطعي• 
 مثبتحداقل دو هدف ژنتيكي بررسي شده،  PCRتست بيمار مشكوكي كه در –

.شده باشد

------------------------------
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نمونه هاي مورد نياز

 اما هستند ارجح ريه تحتاني قسمت ترشحات نمونه هرچند• 
 از و مختلف هاي زمان در ،متعدد هاي نمونه كه شود مي توصيه
.شود تهيه مختلف هاي قسمت

  مواد B گروه در نقل و حمل براي MERS كوروناويروس هاي نمونه•   مواد B گروه در نقل و حمل براي MERS كوروناويروس هاي نمونه• 
.دارند قرار بيولوژيك
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انواع نمونه توصيه شده

  ناي، ترشحات آسپيره خلط،( تحتاني تنفسي ترشحات هاي نمونه١.
  ويروس تيتر بيشترين :)برونش ترشحات شستشوي

  امكان كه هنگامي الخصوص علي : تنفس دستگاه فوقاني ترشحات ٢.
باشد نداشته وجود تحتاني ترشحات از نمونه تهيه باشد نداشته وجود تحتاني ترشحات از نمونه تهيه

 معرفي و ثانوي اطالع تا( همديگر از هفته 3 حداقل فاصله به نمونه دو :سرم٣.
 هفته در اول نمونه .)شود مي نگهداري فريزر در معتبر سرولوژي روش
گردد مي تهيه بيماري اول

  ارجح هاي نمونه از تنفسي تحتاني ترشحات نمونه و سرم كنار در :مدفوع�.
.نگردد ارسال ثانوي اطالع تا اما .شود مي محسوب
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نمونه ترشحات تنفسي

و قبل از مصرف هفته اول عالمتدار شدن هفته اول عالمتدار شدن هفته اول عالمتدار شدن هفته اول عالمتدار شدن نمونه تنفسي ترجيحا بايد در 
داروي ضدويروس تهيه شود اما بعد از يك هفته نيز مخصوصا اگر 

. عالمتدار است مي توان نمونه تحتاني تنفسي تهيه نمود

)سرپاييامكان تهيه نمونه (مي شود ايجاد  طبيعيخلطي كه بطور : خلط•

گردد و نياز به استفاده مسئول آلوده شدن كادر درماني مي تواند باعث خلط القا شده آوري جمع – گردد و نياز به استفاده مسئول آلوده شدن كادر درماني مي تواند باعث خلط القا شده آوري جمع –
!از ماسك و لباس مناسب دارد

 و دارد بيمار بودن اينتوبه به نياز :ناي ترشحات آسپيره و  برونشبرونش  ترشحاتترشحات  الواژالواژ•
.ميشود انجام يو سي آي در دليل همين به

.است )BAL(  برونش ترشحات الواژ نمونه بهترين–

  آن صحيح نمونه حتما شود مي توصيه اما دارد كمتري حساسيت ويروس كشف در :حلق سواب•
 .شود  ارسال و تهيه تنفسي تحتاني هاي نمونه كنار در
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نكات احتياطي در تهيه نمونه

اعضاي تيم بهداشتي درماني كه نمونه را تهيه مي كنند بايد از وسائل حفاظت  • 
نمايندشخصي استفاده 

، عينك، گان، دستكش  ، عينك، گان، دستكش  ۳۳FFPFFPماسك ماسك  –

شركت دارند بايد در مورد   نمونه جابجايياعضاي تيم بهداشتي درماني كه در • 
.كافي ديده باشند آموزشاصول بهداشتي 

شركت دارند بايد در مورد   نمونه جابجايياعضاي تيم بهداشتي درماني كه در 
.كافي ديده باشند آموزشاصول بهداشتي 
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ميزان الزم از هر نمونه

مايع پلور، آسپيره ترشحات ناي، شستشوي آلوئول و كيسه هاي  • 
Bronchoalveolar(هوايي  lavage :(

در يك ظرف غيرقابل نشت، استريل، داراي درب پيچ شونده مخصوص  –
.از اين مايعات را بريزيدسي سي  3الي  2جمع آوري خلط،  .از اين مايعات را بريزيدسي سي  3الي  2جمع آوري خلط، 

: خلط• 

�&ار% $ب را در ده!ن از –� !' &���!�& و  �����(��!ر ()�اه
�� �0% و /��. '-,+!ت -341 (! �2 1 �	
� ��5د را از �

 �6� 7)!0-���ً! (� درون ;-ف ا91-�7 و 8�دارا% (?<� �=9
�A&ارB (-��د) درب  .
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تهيه نمونه خلط مناسب
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تهيه نمونه خلط مناسب
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ميزان الزم از هر نمونه

: سواب حلقي• 
.  استفاده شود پالستيكي دستهو الياف مصنوعي سواب هاي با از  فقط–
سواب هاي داراي آلژينات كلسيم و سواب هاي داراي دسته چوبي از –

!استفاده نگردد

 200نمونه سرم كه براي آزمايش الزم مي شود حداقل : سرم•  200نمونه سرم كه براي آزمايش الزم مي شود حداقل : سرم• 
سي سي خون كامل بدست  10تا  5ازسانتريفيوژ  {.استميكروليتر 

}مي آيد
.  نگهداري و منتقل مي شود يخچالسرم در سرماي نمونه –

.  نمودن و جابجايي نمونه منجمد نيز قابل انجام است منجمد–
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نكاتي در مورد سرم

سرولوژي تاييد شده در دسترس نيست و تا اطالع ثانوي  • 
به آزمايشگاه ملي آنفلوانزا ارسال نمي شود 

سرولوژي جهت مطالعات اپيدميولوژيك و همچنين • 
تاييد تشخيص مواردي كه ساير نمونه ها منفي شده اند  تاييد تشخيص مواردي كه ساير نمونه ها منفي شده اند  

.قابل استفاده است
بهتر است ) نه سرولوژي(براي بررسي مولكولي سرم • 

روز اول عالمتدار شدن بيمار گرفته   4نمونه در عرض 
.شود
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سرعت و تاخير در انتقال

�� ,&E را در • F' ����� &�!) E!'�G !ن�&ت ز�ل در !�(-ا% ا�9
)  يخچال(K9�!1 ?-اد در�J  ٨ا�K  ٢درI �J-ارت 
  �٢در /-ض (در M�-9O�-1 ز�!ن ��FL� MN&ار% و 

K٧٢ا�  !ً+�J-' 7 ���د)1!/� �1٢!/�؛�9R� . K٧٢ا�  !ً+�J-' 7 ���د)1!/� �1٢!/�؛�9R� .

در ار1!ل ����� ��MT ا�1 '!5�-% ا�S!د ?-دد 3B از ا?- • 
�-�U در 1-�!%  M��� �����، $�-ا در او�F' KWR�٧٠  

 &�SR� اد-? K9�!1 �Jفريز(در ( &�X!��) رد �1اب��در 
�=��!ز (� ا��S!د ��(
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حمل و نقل نمونه

بر اساس دستورالعمل هاي انجمن بايد هاي بيماران مشكوك نمونه • 
بسته بندي و حمل و نقل ) IATA(حمل و نقل هوايي بين المللي 

. گردند
در ارسال نمونه ها تاخير وجود دارد و بايد نمونه را به مدت زياد اگر • 

حمل و نقل نمود، مي توان بطور  طوالنيبراي مسافت هاي 
در ارسال نمونه ها تاخير وجود دارد و بايد نمونه را به مدت زياد اگر • 

حمل و نقل نمود، مي توان بطور  طوالنيبراي مسافت هاي 
ژلي استفاده نمود  ice‐packو ) جهت انجماد(از يخ خشك  تركيبي

 •ice‐pack  هاي ژلي درصورت تمام شدن يخ خشك مي توانند به
درجه  8تا  2را در سرماي حرارت بيشتر، نمونه ساعت  48تا  24مدت 

.  سانتي گراد حفط نمايند
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آزمايش نمونه ها

.است  real‐time RT‐PCRروش تشخيصي فعلي • 
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منفي كاذب

  وجودوجود  صرفصرف  بهبه  تنهاتنها  عالمتدارعالمتدار  بيمارانبيماران  دردر  استاست  ذكرذكر  بهبه  الزمالزم• • 
  ردرد  رارا  تشخيصتشخيص  توانتوان  نمينمي  منفيمنفي  جوابجواب  چندچند  ازاز  اياي  مجموعهمجموعه

..نمودنمود

    ::كاذبكاذب  منفيمنفي  عللعلل••    ::كاذبكاذب  منفيمنفي  عللعلل••
نمونه ترشحات تنفسي آلوده شدن كيفيت پائين نمونه تهيه شده، مانند ١.

حلقي-با مواد موجود در حفره دهاني

در سير بيماري تهيه شده باشدخيلي دير يا خيلي زود نمونه در مراحل ٢.

نمونه بدرستي انجام نشده باشدحمل و نقل و نگهداري ٣.

منجر به منفي شدن نمونه تكنيكيداليل �.
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اقدامات الزم بعد از كشف مورد قطعي

  :ها داده كامل آوري جمع١.
 دياليز به نياز كه كليه نارسايي پريكارديت، شامل( عوارض وجود باليني،  نماي بيماري،  تاريخچه شامل–

  و )DIC( انعقادي اختالالت ارگان، چند نارسايي ،)ARDS( حاد تنفسي دشواري سندرم است،  نموده پيدا
بيماري باليني سير و صدري،  قفسه گرافي مهم هاي يافته آزمايشگاهي،  مهم هاي يافته ،) ...

  :باشد شده بيماري انتقال باعث بالقوه بتواند كه گذشته روز14 در برخورد هرگونه ثبت٢.
 با تماس ،)حيوان با تماس نوع و حيوان نوع به اشاره با( حيوانات با برخورد مسافرت،  تاريخچه شامل– با تماس ،)حيوان با تماس نوع و حيوان نوع به اشاره با( حيوانات با برخورد مسافرت،  تاريخچه شامل–

 يا و خام غذاي مصرف و )درماني مراكز و بيمارستان در برخورد شامل(تنفسي حاد عفونت بيماران ساير
ساز دست نوشيدني

 :يافته تماس افراد در بيماريابي٣.
  اجتماعي هاي گروه و مدرسه هاي همكالسي ، )مشترك كار محل( همكاران خانوار،  افراد شامل–

  سير اطالعات .شوند بررسي })بيماري نقاهت و حاد فاز در( سرولوژي و{ PCR تست با :ديگر
شود پرسيده نيز يافته تماس افراد بيماري باليني
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بيماريابي در اطرافيان تماس يافته با مورد قطعي

روز بعد از برخورد نزديك  14اگر كسي از اطرافيان در عرض • 
شده است ضمن اطالع به مركز بهداشت منطقه و تهيه  عالمتدار

، بايد در منزل ايزوله بماند و )سواب تنفسي و سرم(نمونه هاي الزم 
اگر نياز به بستري در بيمارستان دارد بستري گردداگر نياز به بستري در بيمارستان دارد بستري گردد

ساعت بعد از پايان عالئم بيماري ادامه   24در ايزوله نگاه داشتن بيمار، تا �
.  مي يابد

، نام وي در ليست عالمتدار نشدروز بعد از تماس  14اگر در عرض • 
.  خطي تماس يافتگان ثبت گردد
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اقدامات الزم جهت پيشگيري از ابتال

اصول پيشگيرانه و كنترلي هنگام دستورالعمل كشوري • 
كوروناويروس مراقبت از بيماران محتمل يا قطعي مبتال به 

.مطالعه شود
درشت منتقل ميشود قطرات تنفسي كوروناويروس از راه •  درشت منتقل ميشود قطرات تنفسي كوروناويروس از راه • 

توليد مي كند  آئروسولاما اگراقداماتي كه ذرات ريز 
.استفاده نمود FFP۳۳۳۳انجام شود بايد از ماسك 

.  نيز منتقل مي شود ادرار،  مدفوع، خوناز راه • 
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IPC is not just about PPE

VS VSVS VS
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اقدامات بهداشتي
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نكات بهداشتي هنگام بستري بيمار

ايزوله تنفسي فشار در اتاق (��!ران KOY0 �! �+7�9  ترجيحا• 
.بستري گرددمنفي 

در�!ن 0-ار  '+�   ����(! '���F  ا���اد�ا'!ق در 8�- ا��ZRرت در –
&�-�?.

وK90 ا'!ق ا�W-اد% (-ا% (=9-% (��!ر و�Jد �&ارد (!�& (�M ')� او و – وK90 ا'!ق ا�W-اد% (-ا% (=9-% (��!ر و�Jد �&ارد (!�& (�M ')� او و –
��!ران ) -�!1 ���� ��� �� �.(!,&! ا�

.  مثبت استفاده نشوداز اتاق ايزوله فشار :  توجه�
اعضاي تيم بهداشتي درماني بايد از لمس چشم، بيني و دهان خود با دست �

.خودداري كنند) يا احتماالً آلوده(بدون دستكش يا دستكش آلوده 
.در شرايطي الزم مي شود كه آئروسول توليد شود 95بطور كلي ماسك ان�
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اقداماتي كه آئروسول توليد مي كند

برونكوسكوپي، انتوبه و اكستوبه نمودن، تهيه خلط القائي، تهويه بافشار مثبت :  مانند•
با ماسك صورت، ساكشن ترشحات راه هوايي

از پروسيجر دقيقه خالي  20بايد اگر در اتاقي پروسيجرهاي فوق انجام شود، •
.  بگذرد و سپس تميز شود تا بتوان مجدداً استفاده نمود

  20بار دردقيقه هواي اتاق را عوض ميكنند  تقريبا  12با توجه به استفاده از فن هايي كه –
.وضع اول برسند% 1دقيقه نياز است تا ميزان ذرات ريز معلق به كمتر از 

  20بار دردقيقه هواي اتاق را عوض ميكنند  تقريبا  12با توجه به استفاده از فن هايي كه 
.وضع اول برسند% 1دقيقه نياز است تا ميزان ذرات ريز معلق به كمتر از 

.كوروناويروس با اغلب ضدعفوني كننده ها از بين مي رود•
ونتيالتور ها فيلتر قوي داشته باشند و مدارشان تا ممكن است قطع نشود•
. براي ساكشن از سيستم بسته استفاده شود•
. از دستگاه بخور بهتر است استفاده نشود•
% 99.99در صورت نياز به عمل جراحي بايد دستگاه بيهوشي فيلتر ضدويروس •

داشته باشد
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MERSهنگام مراقبت از بيماران كوروناويروسي 

تعداد پرسنل بهداشتي درماني، اعضا خانواده و مالقات كنندگان را • 
.محدود نماييد

در شرايطي كه مراقبت از بيمار تا حدود زيادي بر عهده همراهان بيمار • 
.قرار دارد، بايد سطح آموزش را باالتر برد.قرار دارد، بايد سطح آموزش را باالتر برد

بيمار، بدون داليل پزشكي ضروري، از اتاق خارج نشود و در اين • 
استفاده نمايد و در حداقل زمان  جراحي ماسكشرايط بيمار از 

.جابجايي انجام گيرد
قرار گيرد كه هر كدام از پرسنل كه قصد ورود بر روي در برگه اي • 

.  به اتاق را دارد نام خود را ثبت نمايد
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هوابرد+ تماسي +احتياطات استاندارد 

فاصله كمتراز يك (وقتي در تماس نزديك بابيمار قرار دارند • 
):مورد قطعي يا مشكوك(يا هنگام ورود به اتاق بيمار ) متر
).FFP۳ترجيحاً (نمايند از ماسك مناسب استفاده ١.

.استفاده نمايند صورتاز عينك يا محافظ ٢. .استفاده نمايند صورتاز عينك يا محافظ ٢.

برخي اقدامات پزشكي نياز به دستكش (گان بلند، تميز، غيراستريل و دستكش ٣.
.بپوشند) استريل دارند

را دست هايشان قبل و بعد از تماس با بيمار و محيط و وسايل اطراف او �.
.  بشويند

بعد از پايان استفاده از وسائل و لباسهاي حفاظت كننده بايد بعد از پايان استفاده از وسائل و لباسهاي حفاظت كننده بايد بالفاصله بالفاصله ١١..
..دستهايشان را بشوينددستهايشان را بشويند
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تا زماني كه ازنظر پزشكي الزم نباشد بايد از بيرون آوردن بيمار از اتاق • 
بهتر است از ابزار تشخيصي قابل حمل . ايزوله خودداري گردد) مكان(
. استفاده گردد) portableراديولوژي مانند دستگاه (

...)  مانند تخت و (سطوحي كه بيمار با آنها تماس داشته است تمام • 

نكات بهداشتي در تماس با بيمار

...)  مانند تخت و (سطوحي كه بيمار با آنها تماس داشته است تمام • 
.بايد تميز و ضد عفوني گردد

ساعت بعد از پايان عالئم بيماري  24در ايزوله نگاه داشتن بيمار، تا • 
.  ادامه مي يابد
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بهداشت در اتاق

انگشتر و حلقه در دست پرسنل نباشد• 

.شستشو با آب و صابون و يا محلول بر پايه الكل كفايت مي كند• 

اتاق روزانه ضدعفوني شود، و اتاق ايزوله بايد بعد از بقيه بخش • 
.  پاكسازي شود.  پاكسازي شود

مواد عفوني آلوده بايد طبق دستورالعمل دفع مواد عفوني جمع آوري و • 
. حمل و نقل شوند

دفع صحيح مدفوع و ادرار • 
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