
 

 بسم هللا الرحمن الرحیم

 بیماری و یک صفر در مراحل سرپایی  خدمات ارائه سطوح در 19 -کووید  درمان و تشخیص راهنمای

 تظاهر ( ARDS ) تنفسی حاد دیسترس سندروم و شدید پنومونی موارد تا ( Asymptomatic/pre-symptomatic ) عالئم بروز از قبل/عالمتی بی از عالئم، از طیفی صورت به 19 کووید بیماری

 .شود بعدی مرحله وارد بیمار، است ممکن زمان هر در و نیست ثابت عالئم که می شود نشان خاطر .کند می

 شدید

 

 

 

 

 

 

 

 نارسایی تنفسی

Spo2<88% 

 شوک

 نیازمند تهویه مکانیکی 

 نارسایی چند ارگانی

 پیشرفت سریع عالیم تنفسی 

Spo2<90%  

Pao2/fio2<300 mmhg 

  A-a gradientافزایش 

% از ریه در سی 50درگیری بیش از 

 تی اسکن 

تنگی نفس، احساس درد و فشار در 

درجه و 38قفسه سینه با یا بدون تب 

 بیشتر 

Spo2  93% تا 90بین% 

 19عالیم به نفع کووید 

 عالیم حیاتی ثابت 

Spo2>93% 

 PCRبدون عالمت با تست 

 مثبت

 عفونت ابتدایی تنفسی تشدید التهاب

 

 بی عالمتی

 

 بی عالمت خفیف متوسط شدید خیلی شدید

Inflammatory Response       viral response 

 اندیکاسیون بستری اندیکاسیون سرپایی اندیکاسیون مراقبت ویژه



 
 بیماری مرحله صفردر   سرپایی خدمات ارائه سطوح در 19-کووید  درمان و تشخیص راهنمای

 مرحله بیماری عالئم بالینی اقدامات تشخیصی اقدامات درمانی

 جداسازی از سایرین ، رعایت فاصله گذاری فیزیکی و اصول بهداشت فردی  -الف 

 تا زمان بروز عالئم )خودغربالگری / پیگیری توسط پرسنل بهداشتی(پایش دقیق افراد  -ب 

 شامل : 2و  1گروه *  شروع درمانهای مکمل برای افراد پرخطر -ج 

قرص  کیساعت  12قرص و در ادامه هر  2ساعت  12روز اول هر  م،گر یلیم 200)هیدروکسی کلروکین  

 روز(  10) بر اساس شرایط بالینی بیمار حداکثر تا  روز 5بمدت حداقل 

  میلی گرم( 20میلی گرم روزانه یکجا یا در دو دوز منقسم )در بیماران کلیوی حداکثر  40فاموتیدین  +

 عدد 1ساعت  12میلیگرم هر  20:  +آتورواستاتین

 

  توصیه های تغذیه ای : -د 

 .باشد یها و امالح معدن نیتامیها, و نیاز پروتئ یغن دیبا ماریب یغذا-1

 ، زینک و سلنیوم D مکمل ویتامینتوصیه به مصرف ،  کمبودصورت  در-2

 مصرف مایعات کافی-3

 

RT_PCR )تست ملکولی کرونا(: تست  -1   

فقط در شرایط خاص و در شرایط امکان  

 دسترسی به تست

 

: )IgG/IgM تست سرولوژی) -2  

 توصیه نمی شود .   

 

  توصیه نمی شود.: اقدامات تصویربرداری -3

 مرحله صفر -

 )بی عالمت (

 )قبل از بروز عالئم(

 :19دیدر معرض خطر ابتال نوع عارضه داردرکوو یگروه ها*

( ،  BMI≥30ی) چاق،  COPDی ، ویمزمن کل یینارسا،  ها یمیبدخی ، وپاتیومیعروق کرونر , کارد یها یماریقلب, ب یینارسا رینظ یعروق -یقلب دیشد یها یماریب : )در معرض خطر باال(گروه اول -

 یها یماریب ریسا،  کیاختالالت نورولوژی ، کبد یها یماریبی ، ارث کیمتابول یهایماریبی ، منینقص اایدز  ، ،  مغز استخوان وندیپ کنترل نشده،  ابتید،  Solid organ وندیپ،  سل کلیس یآنم

 یتاالسم،  کودکانی ، ویمزمن ر

 زولونیپردن 20mg/dاز  شی(ب ویمونوساپرسیا یداروها ریو سا دهایکواستروئیمصرف کورت،  گاریسی ، باردار،  خون یپرفشار،  CVA( ، دیمتوسط تا شد)آسم  گروه دوم )در معرض خطر متوسط( : -

  زولونیگرم معادل پردن یلیم 600از  شیب یعیدوز تجم ای هفته از دو شیب

 

 



 
 بیماری مرحله یکدر   سرپایی خدمات ارائه سطوح در 19-کووید  درمان و تشخیص راهنمای

 مرحله بیماری عالئم بالینی اقدامات تشخیصی اقدامات درمانی

 درمان های عالمتی:-الف 

 ی : استراحت،تمرینات تنفسیحالیضعف و ب-1

 500ساعت ، ناپروکسن  6میلی گرم هر 500تب و بدن درد : استامینوفن -2

 ساعت تا زمان رفع عالئم  12تا  8میلی گرم هر 

میلی  15تا  10سرفه : برم هگزین ، دکسترومتورفان یا دیفن هیدرامین -3

 ساعت یا فراورده های گیاهی فرموله8تا  6لیترهر 

 یگرم یلیم 2 دیقرص لوپرام اسهال : جایگزینی آب و الکترولیت ، -4

قرص در روز  8عدد مجموعا تا  کیهربار دفع  یبه ازا سپس عدد و 2ابتدا 

  کوتاه مدت یبرا

میلی لیتر یا قرص  10تا  5تهوع و استفراغ :تجویز دیفن هیدرامین  -5

جویز دیمن هیدرینات نیم ساعت قبل از مصرف داروها/ عدم ت

 متوکلوپرامید و اندانسترون                                                                                  

درمان ضد ویروسی:-ب  

عارضه  دیافراد در معرض خطر کوو یی فقط برایسرپا یدرمان میرژ

 : )گروههای اول و دوم(*دار

 2ساعت  12روز اول هر  م،گر یلیم 200سولفات  نیکلروک یدروکسیه -

) بر اساس  روز 5قرص بمدت حداقل  کیساعت  12قرص و در ادامه هر 

 روز(  10شرایط بالینی بیمار حداکثر تا 

سایر توصیه های درمانی:-ج     

میلی گرم روزانه یکجا یا در دو دوز منقسم )در بیماران  40فاموتیدین -1

 میلی گرم(  20کلیوی حداکثر 

RT_PCR )تست ملکولی کرونا(: تست  -1   

1بر اساس دستورالعمل معاونت بهداشتی  

 

: )IgG/IgM تست سرولوژی) -2  

توصیه نمی شود.    

 

در مواردی که نشانه های تنفسی واضح : اقدامات تصویربرداری -3

ندارند، توصیه نمی شود به جز موارد ذیل با تشخیص پزشک: 

موارد تشدیدعالئم /گروههای در معرض خطر کووید عارضه دار 

.                                                              تنفسی     

 

 2نظر پزشک معالج(آزمایشات پیشنهادی:)بر اساس ظن بالینی و  -4

 بررسی روز پنجم تا هفتم اولین عالمت از نظر  

 
LDH, CBC, CRP(Quant)   

  در صورتCRP  این آزمایش روزانه چک شود 30باالی  .

نیازی به بستری صرفا بر اساس جواب آزمایشات نخواهد 

 بود .
 

 

 

چند عالمت شامل ای کی  :   
 درجه 38کمتر از  تب -1

بدون سرفه  ایگلودرد با -2 

 خشک یها

 لرز  -3

 سردرد -4

و  ییاز دست دادن چشا -5

 ییایبو

 تهوع ، استفراغ  -6

  ییاشتها یب -7

 اسهال-8

 بدن درد  -9

مفرط  ی ضعف و خستگ -10

که توجیه قطعی دیگری 

              نداشته باشد.

spo2≥93 11-  

 مرحله یک 

 )مراحل ابتدایی عفونت (

 ) خفیف(



 
زمینه ای قبلی بیمار طبق روال قبل و با دقت بیشتر مصرف داروهای -2

 ادامه یابد.

 عدد 1ساعت  12میلیگرم هر  20: آتروواستاتین  -3

میلیگرم دو  100در بیماران با ریسک کاردیوواسکوالر باال : سلکوکسیب -4

                                       میلیگرم دو تا سه بار در روز 200بار در روز و در سایرین 

 *داروهایی که نباید در درمان سرپایی تجویز شوند :  

انواع ،  4نیسیترومایهاازجمله آز کیوتیب یانواع آنت،  ضد انعقاد یداروها

        امپرازول و پنتوپرازول ریظن PPI   باتیترک ،  دهایاستروئ

  توصیه های تغذیه ای : -د  

 .باشد یها و امالح معدن نیتامیها, و نیاز پروتئ یغن دیبا ماریب یغذا-1

 ، زینک و سلنیوم D مکمل ویتامینتوصیه به مصرف ،  کمبودصورت  در-2

 مصرف مایعات کافی-3

 

 19-کووید آزمایش شرایط واجدین -1

 طبق تست، به دسترسی های محدودیت به توجه با باشد می مهیا ساعته16سرپایی درمان مراکز در 19 -کووید بیماریابی برای RT-PCR آزمایش و گیری نمونه امکان حاضر حال در: سرپایی

 :است زیر های گروه با تست انجام 25 اولویت 1399 تیر ماه اول در صادره دستورالعمل آخرین

 باردار زنان و ) عوارض کووید نظر از پرخطر های گروه( ای زمینه بیماری وجود یا ،  سال 60 باالی سن با عالمتدار افرادسرپایی .1

 باردار زنان و ) کووید عوارض نظر پرخطر از های گروه( ای زمینه بیماری وجود یا و سال 60 باالی سن با شرط به مبتال فرد با تماس در افراد .2

 تماس در افراد همه مبتال فرد یک تشخیص صورت در اینصورت غیر در ، تست شوند افراد همه تست به دسترسی صورت در شود می توصیه ورودی قرنطینه در( دار عالمت زندانیان .3

 ) شوند تست وی با

 مبتال زندانی با مستقیم تماس در زندان کارکنان .4

 فرد یک تشخیص صورت در اینصورت غیر در ، شوند تست افراد همه به تست دسترسی صورت در شود می توصیه ورودی قرنطینه در 16 ماده مراکز در عالمتدار متجاهر معتادین .5

 شوند تست با وی تماس در افراد همه مبتال



 
 متجاهرمبتال معتادین با مستقیم تماس در 16 ماده مراکز کارکنان .6

 تجمعی مراکز سایر و سالمندان و معلولین نگهداری مراکز سامانسراها، در عالمتدار مددجویان .7

 مبتال با مددجویان مستقیم تماس در تجمعی مراکز سایر و عالمتدار سالمندان و معلولین نگهداری مراکز سامانسرا، کارکنان .8

 مهمانشهرها در ساکن عالمتدار خارجی اتباع .9

 باال شیوع با کشورهای از شده وارد داخلی اتباع .10

 واحدهای بهداشتی در 19 کووید برای خدمات ارائه کارکنان و COVID-19 ویژه بخشهای در شاغل پرسنل .11

 در و شوند عالمتی غربالگری روزانه باید دارند، سروکار رجوع زیاد ارباب تعداد با یا دارند حضور تجمعی صورت به بسته مکان یک در که کارخانجات یا و ادارات کارکنان و کارگران* .12

 .شود مهیا برایشان کارفرما توسط تست تشخیصی انجام شرایط بودن عالمتدار صورت

 اقدامات تشخیصی و درمانی که جزء موارد قطعی نیست و بر اساس ظن بالینی و نظر پزشک معالج توصیه می شود .  شاملتعریف موارد پیشنهادی :  -2

داروها شامل متادون،  نیا نیپر کاربرد ترنمی شود.  هیتوص نیکلروک زیاشد, تجوب کننده یکند که طوالن یاستفاده م ییکه فرد از داروها یدر صورت :ی تجویزهیدروکسی کلروکینراهنما  -3

 ل،یدونپز دون،یسپریر ن،ینتاپیکوئ ن،یکلروپروماز دولفی, هالوپرنیلیپتیتر یآم ،نیپیدوکس ن،یرامیپیکلوم ن،یز یدروکسیه ن،یترفناد ن،یتولترود ن،یفناسیسول ن،یدینیک ودارون،یسوتادول، آم

  باشد یم نیلووفلوکساز ن،یپروفلوکسازیس ن،یتیفلوکس تالوپرام،یآس تالوپرام،یس دون،یسترون، دمپر یگران ،اندانسترون ن،یسیترومای, ارنیسیترومای, کالرنیسیترومایآز کونازول،یفلوکونازول، ور

 .شود زیتجو دیبه صرع منع مصرف دارد و نبا انیبه دارو، مبتال تیابقه حساسس G6PDکمبود  دارای افراد درنکته :    

 یاز ابتال یشود درصوت فقدان شک قو یم هیآن، توص هیرو یمصرف ب لیبه دل یکروبیم یها مقاومت ندارد وبا توجه به احتمال بروز یثابت شده ا یروسیاثر ضد و چگونهیه نیسیترومایآز -4

 .شود یخوددار داًیآن اک زیاز تجو الیباکتر یها عفونت همزمان

 

 ریوی : CT scan تکرار اندیکاسیون

 بالینی عالئم به توجه بدون( ودرمان تشخیص از هفته دو از پس حمایتی اکسیژن از استفاده بدون فرد اکسیژن اشباع سطح ماندن پایین تداوم( 

 به نتیجه توجه بدون و پزشک تشخیص به درمان، شروع از هفته دو از پس تنفسی شدید عالئم پیشرفت یا تداوم PCR 

 درمان از هفته 4 از پس طبیعی غیر صدری قفسه عکس/ریوی عملکرد طبیعی غیر های تست 

 باشند. مدوالتور ایمونو و ایمونوساپرسیو ضدسرطان، های درمان دریافت کاندید نقاهت دوره پایان از پس و اند یافته بهبود و شده کووید به مبتال که بیمارانی 

 



 

 



 

 

 


