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 1392در سال  بخشنامه نحوه و گردش كار در مواجهه با بيماران مشكوك به كورونا ويروس

 

احتراما با عنايت به سواالت مكرر همكاران در زمينه نحوه  مديريت بيماران مشكوك به كورونا ويروس موارد زير به استحضار 
 :مي رسد

انفلوانزا قرار مي گيرند و لذا اطالعات آنان در سيستم  بيماران مشكوك به كورونا ويروس در تشخيص افتراقي بيماران -1
 .ثبت و گزارش مي گردد) IISSS=سامانه ثبت الكترونيك انفلوانزا(جمع آوري اطالعات 

يكي براي بررسي از نظر (نمونه سواب از ترشحات حلق 2: نمونه تهيه گردد 3از بيماران مشكوك به كورونا ويروس  -2
 ).موارد مشكوك به سل گيري ازهمانند نمونه (و يك نمونه  خلط ) ي از نظر كورونا ويروسانفلوانزا و يكي براي بررس

a. در موارد بستري در بخش مراقبتهاي ويژه)ICU ( كه بيمار انتوبه مي باشد امكان تهيه نمونه هاي تحتاني
 هواييترشحات ناي و يا برونكوسكوپي و نمونه هاي كيسه هاي نمونه از ريه وجود دارد مانند 

جهت بررسي از نظر كورونا ويروس به آزمايشگاه ملي از بيماران بستري تهيه شده و سواب حلقي نمونه هاي خلط  -3
با ذكر نام بيمار و كد رهگيري اخذ شده از (  انفلوانزا مستقر در دانشكده بهداشت دانشگاه تهران ارسال مي گردد

 .)و نام دانشگاه IISSسامانه 

a.  در ظروف انتقال مخصوص از جمله (شده  هاي سواب تهيهنمونهUTM ( جهت بررسي از نظر انفلوانزا به
 . هر دانشگاه ارسال مي گردد براي) آزمايشگاه هاي ساب نشنال انفلوانزا(آزمايشگاههاي تعيين شده 

b.  هاي نمونه در صورت ضرورت در موارد خاص و بنا به درخواست آزمايشگاه ملي انفلوانزا ممكن است 
 .شودتهيه شده و به آزمايشگاه ملي انفلوانزا ارسال درخواست گردد كه بايد مجدد از بيماران 

ضروري است از كليه بيماران فوت شده با تشخيص پنوموني مشكوك به كورونا ويروس يا انفلوانزا كه در زمان فوت  -4
 .نجام هماهنگي هاي الزم بعمل آيداز بافت ريه با ا تشخيص آنها قطعي نشده است اقدام به تهيه نمونه نكروپسي

a.  در مواردي كه جسد از بيمارستان خارج شده با انجام هماهنگي با پزشكي قانوني نمونه الزم در اسرع وقت
 .تهيه گردد

در بايد در ظروف استريل شده تهيه و با رعايت زنجيره سرما براي بررسي از نظر كورونا ويروس نمونه هاي خلط  -5
 .به آزمايشگاه ملي انفلوانزا منتقل گردد) ساعت اوليه 48تا  24ترجيحا (كوتاهترين زمان ممكن 

فرد نمونه گير بايد در هنگام تهيه نمونه  رعايت كليه موارد حفاظت فردي را بعمل اورد و استفاده از ماسك  -6
 .ضروري مي باشد) N95(مخصوص تنفسي 

در زمينه نمونه گيري را فراگرفته باشد ودر بيمارستان  عمل نمونه گيري برعهده فرد نمونه گير بايد آموزشهاي الزم  -7
در صورت عدم وجود پرسنل بيمارستاني، تيم مراقبت و بررسي .پرستار دوره ديده يا پرسنل آزمايشگاه مي باشد

 .همكاري خواهد نمود زمينهشهرستان در اين 

 :وانزا به شرح زير مي باشدتعاريف جديد مورد استفاده در نظام مراقبت انفل -8

a. تعريف مورد شبه انفلوانزا)ILI:(  38هر فرد مبتال به عفونت تنفسي حاد به همراه تب بيشتر يا مساوي 

 .درجه سانتيگراد دهاني و سرفه كه شروع ان در طي هفت روز اخير باشد
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b.  شديدحاد مورد تنفسي تعريف)SARI:( تب يا تب  حاد به همراه سابقه هرفرد مبتال به عفونت تنفسي

با شروع درطي هفت روز اخير و نياز بيماربه بستري درجه سانتيگراد دهاني و سرفه  38بيشتر يا مساوي 
بعبارت دگير بيماري كه تعريف شبه انفلوانزا در مورد وي صادق باشد و ضمنا در ( شدن در بيمارستان

 )بيمارستان نيز بستري شود

c.  به كورونا ويروسبيمار مشكوك تعريف : 

i. نياز به بستري در بيمارستان داردتب دار  هر فرد بيمار كه بدليل بيماري تنفسي)SARI( و : 

 داشته باشد  سابقه  سفر حج اخير .1

 داشته باشد خاورميانه به كشورهاي  سابقه سفريا  .2

 .هفته اخير تماس داشته است 2يا با زائريا مسافر بازگشته از اين كشورها در  .3

ويروس جديد در انها گزارش يا سابقه مسافرت به كشورهايي كه موارد مثبت كورونا  .4
 .شده ، داشته باشد

ii.  رتنفسي در آن در بخشي كه بيما ي كهدر پرسنل) مستلزم بستري(تنفسي شديد بروز بيماري
حتي اگر بطور مستقيم از بيمار تنفسي مراقبت ننموده ( بستري بوده است كارمي كرده اند

 .)باشند

iii.  خوشه (خانواده يا گروهي از افراد كه در زمان يا مكان مشخصي با هم بوده اندبروز بيماري در
به بيماري تنفسي ) نفر 2بيشتر از (هفته تعدادي از آنها  2و در عرض ) CLUSTER=بيماري
 .مبتال شده باشند) مستلزم بستري(شديد 

  


