
 

 

 داشـته  بـالینی  ضـرورت  مگـر  شود، خارج بستري اتاق از نباید بیمار -

 ابزار سایر یا رادیولوژي دستگاه پرتابل انواع از امکان صورت در .باشد

 طبی ماسک از باید اتاق از خروج از قبل بیمار .شود استفاده تشخیصی

  نماید استفاده
 مقصـد  واحـد  بـا  بایـد  تشخیصـی،  بالینی ضروري هاي جابجایی رايب-

 مسـیر  و زمـان  .نماینـد  فـراهم  را الزم هاي آمادگی تا نمود هماهنگ

 بـراي  خطـري  تا شود هماهنگ اي گونه به باید مقصد تا بیمار خروج

 دربیمارستان حاضر هاي کننده مالقات و بیمارستان کادر بیماران، سایر

 .نشود ایجاد

 از خـارج  در nCoV بـه  مشـکوك  بیمار همراه که بیمارستانی کادر -

 که مناسب،همانگونه ) PPE(فردي حفاظت وسایل از باید است، اتاق

 .نماید رعایت دقت به را دست بهداشت و نماید استفاده شد، ذکر

 تمیز باید نماید می لمس بیمار که سطوحی همیشگی، و روتین بطور -

 .شود گندزدایی و

 بـه  مشـکوك  بیمـار  بسـتري  اتـاق  بـه  کـه  افـرادي  اسامی ثبت ضمن -

nCoV و کننـدگان  مالقـات  تعـداد  کـرد  تـالش  بایـد  شوند، می وارد 
 .یابد تقلیل ممکن حداقل به شوند می اتاق وارد که کارکنانی

 سایز با )اروپا FFP2 معادل( NIOSH تایید مورد N95 ماسک از-

 از ماسـک  پوشـیدن  از بعد حتما و نمایند استفاده خود صورت مناسب

 مطمـئن  ) seal-check یـا ( fit test مـانور  انجام با هوا نشت عدم

 توانـد  مـی  ماسـک،  شـدن fit در ممانعت بدلیل بلند هاي ریش .شوند

 .دهد کاهش را ماسک کارایی

 )صورت محافظ یا عینک پوشیدن( ها چشم از محافظت -

 .شوند پوشیده )غیراستریل( تمیز بلند دستکش و گان -

 انجـام  زمـان  در نیسـت،  )ضـدآب ( مایعات برابر در مقاوم گان اگر -

 بدن ترشحات از فراوانی حجم با تماس امکان که اقداماتی

 .شود استفاده گان روي بر ضدآب آپرون یک از دارد، وجود

 شـود  انجـام  کافی تهویه با اتاق یک در آئروسول کننده تولید اقدام -

 فشار یا بیمار ازاءهر به ثانیه در لیتر 160 با طبیعی تهویه مثال عنوان به(

 جریان جهت و )ساعت در بار 12 حداقل اتاق هواي تعویض با منفی

 .باشد کنترل تحت باید هوا

 .برسد ممکن حداقل به باید اتاق، در حاضر افراد تعداد -

 nCoV-2019 بیماران با بالینی برخورد
 ارائه و موثر درمان و موقع به تشخیص جهت درمان تیم است ضروري

 در شده ارائه مطالب بر کافی تسلط بیمار، به ایمن خدمات

 .باشند داشته راهنما این

 موضـوع  9 بـه  2019 جدیـد  کورونـاویروس  بـالینی  مـدیریت  مبحث در
 :از عبارتند که شد خواهد پرداخته

 سندرم به مبتال بیماران براي مناسب فضاي تعیین و شناسایی :تریاژ -1

SARI 
 IPC موازین سریع سازي پیاده-2

 بیمار پایش و زودهنگام حمایتی درمان-3

 آزمایشگاهی تشخیص جهت نمونه تهیه-4

 ARDS سندرم و هایپوکسمیک تنفسی نارسایی مدیریت-5

 سپتیک شوك مدیریت-6

 عوارض از پیشگیري-7

 باردار زنان-8

 بیمار براي اي قطره و تماسی احتیاطات رعایت زمانی چه تا

 است؟ ضروري nCoV به مشکوك
 اضافه احتیاطات .شود رعایت باید ها زمان تمام در استاندارد احتیاطات

 است نشده عالمت بدون بیمار که زمانی تا )اي قطره و تماسی( آن بر

 .یابد ادامه باید

 

 

                          
 
 

  معاونت درمان
حوادث وفوریت هاي پزشکیمرکز مدیریت   
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  :  مراقبت نظام براي بیماري موارد

 مشکوك مورد: 
 هاي بررسی و شده گیري نمونه باید که است موردي مشکوك مورد

 :پذیرد انجام آن درمورد بیشتري

 دلیل به که ) SARI سندرم( تبدار تنفسی شدید بیماري به مبتال فرد-1

 می بیمارستان در بستري نیازمند ... و سرفه تب،

 متصور وي بیماري عالئم توجیه براي دیگري بیماریزاي عامل و باشد،

 و غیرتنفسی تظاهرات مورد در پزشکان( .نیست

 )باشند هوشیار باید ایمنی نقص با افراد در بیماري غیرمعمول

 :باشد دارا را ذیل مشخصات از یکی حداقل که

 14 عرض در چین، هوباي کشور استان در ووهان، به سفر سابقه -الف

 بیماري عالئم شروع از قبل روز

 پرسنل سایر و خدمه پرستار، پزشک،( درمانی بهداشتی کارکنان از -ب

 ( شـدید  تنفسـی  بیمـار  مـورد  یـک  کـه  محـل  در کـه  باشـد  )بخـش 

SARI(اسـت  داشـته  تـردد  و کرده است خدمت بوده بستري . ) بـدون 

 )بیمار آن مسافرت سابقه یا ملیت به توجه

 نامناسب بالینی پاسخ پنومونی، براي مناسب هاي درمان رغم علی -ج

 حادتر بالینی بیمار وضعیت انتظاري غیرقابل و غیرمعمول شکل به و بوده

 اگـر  حتـی  )بیمـار  ملیت و سفر سابقه به توجه بدون( شود تر وخیم و

 باشـد،  بیمار وضعیت بالینی کننده توجیه که دیگري زاي بیماري عامل

 .باشد شده جداسازي بیمار از نیز

 عفونـت  وجـود  درصـورتی ( بیمار حیوانی مخازن با مستقیم تماس -ج

 درکشـورهایی کـه،  )باشـد  شـده  قطعی حیوان در جدید کوروناویروسی

 اثـر  در انسـان  ابـتال  یا باشد حیوانی مخزن داراي جدید کوروناویروس

 .باشد شده محرز zoonotic انتقال

 

 شود می تعریف چنین نزدیک تماس: 
 کـادر  بـالینی  خـدمت  مسـتقیم  ارائه شامل بیمار، با بیمارستانی تماس -

 تـیم  از دیگـري  عضـو  بـا  تمـاس ، nCoV بـه  مبتال بیمار به بیمارستانی

 با یا رفتن بیمار مالقات ، بهباشد شده nCoV به مبتال خود که درمانی

 اتاق آسانسور، مانند( گرفتن قرار مشترك ي بسته فضاي یک در بیمار

 )... و

 تمـاس  هـر یا (nCoV به مبتال فرد با بودن همکالس یا بودن همکار -

 )مشترك ي بسته فضاي در nCoV به مبتال بیمار با شغلی

 مشترك نقلیه وسیله یک در nCoV به مبتال فرد با بودن همسفر -

 فضـاي  یـک  در nCoV بـه  مبـتال  فـرد  بـا  زنـدگی  و بـودن  همخانه -

  مشترك
 منـابع  کشـف  روزقبـل  14 بایـد  اپیـدمیولوژیک  ارتباطات بررسی براي

 را بـالینی  عالئـم  شروع با بعدي بیماران سلسله ازکشف بعد و احتمالی

  نمود بررسی
 عفونت کنترل

 مشکوك بیماران به بالینی خدمات ارائه در عفونت کنترل اصول nCoV 

 گسترش سازي محدود و پیشگیري جهت عفونت کنترل هاي استراتژي

 :است شرح بدین درمانی مراکز در بیماري

 احتمالی منبع در عفونت کنترل و زودهنگام تشخیص باال، بالینی ظن -1

 بیماران همه براي استاندارد احتیاطات گیري کار به -2

 برد هوا و اي، قطره تماسی،( بیشتر احتیاطی اقدامات از گیري بهره-3

 مشکوك درموارد )آئروسول ذرات کننده ایجاد اقدامات صورت در

  )administrative (مدیریتی عفونتی کنترل اقدامات -4

 ( محیطـی  و )engineering(مهندسـی  عفـونتی  کنتـرل  اقـدامات -5
environmental(  

  

  
 :)اي قطره تماسی،( بیشتر احتیاطی اقدامات

 خـانواده،  اعضـاي  از اعـم  افـراد  همـه  اسـتاندارد،  احتیاطات بر عالوه-

 بیمارسـتان،براي  درمـانی  بهداشـتی  کـادر  و بیمـار  با گان کنند مالقات

 احتیاطات باید nCoV جدید کوروناویروس به مشکوك بیمار با تماس

 .نمایند رعایت را اي قطره و تماسی

 هـاي  اتاق .شود بستري مناسب تهویه با انفرادي اتاق یک در بیمار -

 در لیتر 160 اتاق هواي باید دارند طبیعی تهویه که عمومی هاي بخش

 .شود تهویه بیمار هر ازاء به ثانیه هر

 مشکوك بیماران توان می نیست، دسترس در انفرادي اتاق که زمانی -

 به استاندارد احتیاطات رعایت با هم کنار در اتاق یک در را nCoV به

 .نمود بستري هورت کو صورت

 .باشد داشته فاصله هم از متر یک حداقل بیماران هاي تخت -

 نمایند می مراقبت nCoV بیمار از که درمانی کادر دارد امکان اگر -

 بیمـار  از عفونـت  انتقـال  از تـا  شـوند  معـاف  بیماران سایر مراقبت از ،

 در ناخواسـته  احتمـالی  خطـاي  صـورت  در( بیمـاران  سایر به مشکوك

 .شود جلوگیري )عفونت کنترل

 .شود استفاده طبی ماسک از -

  ..)و صورت محافظ عینک،(شود استفاده صورت و چشم محافظ از -

 ضرورتی( شود استفاده ضدآب و تمیز غیراستریل بلند آستین گان از -

 .)مینماید کفایت بودن تمیز و نیست گان بودن استریل بر

 .شود استفاده دستکش از -

 خـون،  فشـار  دسـتگاه ( شـود  مـی  اسـتفاده  بیمـار  بـراي  کـه  وسایلی -

 الزم صورتیکه در .باشد بیمار خود براي انحصاري )... استتوسکوپ،

 و تمیـز  بایـد  شـود،  اسـتفاده  نیـز  دیگـر  بیمـاران  بـراي  اي وسیله است
 . شود ) %70 اتیل الکل( ضدعفونی

 دهـان  و بینـی  چشم، لمس از ها، دست آلودگی احتمال صورت در -

  .شود خودداري


