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 سرپایی بیماران درمان و تشخیص خدمات

 19مبتال به کووید 

 
 
 

 در افراد "و " عالئم بروز از قبل / عالمت بی" فاز در افراد بیماری، سیر برمبنای بیماران بندی دسته مطابق

 : هستند زیر شرح به سرپایی شکل به خدمات دریافت شرایط واجد ") خفیف فاز ( عفونت مرحله ابتدایی

 

 

 سرپایی موارد درمان و مراقبت مدیریت

 
 

 عالئم: بروز از قبل /عالمت  بی افرادیکم(   
 



 

 تشخیصی اقدامات

 
  . شوند می داده عالمت تشخیص بی افراد از غربالگری های برنامه حین افراد این عمدتا 

نزدیک با فرد مبتال هم  بایستی یادآوری کرد که انجام آزمایش برای افراد فاقد عالمت که در تماس
 نبوده اند، غیر ضروری است.

 
تست  ژنی ) و نه سریعآنتی تشخیص های تست یا RT-PCR تست وسیله به عالمت بی افراد غربالگری

 شود: انجام تست به دسترسی امکان شرط به زیر و شرایط در ( فقط  IgM  ،IgGتشخیصی سرولوژی :

 
 

 ظرفیت و منابع محدودیت انتقال )در صورت ریسک کاهش و حفاظت برای ، سالمت حوزه کارکنان 

 مشخص منطق هر یا و اساس مدیریت ریسک بر میتوان سالمت حوزه کارکنان گروه در آزمایش، انجام

 و انتقال ریسک در معرض داشتن قرار مدت خدمت، ارائه بودن غیرمستقیم و مستقیم مثل دیگری

 .)داد انجام بندی اولویت قبیل این از معیارهایی

 

 با توجه به قابلیت سرایت باالی سوشهای جدید ویروس( نزدیک تماس در افراد کلیه(  
 
  

 

 شود نمی توصیه نیز برداری تصویر ندارند و اقدامات دیگری آزمایش به این دسته نیاز 

 

 

 درمان و مراقبت اقدامات
 

 به ابتال معرض خطر در های گروه در خصوصاً آنها پایش لذا شوند دار عالمت است ممکن مدتی از بعد افراد این

 .شود انجام است دارِکووید الزم عارضه نوع
 

 :باشد می زیر موارد شامل افراد این برای الزم اقدامات
 



تشخیص زودرس  موثر بودنبیماری و  مورد دو مرحله ای بودن در فرد به الزم های آموزش ارائه  

 فاز التهابی بیماری

 و...( ماسک از استفاده و متر دو فیزیکی فاصله رعایت ها، دست شستشوی( فردی  بهداشت اصول رعایت

 فیزیکی گذاری فاصله رعایت و سایرین از جداسازی

  

 تامین ویتامین دی و زینک و سلنیوم در صورت کمبود 

 

 شروع درمانهای ضد ویروسی جهت افراد پرخطر* برای کووید عارضه دار: 

 

  استفاده از فاویپیراویرBID/mg 1600  در روز اول و سپسBID/mg 600  روز  5تا 

 

  ساعت  12میلی گرم ، روز اول هر  200هیدروکسی کلروکین : )در صورت نبود فاویپیراویر، استفاده از

 روز ( 5ساعت یک قرص بمدت حداقل  12قرص و در ادامه هر  2

 

  جهت سایر استراتژیهای کم هزینه و یا کم عارضه شامل پالسمای بهبودیافتگان، رمدسیویر یا

 به متخصصین سطح باالتر مراقبت پذیرفته است. ارجاع  صرفاسوفوسبوویر و... 

 

 

 میلی گرم روزانه  40آتوروستاتین    +میلی گرم روزانه    40فاموتیدین    +   

 
 

 حداقل بیست روز:  تا مثبت PCRافراد  دقیق پایش
 

  در صورتی که نقطه صفرِ کوچکترین سمپتوم مشخص است، چکCRP .کمّی در روز ششم 

  در صورت نامعین بودن نقطه صفر، چکCRP .کمّی هم اکنون و نیز سه روز بعد 

  ،در صورت در اختیار داشتن پالس اکسیمتر، چک روزانه اشباع اکسیژن و در صورت سیر نزولی آن

 مراجعه به مراکز درمانی.

  درصورت در اختیار نداشتن پالس اکسیمتر، مراجعه هر سه روز به مرکز درمانی کرونا جهت پالس

 اکسیمتری و یا زودتر در صورت بروز هرگونه تشدید در عالیم.



 نسخه -بستری و سرپایی خدمات ارائه سطوح در 19 -کووید درمان و تشخیص نمای

 نهم

  

 )خفیف ( عفونت ابتدایی مراحل عالئم با دوم(  افراد

 
 یا بویایی حس دادن دست از عضالنی، درد مفرط، سردرد، خستگی /عمومی ضعف سرفه، تب،

 استفراغ یا اسهال./اشتهایی، تهوع بی نفس، تنگی بینی، آبریزش درد، چشایی، گلو

 

 تشخیصی اقدامات
 

 همه این افراد الزم است. نازوفارنکس برای PCRتست  

 

 نازوفارنکس:  PCRتست در دوران پاندمی، واقع در 

 

  کووید مثل آنوسمی  هر سمپتوم اختصاصیبرای 

 

 توجیه دیگری نداشته باشد مثل ضعف شدید،  یا ولی منطبق با کووید که  هر سمپتوم غیراختصاصی

 فرد در تماس نزدیک با بیمار تست مثبت بوده باشد یا 

 

 اندیکاسیون دارد.

 
 

  درمان و مراقبت اقدامات

 

 

 عالوه بر اقدامات بهداشتی مرحله قبل و تامین ویتامین دی و زینک و سلنیوم در صورت کمبود:
 



 

 

 

 ویروسی ضد درمان -الف 

 
 جهت همه بیاران این گروه:

 

ساعت یک قرص بمدت  12قرص و در ادامه هر  2ساعت  12میلی گرم ، روز اول هر  200هیدروکسی کلروکین 

 میلی گرم روزانه  40آتوروستاتین    +میلی گرم روزانه    40فاموتیدین    +   روز   5حداقل 

 

 

 

 

 جهت افراد پرخطر برای کووید عارضه دار:

 

  استفاده از فاویپیراویرBID/mg 1600  در روز اول و سپسBID/mg 600  روز  5تا 

 

  ساعت  12گرم ، روز اول هر میلی  200هیدروکسی کلروکین : )در صورت نبود فاویپیراویر، استفاده از

 روز ( 5ساعت یک قرص بمدت حداقل  12قرص و در ادامه هر  2

 

  جهت سایر استراتژیهای ضد ویروسی کم هزینه و یا کم عارضه شامل پالسمای بهبودیافتگان، رمدسیویر

 به متخصصین سطح باالتر مراقبت مجاز است. ارجاع  صرفایا سوفوسبوویر یا انترفرونها و... 

 

 میلی گرم روزانه    40فاموتیدین    +  

 میلی گرم روزانه  40آتوروستاتین    +   

 200میلیگرم دو بار در روز و در    سایرین  100سلکوکسیب :  در بیماران با ریسک کاردیوواسکوالر باال +     

 میلیگرم دو تا سه بار در روز 



 
 
  

 
 

 بیست روز: حداقل  تا مثبت PCRافراد  دقیق پایش
 

  در صورتی که نقطه صفرِ کوچکترین سمپتوم مشخص است، چکCRP .کمّی در روز ششم 

  در صورت نامعین بودن نقطه صفر، چکCRP .کمّی هم اکنون و نیز سه روز بعد 

  ،در صورت در اختیار داشتن پالس اکسیمتر، چک روزانه اشباع اکسیژن و در صورت سیر نزولی آن

 درمانی.مراجعه به مراکز 

                                     

 
 

 عالمتی های درمان -ب 
 

 منزل بهبود در ساده های مراقبت با و ندارند درمانی مراکز به مراجعه به نیازی کووید به مبتالیان از بسیاری

 بهبود عالئم  /تخفیف جهت در هایی توصیه کووید  به مبتالیان در شایع عالئم از تعدادی برای .یافت خواهند

 است.** شده مطرح

 

 

 

 کمّی: CRP*  رویکرد به 

 
  در یک آزمایشگاه میتواند اولین سرنخ برای شروع فاز التهابی کووید باشد. 16به  5مقادیر افزایشی از 

 

  معادل گذر از مرحله خفیف و شروع  فاز التهابی و درگیری رادیولوژیک  است. 16مقادیر باالی 

 

  معادل گذر از فاز متوسط به فاز شدید و معموال همراه درجاتی از هیپوکسمی است. 40مقادیر باالی 

 



  تفاسیر مذکور برای بیمار کووید قطعی صدق می کند وگرنه بسیاری از بیماریهای غیر کووید می توانند

 همراه باشند. CRPبا مقادیر بسیار باالی 

 

  در بیست روز اول موارد بدون عالمت یا عالمتدار خفیف که توصیه به پایشCRP :شد 

 

هر دو تا شش روز تکرار و  CRPاگر مقادیر نرمال و غیرافزایشی است بسته به سرعت سیر عالیم بایستی  -
 مقایسه شود.

 

 رده باشد دیگر بیمار از مرحله خفیف کووید عبور ک 16اگر مقادیر افزایشی یا باالی  -

 

 را شدید و در شرف هیپوکسمی تلقی کرد. 40باید مقادیر باالی  -

 

 

 

 سوم (  مرحله متوسط یا شروع فاز تنفسی / التهابی
 

 
 :مالک های ورود به این مرحله عبارت است از

 

 تنگی نفس ،  احساس درد و فشار در قفسه سینه با یا بدون وجود عالئم تنفسی شامل :  -الف

 و ...C°38 تب مساوی/بیشتر از 

 

  ب-  SpO2   93% تا  90بین     

 

 

  ج-   CRP  یا افزایشی 16باالی 

 



 تشخیصی اقدامات
 

 همه این افراد الزم است. نازوفارنکس برای PCRتست  

 

 در موارد زیر الزم است:  نازوفارنکس PCRتست در دوران پاندمی، در واقع 

 

  کووید مثل آنوسمی  هر سمپتوم اختصاصیبرای 

 

 توجیه دیگری نداشته باشد مثل ضعف شدید،  یا ولی منطبق با کووید که  هر سمپتوم غیراختصاصی

 فرد در تماس نزدیک با بیمار تست مثبت بوده باشد یا 

 

  قطعیت ندارد و یا پیش بینی می شود سی تی اسکن ریه الزامی نیست ولی اگر تخشیص کووید هنوز

 برای مقایسه از جهت پیشرفت بیماری یا عفونت سوار شده مورد نیاز خواهد بود، بهتر است انجام شود.

 

 

 

 

 

 

 درمان و مراقبت اقدامات

 
 عالوه بر اقدامات بهداشتی مرحله قبل و تامین ویتامین دی و زینک و سلنیوم در صورت کمبود:

 
 

 این گروه: جهت همه بیاران

 

میلی گرم  100میلی گرم وریدی آهسته روز اول و سپس روزانه  200اولویت درمان ضد ویروسی، با رمدسیویر ) 

 روز( است و انتخاب بعدی در شرایط عدم دسترسی فاویپیراویر خواهد بود. 5تا 

 



 

 عفونت بیمارستان  توصیه اصلی ادامه درمان در شرایط بستری است ولی تمایل و امکانات بیمار و ریسک

 بهتر است در موارد خاصی مورد اعتنا باشد.

 

  جهت سایر استراتژیهای ضد ویروسی کم هزینه و یا کم عارضه شامل پالسمای بهبودیافتگان، رمدسیویر

 به متخصصین سطح باالتر مراقبت مجاز است. ارجاع  صرفایا سوفوسبوویر و... 

 

    دو بار  میلی گرم روزانه 40فاموتیدین    +  

میلی گرم روزانه  40آتوروستاتین    +  

 200میلیگرم دو بار در روز و در    سایرین  100سلکوکسیب :  در بیماران با ریسک کاردیوواسکوالر باال +     

 میلیگرم دو تا سه بار در روز 
 

 میلی گرم روزانه 80آسپیرین   +  

    

 میلی گرم روزانه   1کلشیسین   +  

 

 : ) می تواند بر اساس شدت بالینی صورت بگیرد( تجویز آنتی کواگوالنت ها بر اساس چک دی دایمر   +

 
 

D-dimer < 500 Rivaroxaban 10-15  
       500 <  D-dimer <1000   Enoxaparin 40 mg SC once daily 

 

      

 D-dimer > 1000   Enoxaparin 40 mg SC BID 
 

 



 حداکثر مدت برای روزانه mg 12-8 وریدی تزریق دگزامتازونپایین  دوز با تجویز +

 روز  10

 روز 10 حداکثر مدت برای mg/kg 1 – 0.5  خوراکی  پردنیزولون یا  قرص 

 

  

 بیمار شرایط و بالینی قضاوت اساس بر تراپی، پالس و باالتر دوزهای از * استفاده

 عالیم ویرال توصیه نمی شود :بود و استفاده از کورتیکواستروئیدها در شروع  خواهد

  
 Dexamethasone 16-30mg IV stat within 1h then 8mg iv q 6-8 h 

 

 

 حداقل بیست روز:  تا افراد دقیق پایش
 

کمّی روزانه انجام می شود و سیر بدتر شونده هر کدام، بستری با فوریت را  CRPبوسیله پالس اکسیمتری و 

 الزامی می کند.

 

میلی گرم پردنیزولون خوراکی تا مجموع ده روز ادامه یابد و آسپیرین و  30در صورت سیر بهبودی، حداقل دوز 

تا حداقل دو نوبت جهت کشف دو مورد زیر ضروری  CRPکلشی سین تا یک ماه قطع نشود. چک هفتگی 

 است:

 

 Rebound COVID 19 Inflammation 

 

 Superinfection 

 

 

 

 

 

 



* 

 کووید: دار عارضه نوع ابتال خطر معرض در های گروه
 

 

 

 :دهند می افزایش را کووید از ناشی شدید بیماری خطر قوی شواهد که بنا بر شرایطی  

 

 سال 65 باالی سن 
 

 کاردیومیوپاتی و کرونر عروق های بیماری، قلب نارسایی نظیر عروقی -قلبی شدید های بیماری 

 

 ها بدخیمی 
 

 کلیوی مزمن نارسایی 
 

 COPD 
 

 BMI≥30  
 

 سل سیکل آنمی 

 

 پیوند Solid organ 

 

 دو  تیپ دیابت 

 
 

 را کووید از ناشی شدید بیماری خطر که دارد وجود متوسط شواهد زیر گروههای مورد در   

 :دهند می افزایش
 

 شدید تا متوسط( آسم( 
 

 CVA 
 



 خون پرفشاری 

 

 بارداری 

 

 سیگار 

 

 20 از بیش( ایمونوساپرسیو داروهای سایر و کورتیکواستروئیدها مصرفmg از بیش پردنیزولون روزانه 

 ( پردنیزولون معادل گرم میلی 600 از بیش تجمیعی دوز یا دوهفته

 

 

 بیحالی و ضعف** 
 

 کافی و مناسب تغذیه-منزل در استراحت و روزانه شدید فعالیت کاهش

 باشد. کننده کمک تواند می تنفسی های تمرین همراه به نرمش بویزه نرمش حرکات انجام
 

 بدن درد و تب

 دوز .کرد استفاده NSAID یک از میتوان پاسخ عدم صورت در .شود می توصیه استامینوفن امر این برای

 ادامه به نیاز عالیم رفع از بعد .است ساعت6 هر گرم میلی 500 تب و درد ضد عنوان به استامینوفن

 و عروقی-قلبی کمتر عوارض علت به ناپروکسن غیراستروئیدی، درد ضد داروهای بین از .نیست استامینوفن

 هر گرم میلی 500 شده توصیه دوز است.  ارجح دسته این داروهای بقیه گوارشی به تحمل قابل نسبتا عوارض

 .است ساعت 12 تا 8

 دوز کمترین در و )درد و تب مانند هایی نشانه شدت کاهش( الزم حد در فقط مسکن داروهای که کنید توجه

 شود. استفاده مؤثر
 

 سرفه

 کند. راحتی احساس که حالتی بهترین در بیمار گرفتن قرار

 )پشت به خوابیدن( باز طاق بصورت خوابیدن از کردن سرفه هنگام که کنید توصیه بیمار به

 باشد. داشته نشسته نیم یا نشسته وضعیت ترجیحا و کرده اجتناب

 

 هیدرامین.. دکسترومتورفان، دیفن ، هگزین برم : کرد استفاده توان می سرفه ضد داروهای از
 



 بویایی حس دادن دست از

 اختصاصی. درمان و نداشتن بودن طوالنی احتمال و توضیح بیمار به دادن اطمینان
 

 استفراغ و تهوع

 عمیق و آرام های نفس کشیدن

 و سی خدمات ارائه سطوح در 19 -کووید درمان و خیصیخی-سرد مایعات اندک اندک نوشیدن

 نهم نسخه -بستری

 کند تحمل تواند می که غذاهایی و سوخاری نان نظیر سبک غذاهای مصرف

 شیرین یا چرب ,شده سرخ غذاهای مصرف عدم

 نوبت هر در غذا حجم کاهش و غذا مصرف دفعات افزایش

 غذا از بعد فعالیت عدم

 غذا از بعد بالفاصله مسواک از استفاده عدم

 هیدرینات دیمن و هیدرامین دیفن نظیر داروهایی مصرف
 

 اسهال

 الکترولیت در صورت لزوم و آب جایگزینی

 نکات کامل دارد، رعایت اسهال بیمار که شرایطی در مدفوع، خصوصا از ویروس دفع به توجه با

 .دارد زیادی اهمیت بیماری fecal-oral انتقال احتمال از جلوگیری برای بهداشتی
 

 کافی متناسب و مایعات تغذیه

 ای تغذیه غلط باورهای کاهش و بیمار تغذیه وضعیت اصالح

 

 محیط تهویه

 که چرا نشود استفاده پنکه از است بهتر( ها پنجره یا در کردن باز طریق از مناسب تهویه برقراری

 .)شود ویروس انتشار باعث است ممکن

 نهم نسخه -بستری و سرپایی خدمات ارائه سطوح در 19 -کووید درمان و تشخیص اهنمای

 اجتماعی-روانی حمایت امکانات حداقل کردن فراهم

 کووید ابتالبه جریان در روان بهداشت اصول بر تکیه با روانی های حمایت از باید بیماران تمام

 و اقدامات باید اضطراب یا افسردگی بیخوابی، چون عالئمی کاهش و کنترل برای شوند. برخوردار

 گیرد. صورت متناسب های حمایت

 



 

 

 
 


