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Coronavirus

Common cold

15% - self limited

Severe acute respiratory syndrome (SARS) 

November 2002 and July 2003

8,273 cases and 775 deaths (9.6% fatality rate )

Middle East respiratory syndrome (MERS)

June 2012 -2014

855 documented cases with 295 deaths (30 – 40% )



كشف كوروناويروس جديد
؟؟؟شدندفوتایشانازنفر2وشدندمبتالمرموزیبیماریبهاُردنیپرستاروپزشكتعدادی1391،بهاردر

مونهنعربستانی،پزشکيک،1391تابستاندر
هلندهببودشدهفوتکهرابیمارشتنفسیترشحات

روشنرابیمارآنعجیبمرگعلتتانمودارسال
نماید

.شدفكشجديدكوروناويروسباراولينبرايترتيببدينو





ویروسهایکرونابخاطرتیغهایتاجمانندرویسطحآنهابهایننامشناختهشدهاندوسهزیرگروهاصلیبرای
ویکگروهچهارمکهبهتازگیبوجودآمده،با«آلفا،بتا،گاما»ویروسهایکوروناوجوددارد،باعنوانهای

«دلتا»عنوان

وویروسکرونای 229E،NL63آلفاویروسکورونای:ویروسکوروناکهمیتواندافرادرامبتالکند،عبارتندازپنج
 .SARS-CAVو OC43،HKU1بتا

.کورونامیتواندبهسندرمتنفسیحادمنجرشودویروس

Middle East Respiratory-

Coronavirus

MERS - CoV









!کدام حیوان مخزن است

 ی  حیوان از کشورهای عمان، هلند، اسپانیا و شیلی شامل شتر یك کوهانه عرب349نمونه خون
ان الما و شتر بدون کوهشترهای دو کوهانه باختر،)، گاو، بز و گوسفند و شترهای نژاد دیگر (هندی)

.مورد تحقیق و بررسی قرار گرفت( آلپاکا آمریكای جنوبی

 کشور عمان از نظر ویروس شترهای يک كوهانه عربی نمونه خون 50تمامMERS-CoV

(1/2560و  1/320بین)مثبت گزارش گردید 

FAOدر بیانیه ای اعالم نمود از اعالم شتر بعنوان مخزن قطعی پرهیز شود  .

 هرچند کشف کوروناویروس نزدیك بهMERSدر جغرافیای نزدیك و با گستره فراوان
.آنرا بعنوان مخزن احتمالی بیماری درصدر لیست قرار داده است



ردپاي انتقال از حيوان به انسان

SARS وMERSشواهد انتقال از حيوان به انسان دارند

:مطالعه ژنتيكي كوروناويروس شترهاي مصري

.MERS استشايعدر شترها 1
شباهت. ژنتیكی با ویروس انسانی  2







Countries in and near the Arabian Peninsula

Bahrain

Iraq

Israel

Jordan

Kuwait

Lebanon 

Oman

Palestinian

Qatar

Iran

Saudi Arabia

Syria 

Emirates (UAE) 

Yemen



 MERSراههای انتقال

ورفهس،تنفسیراهوبیمارآلودهترشحاتباتماس)بیمارفردبامستقیمتماس
(عطسه

بهمبتالبیماربدنترشحاتباکهاشیاییباغیرمستقیمتماسMERSاندشدهآلوده.

آلودهمحیطابغیرمستقیمتماسیاشتربدنآلودهترشحاتیاشتربامستقیمتماس
تر،شبینیترشحات،ادرار)آلودههایفرآوردهوغیرپاستوریزهلبنیمحصوالتیا

(آلودهخونوبزاق

نوشیدنی ها و مواد غذایی غیرمطمئن در عربستان به عنوان 

.  مطرح گردیده است« منبع احتمالی» 



دوره کمون بیماری 

.روز متغیر می باشد14تا 2ره کمون بیماری از دو



How many 
people have been infected by MERS-CoV









ر اولین گزارش که در مورد ایران داشتیم سابقه تماس با شت
ساله در کرمان35خواهر و یک پرستار 2–مورد بوده 5نداشتند 

 ساله که با عفونت تنفسی مرخص شده و باحال بد 67خانم
برمیگرده و در بیمارستان فوت میکند



Can the MERS-CoV persist in the environment? 

ساعت بعد از بهبودی درترشحات تنفسی ،خون ،ادرار،مدفوع24تا 

ساعت در شرایط مناسب رطوبت و دما48تا 24

ساعت  در شیر تازه  شتر72تا

درجه در محیط پایدار هست و یاقی می ماند20در دمای زیر 



Are health workers at risk from MERS-CoV?

20%

درصد افراد مبتال پرسنل
بهداشت و درمان بودند 





تعريف موارد مشکوک به کورناويروس 

 درم عفونت ريه يا سن( عاليم راديولوژيک و بالينی)دارای شواهد تب دار فرد

:حداقل يکی از موارد زير (   +  ARDS)دشواری تنفسی حاد 

سفر به عربستان، امارات متحده عربی، اردن، عمان، قطر، يمن وسابقه -11.

کويت

بعد روز 14مسافری که در عرض :  نزديک با مسافر عالمت دار تماس -22.

. باشداز بازگشت مبتال به حداقل  يکی از عاليم حاد تنفسی، تب و اسهال شده



تعريف موارد مشکوک به کورناويروس 

.با علت نامعلوم باشد( SARI) عضو يک خوشه بيماری تنفسی حاد شديد. 3

عیقطکورناويروسبيماريکبستریدورهدرکهدرمانیپرسنلازيکهر.4

درمانیواحدآندرحضورازبعدروز14عرضدروبودهشاغلبخشآندر

.گرددSARIشديدتنفسیبيماریدچار،



تعريف موارد محتمل کورناويروس 

شدهنمثبتاودرتنفسیترشحاتنمونهآزمايشنتيجهکهاستبيماریفرد

.باشد

،رفتگقرارمحتملتعريفدربيمارفردآزمايشگاهپاسخاساسبرهرگاه:نکته

.رددگارسالکشوریرفرانسآزمايشگاهبرایمجددکافینمونهتااستضروری

اهدستگتحتانیترشحاتازنمونهشودمیتوصيهقويامواردیچنييندر

.شودتهيه(مايعشستشوینای،ترشحاتآسپيرهخلط،مانند)تنفس

نمونهونداردراتنفسسيستمتحتانیبخشهایدرگيریعاليمبيمارکهزمانی

لقیح-دهانیسوابوحلقی-بينیسوآبنمونهنباشد،تهيهقابلتحتانیهای

.شودمیتوصيه

تنقاهوحادفازدرسرمنمونهجفتيکباشد،نمیمثبتجوابکهدرمواردی

.شودمیارسالآزمايشگاهبهوشدهتهيهبيمارازنيز



تعاريف ديگر موارد محتمل کورناويروس 

2ر فرد بيمار تبدار دارای عاليم تنفسی حاد با هر شدتی که باشد و ه-1

:شرط ذيل را داشته باشد

.  تست آزمايشگاهی انجام شده مثبت مثبت نباشد ( الف

اشته بيمار ارتباط اپيدميولوژيک مستقيم با يک مورد قطعی بيماری د( ب

.باشد

:به همراه( SARI) فرد تب دار دارای عاليم تنفسی حاد شديد -2

داشتن ارتباط اپيدميولوژيک مستقيم با يک بيمار قطعی ( الف

امکان نمونه گيری از وی نباشد يا نتيجه بررسی روی يک نمونه ( ب

ناکافی، منفی باشد



تعاريف ديگر موارد محتمل کورناويروس 

شرط 2و هر ( SARI) فرد تبدار دارای عاليم تنفسی حاد شديد -3

:ذيل

تست آزمايشگاهی مثبت نباشد

دسابقه سفر يا حضور  در  کشورهای ذکر شده وجود داشته باش.



تعريف موارد قطعی کورناويروس 

فرد بيمار مظنونی که دارای نتيجه مثبت قطعی آزمايشگاهی باشد.



:نحوه گزارش دهی موارد مشکوک

.کليه موارد مشکوک بايد به طور فردی به مرکز بهداشت گزارش دهی شود1.

با رعايت اصول پيشگيرانه و احتياطی کافی، از موارد مشکوک نمونه گيری. .شود2

نمونههه نهيههه شههده در حههداقل زمههان . بههه آزمايشههگاه رفههرانس ( سههاعت72کمتههر از ) 3

.کشوری منتقل شود

همزمههان بهها تهيههه و ارسههال نمونههه بههه آزمايشههگاه، گههزارش فههوری بههه سههطوح بهها تر . 4

.عملياتی انجام شود

موارد قطعی بعد تاييد آزمايشهگاه بالفاصهله بهه اطهالم تهيم بهداشهتی درمهانی م. راقبهت 5

.بيمار در سطح محيطی رسانده خواهد شد





تعريف تماس نزديك

يا بهداشتي و درمانيپرسنل )بيمار محتمل يا قطعي از مراقبت
(اعضاي فاميل 

تدارقطعي عالمدر يك مكان مشترك  با بيماران محتمل يا اقامت

واپيما  با بيمار در مكانهايي از قبيل كالس درس، تاكسي، هتماس

 از يك متركمتر چهره در فاصله به تماس چهره

 دقيقه15بيش از چهره  به  چهره  بمدت تماس



Is there a vaccine for MERS-CoV?

NO



Is there treatment for MERS-CoV?

NO
Treatment is largely supportive and should be based on the 

patient’s clinical condition. 



Clinical manifestations

symptoms include fever, cheadache,,, 

ند، افرادی که مبتال به بیماری کروناا هساتاکثر 
پااا از ماادتی، خااود، بهبااود می یابنااد، هر نااد 
کارهااایی هساات کااه بااا انیااام  ن می تااوان از 

مصرف داروهای: عالئم  ن خالصی یافت، مانند
ین را مراقب باشید، نباید  سپر)مسکن و تب بر 

و اساااتفاده از ( باارای کودکاااان اساااتفاده کنیاااد
مرطوب کننده های هوای اتاق یاا دوش  ب گارم 

.برای التیام گلودرد و سرفه

د، در اگر بیمار هستید، باید زیاد مایعاات بنوشای
ئم خانه بمانید و استراحت کنید و اگر نگران عال

مراجعااه درمااانی بیماریتااان هسااتید، بااه مراکااز 
.کنید

 دوره کمون بیماری دو هفته



آداب تنفسي بهداشتي

 گام در هن( ترجيحا دستمال كاغذي)دهان و بيني با دستمالپوشاندن
عطسه زدن و سرفه كردن

دفع بهداشتي دستمال هاي استفاده شده در ظروف زباله درب دار

توسط استفاده از ماسك طبي در هنگام ابتال به بيماري تنفسي حاد
فرد بيمار

ها با شستشوي  مكرر دستها با آب و صابون بدليل آلوده شدن دست
ترشحات تنفسي آلوده 

ماري رعايت حداقل يك متر فاصله از ديگران در هنگام ابتال به بي
تنفسي 

 استفاده شخصي از وسايل بهداشت فردي



بوط هفتاد و پنج درصد از مبتاليان جديد، مر

به افرادی است که اين ويروس را از افراد

.اندديگر دريافت کرده 





 برخی از راهکارهای مناسب برای جلوگيری از
:گسترش سندرم تنفسی خاورميانه عبارتند از

 اقدامات احتياطی مناسب در مزارع، انبارها، طويله اتخاذ
.ها و مناطقی که در آن شتر وجود دارد

 کردن افراد جامعه؛ بخصوص مسافرانآگاه

 از نوشيدن شير خاماجتناب

حات ، پوست کندن و شستن محصوالتی که با ترشپختن
حيوانات در تماس هستند

 حيواناتدست پس از ارتباط با شستن

اجتناب از تماس با حيوانات بيمار





باتشکر از توجه شما


