کرونا ویروس ها ،ویروس های RNAدار تک رشته ای پیوسته با پالریته مثبت
هستند .این ویروسها متعلق به راسته ،Nidoviralesخانواده Coronaviridae
و زیرخانواده ارتوکروناویرینی که بر اساس سرو تایپ و مشخصات ژنوم ،به چهار
دسته تقسیم می شوند .ویروس کرونا بر اساس بیرون زدگی های تاجی شکلی از
پوشش ویروس نامگذاری شده اند(تاج)corona:

بالفاصله صورت گیرد و دستها به طور مکرر در طول روز شسته شوند ،اتخاذ یک
رژیم متعادل ،تأمین مواد مغذی به اندازه کافی،حفظ بهداشت دهان
ورزش منظم،ترک سیگار ،محدود کردن مصرف الکل ،حفظ روحیه و شادابی
فراهم کردن تهویه در محیط داخلی میتواند در پیشگیری از عفونت کمک کننده
باشد.

ویروسها به طورمعمول چندین ساعت بر روی
سطوح صاف زنده می مانند و اگر حرارت و
رطوبت اجازه دهد میتوانند تا چندین روز زنده
بمانند .کروناویروس جدید به گرما و امواج
فرابنفش حساس است گرمای مداوم ۶۵درجه
سانتیگراد به مدت 0۳دقیقه اثر ترکیبات
ضدعفونی کننده حاوی الکل ۵۶درصد ،کلرین،
پراستیک اسید ،کلروفرم و حاللهای چربی
به صورت مؤثر ویروس را غیرفعال میکنند .زمان
زنده ماندن کروناویروس جدید در دما و محیط
های متفاوت در جدول ذکرشده است

در برابر ویروس کرونا جمعیت عمومی مستعد ابتال به آن است زیرا که در برابر آن
ایمنی [قبلی] ندارندnCoV -2019 .می تواند افراد با ایمنی عادی یا سرکوبشده
را درگیر کند .میزان مواجهه نیز تعیین کننده میزان ابتال به عفونت است .اگر شما
با میزان زیادی از این ویروس برخورد کنید ،ممکن است بیمار شوید ،حتی
اگر کارکرد ایمنی تان عادی باشد .در مورد افرادی که کارکرد ایمنی ضعیف دارند،
مانند سالمندان ،بارداران ،یا افراد با نقص کارکرد کلیوی یا کبدی ،این عفونت
سریعتر پیشرفت می کند و عالئم شدیدتر هستند .مهمترین عامل در تعیین اینکه
فرد مبتال به عفونت می شود یا نه شانس مواجهه است؛ بنابراین نمی توان به
سادگی چنین برداشت کرد که ایمنی قوی تر برابر است با شانس کمتر ابتال .اگر
فاکتور احتمال و میزان مواجهه یکسان باشد ،سالمندان و افراد دارای بیماریهای
مزمن یا ایمنی ضعیف ،بیشتر ممکن است مبتال شوند

به صورت تئوریک ،تمام پاتوژنهایی که سبب پنومونی اکتسابی از جامعه میشوند
دارای پتانسیل انتقال انسان به انسان هستند .راههای انتقال از منشأ عفونت به
جمعیت های در معرض خطر ،انتقال از طریق قطرات تنفسی (،)dropletانتقال
تماسی و انتقال از راه هوا است جدای از هوای سرد ،عوامل مهمی نظیر جابجایی
جمعیت ها باعث می شود حمله بیماریهای تنفسی عفونی در زمستان بیشتر
شود .این بیماریها به طور عمده توسط قطرات تنفسی سرفه یا عطسه بیماران یا
حاملین ویروس منتقل می شود .پاییز و زمستان ،فصل هایی هستند که شیوع
ویروسهای تنفسی مانند آنفلوانزا بیشتر است و سایر بیماریهای تنفسی متنوع
میتوانند رخ دهند .همین باعث شده که افتراق مراحل اولیه  COVID-19از سایر
عفونتهای دستگاه تنفسی فوقانی سخت شود .منابع اصلی عفونت در پنومونی
اکتسابی از جامعه عبارتند از بیماران ،خانواده هایشان ،عیادت کنندگان و محیط
زندگیشان
انتشار و برآمد پنومونی اکتسابی از جامعه با عوامل زیر در ارتباط هست:
شرایط محیطی،آالیندههای هوایی ،تراکم جمعیت در مکانهای سربسته ،رطوبت،
بهداشت داخل منزل ،فصول،دما،قرنطینه کردن ،سن ،عادات مربوط به دخانیات،
میزان سرایت ،وضعیت ایمنی ،وضعیت تغذیه ،عفونت قبلی یا co-infectionبا
سایر پاتوژن ها ،وضعیت سالمت عمومی
برای کنترل کردن منبع عفونت هنگام سرفه یا عطسه ،بیماری که مبتالبه بیماری
تنفسی حاد است باید بینی و دهان خود را با بازو یا سایر مواد (دستمال،دستمال
کاغذی یا ماسک) بپوشاند تا امکان انتقال قطرات تنفسی کاهش یابد .پس از
مواجهه با ترشحات تنفسی ،تمیز کردن دست

افرادی که با بیمار زندگی ،تحصیل یا کار میکنند یا سایر روشهای تماس ارتباط
نزدیک.کارکنان درمانی ،اعضای خانواده افرادی که بدون داشتن روشهای محافظتی
و پیشگیرانه مؤثر ،حین تشخیص ،درمان ،مراقبت و عیادت با بیمار تماس نزدیک
داشته اند سایر بیماران و همراهانشان که در یک بخش مشترک با مبتالیان به این
عفونت بستری شده اند باید به مدت  41روز قرنطینه تحت نظر پزشک باشند هم
اکنون طوالنی ترین دوره کمون مشاهده شده برای nCoV -2019مدت 41روز
است.پایش سختگیرانه افراد با تماس نزدیک و اتخاذ سایر روشهای پیشگیری
الزامی هست .این امر نه تنها یک مسئولیت اجتماعی برای سالمت عمومی و
امنیت هست ،بلکه یک توافق و عرف بین المللی است .با توجه به دوره کمون
بیماریهای حاصل از سایر کروناویروس ها ،اطالعات مربوط به موارد اخیر
 nCOV- 2019و روشهای پیشگیری و کنترل کنونی ،افراد دارای تماس
نزدیک باید به مدت 41روز در خانه تحت نظر پزشکی باشند
مبتالیان به COVID-19معموالً با تب مراجعه می کنند ولی ممکن است که عده
از بیماران در اول تب نداشته باشند و فقط با احساس لرز و عالئم تنفسی مراجعه

راههای انتقال COVID-19چیست؟

کنند که ممکن است به صورت همزمان با سرفه های خشک خفیف ،خستگی،

در حال حاضر ،به نظر می رسد که انتقال از طریق قطرات تنفسی و تماس اصلی
ترین راه است ،اما احتمال انتقال مدفوعی -دهانی نیز وجود دارد .انتقال از طریق
ذرات معلق در هوا ،مادر به فرزند و سایر راهها هنوز تائید نشده اند.
انتقال از طریق قطرات تنفسی :این اصلیترین راه انتقال با تماس مستقیم هست.
ویروس از طریق قطرات حاصل از سرفه ،عطسه یا صحبت کردن ،منتقل میشود و
فرد مستعد ممکن است پس از استنشاق قطرات مبتالبه عفونت شود .انتقال تماس
غیرمستقیم :ویروس میتواند از طریق تماس غیرمستقیم با فرد آلوده منتقل شود.
قطرات حاوی ویروس روی سطوح اشیا می نشیند که ممکن است با دست لمس
شوند ویروس از طریق دست میتواند به سطوح مخاطی دهان ،بینی و چشم منتقل
شود و از این طریق فرد را آلوده کند
وجود ویروس کرونای جدید زنده در مدفوع بیماران مبتال تائید و شناسایی شده
که بیانگراحتمال انتقال مدفوعی -دهانی است
انتقال از طریق ذرات معلق در هوا :وقتی قطرات در هوا پخش می شوند و آبشان را
از دست می دهند ،پاتوژن ها در هسته قطرات باقی می مانند (تشکیل ذرات
معلق) .این ذرات می توانند مسافت طوالنی را طی کنند و سبب انتقال دوردست
شوند .این شیوه انتقال ،انتقال از طریق ذرات معلق در هوا نام گرفته است.
شواهدی مبنی بر انتقال کرونای جدید از این طریق وجود ندارد
انتقال مادر به فرزند :فرزند مادری که COVID-19مثبت بوده است ،نمونه
سواپ گلویش0۳ساعت بعد از تولد مثبت گزارش شده است؛ بنابراین احتمال
عفونت نوزادی از طریق مادر به جنین در مورد کرونای جدید وجود دارد ،ولی با
اینحال نیاز به پژوهشهای علمی و شواهد بیشتری برای تائید این مسیر انتقال
است

تنگی نفس ،اسهال و غیره باشد .درهرصورت آبریزش بینی ،خلط و سایر عالئم نادر
هستند .بیماران ممکن است تنگی نفس پیشروندِای داشته باشند .در بیمارانی که
شکل شدید بیماری رادارند ،بیماری میتواند به سرعت پیشرفت کند و سبب
سندرم دیسترس تنفسی حاد ،شوک سپتیک ،آلکالوز متابولیک برگشت ناپذیر و
اختالالت انعقادی در عرض چند روز شود .بعضی از بیماران ممکن است با عالئم
خفیف و بدون تب مراجعه کنند .اکثر بیماران پیامد خوبی دارند ،این در حالی
است که عدهای هم می توانند بیماری خطرناک و تهدیدآمیزی را تجربه کنند
Covid-19را می توان با واکنش زنجیرهای پلیمراز نسخه برداری معکوس
))rRT-PCRتشخیص داد .برای هر بیمار ،نمونه های الزم برای تست شدن باید از
مجاری تنفسی تحتانی مانند مایع الواژ برونکیال/آلوئوالر و خلط عمقی تهیه شود.
همچنین نمونه های سرمی باید هم در زمان آغاز عالئم و هم بعد از 41روز جمع
آوری شوند .در مراحل اولیه بیماری ،شمارش گلبولهای سفید خون طبیعی مانده
یا کاهش مییابد ،اما شمارش لنفوسیتی کاهش می یابد .درحالی که برخی
بیماران ،آنزیمهای کبدی ،آنزیمهای عضالنی و میوگلوبین افزایش یافته دارند ،در
بیشتر بیماران سطح پروتئین واکنشدهنده (CRP) Cو سرعت رسوب اریتروسیت
)(ESRافزایش یافته است .سطح پروکلسیتونین ثابت مانده و در موارد شدید
بیماری D-dimerافزایش می یابد

تاریخچه اپیدمیولوژیک :سفر به مناطق اپیدمیک در دو هفته اخیر داشته است یا

کنید .دستها را به طور مرتب و درست بشویید .حتی اگر ویروس بر روی دست

در طول دو هفته اخیر با افرادی از مناطق اپیدمیک تماس داشته است یا سایر

وجود داشته باشد شستن دستها می تواند ویروسها را از بین برده و از ورود آنها به

بیماران با تب و عالئم تنفسی در جوامعی که موارد گزارش شده یا شیوع شدید

دستگاه تنفسی از طریق بینی یا دهان جلوگیری میکند .ایمنی خود را تقویت

بیماری دارند.

کنید و از رفتن به مکانهای شلوغ و بسته بپرهیزید .بیشتر ورزش کنید و یک

ویژگیهای بالینی :معمول ترین عالمت COVID-19تب است .بعضی از بیماران

برنامه منظم خواب داشته باشید .تقویت سیستم ایمنی شما مهمترین راه

ممکن است تب نداشته باشند و فقط با لرز و عالئم تنفسی مراجعه کنند .تصاویر

جلوگیری از ابتال است .همیشه مطمئن باشید که ماسک زده اید

قفسه سینه در ابتدا ویژگی های یک پنومونی ویرال را نشان میدهد .در اوایل
بیماری WBCممکن است نرمال یا کاهش یافته باشد ولی شمار لنفوسیت ها
کاهش پیداکرده است وقتیکه فردی مورد مشکوک به کرونا شناخته میشود ،نمونه
ی مثبت تست rRT-PCRبرای نوکلئیک اسیدهای nCOV-2019که از نمونه
خلط ،سواپ حلق ،ترشحات تحتانی درخت تنفسی و یا سکانس همولوگ ژنتیکی
با شباهت باال به ژنتیک کرونا ویروس شناسایی میشود ،تشخیص تائید میشود
زمانی که برای دریافت مراقبت پزشکی به سبب عفونت احتمالی با
nCoV-2019مراجعه می کنید ،باید پزشک خود را از مسافرت های اخیر و سابقه
اقامت خود مطلع سازید ،به ویژه درصورتیکه اخیراً به مناطق اپیدمیک سفرکرده
اید و هرگونه سابقه تماس با بیماران مبتالبه پنومونی یا افراد مشکوک به
nCoV-2019و حیوانات را به پزشک اطالع دهید .بسیار مهم است که در طی
ویزیت برای حفاظت از خود و دیگران از ماسکهای جراحی استفاده کنید
دستها را به طور مرتب با آب جاری و صابون معمولی یا ضد میکروبی بشویید.

پمفلت شماره  2از مجموعه پمفلت های آموزشی انجمن بهداشت

میشوند:

به جای پوشاندن بینی یا دهان خود با دستان خالی از دستمال یا ماسک استفاده
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پمفلت آموزشی کرونا ویروس

COVID-19

حتماً دستها را با حوله های تمیز خشک کنید .دستها را بالفاصله پس از تماس با
ترشحات تنفسی (به عنوان مثال بعد از عطسه) بشویید .تمرینات تنفس /سرفه
صحیح را انجام دهید .دهان و بینی خود را هنگام سرفه یا عطسه با دستمال یا
حوله و شبیه اینها بپوشانید و از دست زدن به چشم ها ،بینی و یا دهان قبل از
شستشوی کامل دستها بپرهیزید .سیستم ایمنی و سالمت عمومی بدن را تقویت
کنید .یک رژیم غذایی متعادل را نگهدارید ،خواب کافی داشته باشید و به طور
منظم ورزش کنید ،همچنین از اضافه کاری بپرهیزید .بهداشت مناسب
و تهویه ی مناسب را رعایت کنید .پنجره ها را به طور منظم در طول روز برای
ورود هوای تازه بازکنید .از مکان های شلوغ و ارتباط با افراد دارای عالئم عفونت
تنفسی دوری کنید .اگر تب ،سرفه ،عطسه ،آبریزش بینی و یا هرگونه عالئم
دیگرت نفسی ظاهر شد جهت مراقبت های پزشکی مراجعه کنید
COVID-19به طور عمده توسط قطرات تنفسی و تماس منتقل میشود ،بنابراین
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گردآوری و تألیف :علی سیدزاده و فاطمه اسمعیلی

افرادی که هر دو مورد زیر را داشته باشند به عنوان کیس مشکوک در نظر گرفته

ماسک های جراحی پزشکی باید به درستی پوشیده شوند .هنگام عطسه یا سرفه،

