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 کرونا ویروس چیست؟

 یسرماخوردگ روسیهستند که از و هاروسیاز و ی(، خانواده بزرگCoronaviruses: ی)نام علم هاروسیو کرونا

 ۵۶۹۱در سال  هاروسی. کروناوشودیهمچون سارس و مرس را شامل م یدتریشد یهایماریتا عامل ب یمعمول

 روسیادامه داشت. تاکنون هفت نمونه از و ۵۶۹۱طور مداوم تا اواسط دهه ها بهآن یو مطالعه بر روه کشف شد

 .کرد دایپ وعیدر انسان ش یریگبا همه نیدر شهر ووهان چنوع آنها،  نیآخرکه  استکرونا کشف شده

ازمان به س ینیدر شهر ووهان، توسط مقامات چ هیالرذات هیشب یماریب کیاز بروز  یمرتبه، گزارش نینخست یبرا

 دنیو متفاوت به نظر رس بیمبتال شده بودند، به خاطر عج یماریب نیکه به ا یارسال شد. افراد یجهان یبهداشت

 آغاز شد.  ماریمنشا ب افتنی یبرا قاتیتحق عیسر یلینگه داشته شده و خ نهیآن، در قرنط

 

 چقدر خطرناک است؟ویروس  کرونا

 کرده پیدا شیوع گذشته دوماه طول در که است کرونا ویروس از جدیدی نسل ،NCOVID-۵۶ یا ویروس کرونا

 و کرد پیدا جهش ،3۱۱2 در اینکه تا. بود تهاجم کم و ساده ویروسی گذشته، دهه یک از قبل تا کرونا،. است

 میر و مرگ نرخ یعنی) نفر ۹۱۱ میر و مرگ با و نفر ۹۱۱۱ ابتال با که تنفسی حاد بیماری. شد سارس به تبدیل

 .بود ویروس این جدید هایجلوه از یکی( درصدی۵۱ حدود

 و شدند مبتال مرس به نفر ۱72 سال آن در. کرد پیدا بروز مرس ویروس شکل در ،3۱۵3 سال در ویروس این

 .درصد۵۹ حدود میر و مرگ نرخ تقریبا یعنی. باختند جان آنها از نفر ۵۱۱

 مرس از مرگبارتر مراتب به ویروسی شاهد باید امروز کند، پیشرفت رشد ضریب همین با کرونا ویروس بود قرار اگر

ی جدید  کرونا ویروس اینکه خوب خبر اما. باختندمی جان آن به مبتالیان درصد3۱ از بیش که که بودیممی

نسبت به ویروس های قبلی کرونا کشندگی کمتری دارد البته این ویروس توان بیماری زایی باالی را نشان داده 

ست این بدان معنی است که با کنترل های بهداشتی می توان کرونا را کنترل نمود و غفلت از توصیه های ا

 بهداشتی می تواند عواقب بدی داشته باشد.

 و سریع رشد است، کرده متمایز هاکروناویروس انواع سایر از را آن و دارد وجود کرونا مورد در که مهمی مساله

 .آن به مبتالیان میر و مرگ خطر نه است؛ ویروس این اپیدمی شدت
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 چیست؟ کرونا ویروس جدیدهای نشانه

 ینفست ستمیس روسیو نیا ییزایماریب

 یمیو عال دهدیقرار م ریرا تحت تأث

 جادیساده را ا یمشابه سرماخوردگ

 کرونا شامل روسیو می. عالکندیم

   :موارد زیر می باشد

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 ؟ال مانند همدیگر استمبتمختلف شدت بیماری در افراد 

این بیماری معموال بصورت یک سرما خوردگی ساده .شدت بیماری در افراد مختلف با همدیگر متفاوت می باشد

خانم های باردار، افراد این گروه شامل:  ،شوند یم ماریبزیادی شدت  با بروز می کند و درصد کمی از مبتالیان

 هستند. و دچار نقص در سیستم ایمنی هیکل یماریآسم، ب ،یقلب یماریب ابت،یمانند د یماریب کی به مبتال ای مسن،
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 ماریافراد به شدت ب یوجود، برخ نیبا اهر چند تعداد زیادی از مبتالیان بهبود یافته و بر بیماری غلبه می کنند، 

 و ... جانشان به خطر بیفتد.  به دلیل عفونت، مشکالت تنفسیممکن است حتی  و شوند یم

 کند؟ویروس کرونا با بدن چه می

 تب، .شودمی هاریه اعماق در تنفسی مجاری و نرم هایبافت عفونت باعث بینی کردن درگیر جای به ویروس این

 بیماری این .اندشده بستری بیمارستان در که است بیمارانی بین در عالیم متداولترین خشک سرفه و خستگی

 ریوی نارسایی باعث نهایت در و شود تبدیل - هوا هایکیسه گرفتگیآب و هاریه التهاب - پهلوسینه به تواندمی

 .شود

 البته در خیلی از موارد نیز عالئم خفیف بوده و حتی به بیمارستان نیز مراجعه نکرده اند.

 

 

 آیا این یک بیماری مسری است؟

افراد  نیب رانهیشگینکات پ تیبوده و در صورت عدم رعا یمسر یماریب کیباید گفت که کرونا ویروس جدید نیز 

 دیاب نیدهند. همچن وعیش راکرونا  عالئمقبل از بروز  از چند روزگردد. اکثر افراد مبتال ممکن است  یمنتقل م

به  نباعث شیوع آکودکان خردسال ممکن است  ایمبتال شده اند و  یشتریکه با شدت ب یدقت نمود که افراد

 شوند. یشتریمدت ب

 

 

 شود؟ویروس کرونا چگونه تشخیص داده می

 نمونه الابت به مشکوک فرد بینی یا گلو از ،آزمایش رایبدر غالب بیماران ممکن است نمونه گیری الزم نباشد و 

 ونهنم همراه به هم مشکوک فرد ترشحات یا خلط نمونه هم گاهی. شودمی فرستاده آزمایشگاه به و شده برداشته

 این .ارندد سرفه و نفس تنگی تب، که شودمی گرفته کسانی از معموال نمونه. شودمی فرستاده آزمایشگاه به خون

 ودشمی انجام آزمایش سه مجموع در تشخیص؛ تائید و اولیه تشخیص شود،می انجام اصلی مرحله دو در آزمایش

 .است ویروس ژنتیکی توالی یک گیریاندازه و بررسی واقع در آزمایش هر که

 

 

 پیشگیری نمود؟خود  یتوان از ابتال چطور می
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به همین منظور رعایت نکات پیشگیرانه ضروری می باشد. . برای این نوع بیماری جدید هنوز واکسنی وجود ندارد

 برای پیشگیری، رعایت موارد زیر می تواند در جلوگیری از ابتال و گسترش ویروس کمک کند.

 خود را با آب گرم و صابون بشوئید.مرتبا دستهای  -۵

همیشه ضد عفونی کننده های الکلی همراه خود داشته باشید تا در صورت عدم دسترسی به آب، با  -3

 استفاده از آن دستهایتان را ضد عفونی کنید.

هنگام عطسه یا سرفه، دهان و بینی خود را با دستمال کاغذی پوشانده و پس از آن دستمال را در سطل  -2

 یا رفهس که کسانی از حتما و بگیرید دهانتان جلوی را تانآرنج داخلی قسمتیا  درب دار بیندازید. زباله

 فاصله بگیرید. کنندمی عطسه

 از نزدیک شدن به افرادی که دارای عالئم سرماخوردگی هستند خودداری کنید. -4

ماسک مناسب استفاده تا حد امکان سعی کنید در تجمعات خیلی انبوه نباشید یا در صورت حضور از  -۱

 کرده و آن را کامال به صورت خود فیکس کنید.

 در اماکن عمومی تا حد امکان از لمس اشیا و سطوح در دسترس خودداری کنید. -۹

 با دستان آلوده چشم و صورت خود را لمس نکنید. -7

 گوشت و تخم مرغ را قبل از مصرف حتما کامال بپزید. -۹

 ت کامل شستشو و ضد عفونی نمایید.میوه و سبزیجات را قبل از مصرف بصور -۶

 

 

 در صورت ابتال به این بیماری چطور از گسترش آن جلوگیری کنیم؟

 جلوگیری کرد: توان اگر عالئمی مشابه سرماخوردگی داشتیم با انجام موارد زیر از گسترش آن می

 .دیدر خانه بمان دیهست ماریکه ب حالی در -۵

 .دیکن یخوددار آنهایا در آغوش گرفتن  کیاز تماس نزدبا افراد خانواده و نزدیکان دست نداده و  -3

 در محیط های عمومی و پرتجمع به هیچ عنوان حاضر نشوید. -2

و طول  همواره دهان و بینی خود را با ماسک مناسب پوشانده و آن را کامال به صورت خود فیکس کنید. -4

 زمان استفاده که محدود بوده را رعایت نمایند.

 از وسایل بهداشتی مانند حوله، ملحفه و ... شخصی استفاده کنید. -۱

 .نموده و توصیه های پزشک را بکار ببندیددارو های تجویز شده را بصورت مرتب مصرف  -۹

 ه نمائید.( به مرکز درمانی مراجعقسمت بعدیدر صورت بروز عالئم خطرناک)ذکر شده در  -7
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 بازدید کنندگان و رفت و آمد های غیر ضروری به منزل توسط دیگران را محدود کنید. -۹

در صورت وجود افراد گروههای پر خطر)خانم های باردار، سالمندان، کودکان و بیماران دچار نقص سیستم  -۶

 ایمنی( بیمار را تا زمان بهبود به محیط دیگری منتقل نمائید.

 تهویه کنید.هوای داخل منزل را  -۵۱

 از استفاده مشترک از وسایل مانند لباسشویی خودداری کنید. -۵۵

  سطوح و لباس های بیمار را مرتبا ضد عفونی کنید. -۵3

 

 ماسک چه تاثیری دارد؟

 به ماسک که است افرادی آشناست، برایمان ویروسی هایبیماری اپیدمی هنگام آن دیدن که هاییصحنه از یکی

ه با ک کشورهاست از بسیاری در معمول روشی ویروس انتقال از پیشگیری برای ماسک از استفاده. دارند صورت

 پخش" خطر از ویروس انتقال خطر تواندمی ماسک شیوع آن در ایران شاهد آن هستیم. هر چند که استفاده از

اما  آورد فراهم دهان به دست انتقال مقابل در محافظت نوعی و دهد کاهش را سرفه یا عطسه طریق از "شدن

استفاده از آن بصورت طوالنی و در همه شرایط توصیه نمی شود. بهترین و مناسب ترین زمان برای استفاده از 

ماسک در مردم عادی هنگام مراقبت از بیمار مشکوک یا حضور در محیط های بسته ای که افراد مشکوک به کرونا 

 ویروس در آن هستند می باشد.

شت که همچنان شستن دست ها، عدم تماس دست با صورت و همچنین نزدیک نشدن باید به این نکته توجه دا

 به افراد مشکوک و دارای عالمت بهترین روش و موثرترین روش پیشگیری از ابتال می باشد.

 

 

 کمک خواست؟ 001چه زمانی می توان از اورژانس 

ر بگیرد. در موارد زیر قبل از هر گاهی ممکن است شدت بیماری تا حدی زیاد شود که فرد در معرض خطر قرا

 تماس گرفته و درخواست کمک کنید: ۵۵۱اقدامی با شماره 

 

 :عالئم بیماری

 تنگی نفس شدید یا سختی در تنفس -۵

 درد فشارنده در قفسه سینه -3
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 سرگیجه شدید و ناگهانی -2

 گیجی و اختالل در تشخیص محیط اطراف -4

 استفراغ مداوم و شدید -۱

 سرفه های زیاد و معموال خشک -۹

 

 

 روش ایزوله کردن:

 

 : الف: در زمان برخورد اولیه با بیمار مشکوک

یک ماسک طبی داده شود و بیمار به فضایی جداگانه هدایت شود )ترجیحا اتاق  کرونا ویروسبه بیمار مشکوک به 

ایزوله با در بسته( و بین بیمار با سایر بیماران حداقل یک متر فاصله وجود داشته باشد. به بیمار تاکید شود که 

. در یا عطسه نمایداستفاده نماید یا در بخش باالیی آرنج سرفه یکبار مصرف هنگام سرفه یا عطسه از دستمال 

ویا با مواد ضد عفونی کننده صورت آلوده شدن دست با ترشحات تنفسی، باید دست ها را سریعاسریعاً بشوید.

  ،آلودگی زدایی نماید.

 

  ب:احتیاطات قطره ای:

ده دا ، در صورتی که در فاصله یک تا دو متر از بیمار ارائه خدمتافرادی که از بیمار مراقبت می کنندهرکدام از 

له گذاری فاصفضایی قرار گیرد که امکان بیمار در همچنین می بایست می دهد، باید از ماسک طبی استفاده نماید. 

. در صورتی که در حال ارائه خدمت به بیماری گیری از انتقال بیماری رعایت شود)حداقل یک متر( جهت پیش

محافظ صورت استفاده  وهستند که دارای عالئم تنفسی )سرفه، عطسه( می باشد باید کادر درمانی از عینک 

خارج می شود حتما از ماسک طبی استفاده نماید اما تا جایی  فضای تعیین شده نمایند. در صورتی که بیمار از 

تفاده در صورت اس.  بیرون برده نشود فضای تعیین شدهت بالینی ندارد سعی شود بیمار از که امکان دارد و ضرور

از سرویهای بهداشتی و امکانات مشترک با سایر افراد حتما پس از استفاده محل های ترد این افراد مورد ضدعفونی 

 با مواد الکلی قرار گیرد.
 

 داشته باشیم؟ چطور بدن سالم تر و قوی تریدر برابر این بیماری 
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توان به سادگی جلوی بروز این خوشبختانه حتی با وجود شدت اپیدمی این ویروس، همچنان با پیشگیری می

ای مثل رعایت بهداشت شخصی و نزدیک نشدن به افراد تا پایان فروکش ویروس در بدن را گرفت. با کارهای ساده

 .کردن دوره اوج این ویروس به آن مبتال نخواهید شد

 های اپیدمیک مصونتواند به سادگی به شما کمک کند تا در برابر بیماریا افزایش سطح ایمنی بدن هم میام

های این چنینی مبتال شدید، بدن شما به خوبی از پس بیماری بربیاید و بمانید. یا اگر خدایی نکرده به بیماری

ها مناسب و داشتن رژیم غذایی سرشار از ویتامیندوره بیماری را به سادگی پشت سر بگذارید. با مصرف مواد غذایی 

 توانید بدن خودتان را به سطح مطلوبی از ایمنی برسانیمی

 

 دیمصرف قند را کاهش ده

جمله ها ازشما را سرکوب کند و موجب شود که دفاع بدن دربرابر عفونت یمنیا ستمیس تواندیم ادیقند ز مصرف

که  دهدیقرار م یاروده یهاشما را درمعرض ابتال به عفونت نیهمچن تیوضع نیآنفلوآنزا دشوار شود. ا روسیو

 ستمیموجب سرکوب س زیمصرف الکل نهمچنین . شوندیروده م یو موجب نشت هرا سرکوب کرد یمنیا ستمیس

 .شودیم یمنیا

 

 دیسترس خود را کاهش دها

 .کندیبه کاهش استرس کمک م وگای رینظ ییهاتی. انجام فعالکندیرا سرکوب م یمنیا ستمیس استرس

 

 دیساعت بخواب ۶-7هر شب 

 تواندیمزمن م یخواب. کمشودیم یسازاز بدن پاک م،یاکه هنگام روز در معرض آن قرار گرفته یخواب، سموم یط

 .کند فیتضع یتوجهقابل زانیرا به م یمنیا ستمیعملکرد س

 

 دیاستفاده کن یمنیا یهاکنندهتیاز تقو 

 . دیکن تیتقو یمنیا ستمیس یکنندهتیمکمل تقو کیخود را به کمک  یمنیا ستمیس

 

 مصرف کنید. و زردچوبه ونیمکمل گلوتات
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ود در بدن موج یاصل دانیاکسیآنت ونیمهم هستند. گلوتات اریبس یمنیا ستمیعملکرد س یبرا هادانیاکسیآنت

 یندهیزدا کی بعنوان در کبد است. زردچوبه ییزداو کمک به سم یمنیا ستمیس تیآن تقو یفهیاست و وظ

 .شودیم یعروقیقلب ستمیسالمت مفاصل و عملکرد س ودآزاد است که موجب بهب یهاکالیراد

 

 ها را در بدن مطلوب کنید نیتامیطح وس

بدن و  یمنیا ستمیدر عملکرد سD  نیتامیوو  E ویتامین ، B گروه هایویتامین، C ویتامین حاوی غذایی مواد

 تیرا تقو یمنیا ستمیعملکرد س تواندیم D نیتامینقش دارد. مصرف و یمنیخودا میها و تنظمبارزه با عفونت

. البته به دیاستفاده کن D نیتامیو تیفیمکمل باک کیاز  د،یکنیمصرف نم D نیتامیو یحاو یکند. اگر غذاها

 است.  خطرناک نیتامیو نیاز حد ا شیمصرف ب رایز دیکن وجهت و توصیه های پزشکتان دستورالعمل مصرف مکمل

 

 دیآبگوشت استخوان بنوش

پ مرغ که خوردن سو دادینشان م اتاست. مطالع دیمف اریبدن بس یمنیا ستمیس تیتقو یاستخوان برا آبگوشت

صور . تشودیخون م دیسف یهاتعداد سلول زیو ن یفوقان یموجب کاهش عالئم تنفس یعفونت تنفس انیدر جر

  نیسیو گل نیپرول رینظ ییهانهیآم دیخاطر وجود  اسغذا به نیا التهابکاهش  یژگیاز و یناش ایمزا نیا شودیم

 .است

 

 دیورزش کن ادیز

 شودیخون موجب م انیجر شی. افزاکندیکمک م یمنیا ستمیس تیخون، به تقو انیجر شیبا افزا ورزش

مبارزه کند. ورزش  یماریبهتر بتواند با ب یمنیا ستمیجا شوند و سبهخون جا انیدر جر ترعیسر هایبادیآنت

 یمنیا ستمیس تیتقو موجباسترس و کاهش آزاد شدن هورمون استرس در بدن  نیبا تسک تواندیم نیهمچن

 شود.

 

 به اندازه کافی میوه و سبزیجات مصرف کنید.

مانند انواع میوه و سبزیجات، به ویژه میوه های دارای منابع ویتامین سی  یمواد معدنو هانیتامیمصرف فراوان و

 عالوه بر جبران مایعات از دست رفته در تقویت سیستم ایمنی بدن موثر می باشد.

 

 مالحظات ویژه مراکز نگهداری سالمندان و ندامتگاه ها
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 پیشگیری و غربال گری

 پرسنل و افراد تحت نظر آن مجموعه اطالع رسانی و آموزش همگانی بیماری کرونا به -۵

 توزیع مناسب اقالم بهداشتی به تمامی افراد مجموعه از جمله محلول ضد عفونی، ماسک و دستکش -3

 انجام اقدامات احتیاطی و درمانی مطابق دستورالعمل کشوری مقابله با کرونا ابالغی وزارت بهداشت -2

 تاد، خوابگاه ها و انبارها و آموزش به سربازانانجام مستمر ضدعفونی کلیه سطوح اعم از سرویس ها، س -4

 توصییه اکید حفظ بهداشت فردی  -۱

 و انجام غربالگری بواسطه دستگاه تب سنج مراکز نگهداری سالمندان و ندامتگاه هاکنترل تمام ورودیهای  -۹

 داشته به این مراکز جلوگیری شود  عالئم مشکوک به بیماری کرونااز ورود افرادی که در دو روز گذشته  -7

از ضد عفونی دستها توسط مراجعه کننده در کیسه پالستیکی قرار  در صورت ضرورت تحویل وسایل شخصی،  -۹

 داده و تحویل شود.

 زمان ملالقات

در زمان مالقات نظارت دقیق بر پرهیز از دست دادن و روبوسی مالقات کنندگان با مالقات شوندگان توسط  .۵

 انجام شود .پرسنل 

 داشته است ممنوع میباشد بیماری کرونا مشکوک  مالقات با افرادی که در چند روز گذشته عالئم .3

 هیچ گونه وسیله ای مالقات کنندگان نباید به مالقات شوندگان تحویل دهند . .2

 وسایل شخصی دستها ضد عفونی شود  دد قبل و بعد از تحویلدر زمان خروج افراد از محل،مج .4

 کان از مالقات حضوری پرهیز شود ا حد ام .۱

در صورتیکه هر کدام از کارکنان دچار عالئم شبه آنفلوانزا شدند یک روز در منزل استراحت کنند و در صورت  .۹

 عدم بهبودی به مراکز درمانی مراجعه کنند 

 مدیریت بیماران

آمبوالنس از انجام ماموریت بعد ( اقدام وBSIرعایت حفاظت )مشکوک ضمن در صورت جابجایی بیماران با عالئم  .۵

 ضد عفونی شود )دستورالعمل وزارت بهداشت(
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در اولین فرصت نسبت به جداسازی اقدام مشکوک  بیماری کرونا میشوند،دچار عالئم  در مراکز فوقافرادی که  .3

تا حد امکان یک روز نسبت به نگهداری در همان مرکز اقدام شود و در صورت  وشود تا توسط پزشک ویزیت 

 عدم بهبودی به مرکز درمانی مجهز اعزام شود

اه ندامتگضمن اخذ شرح حال باید قرنطینه شود )دستورالعمل بهداشتی معاونت بهداشت و درمان افراد تازه وارد  .2

 (ها

 گرددلغو  وجود داردافراد با هم  تماسه احتمال ک و برگزاری اجتماعات تمام برنامه های ورزشی .4

 


