
 COVID-19تشخیص و درمان بیماری                                                             

 

 19-تعریف موارد بیماری کووید

 موارد بیماری

 مورد قطعی مورد محتمل مورد مشکوک

الف( بیمار با عالئم بالینی و مالکهای 

 اپیدمیولوژیک ذیل: 

یافته های بالینی: شروع ناگهانی تب و 

سرفه یا شروع ناگهانتی حداقل سه یا 

بیشتر از عالئمی چون تب، سرفه، ضعف 

درد عمومی/ خستگی مغرط، سردرد، 

عضالنی، گلو درد، آبریزش بینی، تنگی 

نفس، بی اشتهایی/ تهوع/ استفراغ، 

 اسهال، کاهش سطح هوشیاری.

ا غال، یشواهد اپیدمیولوییک: اقامت، اشت

مسافرت به مناطقی که احتمال چرخش 

ویروس دارد ) نظیر مراکز اقامتی، محل 

های پرازدحام، همایش ها، مراکز 

روز  14بهداشتی، درمانی...( در طی 

 گذشته

ب( فرد با بیماری حاد تنفسی با شروع 

روز گذشته که نیاز به  10عالئم در طی 

 بستری داشته باشد.

که در تماس مشکوکی است  الف( بیمار

با یک بیمار محتمل یا قطعی و یا خوشه 

ایی از بیمارانی باشد که حداقل یک 

مورد قطعی در بین آنها گزارش شده 

 باشد.

بیمار مشکوکی است که یافته های ب( 

 باشد. 19-تصویربرداری به نفع کووید

ج( بیماری که بطور حاد دچار از دست 

 دادن حس بویایی یا چشایی شده باشد.

 19-د(مرگ در بیمار مشکوک به کووید

 که با دلیل دیگری توجیه نشود. 

: بروز 19-تعریف مرگ ناشی از کووید -

مرگ در فرد محتمل یا قطعی که از نظر 

باشد  19-کوویدبالینی به دلیل بیماری 

و دلیل مشخص دیگری، غیر مرتبط با 

کویید ) نظیر تصادفات و ...( نداشته 

امل بین بیماری باشد و دوره بهبودی ک

و مرگ نباید وجود  19-کوویدفعال 

داشته باشد. تعاریف فوق خصوصا از 

دیدگاه نظام مراقبت بیماری ها اهمیت 

 بسیاری دارد.

فرد با تایید آزمایشگاهی ویروس ناشی از 

صرفنظر از وجود عالئم و  19-کووید

 نشانه های بالینی:

روز  2فردی که در شرایط زیر، در طی 

روز بعد از شروع عالئم بیمار  14قبل تا 

محتمل یا قطعی، در تماس با او قرار 

 گرفته باشد، شامل:

تماس چهره به چهره در فاصله  .1

 متر  1کمتر از 

تماس مستقیم فیزیکی با فرد  .2

 محتمل یا قطعی

مراقبت از بیمار محتمل یا قطعی  .3

تجهیزات بدون استفاده از 

 مناسب حفاظت فردی

 

 

 

 

 

 

 



 الگوریتم تشخیص و درمان بیماری کووید در افراد مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       هریک از عالئم سرفه، گلو درد، لرز، بیحالی، خس *

* 19-عالئم به نفع کووید  

 تنگی نفس 

 درد قفسه سینه 

  در دقیقه 30سرعت تنفس بیش از 

 کاهش سطح هوشیاری 

 SPo2˂93% 

 

 ارجاع به بیمارستان:

در صورت  بیمار، ارزیابی و تریاژ

بستری اقدامات درمانی مطابق 

د شدی -پروتکل مرحله متوسط ریوی

 خیلی شدید انجام شود.  -ریوی

 بله

جزو گروه در 

معرض خطر 

 است؟

 خیر

 CT scanیا  CXRانجام 
انفیلتراسیون ریوی 

 )عفونت( دارد؟ 

 بله

 بله

 استراحت در منزل ** 

 درمان های مناسب/ حمایتی 

  ارائه آموزشهای الزم، در صورت بروز عالئم تشدید

 مجددا به پزشک مراجعه نماید.بیماری 

 ک بیوتی آنتی ممکن است به صالحدید پزشک معالج

 توصیه شود.

 خیر

 

 خیر

 



در صورتی که تحت نظر متخصص باشند بنا به صالحدید پزشک می تواند عفونت  خطر بدون عالئم تنفسی و با  ** گروه در معرض

از عالئم تنگی نفس، تنفس دشوار، درد قفسه سینه، سوزش یا احساس سرپایی تحت مراقبت باشد و در صورت بروز هر کدام از 

 سنگینی در سینه و عالئم کاهش سطح هوشیاری، سریعا بیمار را به مراکز بیمارستانی منتخب ارجاع دهند. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 را افزایش میدهند: 19-از کوویدی طبقه بندی گروه های در معرض خطر بر اساس شدت شواهد شواهد که خطر بیماری شدید ناش

 شواهد قوی 

 و کاردیومیوپاتی  ارسایی قلب، بیماری های عروق کرونرعروقی نظیر ن-بیماری های شدید قلبی .1

 بدخیمی ها .2

 نارسایی مزمن کلیوی .3

4. COPD 
 ( BMI≥30)  چاقی .5

 آنمی سیکل سل .6

 Solid organپیوند  .7

 دو پدیابت تی .8

 شواهد متوسط

 آسم ) متوسط تا شدید ( .1

2. CVA )سکته مغزی( 

 پرفشاری خون .3

 بارداری .4

 سیگار .5

 مصرف کورتیکواستروئید و سایر داروهای ایمونوساپرسور .6

 شواهد بسیار محدود

 پیوند استخوان .1

2. HIV 

 نقص ایمنی .3

 بیماریهای متابولیک ارثی .4

 بیماری های کبدی .5

 اختالالت نورولوژیک .6

 سایر بیماریهای مزمن ریوی .7

 کودکان .8

 تاالسمی  .9

 دیابت تیپ یک .10

 

 



  بی عالمتاقدامات تشخیصی و درمانی در بیماران سرپایی 

فقط در شرایط خاص و شرط امکان  RT-PCRتشخیص بیماری در این مرحله صرفا با تست آزمایشگاهی  اقدامات تشخیصی

 دسترسی به تست در موارد زیر توصیه می شود: 

سال و یا وجود بیماری زمینه ای ) گروه های  60افراد در تماس با فرد مبتال بشرط سن باالی  -

 و زنان باردار( 19-کوویدپرخطر از نظر عوارض 

 کارکنان زندان در تماس مستقیم با زندانی مبتال -

 مراکز نگهداری معلولین و سالمندان عالمتدار و سایر مراکز تجمعی در تماس مستقیم کارکنان -

 با مددجویان مبتال

 اتباع داخلی وارد شده از کشورهای با شیوع باال -

در واحدهای  19-کوویدو کارکنان ارائه خدمات برای  19-کوویدپرسنل شاغل در بخشهای ویژه  -

 بهداشتی بصورت دوره ایی

 ( توصیه نمیشود و ارزش تشخیصی ندارد.IgM ،IgGسرولوژی ) 19-تست تشخیصی کووید .1

 دیگری ندارد. نیاز به آزمایش .2

 اقدامات تصویربرداری توصیه نمیشود. .3

اقدامات مراقبت و 

 درمان

این افراد بعد از مدتی ممکن است عالمت دار شوند لذا پایش عالمتی آنها خصوصا در گروه های در معرض 

 الزم است انجام شود. 19-خطر ابتال به نوع عارضه دار کووید

 19-کوویدموزش های الزم به فرد در مورد بیماری ارائه آ -

 ماسک...(استفاده از رعایت اصول بهداشت فردی ) شستشوی دست ها،  -

 پایش دقیق افراد تا زمانی که امکان بروز عالئم بیماری وجود دارد -

 جداسازی از سایرین و رعایت فاصله گذاری فیزیکی تا زمان الزم -

 خود غربالگری و مراجعه به مراکز درمانی در صورت بروز عالئم  -

 پیگیری توسط پرسنل بهداشتی  -

 واحد بصورت روزانه 2000تا  1000دی -تجویز خوراکی ویتامین -

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 اقدامات تشخیصی و درمانی در بیماران بستری فاز حاد تنفسی شدید

در صورتی که از شروع بیماری تا این زمان ارسال  19-کووید RT-PCRالف( تست مولکولی  اقدامات تشخیصی

 نشده باشد.

 توصیه نمی شود. 19-کووید (IgM ،IgG)ب( تست سرولوژی 

ج( سایر آزمایشات 

ABG,CBC,PT,PTT,INR,ESR,CRP,Na,K,BUN,CR,BS,AST,ALT,Mg,Ca,P 
ممکن است صورت درخواست ـآزمایشات زیر بر اساس شرایط بالینی بیمار و امکان دسترسی 

 گیرد:

D-dimer,LDH,Ferritin 
ریه( توصیه  CT scanد( توصیه های رادیولوژیک: اقدامات تصویر برداری )رادیوگرافی ریه/ 

 میشود و در ارزیابی وضعیت بیماری کمک کننده است.

 متوسط میباشد.اقدامات توصیه شده برای این بیماران مشابه با بیماران فاز تنفسی  اقدامات مراقبت و درمان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


