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کرونا چیست؟

بب گروهی از ویروس از خانواده کروناویریده هستند که میتوانند س
.  ندایجاد عفونت در دستگاه تنفسی پرندگان و پستانداران شو

ی این ویروس ها باعث بروز انواع سرماخورگی معمولی تا بیماری ها
.  شوند19شدیدتر مثل سارس، مرس و کوید 

ها کرونا تاکنون میلیون ها ویروس مشابه از آنها تولید و آخرین نوع آن
ویروس است که در شهر ووهان چین با همه گیری در انسان بوجود

.آمد



عالئم بیماری کرونا
شروع ناگهانی تب و سرفه

ضعف عمومی و خستگی

سردرد، درد عضالنی

گلو درد

 آبریزش بینی

 تنگی نفس

 بی اشتهایی

تهوع و استفراغ

کاهش سطح هوشیاری

از دست دادن بویایی و چشایی



عالئم بیماری کی ظهور میکنند؟

 روز است ولی معموال طی 14الی 2دوران کمون یا نفهتگی بیماری کرونا
.روز از تماس عالئم بروز میکنند5الی 3

81 ،درصد افراد عالئم شدید دارند و 14درصد بیماران عالئم خفیف دارند
درصد افراد در شرایط بحرانی قرار دارند و 5نیازمند بستری هستند و 
.  هستندICUنیازمند بستری در بخش 



راههای انتقال ویروس کرونا

سه یا  عموما انتقال بیماری کرونا از طریق ترشحات تنفسی به طریق سرفه، عط
.صحبت کردن است

ناسب الزم به ذکر است که احتمال انتقال ویروس با استفاده از ماسک و تهویه م
.به طرز قابل توجهی کاهش می یابد

 متر از بیمار و بدون ماسک صورت میگیرد2بیشتر موارد ابتال در فاصله کمتر از.



سیر بیماری کرونا

قبل از بروز عالئم/ بی عالمتی : مرحله صفر

مراحل ابتدایی عفونت: مرحله یک

فاز تنفسی: مرحله دو

فاز التهابی شدید: مرحله سه

ایداین مراحل به ترتیب نیستند و ممکن است برای خیلی از بیمارها مراحل شدید بیماری پیش نی: نکته.



مرحله صفر

 تشخیص بیماری با تستRT-PCR.

در این مرحله هم ممکن است فرد ناقل بیماری باشد.



مرحله یک

این مرحله خفیف ترین مرحله بیماری است:

درجه38تب کمتر از 1)

گلودرد با یا بدون سرفه های خشک2)

لرز و سردرد3)

از دست دادن حس چشایی و بویایی4)

تهوع، استفراغ و بی اشتهایی5)

بدن درد، ضعف و خستگی6)

تدر این مرحله نبض فشارخون و تعدد تنفس پایدار اس .
درصد باشد فرد عموما به 93اگر سطح اکسیژن بیشتر از 

.بستری نیاز ندارد



مرحله دو

عالئم در این مرحله تشدید میشود.

عالئم پیشرفته شامل:

تنگی نفس 1.

احساس درد و فشار در قفسه سینه  2.

درجه سانتیگراد38تب بیشتر از 3.

درصد93تا 90سطح اکسیژن بین 4.



مرحله سه

این مرحله شامل یکی از عالئم زیر است:

.درصد اتفاق می افتد88بروز عالئم نارسایی تنفسی، که عمدتا در سطح اکسیژن کمتر از 1.

بروز نشانه های شوک2.

بروز نارسایی چند ارگانی3.

در این مرحله بیمار نیازمند مراقبت های ویژه است.



جمع بندی

سرپایی

بستری

مراقبت ویژه

بدون عالمت با تست مثبت
.درصد93عالئم حیاتی پایدار و اکسیژن خون باالی 

درجه، 38تنگی نفس، احساس درد در قفسه سینه، با یا بدون تب باالی 
.درصد90سطح اکسیژن 

درصد و 88درصد ریه، سطح اکسیژن پایین 50درگیری بیش از 
.کیپیشرفت سریع عالئم، نارسایی تنفس و شوک و نیازمند تهویه مکانی

نمونه ریه درگیر کرونا



راه کار های درمانی

پیشنهاد های درمانی بیماری کرونا:

هیدروکسی کلرکین: درمان ضدویروسی1.

.استراحت، کاهش فعالیت شدید روزانه، و انجام نرمش های مالیم: درمان ضعف و بیحالی2.

.استامینوفن: درمان تب3.

.ناپروکسن، البته با مشورت پزشک: درمان بدن درد4.

.استفاده از دارو های مختلف و دارو ها و ترکیبات مفید گیاهی: درمان سرفه5.

.درمانی ندارد و ممکن است بهبود آن بیش از دو هفته طول بکشد: درمان از دست دادن بویایی و چشایی6.

ده کشیدن نفس های عمیق، نوشیدن اندک اندک مایعات سرد،مصرف غذا های سبک، عدم مصرف غذا های سرخ ش: درمان تهوع و استفراغ7.
.یا چرب، کاهش حجم غذای مصرفی و مصرف دارو

.مصرف دارو: درمان اسهال8.



در چه شرایطی بیماری بهبود می یابد؟

تغذیه مناسب:

مصرف مایعات مختلف و نوشیدن آب1.

خوردن غذا های غنی از ویتامین ها، پروتئین ها و امالح معدنی2.

.  ، زینک و سلنیومDدر صورت تشخیص مصرف مکمل ویتامین 3.

.وجود تهویه در اتاق بیمار و وجود جریان هوا و امکان تبادل هوای محیط4.

.  ایجاد فضای روانی مناسب برای درمان بیماری و جلوگیری از اضطراب و استرس بیش از حد5.

.استراحت به اندازه کافی، مصرف مایعات و مواد مغذی و مقدار خواب مناسب6.



واکسن کرونا
اسپوتنیکمدرنابیونتک-فایزرسینوفارمآسترازنکا

%92%94%90-95%78%55-81ابتالمقاومت دربرابر

از بستری جلوگیری
شدن در بیمارستان

نیستاطالعاتی موود100%79%100%100%

و حداکثر فاصله بین د
دوز

هفته4هفته4هفته3هفته6ماه3

بعد از مدت زمان ایمنی
دوز دوم

روز60روز90روز90روز60روز120



لزوم واکسیناسیون گسترده چیست؟

فراد استلذا لزوم واکسیناسیون جلوگیری از مرگ ا. تمام واکسن های موجود صد درصد از مرگ بر اثر ابتال به کرونا جلوگیری میکنند.



با تشکر از همراهی شما


