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 علْم پششکی ّ خدهبت بِداشتی درهبًی گیالىداًشگبٍ 

 شِزیْر رشت 17هزکشآهْسشی درهبًی پژُّشی 

 

 بب کْرًبّیزّص، سویٌبر آشٌبیی 

 ّ ًشبًَ ُبی آىعالین 

 

 (سْپزّایشر كٌتزل عفًْت ) سُزا خْرشیدي : تِیَ کٌٌدٍ



 هقدهَ

 

 کْرًبّیزّص ُب خبًْادٍ ای اس ّیزّسِب ُستٌد کَ هْجب طیف ّسیعی          •

 .اس بیوبریِب اس سزهبخْردگی تب ًشبًگبى حبد شدید تٌفسی  هی گزدًد           •

 

 (  هعدّدی اس هْارد در اًسبًِب) کْرًبّیزّسِب اغلب  در حیْاًبت        •

 .هْجب بیوبری هی شًْد          •

 



  هزص راههای انتقال

(تٌفسی راٍ ّ بیوبر آلْدٍ تزشحبت بب توبص ) بیوبر فزد بب هستقین توبص 

 

  اًد شدٍ آلْدٍ هزص بَ هبتال بیوبر بدى تزشحبت بب کَ اشیبیی بب غیزهستقین توبص. 

 

آلْدٍ هحیط بب غیزهستقین توبص یب شتز بدى آلْدٍ تزشحبت یب شتز بب هستقین توبص 

 شتز، بیٌی تزشحبت ، ادرار ) آلْدٍ ُبی فزآّردٍ ّ غیزپبستْریشٍ لبٌی هحصْالت یب  

   (آلْدٍ خْى ّ بشاق         

 ًْشیدًی ُب ّ هْاد غذایی غیزهطوئي در عزبستبى بَ عٌْاى 

 .  هطزح گزدیدٍ است«  احتوبلیهٌبع » 
 

 



 دوره کمون بيماری 

 .رّس هتغیز هی ببشد 14تب  2رٍ کوْى بیوبری اس دّ

 

 

 

 

 



 دوران سرايت بيماری

 اًتشبر هیشاى بیشتزیي بیوبری، چِبرم رّس در کْرًبّیزّسِب در هعوْال•

 .دارد ّجْد ّیزّص

 عالین سبیز ّ تب پبیبى بعد سبعت 24 تب دیگزاى بَ بیوبری سزایت اهکبى•

 .دارد ّجْد بیوبری

 

 

•  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   هزص تظاهرات بالينی 

 تب ّ عالین تٌفسی     •

 اسِبل ، ضعف، بیحبلی     •

 عفًْت شدید ّ پیشزًّدٍ ریَ ُب ←در هْارد شدید بیوبری      •

 ًبرسبیی تٌفسی     •

 ًبرسبیی کلیْی     •





 گروههاي در معرض خطر آلودگي با ويروس مرس

 افرادي كه در فاصله كمتر از يك متر با بيماران در تماس نزديك بوده اند 1.

 .افرادي كه در مقابل عطسه و يا سرفه بيماران قرار داشته باشند2.

 .افرادي كه وسائل ، نوشيدني و خوراكي مشترك با بيماران داشته باشند3.

افرادي كه دستشان با سطوح آلوده به قطرات تنفسي بيمااران برخاورد داشاته و ساشس ،شا  ، 4.

 .بيني و يا دهان خود را با همان دست لمس كرده باشند

 .تي  درماني كه در معاينه ، ساكشن ترشحات تنفسي و درمان نقش داشته باشند5.



 اقدامات پيشگيرانه الزم در مواجهه با مورد مشكوك به بيماري 

در هنگا  ورود به اتاق اين بيماران استفاده از ماسك توصيه مي شود زماني كه فاصله فرد مراقب با اين بيماران كمتر از 1.

 ( N95ترجيحا ماسك نوع .) متر مي شود استفاده از ماسك اجباري مي شود 2

براي تماامي افارادي كاه در اتااق بيماار ح اور  N95در هنگا  انجا  اعمالي كه توليد آئروسل مي نمايد استفاده از ماسك 2.

 .استفاده گردد N95زماني كه نمونه خلط از بيمار تهيه مي شود نيز از ماسك . دارند اجباري است

باياد از محاافپ شوشااننده صاورت و ،شا  ياا  N95زماني كه اقدامات توليد كننده آئروسل انجا  مي شاود عاهوه بار ماساك 3.

 . هم،نين در اين اوقات از دستكش و گان بلند و شوشاننده نيز بايد استفاده گردد. عينك نيز استفاده شود



 اقدامات كنترل عفونت

اقااااااااادامات احتيااااااااااطي 

 استاندارد

 :شامل. به طور معمول براي تما  بيماران اجرا مي شود

 شستشوي دست -1

 (دستكش و گان و ماسك و عينك ) استفاده از وسائل محافپت شخصي  -2

شيشگيري از آسيب تيز يا ورود سوزن آلوده ، دفع بي خطر زبالاه هاا ، تمياز نماودن و  ادعفوني كاردن وساائل ، تمياز  -3

 كردن محيط

اقدامات احتياطي ريز 

 قطرات   

droplet 

به درمان و مراقبات او شرداختاه ماي شاود از ماساك باياد اساتفاده  MERSدر فاصله كمتر از يك متر از بيمار مبته به  اگر

بيمار را در اتاق انفرادي قرار دهيد و يا كساني كه عامل بيماريزاي يكساني دارند در يك اتاق بصورت گروهي قرار . كرد 

 .جايجايي بيماران را بايد محدود نمود و در صورتي كه از اتاق خارج مي شوند بايد از ماسك طبي استفاده نمايند. دهيد



 اقدامات الزم بعد از قطعي شدن تشخيص بيماري 

 

 موضوعات

 

 توصيه ها

 

 توضيحات

 دستكش وسائل حفاپت فردي 

گان 

  محافپ ،ش 

عينك و ياا محاافپ صاورت ) 

) 

ماسك 

شوشااااايدن و درآوردن وساااااايل حفاپااااات فاااااردي باياااااد بااااار اسااااااس 

 .بهداشتي و بطور مناسب باشد دستورالعملهاي

 



 اقدامات الزم بعد از قطعي شدن تشخيص بيماري 

 

 موضوعات

 

 توصيه ها

 

 توضيحات

كنتااااااااارل آلاااااااااودگي 

 محيطي

 سااااااااااطوح محيطااااااااااي و

 تجهيزات نزديك به بيمار

منسوجات و ملحفه بيمار 

 پااااااااااارو  و وساااااااااااايل

شخصاااي بيماااار كاااه ماااي 

تواناااااد وياااااروس را باااااه 

 .بيمار منتقل نمايد

ساااعت باار روي سااطوح باااقي مانااده و  48ويااروس ماارس مااي توانااد تااا 

 .قابليت بيماريزايي براي افرادي كه با آن سطوح دارند داشته باشد

ساطوحي كااه دائا  بااا آنهااا تمااس ايجاااد ماي شااود متاال تخات ، شااا تختااي و 

) مبلمان ها بايد با شاك كننده هاي معمولي ياا محلاول سافيد كنناده خاانگي 

تركيب ياك قسامت ) به طور روزانه تميز شوند ( آب  ژاول بسيار رقيق 

 (قسمت آب يا ده درصد 9ماده سفيد كننده به همراه 

 

 



 اقدامات بعد از فوت بيمار

افراد مسئول انتقال متوفي به داخل كيساه باياد از ماساك و تجهيازات . قرار دادن جسد در داخل كيسه مخصوص اجساد 1.

 .حفاپت فردي كامل استفاده نمايد

 .باز كردن كيسه جسد در سردخانه بيمارستان به منپور مشاهده بدن متوفي مانعي ندارد2.

شستشااو و لساال جساااد در صااورتي كاااه افااراد شستشاااو دهنااده از دساااتكش و لباااس آساااتين بلنااد اساااتفاده نماينااد ماااانعي 3.

استفاده از تجهيزات حفاپت فردي محافپت كننده از صورت در ماواقعي كاه احتماال شاشايده شادن ترشاحات بادن .ندارد

 .فرد فوت شده به صورت لسال احتمال برود ، توصيه مي شود

 . كاركنان سردخانه و افراد درگير در انتقال و تشيع جسد بايد از خطرات زيستي احتمالي آگاه شوند4.



 موفق باشيد


