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Uجديد كوروناويروس بر مروري 
U)شبه سارس(: 

 1391اين ويروس براي اولين بار در شهريور سال *  
در يك بيمار مبتال به عفونت تنفسي شديد شناسايي 

كشور جهان موارد بيماري  6تاكنون از شده است و 
  .گزارش شده است

  هستند  ها ويروس از اي خانواده ها ويروس كورونا*
 يك از را ها بيماري از وسيعي طيف توانند مي  كه

بيماري كشنده سارس تا معمولي  سرماخوردگي
)SARS(نمايند ايجاد . 

-MERSكورونا ويروس خاورميانه يا  ،اين ويروس *
CoV  ياnCoV نيز ناميده مي شود. 

 جهان در نفر 40 تعداد  1392ارديبهشت پايان تا * 
  20 و شده بيمار جديد كوروناويروس با عفونت اثر در
 از تاكنون  بيماران . اند داده دست از را خود جان نفر
 امارات متحده عربي،طر،عربستان،ق،اردن كشور 6

 .گزارش شده اندانگليس و فرانسه 
 

با ابتالي پزشكان و پرستاران بيمارستانها احتمال  *
تا البته .انتقال انسان به انسان مشخص شده است

انتقال انسان به انسان در چند مورد كنون 
 .شده استمعدودمشاهده 

د از ورود ويروس به بدن مدت زماني طول مي عب* 
 2از اين مدت كشد كه عاليم بيماري بروز يابد كه 

و عاليم بيماري بطور  روز متغير است 10روز تا 
معمول شامل تب،سرفه، تنفس مشكل مي باشد اما 
طيف عاليم از حالت بدون عالمت تا بيماري تنفسي 

 .حاد شديد متغير است
 

Uجديد ويروس اختالف 

Uها سايركوروناويروس با: 
 ويروس عاليم شبيه سرماخوردگي ايجاد مي كند اين

و تفاوت اين ويروس با ساير كورونا ويروس ها كه 
بيشتر به دستگاه تنفسي حمله مي كنند در اين مسئله 
است كه مي تواند باعث آلودگي ساير اعضاي حياتي 
بدن مثل كبد،كليه،روده، و سلولهاي دفاعي بدن 

    .شود
 

Uيبيمار مير و مرگ 
درصد  50اين بيماري باال است و در مرگ و مير  

بيماران بعد از تحمل بيماري شديد تنفسي و بستري 
 .در بخش مراقبت ويژه درنهايت فوت مي كنند

 
 



Uبيماري درانتقال حيوانات نقش: 
 در حيوانات آيا " كه سوال اين دقيق پاسخ كنون تا

 قطعي بطور " خير يا دارند نقش بيماري اين انتقال
زيادي مطرح مي  احتمال اما .است نشده مشخص

 برخي و شتر بابيماران  تماس سابقه به توجه با. باشد
 با جديد ويروس ژنتيكي شباهت و حيوانات

 حيواناتكه  رود مي احتمال خفاشي كوروناويروس
 به آنها با تماس از بعد افراد و بوده بيماري مخزن
 .باشند  شده مبتال بيماري

 
U بيماري  انتقال راههاي:  

 بيماري  عامل ويروس انتقال اصلي راه اساس بر* 
 با انسان يا حيوان يا محيط آلوده  مستقيم تماس كه

در موارد زير خطر ابتال به بيماري بيشتر مي  است،
 :باشد

قرار  بيماران با متر يك از كمتر فاصله در افراديكه*
 )دقيقه 15بيش از (دارند

 قرار بيماران سرفه يا و عطسه مقابل درافرادي كه * 
 باشند داشته

 قطرات به آلوده سطوح با دستشان كه افرادي *
 و بيني چشم، سپس و داشته برخورد بيماران تنفسي

  باشند كرده لمس آلوده دست همان با را خود دهان يا

بدون بهداشتي درماني كه  پرسنل ساير و پزشكان*
در رعايت نكات حفاظت فردي و اصول پيشگيري 

 معرض در ارائه خدمات به بيماران نقش دارند،
 .دارند قرار ويروس اين اكتساب

U همه گيري  به اين بيماري  تبديل امكانآيا
 ؟در سطح جهان وجود دارد

 انتقال چند هر كه اعتقادند اين بر شناسان ويروس*
 تا محدودي بطور جديد كوروناويروس در فرد به فرد

 به فعلي وضعيت تبديل امكان اما است داده رخ كنون
 . دارد وجودچهانگيري  وضعيت

Uو واكسن درمان: 
 حاضر در  قطعي در حال  ضد ويروسي  درمان 

دسترس نمي باشد اما با درمانهاي مراقبتي ويژه در 
 .بيمارستانها تعدادي از بيماران بهبودي يافته اند

 .همچنين اين بيماري درحال حاضر واكسن ندارد
 

U توصيه بهداشتي و مراقبتي: 
اداب بهداشتي در هنگام سرفه كردن و  رعايت-1

در هنگام سرفه و عطسه با دستمال جلوي بيني :عطسه
و دهان خود را بگيريد و پس از ان دستمال استفاده 

 .شده را در سطل زباله بياندازيد
مخصوصا پس از سرفه يا عطسه دستهاي خود را  -2

 .ثانيه بشوييد 20-15با اب و صابون بمدت 

حتي االمكان از دست زدن به چشم،دهان،بيني  -3
خود پرهيز كنيد زيرا از اين طريق ويروس را به بدن 

 .خود وارد مي كنيد
چنانچه عالئمي شبيه سرماخوردگي و عفونت  -4

هاي از رفت و امد به محل ها و مكانتنفسي داريد 
 .پرازدحام و شلوغ خودداري كنيد

مشابه در صورت مشاهده عاليم بيماري و كسالت  -5
بالفاصله به پزشك سرماخوردگي و عفونت تنفسي 

 .مراجعه كنيد
متر فاصله  2از افراد مشكوك به بيماري حداقل  -6

 .بگيريد
و  آغوش گرفتن،دست دادن در هنگام بيماري از در -7

 .روبوسي خودداري كنيد
اب دهان خود را در مكانهاي عمومي به زمين -8

  .نياندازيد
تغذيه مناسب داشته باشيد و اب و مايعات كافي  -9

 .بنوشيد
سعي كنيد خواب و استراحت  مناسب داشته  -10

 .باشيد
از تماس با حيوانات و باالخص پرندگان و  -11

 .بازارهاي فروش پرندگان زنده خودداري كنيد
مشابه در هنگام بروز عاليم بيماري و كسالت  -12

روز پس از  10در طي سرماخوردگي و عفونت تنفسي 
 .بالفاصله به پزشك مراجعه كنيدمراجعت از سفر 

 
 


