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 )کرونای جدید( SARS_CoV_2 وعیش یداروسازان در دوره یبرازم و اطالعات ال توصیه ها

 اهداف: 

 از آن یناش یماریو ب روسیو کرونادر مورد  یدیکل نکات ❖

  روسیو کرونا وعینقش داروسازان در کمک به کنترل ش تبیین ❖

 ها کمک کنند.به پاسخ دادن و رفع آن توانندیکه داروسازان م یمرور سواالت پرتکرار ❖

 مقدمه:

 .آغاز شد نیاز شهر ووهان چ 2019در دسامبر سال  روسیو نیا وعیش ❖

 .است که قبال شناخته نشده بود  1یکیزونوت دیجد روسیو ❖

آمار روزانه در  .گزارش شد هفته 6-5فقط  یمرگ در ط 800از  شیابتال و ب 37000از  شیب ❖

 اسفند 15تا حال افزایش است و میزان مرگ و میر بر اساس آمار های رسمی در سرتاسر جهان 

 است. ده بونفر  3000 بالغ بر، 1398

در سالمت  یاورژانس یبه عنوان مورد این بیماری را سازمان جهانی بهداشت 2020 هیژانو 30در  ❖

 دسته بندی کرد. یالمللنیب یعموم

 ویروس کرونا:

ها از  ها هستند که طیف وسیعی از بیماری بزرگی از ویروس خانواده ی (CoVs)ویروس ها کرونا 

و سندرم شدید  (MERS-CoV)های جدی تر مثل سندرم تنفسی خاورمیانه  سرماخوردگی تا بیماری

سویه ای جدید از این  (nCoV)کنند. ویروس جدید کرونا  را ایجاد می (SARS-CoVs)حاد تنفسی 

 ها شناسایی نشده بود. خانواده است که پیشتر در انسان

به  شتر یاز گونه ا MERS روسیو وگربه  یاز گونه ا SARS روسینشان داده که و تردقیقمطالعات 

 واناتیح نیکه در باند خانواده هم کشف شده  نیاز ا گرید ی هیسو نی. چندانسان منتقل شده اند

 .ندنشده اها د اما هنوز موجب عفونت در انسان نکن یم یماریب جادیا

 ها:این ویروس

 .دنباشیدار م RNA پوشش و یبزرگ، دارا یاز نظر ظاهر •

قرار گرفته  یچیمارپ دیکپس کیکه درون  هستند دار RNAی هاروسیو نیژنوم در ب نیبزرگتر یدارا •

 .است
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 تعیین ویروس، (Tissue tropism) یبافت لیتما نییتع یواسطه (Spikes) یسطح یها نئیکوپروتیگل •

 ستمیس باعث تحریکها  نئیکوپروتیگل نیا نی. همچنباشدمیها و ورود به آن زبانیم یهاسلول

 گردند.می زبانیم یمنیا

 نیهم ا لیدل نیتاج هستند به هم هیشب روسیسطح و بر (Spikes) یسطح یها نئیکوپروتیگل •

 ست. به تاج( نام گرفته ا هیشب یبه معن نیکرونا )در الت روسیو

کشنده  یها یماریاز ب یو منجر به تعداد کنندیعموما پستانداران و پرندگان را آلوده م ها روسیو نای •

 نیها و همچنآلوده کردن انسان ییتوانا آن افتهیجهش  ی. اما گونه هاشوندیمجانداران  نیدر ا

خوار به انسان منتقل احتماال از مورچه دیجد روسیکرونا و نیا .دارند نیزانتقال فرد به فرد را  ییتوانا

 شده است.

اعصاب  ستمیسبیماری های و  یگوارش ،یتنفس یها یماریب جادیعموما منجر به ا هاروسیو نیا  •

 یهایماریاز لحاظ ابتال به ب یانسان ی جامعه یبرا ژهیو به و شوندیم واناتیح ریدر انسان و سا یمرکز

 جادیا احتمال باالی به علت هاروسیو نیدارند. ا یادیز یو مال یبار سالمت یو تحتان یفوقان یتنفس

ها و  زبانیم توانندیم، دیجد یهاطیبا مح ادیباق زطو ان یسازگار تیقابل ،هانوترکیبیجهش و 

 .کنند ریرا درگ یدیجد یبافت هاهمچنین 

 روسیو ازخانواده  نیا یها هیاز سو یبعض یبه صورت نادرها و میزان سازگاری باال، ی جهشدر نتیجه •

 جادیا یدیجد افتهیجهش  یهاسوش توانندیم ،اند کردهیرا مبتال م واناتیکه معموال فقط ح ها
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قبال سابقه مواجهه  و تندهس دیجد هاروسیواین  از آنجایی که .می کندمبتال  نیزها را کنند که انسان

آنها وجود ندارد، در  علیهتا واکسن  یذات یمنیاز ا یگونه محافظت چیهاست، نها وجود نداشته آبا 

منجر به توانند می تیو در نها کنندیم دایبه سرعت گسترش پ تهافیجهش  یهاروسیو نیا جهینت

 .رخ داد  MERSو   SARS یها روسیو ورددر م شیپ یاتفاق چند نی. اشوندیم یپاندم کی جادیا

  یان اختصاصنبود واکسن و نبود درم ،یذات یمنیا جادیاعدم   یقبل ینبود مواجه  •

 nCoV acute-2019 ی راماریب نیبهداشت به طور موقت ا یسازمان جهان 2020ه یژانو 30 خیدر تار •

respiratory disease دینام. 

 یماریو ب  1SARS_CoV_2 را روسیو نیا تی، سازمان جهانی بهداشت در نها2020 هیفور 11 خیتار در •

 .دینام COVID-219  را از آن یناش

 رخ داد. 2012در سال  MERSو  2003در سال  SARSپاندمی ناشی از  •

SARS3-2003, MERS4 2012, COVID-2019 

 SARS-CoV-2انتقال  یهاراه

8/15 )فاصله کمتر از کیانتقال فرد به فرد در اثر تماس نزد (1   متر( 

 مانندعطسه کند ) ایکه سرفه  یفرد آلوده، هنگام  (Droplets) یتنفس یقطرک ها قیاز طر (2

 .(یتنفس یهاپاتوژن رینفلوانزا و ساآانتقال 

مورد  حتی ای نندیبنش (T-zone) چشم ها ی ونیسطوح دهان، ب یرو توانندیقطرک ها م نیا (3

 .ندمنتقل شو گریبه فرد د قیطر نیو از ا رندیاستنشاق قرار بگ

 توانندمی دهان یا و بینی ،چشم به ها دست مالیدن سپس و سطوح یا و اشیا به زدن دست با افراد (4

 .شوند مبتال

 ماریباشد که ب یانتقال در زمان نیشتریب می رودانتظار  یتنفس یعموما در مورد پاتوژن ها (5

رند ندا یکه هنوز عالمت یمارانیاز ب یحت روسیو نیاما ا )فاز حاد بیماری(، را دارد میعال نیشتریب

 )با سرفه یا عطسه خفیف(. هم منتقل می شود

( فرد آلوده به Droplet) یتنفس یقطرکها دنیرس قیدر هوا معلق بماند. انتقال از طر تواندینم روسیو کرونا

 افتد. یاتفاق م گریفرد د یچشم ها ایو  ینیبه دهان و ب روسیو

 
1 Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 
2 Coronavirus Disease Identified in 2019 
3 Severe Acute Respiratory Syndrome 
4 Middle East Respiratory Syndrome 

 متر ذکر شده است. 1 را حداقل فاصله WHOالبته   5
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 :SARS-CoV-2از  یناش یحاد تنفسی ماریب

 اطالعات بالینی: •

o شده  دییموارد تا یبراSARS-CoV-2  عالئم یعالمت و دارا یگزارش شده از ب عالئمشدت 

هزار بیمار  56نزدیک به در  عالئم. باشدیم ریمتغ ،مرگ در اثر ابتال تیو ح دیتا شد فیخف

 :است ریعموما شامل موارد ز ،ندنموده امراجعه  که

o :عالئم اصلی 

 (مبتالیان %88تب ) (1

 (%68) سرفه (2

 (%38خستگی ) (3

 (%33)ترشحات خلطی  (4

 (٪18نفس ) یتنگ (5

 (٪15)  یا مفصلی یعضالن درد (6

 (%14گلو درد ) (7

 (%14سردرد ) (8

o  روز 5و به طور میانگین  روز 14تا  1: یا نهفتگی بیماریکمون  یدوره 

o درد گلو بینی، گرفتگی بینی، آبریزش درد، بدن مانند عالئمی دارد امکان رانبیما برخی در 

 .می شود شروع تدریج به و دهبو خفیف عالئم این. شود نمایان اسهال یا و

o نی. در به استبود یبستر مارانیب نیدر ب درصدی 11 رمی و مرگاز  یحاک هیاول اطالعات 

حاد   بی، آس (%17) 1سندروم دیسترس حاد تنفسی لیاز قب یهم مشکالت مارانبی از 33%

 ه است.گزارش شد (VAP) التوریاز ونت یناش یو پنومون ک،یشوک سپت ،یویر بی، آسیویکل

o واضحا مشخص ، شده بودند مارانیب یدر برخ دیشد عالئمکه منجر به بروز  ییفاکتورها سکیر

 ابت،یمثل د یگرید یا نهیزم یماریکه ب یکسان ایسالخورده و  مارانیاما احتماال ب ،ستین

هستند.  یشتریدر معرض خطر ب ،سرطان دارند و یعروق یقلب یها یماریخون، ب یپرفشار

 گیرند:گروه کلی قرار می 2این افراد در 

 گروه بیماران پر خطر )بیماران با نقص ایمنی(: ▪

ن یا دوز پردنیزولو mg/day 5/12تحت درمان با کورتیکواستروئید )بیش از  (1

 معادل آن بیش از دو هفته(

 شیمی درمانی (2

 
1 Acute Respiratory Distress Syndrome 
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 بدخیمی (3

 پیوند اعضا (4

 HIVمبتال به  (5

 

 :ماران با بیماری زمینه ای()بی در معرض خطر گروه بیماران ▪

 عروقی و فشار خون -بیماری قلبی (1

 دیابت (2

 بیماری تنفسی زمینه ای (3

4) BMI>40 

 

o ریم مرگ و زانیو م یماریر بسی 

o از آن هستند  یحاک ،دهندینشان مبه صورت روزانه را  انیکه تعداد مبتال نمودارهایی

 تعداد بیماران مبتالدر کاهش  یمثبت ریتاث ،یو کنترل رانهیشگیپ یکه اعمال راهکارها

 شته است.گذا

o در مطالعات بعدی نرخ  زده شده است نتخمی ٪2 حدود یماریب نیا ریمرگ و م زانیم(

 گزارش شد(. %4/3و در حدود  مرگ و میر باالتر

o گزارش شده اند. بحرانی ٪6.1و  دشدی ٪13.8 ف،خفی ٪80 انیمبتال نیدر ب 

o یا و قلبی مشکالت باال، فشارخون جمله از ای زمینه مشکالت که افرادی یا و سالمندان 

 .دارند قرار عوارض بروز برای بیشتری ریسک در ،دارند دیابت

o درمان: 

o یواکسن ایدارو  چیوجود ندارد و ه روسیو نیا یبرا یواکسن خاص ایدرمان  چیحال حاضر ه در 

 .است گرفتهن مورد مطالعه قرار یو اثربخش یمنیبه طور کامل از لحاظ ا

o  ،یابزارها ،یدرمان یراهکارها جادیا یدر حال تالش برا ایگروه در سراسر دن نیچنددر حال حاضر 

 10 خیدر تار ینیکه مراجع چ روسیو یژنوم یها از توالگروه نی. اباشندیو واکسن م یصیتشخ

 .کنندیاستفاده م، منتشر کردند هیژانو

o است ماریب ینیبال تیو براساس وضع یدرمان، عالمت. 

o در صورت وجود؛ است مارانیکنترل تب و درد ب و مایع درمانی ژن،یشامل اکس یتیدرمان حما 

 .دارد اندیکاسیون هاکیوتیب یاستفاده از آنت ،عفونت باکتریال همزمان

o اساس  بر ای یدرمان یموسسه یفرمولر ایکشور  یمورد استفاده براساس موجود ییدارو یهادسته

 :صالح یمراجع ذ ینیبال یها هیتوص
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بر که  ییفراورده ها دها،ئیکواسترویضد تب ها و ضد دردها، کورت ،میکروبی ضد عوامل

ها، سرفهگوارش، ضد  ستمیس یداروها گذارند،یروده اثر م یکرواکولوژیم یرو

 داروهای ضد آسم.و  اک هموکوالیتی

 

 

o رالیوا یآنت یداروها: 

مورد  کارآزمایی بالینی احلر مرکه د ای (prodrug)پیش دارو  Remdesivirداروی  ▪

 نیفرانسه و چ کا،یمرآ صرف در: ماستفاده قرار گرفته است

 اینترفرون نوترکیب انسانی ▪

 (Kaletra:لوپیناویر/ریتوناویر )کلترا ▪

  (Ribavirin) رینیریباو ▪

 کلروکینکسیکلروکین یا هیدرو ▪

 (Oseltamivir)اسلتامیویر ▪

 

استناد اطالعات موجود در خصوص  مطالعات و به یرخفوق بر اساس ب یاکه اگر چه داروه دیتوجه داشته باش

 یم هیتوص زین (COVID-19) دیجد یدر کرونا زیتجو یبرا رالیوا یاهعفونت ریو کاربرد آنها در سا یاثربخش

 ید. مطالعات و طبابت مبتنوجود ندار یر قطعاتفاق نظ مارانیب نیآنها در ا یدر خصوص اثربخش یشوند، ول

. رندیقرار گ یدرمان یها هیصپروتکل ها و تو یادامه اجرا یمبنا دیبا (Evidence based medicine)بر شواهد 

، وزارت بهداشت دییو مورد تا یرسم یهمکاران داروساز با استناد به راهنماها شودیم هیتوص یلذا به طور جد

 یماریب نیدر ا دیجد یدرمانها ریسا ایداروها و  نیدر خصوص کاربرد ا داطالعات خو ینسبت به بروزرسان

 .ندیاقدام فرما
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 ها و نقش داروسازان شاغل در داروخانهمسئولیت

معموال خط اول مواجهه با  ،روسیآلوده به و ریدر داروخانه در مناطق آلوده و غداروسازان شاغل  •

 .باشند یهستند، م یموثق پزشک یها هیاطالعات و توص افتیدنبال در که به افرادیو  مارانیب

 شده است: فیتعر نیچن ،یماریب نیا وعیداروسازان شاغل در داروخانه در زمان ش ی فهیوظ •

o ذخیره  و حفظ جادیا(stock) یضرور یداروها لیاز قب ازیمورد ن ییاز محصوالت دارو یمناسب 

 حیرفع تقاضاها در زمان صح یبرا ، دستکش، محلول های ضدعفونیمثل ماسک یزاتیو تجه

o و آموزش به عموم مردم یاطالع رسان 

o مشاوره 

o ارجاع 

o یریشگیاصول پ جیترو 

o ونتاصول کنترل عف جیترو 

 

 یضرور زاتیداروها و تجهاز  یکاف ذخیره یجود از و نانیاطم •

تامین بودن اقالم مورد نیاز در سطح شرکت  و ذیربط های سازمان سوی از اولیه رسانی اطالع فرض با

 بینی الزم، اقدامات زیر را در دستور کار قراردهند:های توزیع کننده دارو، الزم هست که داروخانه ها با پیش

 رانهیشگیپ )داروهایدارو  نیتام برای ضمانت یماریب نیا وعیمهم داروسازان در دوره ش فیوظا از ❖

 .باشد یم  1یپزشک تیحما یها میت ایفای نقش در قالبو  ی(و درمان یصیتشخ و

تامین سالمت اجتماعی، باید داروخانه های شهری و نیز بیمارستانی مشخص  یمجموعههر  در ❖

ن سرپایی یا بستری همکاری و هماهنگی شوند تا در امر عرضه کنترل شده اقالم دارویی به بیمارا

 رهیذخ ه،یته یبرا ستیبا یم ان مسوول این مراکزداروسازالزم را با تیم درمان داشته باشند. 

 یسفارشات را به گونه ا هستندوظف د مافرا نیا .دنشو مشخص یدیکل یداروها عیو توز یساز

 
1 Medical Support Teams 
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 روسیو نیا وعیدر زمان ش زاتیدارو و تجه نیتام ی نهیمشکل در زم باعثد که نده بیترت

 .نشود

 

 یریشگیپ •

o ستیبا یهستند م روسیآلوده به و ایکه مشکوک  یافراد ،یماریب نیا وعیکمک به کنترل ش یبرا 

کنترل  یاصول و هشدارها یرانهیسختگو  یجدّ تیشوند و با رعا نهیقرنطو جدا  مارانیب ریاز سا

 تحت درمان قرار گیرند.، یعفونت توسط کادر درمان

o یدرمان یتوسط گروه ها دیبا ،را داشته اند روسیتماس با افراده آلوده به و یکه سابقه  یافراد 

 .شوند (follow-up)پیگیری و  شیپا یمحل
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 ریو سا روسیو نیعموم مردم در جهت کاهش مواجهه و انتقال ا یبرا WHO یها هیتوص

 یتنفس یهانپاتوژ

 یالکل یکننده ها یضدعفون ایمداوم دست ها با آب و صابون کردن  زیتم •

گرفته  یدستمال کاغذ ایآرنج داخل توسط  ینیدهان و ب یزمان عطسه و سرفه کامال جلو در •

 د.نعطسه هم دستمال دور انداخته شود و دستها شسته شو ایشود، بالفاصله بعد از سرفه 

 شود. یخوددار ،تب و سرفه دارد عالئمکه  فردی هربا  کینزد تماس از •

مراجعه و  یبه مراکز درمان عایشد، سر دهید ینفس در فرد یتب، سرفه و تنگ عالئم اگر •

 .برسدکادر درمان ه  اطالعب زین ریاخ یسفرها یسابقه

و حفاظت  میزنده در مناطق آلوده، از تماس مستق ناتوایمراکز فروش ح صورت مراجعه به در •

 .دیبه عمل آ یخوددار اند، که با آنها در تماس بوده یو سطوح واناتینشده با ح

 یمواد خوراک ریو سا ریاجتناب شود. گوشت خام، ش نیم پز ایخام  یوانیح یمصرف غذاها از •

 cross-contaminationو  یو آماده شوند تا از آلودگ هیبا دقت فراوان ته یوانیبا منشا ح

 شود. یریجلوگ

به دلیل احتمال انتقال  ،دداشته ان اما با افراد مبتال ارتباط ،عالمت هستند یب ای شوندیکه عالمت دار م یافراد

 .کنندیا قرنطینه  زولهیخود را ا بیماری،

 

 بهداشت دست ها

 یهیبا پا یکردن دست ها با فراورده ها یضدعفون ایدست ها با آب و صابون و  یشست وشو ▪

 بطور مکرر در طول روز و یا پس از هر تماس با سطوح احتماال آلوده، بسیار مهم است. الکل

 

 

 دبوده ان مبتالکه در تماس با فرد  یافراد ایتوسط افراد عالمت دار  کردن خود نهیقرنط

افراد  ریست که منجر به تماس با ساا یاز حضور در هرگونه مکان زیپره یبه معنخود  کردن نهیقرنط

کار، مدرسه، دانشگاه،  طیمح لیاز هرگونه حضور در اجتماع از قب .می شودو احتماال آلوده کردنشان 

 .دیآ ملبه ع یخوددار دیا و ... باهستورانر د،یها، مراکز خرها، ورزشگاهزندان ،یاکز مذهبرم
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 توسط داروسازان رانهیشگیدامات پاق •

 کنند: یباز SARS-CoV-2 روسیو وعیاز گسترش ش یریشگیدر پ یدیکل ینقش توانندیداروسازان م

o یریشگیانتقال و پ ه هایرا ،یماریب عتیاز طب یآگاه 

o یهایبه اطالعات مرجع با توجه به استراتژ یدسترس ینحوهمداوم اطالعات و  یو به روز رسان یآگاه 

 رجاع موارد الزم.جهت ا منتخب یمراکز درمان نیکتریاز نزد یآگاه نیهمچن روس،یمقابله با و یمل

o عمومو آموزش به  مشاوره ،یآگاه ساز 

o یضرور یکاالها نیتام  

o افراد مشکوک به  قیتشوCOVID-19 و  طیاعالم شده که مح منتخببه مراکز  حیصح یبه مراجعه

داروخانه ها و  ،یرا دارند. مراجعه به مراکز پزشک مارانیدسته از ب نیا تیریمد یبرا یکاف زاتیجهت

درمان در  ادرک تواندیم ،ندارند یکاف زاتیو تجه طیشده که مح هیتوص ستیخارج از ل یمراکز درمان

 افراد را در خطر ابتال قرار دهد. ریمراکز و سا نیا

o ردیتوسط داروسازان مورد توجه قرار گ ستیبا یم زین ریذکر شده، موارد زبر موارد  افزون: 

  یاتمام پاندم یبرا اضطراری یبرنامه ها یتوسعه  همکاری در ▪

  آموزش کامل به تمام پرسنل ▪

 وضع سالمت خود داروسازان یابیارز ▪

 محافظت از پرسنل ▪

 و راهنمایی آنها توسط داروسازان یعفون پایش وضعیت بیماران ▪

 های ضد عفونیفرایند  حیانجام صح و یاز وجود نظافت کاف نانیاطم ▪

  مارانیب تیوضع تیریدر مد یتوانمندساز ▪

 مارانیدر آموزش به ب یتوانمندساز ▪

 بعد از مواجهه با عفونت تیریمد ی نهیدر زم یتوانمندساز ▪

 یپزشک یپسماندها تیریدر مد یتوانمندساز ▪

 ی داروساز:عموم یها هیتوص

 باید؛، ندارند یکه عالئم تنفس یافراد •

 .شلوغ اجتناب کنند یبسته یبزرگ و حضور در فضاها یهاییاز گردهما (1

 تیرعا ،دارند مثل سرفه و عطسه روسیابتال به و عالئمکه  یافراد بارا  یمتر کیحداقل  یفاصله (2

 کنند.
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ها به وضوح آلوده نبودند استفاده از ژل صورت که اگر دست نیمداوم بهداشت دستها به ا تیرعا (3

اگر دستها به وضوح آلوده هستند با آب و صابون  یول ،می کند تیالکل کفا هیکننده با پا یضدعفون

 شسته شوند.

آرنج خم شده پوشانده شود  ایو  یتفاده از دستمال کاغذبا اس ینیدهان و ب ،در صورت عطسه و سرفه (4

 د.نمصرف شده بالفاصله دور انداخته شود و دستها شسته شو یو دستمال کاغذ

 اهاز شستن دست  شیها پو دهان و چشم ینیتماس با بهرگونه از  یخوددار (5

 

 :ستیبا یدارند م یتنفس عالئمکه  یافراد •

مراجعه  منتخبنفس دارند، در اسرع وقت به مراکز  یتب و سرفه و تنگ کهیماسک بزنند و در صورت (1

 کنند.

 یمشکالت جادیو ا یاضاف ینهیهز جادیممکن است منجر به ا یضرور ریاز ماسک در موارد غ استفاده (2

 ندتوایم ،کند جادیافراد ا یکاذب که ممکن است در بعض تیحس امن نیآن شود. عالوه برا نیدر تام

شود.  هابهداشت دست  تیشو و رعاوهمچون شست یگرفته شدن اقدامات ضرور دهیمنجر به ناد

 ببرد.  نیرا از ب روسیآن در کاهش انتقال و ریتاث تواندیعالوه بر آن استفاده نادرست از ماسک م

 

 ییبه صورت سرپا مارانیمراقبت از ب یبرا  ییها هیتوص •

از جمله  یدر تمام مراکز درمان دیاستاندارد با یو کنترل عفونت و هشدارها یریشگیپ یاهیاصول پا

در  شود. ادهیپ( Primary Careو داروخانه ها )تمام موارد  یشخص یو مطب ها ییسرپا یمراکز درمان

 :گردد رااج دیبا ریاقدامات ز  SARS-CoV-2مورد ویروس 

o زودهنگام صیو تشخ اژیتر 

o یتنفس عالئمکه  یها، بهداشت تنفس و استفاده از ماسک در افراد بهداشت دست تیبر رعا دیتاک 

 دارند.

o یتنفس یهاقطرکو  یتماس با افراد مشکوک به آلودگ ی نهیتمام موارد هشدار در زم تیارع 

o عالمت دار مارانیو مراقبت از ب یدگیرس یبند تیاولو 

o از  دیبا ،هستندشروع درمان  یبرا ردلیلی مجبور به منتظر ماندنبه هعالمت دار  نمارایاگر ب

. این بیماران نباید با سایر افراد در تماس حاصل کرد نانیاطم ،است زولهیانتظارشان ا یفضا نکهیا

 مستقیم باشند.

o و  یا هیپاات اطیاحت ،عالئمهنگام  زود صیدر مورد تشخ هاآن ی و خانواده مارانیبه ب آموزش

 .در صورت لزوم به آنها مراجعه کنند ستیبا یکه م منتخبمراکز معرفی 
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 باشد:می CDCاساس دستورالعمل های  راهنما برای ارزیابی و تریاژ بیماران بر به عنوانزیر،  جدول

 ریسک فاکتور اپیدمیولوژیک به همراه بالینی عالئم

 تحتانی تنفسی دستگاهدرگیری  عالئم و یاتب 

 )مثل سرفه یا تنگی نفس(
 و

ارتباط  هر فردی، حتی اعضای کادر درمان، که

از قبل روز  14طی تایید شده  نزدیکی با بیمار

 داشته اند. عالئمشروع 

تنفسی  دستگاهدرگیری  عالئم به همراهتب 

 سرفه و تنگی نفس( مثلتحتانی )
 و

روز قبل از  14سابقه ی سفر به مناطق آلوده طی 

 عالئمشروع 

 مثلتنفسی تحتانی ) دستگاهدرگیری  عالئمتب و 

 بستری شدن( که احتیاج به سرفه و تنگی نفس

 دارد.

 و
روز قبل از  14مناطق آلوده طی سابقه سفر به 

 عالئمشروع 

 

از  یکیبه  شتریب یها یبررس یبرا دیمنطبق هستند، با شرطسه  نیکه بر هر کدام از ا یمارانیب (1

 ارجاع داده شوند. مرجع یمارستانهایب

 را طبق ماریب دیبا ،کردند ییفوق را شناسا شرایطمنطبق بر هر کدام از  یمارانیکه ب یداروسازان (2

قاطعانه قرار دهند و بصورت ایزوله نگهداری  مورد مشاورهذکر خواهد شد در ادامه که  ستورالعملید

صالح اطالع دهند تا -یذ یکنند و بالفاصله به مراجع پزشک یخوددار ماریب یکیزیف نهیاز معا ،کنند

 .دیبه عمل آبه سایرین  یماریو ممانعت از انتقال ب ماریمراقبت از ب یاقدامات الزم برا

در خانه  دیبا ستند،یباال منطبق ن یویکدام از سه سنار چیبر ه یدارند ول یکه احساس ناخوش یافراد (3

 حیثابت است، و در ادامه توض یتنفس یها یماریب شتریب یکه برا یعموم رانهیشگیبمانند و اقدامات پ

 شد را انجام دهند. داده خواهد 

 

 یساز نهیو قرنط ارجاع

 منتخب ی، فرد را به مراجعه به مراکز درمانSARS-CoV-2 روسیبه و در صورت مواجهه با فرد مشکوک به ابتال

 افراد مشکوک به ابتال در خانه و توسط خانواده ها را یبه نگهدار هی. سازمان جهانی بهداشت توصدیکن قیتشو

 خاص که در ادامه به آنها اشاره خواهد شد. یمگر در موارد کند، ینم

 یو محل یا منطقه ،یمل یشده توسط مراجع بهداشت نییتع یها کلپروتزمان ارجاع موارد مشکوک، طبق  در

کردن فرد مشکوک  زولهیشامل ا تواند یم مساله نی. ادیکن یو با آنها همکار تیمراجع تبع نی. از ادیاقدام کن
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 نیا. موضوع باشد نیااختصاص داده شده به  یاورژانس یها سیبا سرو یجداگانه و تماس فور یدر اتاق

 در محل حاضر خواهند شد. ،انتقال فرد مشکوک یبرا یکاف زاتیبا تجه دهیآموزش د یهاسیسرو

 یضرور لیوسا زانیم نیو کمتر یبهداشت سیسرو کی یدارا ستیبا یها مداروخانهدر داخل  زولهیاتاق ا نیا

 نیا طیاز مح یرفع آلودگ یتالش برا نیبه کمتر یآلودگ دییتا در صورت تا ،فرد در زمان انتظار باشد یبرا

که ممکن  یاتاق و تمام مناطق دا کرد،یانتقال پ یبه مراکز درمانفرد مشکوک  نکهیشود. به محض ا اجیاتاق احت

 شود. یو ضدعفون زیتم یبعد یهاطبق دستورالعمل  دیباشد با شدهاست آلوده 

 :دارند یفیخف عالئمکه مشکوک به ابتال هستند و  یمارانیدر منزل از ب مراقبت

 تیفیک افتیو در یمنیاز ا نانیسازمان جهانی بهداشت موارد مشکوک به ابتال، جهت اطم هیطبق توص

 سیستمدر  ستیبایعموم مردم م یمنیو حفظ ا عالئم دیدر صورت تشد یاز مراقبت پزشک یاستاندارد

رفع  یبرا تیو کمبود ظرف یمثل کمبود مراکز بستر یلیحال بنا به دال نیا با شوند. شیو پا زولهیا یمارستانیب

 رشیپذ مارستانیتوسط ب یکه افراد به طور رسم ی، در موارداین مراکز  بودن منیرایغ ای مارانیب یتقاضا

 ارمورد استفاده قر یپزشک یمراقبت ها نیممکن است جهت تام ماریب یخانه مانند نیگزیجا مراکزاند، نشده

 .ردیگ

 یماریدارند و ب یفیخف عالئمکه  ،رندیدر خانه مورد مراقبت قرار گ توانندیم یمارانیتنها ب طیشرا نیا در

که ممکن است در خطر بروز  یمنیو اختالالت نقص ا یویکل ،یو قلب یویر یها یماریب لیاز قب یانهیزم

 باشد، ندارند.  هداشت ژهیو یبه مراقبت ها اجیکه احت ییها یدگیچیپ جادیو ا دتریشد عالئم

اصول  تیکامل بهداشت، رعا تیخانواده شان آموزش جهت رعا یو اعضا مارانیب نیدر مورد ا ن،یبر ا افزون

که عفونت  یمراقبت شود و به طور ماریحالت ممکن از ب نیتر منیکه در ا یو کنترل عفونت به طور یریشگیپ

 بسیار اهمیت دارد. خانواده منتقل نشود،  یاعضا ریبه سا
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 هاکنترل عفونت: شست و شوی دست

نقش مهمی ایفا بهداشت  تیرعا تیردم در مورد اهمو آموزش دادن به م یداروسازان در مورد آگاه ساز

 یذخیره ی هیته نیشست و شو و استفاده از ژل دست و همچن حیصح یو نحوه دست ها کنند. بهداشت می

بهداشت دستها نکته  تیرعااز جمله این موارد هستند. الکل  ی هیبا پا ه هایکنند یساختن ضدعفون ایو  یکاف

 لهیسازمان جهانی بهداشت به وس یطبق دستورالعمل ها دیاست که با روسیاز پخش و یریمهم در جلوگ یا

که  می کند هیتوصسازمان جهانی بهداشت  .ردیصورت  بگ یالکل یکننده ها یضدعفون ایآب و صابون و 

 الکل باشند. لیزوپروپای ٪75 ای و الکل ٪80 یحاو دیبا یالکل یکننده ها یضدعفون

 :کننده دست یضدعفون یها ونیفرموالس یآماده ساز ی نحوه

گام به گام به  یهادست، محاسبات الزم و آموزش یکننده ها یضدعفون هیته یونگاطالعات در مورد چگ

در انتهای کننده  یضدعفون یونهایفرموالس یمحل ی هیته نهیدستورالعمل سازمان جهانی بهداشت در زم

 دستورالعمل ذکر شده است.

چه  یهر محل ابد،یتماس انتقال  قیو از طر یتنفس یها قطرک قیاز طر تواندیکرونا م روسیو نکهیا لیبه دل

 شود. یضدعفون بایددر آن وجود دارد  روسیبه و یلودگآداروخانه که احتمال  ای مارستانیدر ب

در صورت قرار گرفتن  یروسیو یدسته ها نینشان داده است که ا  MERSو  SARS روسیو یرو یقبل مطالعات

هم موجب  ریز یکننده ها یضدعفون نیمی رود. همچن نیاز ب قهیدق 30به مدت  گرادیدرجه سانت 56 یدر دما

 یهارالعملو طبق دستو وممداپرسنل داروخانه به طور  می شود هیکه توص شوند،یم هاروسیو نیرفتن ا نیاز ب

 :کنند یضدعفونها توسط نوع مناسبی از آنرا  زاتیداروخانه و تجه طیمح ،مرجع

 ماورابنفش یاشعه  (1

 (قهیدق 30به مدت  گرادیدرجه سانت 56حرارت دادن ) (2

 درصد )بر طبق منابع مختلف( 80تا  70 اتانول (3

 کلر ی هیبا پا یهاکننده یضدعفون (4

 %1 کلروفرم (5

 کند. رفعالیرا غ CoV-SARS-2به طور موثر  دنتوانینمو ترکیبات نانوسیلور  متانول ،نیدیکلرهگز
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 ها:نحوه شستشوی دست

 هیثان 60-40ها: دست یزمان شستشو مدت •
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 کنترل عفونت: سایر هشدارها

 ایی که مراقبت از افراد عالمت دار را عهده دار هستند، داشته باشید:هر را نیز به خانواده توصیه های زی

شود. بهداشت  تیافراد عالمت دار در همه زمان ها رعا ژهیتوسط تمام افراد به و دیبا یبهداشت تنفس (1

 یدر هنگام عطسه و سرفه با استفاده از انواع ماسکها و دستمال کاغذ ینیبه پوشاندن دهان و ب یتنفس

ها بعد از هر  دست یو شست و شوآرنج قسمت داخلی با به موارد باال  یدر صورت عدم دسترس ایو 

 .شود یم گفتهسه و سرفه بار عط

 ای)ماسک و  است پوشاندن دهان از آن استفاده شده یکه برا یا لهیوس ،بعد از هر بار عطسه و سرفه (2

با آب و  آن را ،بار مصرف نبود کی( دور انداخته شود، اگر دستمال استفاده شده یدستمال کاغذ

  .دهیدشست و شو  دیگری هر دترجنت در دسترس ای صابون
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 یخوددارافراد مشکوک و مدفوع  یدهان و ترشحات تنفس ژهیبا ترشحات بدن به و میاز تماس مستق (3

بار  کیمخاطات و ترشحات بدن، مدفوع و ادرار از دستکش  ی. در هنگام کار کردن رودیبه عمل آ

استفاده شود. قبل و بعد از   یو تنفس یمراقبت دهان جادیا یمحافظ چشم برا یها نکیمصرف و ع

 .دنشسته شو ا می بایستهاستفاده از دستکش دست

 دیبا او مراقب ای ماریرد بشده توسط ف جادیا یزهایردور ریدستکش ها، دستمال ها و ماسک ها و سا (4

خانه دور  یدیتول یزباله ها ریبا سا دیقرار داده شود و نبا ماریظرف نشاندار شده در اتاق ب کیدر 

 شود. ختهیر

نمونه از اشتراک  یبرا پرهیز گردد؛شود  یماریانتقال ب که ممکن است منجر به اتیمواجه ریاز سا (5

 یلوازم شخص ریها و ظروف، لباس و محل خواب و حوله و سا یدنیغذاها و نوش گار،یمسواک، س

 .شوند زیت ها و آب تمکامل با دترجن یو. ظروف آشپزخانه با شست وشاجتناب گردد

 لیو وسا زهایم)قرار گرفته باشند  ماریممکن است در تماس با فرد ب شتریکه ب یطور مداوم سطوح  به (6

 شود.  یضدعفون( اتاق خواب

 یبا ضدعفون کباری یو حمام حداقل روز یبهداشت سیسطوح سرودر منازل دارای فرد عالمت دار،  (7

 درصد( 5/0)آب ژاول  سفید کننده یحاو یکننده ها یضدعفون ژهیذکر شده به و یکننده ها

 شود.و نظافت  یضدعفون

معمول و  یبا دترجنت ها ،قبلیمرسوم  یفرد عالمت دار با استفاده از روشها یتمام البسه و حوله ها (8

 . شوند درجه شست و شو داده شود و سپس کامال خشک 90تا  60 یدر دما

 ختهیباز ر یدر فضاها دینبا ییخشک شو یاز پروسه  یناشپسماند ه اند که کشورها ذکر کرد یبعض

 یو ضدعفون ییبه آن ها اختصاص داده شود که امکان گندزدا فضایی برای دفع ،صورت امکان درشود و 

 بایستی اتخاذ شود و دیدستکش ها و ماسک ها با افتیباز یبرا یشتریکردن داشته باشد.  اقدامات ب

 .دیممانعت به عمل آ یلباس آلوده ا ای لهیپوست با هر وس میاز تماس مستق

 نکیمصرف و ع کباریآلوده به ترشحات بدن، از دستکش  لیها و وسادر زمان کار با سطوح، لباس

قبل و بعد از استفاده از ماسک  .گردداستفاده  یکیپالست دبن شیمحافظ مثل پ یهامحافظ و لباس

 .ها شسته شونددست
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 :  WHOیها هیتوصاستفاده از ماسک در اعضای کادر درمان بر اساس 

 یهایماریب برخیمحدود کردن گسترش  یبرا رانهیشگیاز اقدامات پ یکی یاستفاده از ماسک پزشک ▪

 یبرا ییباشد، هر چند استفاده از ماسک به تنها یدر مناطق آلوده م SARS-CoV-2 لیاز قب یتنفس

 اریکه قبال ذکر شد هم بس رانهیشگینکات پ ریسا تیو رعا ستیمناسب ن ،یمحافظت کاف جادیا

 .دارد تیاهم

اقدامات  ریبهداشت دست ها و سا تیبا رعا دیاقدام حتما با نیاگر بنا به استفاده از ماسک بود، ا ▪

 .افراد همراه شود ریبه سا یاز انتقال آلودگ یریجلوگ یبرا رانهیشگیپ یکنترل

 روسیآلوده به کرونا و ایمشکوک  مارانیارتباط با ب ایدر هر گونه تماس  یاستفاده از ماسک پزشک ▪

 الزامی است. دیجد

هوا دارند و با  هیدر تصف ییباال تیکه قابل ییماسک ها) Particulate respirators استفاده از ▪

محافظت  زانی( با حداقل مشوندیموجود در هوا م یها کلیمختلف مانع ورود پارت یدرصدها

مانند  می کند جادیکه آئروسل ا یها در زمان انجام هرگونه اقدامآنمعادل  ایو   (N95)معادل

 ونینتوباسیقبل از ا یدست ونیالسیو ونت ی، برونکوسکوپ CPR ،ی، تراکئوستوم1NIV  ون،یانتوباس

 .است یالزام

 N95ده از ماسک جراحی برای افراد دچارعالئم تنفسی و ماسک استفا ،مل کشوریطبق دستورالع ▪

برای مراقبین بیمار در مراکز درمانی و به خصوص در حین انجام اقدامات تولید کننده آئروسل توصیه 

 گردد.می

 :امریکا CDCهای طبق دستورالعمل سالم افراددر  استفاده از ماسک

آن در حفاظت از  مندیسودبر  یمبن یلیدل چیندارد. چرا که ه یضرورت یاستفاده از ماسک پزشک •

 ، مگر آنکه فرد سالم در معرض مواجهه با افراد بیمار باشد.ستیدر دسترس ن رمبتالیافراد غ

 یمشکالت جادیو ا یاضاف ی نهیهز جادیممکن است منجر به ا یضرور ریاز ماسک در موارد غ استفاده •

 تواندید مکن جادیافراد ا یکه ممکن است در بعض یکاذب تیحس امن نیآن شود. عالوه برا نیدر تام

 شود. هابهداشت دست  تیشو و رعاوهمچون شست یورگرفته شدن اقدامات ضر دهیمنجر به ناد

 استفاده شوند. یو محل یفرهنگ یهاتوجه به عادت کشورها با یها ممکن است در بعضماسک •

صورت و برداشتن آن از  یبر رو یریقرار گ دن،یپوش ینحوه دیبنا به استفاده از ماسک باشد، با اگر •

 .دست ها پس از برداشتن ماسک آموزش داده شود یشووصورت و شست

 
1 Non-invasive Ventilation 
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در  ،دارند یمشکالت تنفس ایاز ماسک استفاده کنند و اگر تب، سرفه و  دیبا یعالئم تنفس دارای افراد •

 منتخب جهت اقدامات الزم مراجعه کنند.  یبه مراکز درمان  یمحل یاسرع وقت طبق پروتکل ها

 :موثر بودن ماسک یبرا یدیسه عامل کل

 .ردیمورد استفاده قرار گ یفرد با آلودگ یو در طول مواجهه ردیصورت قرار گ یرو یبه درست دیماسک با -1

ماسک وجود ندارد، ماسک  یصورت فرد و درزها نیباز ب یفضا گونهچیکه ه میمطمئن شو نکهیبه جهت ا -2

 شود. بستهبه طور مناسب و کامل در مقابل صورت فرد  دیبا

 که در هوا هستند، شود. یدرصد از ذرات 95 حداقل مانع عبور دیماسک با لتریف -3

 نحوه صحیح استفاده از ماسک:

برای کادر درمان، کارکنان مراکز بهداشت و افراد با عالئم تنفسی مثل سرفه و تب ضروری ماسک، تنها  (1

 است.

 .کننده های الکلی و یا آب وصابون بشوییدقبل از استفاده از ماسک، دستهای خود را با ضدعفونی  (2

 مطمئن باشید که ماسک سالم است )پارگی یا سوراخ نداشته باشد(. (3

باالیی جایی است  لبه) باالیی ماسک کجاست تا بتوانید درست از آن استفاده کنید لبهدقت کنید که  (4

 که نوار فلزی دارد(. 

 .خارجی است( سطحرنگی همان  رویهخارجی ماسک به سمت بیرون باشد ) سطحمطمئن شوید که  (5

بعد از اینکه ماسک را بر روی صورت خود قرار دادید، نوار فلزی را فشار دهید تا روی بینی شما محکم  (6

 شده و فرم بینی را بگیرد.

 را بپوشاند؛ پس آن را تا حد امکان پایین بیاورید. هم چانه شما و هم دهان عالوه بر بینی، ماسک باید (7

دارید، ، در حالیکه ماسک را دور از صورت و لباس های خود نگه میدهپس از استفاده، ماسک را در آور (8

بندها را از پشت گوشها خارج کنید تا از تماس احتمالی قسمت های آلوده ی ماسک با سطوح 

 جلوگیری شود.

 .آن را داخل سطل زباله دربسته قرار دهید ،بالفاصله پس از در آوردن ماسک (9

 شستشو دهیدرا  ا دور انداختن ماسک، باید دست هابه این نکته دقت کنید که پس از لمس کردن ی (10

 .یا آب و صابون استفاده کنید(الکلی توانید از محلول های ضدعفونی کننده )می
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 غربالگری/تریاژ و توصیه:
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یا دارای  ،داشته سابقه ی مسافرت اخیر به مناطق درگیر عفونتکه  یمارانیب ییداروسازان در صورت شناسا

 :ستیبا یم ،هستند  COVID-19به عالئم بالینی عفونت 

 .کنند زولهیرا ا ماریب (1

 .کنند یها خوددارآن یکیزیف نهیاز معا (2

 .کنند اعالم یرسم ید را به مراجع بهداشتبالفاصله مور (3

در منزل بمانند و اقدامات  دیبا ستند،یفوق منطبق ن معیارهایبر  یول کنند یم یکه احساس ناخوش  یمارانیب

 یبه مراکز ذ میعال د یرا انجام دهند، و در صورت تشد  یتنفس یها یماریعموم ب یالزم برا ی رانهیشگیپ

 .صالح مراجعه کنند

 الزم در هنگام سفر ریتداب

است،  روسیآلوده به و که یبا فرد یکشت ای مایهواپ کیممکن است از احتمال همسفر شدن در  افراد (1

 .مورد سوال بپرسند نینگران باشند و از داروسازان در ا

در  یتنفس یها قطرک قیعمدتا از طر یماریب نیاست که انتقال ا تیاهم زنکته حائ نیا یادآوری (2

 .فتدیاتفاق ب تواندیدر هنگام سفر مموضوع  نیکه ا ،باشدیزمان سرفه و عطسه م

 .شود زیکردن پره تب و سرفه الزم است از سفر عالئمدر صورت وجود  جهینت در (3

هنگام مسافران  زود صیها با هدف تشخمسافران در فرودگاه ها و بندرگاه یغربالگر نهیکشورها در زم یبعض

مختلف  یکشورها نیب یماریب نیو درمان و به حداقل رساندن انتقال ا شتریب یها یابیارز یعالمتدار برا

 اند. دهیشیاند یریتداب

 :می شود ریرد زشامل موا یربالگرغ نیا

 .درجه و سرفه( 38 یافراد ) تب باال یو نشانه ها عالئمچک کردن  •

 د.نآی یم روسیکه از مناطق آلوده به و یتنفس یعفونت ها عالئم یدارا مارانیمصاحبه با ب •

 .می شودنها انجام آکرونا در  یصیکه تست تشخ یمسافران عالمت دار به مراکز تیهدا •

 .شده دییو درمان کردن موارد مثبت و تا زولهیا •

 یی:داروخانه به عنوان مرکز اطالعات دارو

 .از هراس است یریشگیو پ عهیکنترل شا دیکل درست، اطالعات •

و  هیپا یب یو منجر به اقدامات و رفتار ها می شود جادیاز ناشناخته ها ا یرمنطقیاز ترس غ ،هراس •

 .شودبه افراد   (stigma)انگ بیماریو  ضیمانند تبع ،اساس
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 ،یآموزش پیام های ت،یپوستر، بروشور، وبسا یهیته مانندتلف آنها از طرق مخ یداروسازان و انجمن ها •

 :جامعه شوند سالمتآگاهی و  یموجب ارتقا توانندیهشداردهنده و... م یهاشنیکیاپل

 یشده برا یاختصاص + اطالعات مرتبط و یماریب نیمقابله با ا یالزم برا یاطالعات عموم (1

 یمحل یازهاین

ابعاد مختلف  یبرا توانندیکه داروسازان م یدیکل یها هیکوچک قابل چاپ با توص یپوسترها (2

  .کنند هیو ارا هیبحران ته

 عموم یبرا یاجتماع یها شبکه و یمجاز یفضاها در آن انتشار و یآموزش مطالب هیته (3

 مهم یآموزش مطالب نیا کننده صادر مرجع و نام اعالم. فهم قابل و ساده یزبان با مردم،

 .است

 

 پرسنل داروخانه

 یابیمهم است اما ارزراهنماهایی ها و توصیه های قابل ارائه به بیمارانتمام پرسنل داروخانه با  ییهرچند آشنا

توسط  باید منتخبو ارجاع مناسب به مراکز   SARS-CoV-2 روسیاز لحاظ احتمال مبتال بودن به و مارانیب

 د.انجام شو دکتر داروساز

خط اول از جمله اعضای تیم مراقبت از بیمار در  شاغل در داروخانه کهو پرسنل داروسازان  یاحتمال ابتال

محافظتی برای آنها بسیار اتخاذ اقدامات  جهیوجود دارد، در نت ،هستند مبتال به این ویروس با بیمارانمواجهه 

 مهم است. 

 باورهای نادرست:

1) SARS-CoV-2 می کند ریدارند را درگ یا نهیزم یماریکه ب یافراد سالمند و افراد فقط. 

 .ویروس باعث ایجاد بیماری در کودکان نمی شود (2

 د.یممانعت به عمل آ افراد با ملیت چینیاز تماس با  یماریب نیا درباره شتریتا زمان درک ب دیبا (3

به  ، پوشیدن چندین الیه ماسک، نوشیدنی های گیاهی، دارودرمانی سرخود با آنتی بیوتیکهاریمصرف س (4

 .می کندکرونا کمک  روسیاز ابتال به و یریشگیپ

 د.می کنبه بدن کمک  روسیو نیاز ورود ا یریشگیمصرف روغن کنجد به پ (5

 .می شودکرونا  روسیاز ابتال به و یریشگیموجب پ سونیان اهیگ یدانه  یعصاره  دنینوش (6
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 نکات تکمیلی:

ترخیص بیماران صرفا بر اساس قطع تب و عدم نیاز به داروی تب بر و بهبودی عالئم بالینی مانند  (1

 . باشدقطع سرفه و عدم وابستگی به دستگاه ونتیالتور می

از ترخیص بیمار از بیمارستان و مراجعه به خانه، بیمار باید همچنان به مدت  الزم به ذکر است پس 

 .روز در خانه قرنطینه باشد و در صورت بروز مجدد عالئم مجددا به بیمارستان مراجعه کند 14

 بدست باشد داشته وسویر این شیوع روی بر تاثیری هوا شدن گرم اینکه بر مبنی اطالعاتی تاکنون (2

 سال سرد های ماه در بیشتر آنفلوانزا و سرماخوردگی عوامل مثل ها ویروس از بعضی نیامده است.

 .نشوند بیماری باعث سال دیگر های ماه در که تنیس معنی بدان این اما ،شوندمی بیماری باعث

 دهدمی نشان مطالعات ماند. می زنده سطوح روی بر SARS-CoV-2 مدت چه که نیست مشخص هنوز (3

 سطح، در صورت شک به آلودگی یک. بمانند سطوح بر روی روز چند تا ساعت چند برای است ممکن

 زدن دست ازنها، دقت شود تا پس از لمس آحتما  تمیز گردد و کننده عفونی ضد مواد با الزم است

 .شود جلوگیری بینی و دهان چشم، به

 فارماکوتراپی:مالحظات 

وجود ندارد. برخی  SARS-CoV-2در حال حاضر هیچ درمان اختصاصی برای پیشگیری یا درمان  (1

 . هستند کارآزمایی های بالینیاز درمان های اختصاصی در حال گذراندن 

توانند مضر ندارند و حتی می SARS-CoV-2مداخالت زیر، در حال حاضر جایگاهی در درمان 

 باشند:

 مصرف فرآوره های گیاهی و سنتی ▪

 حداکثر محافظتپوشیدن چندین ماسک بر روی هم برای ایجاد  ▪

 خوددرمانی با آنتی بیوتیک ها ▪

و در حال حاضر  می کندایجاد ن SARS-CoV-2واکسیناسیون علیه پنومونی، محافظتی علیه  (2

 .تندبر روی کشف واکسن علیه آن هسدر حال پژوهش محققین 

افراد در تمام سنین می توانند مبتال به این ویروس گردند. با این حال سالمندان و افراد پرخطر  (3

 .قرار دارند  SARS-CoV-2وز عوارض شدید ناشی از و در معرض خطر، در ریسک بیشتری برای بر

تواند عالمت شایعی نباشد، با توجه به اینکه در بیماران پر خطر )بیماران با نقص ایمنی( تب می (4

 .است تمامی این بیماران در صورت وجود سایر عالئم، به مراکز منتخب ارجاع داده شوندالزم 

و داروهای کلروکین و هیدروکسی کلروکین  داروهای ضد آنفلوانزا )اعم از اسلتامیویر و آمانتادین( (5

 .ندارد CoV-SARS-2از   یالکسیپروفهیچ جایگاهی در 
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الزم است داروسازان در نظر داشته باشند با توجه به دوره کوتاه درمان با اسلتامیویر و  (6

عدد قرص، در اختیار بیمار قرار  10روز( بیشتر از  5بار در روز و به مدت  2کلروکین )هیدروکسی

 .ندهند

مطالعات و به استناد  یفوق بر اساس برخ یکه اگر چه داروها دیتوجه داشته باش: تاکید مجدد

در  زیتجو یبرا رالیوا یهاعفونت ریو کاربرد آنها در سا یاطالعات موجود در خصوص اثربخش

 مارانیب نیآنها در ا یدر خصوص اثربخش یشوند، ول یم هیتوص زین (COVID-19) دیجد یکرونا

 (Evidence based medicine)بر شواهد  یوجود ندارد. مطالعات و طبابت مبتن یاتفاق نظر قطع

 هیتوص ی. لذا به طور جدرندیقرار گ یدرمان یها هیپروتکل ها و توص یادامه اجرا یمبنا دیبا

وزارت بهداشت، نسبت به  دییو مورد تا یرسم یهمکاران داروساز با استناد به راهنماها شودیم

 یماریب نیدر ا دیجد یدرمانها ریسا ایداروها و  نیدر خصوص کاربرد ا داطالعات خو یبروزرسان

 .ندیاقدام فرما

داروی ضد التهاب غیر استروئیدی پیشنهادی به منظور کاهش درد و تب در بیماران سرپایی،  (7

 mg/day 1250دوز این دارو در بیماران با عملکرد طبیعی کلیوی،  حداکثرباشد. ناپروکسن می

 .است

آ،  نیتامیو ،ید نیتامیو وم،یسلن نک،یز ،یس نیتامیاز مکمل ها شامل و چکدامیه یبطور کل (8

کورونا  یریشگیدر پ ینقش یو ... بصورت اختصاص نگیس نیج ل،یزنجب ن،یکورکوم ناسه،یاک

در  ومیآ، سلن نیتامیو ،یس نیتامیو ،ید نیتامیو ن،یور مشخص کمبود پروتئبط ی. ولندارند

در خصوص این ویروس، هستند.  لیدخ یمقابله با هر عفونت یبرا یمنیا ستمیسناتوان کردن 

مطالعات ادامه دارد و قاطعیتی در این خصوص وجو ندارد و بعضا نتایج متفاوتی نیز گزارش شده 

و در عین  ،شود یم هیتوصآنها در افراد  با کمبود  تنهامکمل ها  نیبه مصرف ا هیپس توصاست. 

همچنین باید . میمکمل ها باش نیاز اندازه ا شیاثرات سوء مصرف ب همواره باید مراقبحال، 

 .به مکمل ندارند ازیسالم ن هیاغلب افراد با تغذبخاطر داشت، 

 .است همراه غذا تجویز شود رتحمل گوارشی بهت رکپسول اسلتامیویر به منظو (9

 .کلروکین بهتر است همراه غذا مصرف شده و شکسته یا خرد نشودقرص هیدروکسی   (10
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 برای ساخت فرموالسیون های شستشوی دست در داروخانه: WHOدستورالعمل 

 مواد مورد نیاز )ساخت مقادیر کم(

 2 ونیفرموالس مواد 1مواد فرموالسیون 

 %96اتانول  •

 %3هیدروژن پراکسید  •

 %98گلیسرول  •

آب مقطر استریل یا جوشانده  •

 شده

 % 8/99ایزوپروپیل الکل  •

 %3هیدروژن پراکسید  •

 %98گلیسرول  •

آب مقطر استریل یا جوشانده  •

 شده

در آب و  در صورتی که زین امولینت ها ریشود، اما سا یاستفاده م مرطوب کننده: به عنوان سرولیگل •

 جادیاباشند، ایمن باشند و باعث به طور گسترده در دسترس  باشند،ارزان قابل امتزاج باشند، الکل 

 ند.ریمورد استفاده قرار گدر فرموالسیون مراقبت از پوست  یتواند برا یمنگردند،  تیحساس

شود و  یموجود در محلول استفاده م ییایباکتر یکردن اسپورها رفعالیغ ی: برادروژنیه دیپراکس •

 .ستین هادست کردن یضد عفون یبرا یمؤثر ماده

 ریغ یبرچسب زده شود و در صورت بلع تصادف دیبا ونیهر دو فرموالس یبرا یاضاف یهر گونه افزودن •

 .باشد یسم

. این ماده نباید سمی باشد و اضافه شودبه منظور تمایز از سایر مایعات  یماده رنگ کیممکن است  •

شود. ن هفرآورد یکروبیضد م تیتداخل با خاص ای تجزیهباعث حساسیت پوستی ایجاد کند. همچنین 

 شود. ینم هیتوص کیآلرژ یخطر بروز واکنشها لیها به دلرنگ ایافزودن عطرها عموما، 

 لیتری: 10ساخت فرآورده 

 دار مناسب هستند. چیپ یبا درپوش ها یتریده ل یکیپالست ای یا شهیش یها یبطر

 میزان توصیه شده از فرآورده: •

 (%75وپیل الکل ر)محلول ایزوپ 2 ونیفرموالس (%80)محلول اتانولی  1فرموالسیون 

 لیترمیلی 8333:  %96اتانول  •

 لیترمیلی 417: %3هیدروژن پراکسید  •

 لیترمیلی 145: %98یسرول گل •

 میلی لیتر 10000ار کافی تا به مقد *آب •

 لیترمیلی 7515%:  8/99ایزوپروپیل الکل  •

 لیترمیلی 417: %3هیدروژن پراکسید  •

 لیترمیلی 145: %98گلیسرول  •

 لیتر میلی 10000 تا کافی مقدار به *آب •

 * آب مقطر یا آب جوشیده سرد شده
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 روش ساخت گام به گام: •

مورد  الکل. 1

استفاده در 

در  والسیون،فرم

مخزن  ایبزرگ  یبطر

درجه مشخص تا 

 .شود ختهیر شده

  

مخزن  ای یسپس بطر. 4

 لیآب مقطر استر دیرا با

سرد شده  دهیآب جوش ای

 رساند. تریل 10 به حجم

 یچیدرپوش پ ایدرب . 5

در اسرع وقت پس از  دیبا

 ایمخزن  یرو یآماده ساز

قرار داده شود تا از  یبطر

 گردد. یریجلوگ ریتبخ

 

 دیپراکس. 2

با استفاده  دروژنیه

 استوانه مدرجاز 

 .اضافه شود

 

 

کان دادن محلول با ت. 6

 خلوط گردد.م ،آرام

 
با  سرولیگل. 3

استفاده از استوانه 

ضافه شود. از مدرج ا

 سرولیآنجا که گل

است  سکوزیو اریبس

 استوانه وارهیو به د

 ،چسبدیمدرج م

 یآن را با مقدار دیبا

 ای لیآب مقطر استر

سرد  دهیآب جوش

شده شستشو داد و 

 ای یسپس درون بطر

 کرد. یمخزن خال

 

بالفاصله محلول را در . 7

 ی)مثالً بطر ییظروف نها

 500 ای 100 یکیپالست

 می( تقسیتریل یلیم

 72را  هایگردد و بطر

ساعت قبل از استفاده در 

 نی. ادیقرار ده نهیقرنط

شود تا  یکار باعث م

هرگونه اسپور موجود در 

 نیهااز ب یبطر ایالکل 

 برود.
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 فرآورده نهایی •

 2 ونیفرموالس 1فرموالسیون 

 غلظت نهایی

 (v/v) %80اتانول  •

 (v/v% ) 125/0هیدروژن پراکسید  •

 (v/v% ) 45/1گلیسرول  •

 غلظت نهایی

 (v/v) %75ایزوپروپیل الکل  •

 (v/v% ) 125/0هیدروژن پراکسید  •

 (v/v% ) 45/1گلیسرول 

 

 اطالعات عمومی: •

 :استشامل موارد زیر معموال و  یمل یمطابق با دستورالعمل ها دیبابرچسب زدن 

 داروخانه/آزمایشگاه نام (1

 WHOشده توسط فرموالسیون شستشوی دست توصیه  (2

 "یاستعمال خارج یفقط برا"قید عبارت  (3

 "از تماس با چشماجتناب  عبارت قید (4

 "نگهداری شود لدور از دسترس اطفا عبارت قید (5

 انهخود داروخ (batch number)سری ساخت و  دیتول خیتار (6

میزان مورد نظر از فرآورده را بر روی سطوح یا دست ها استفاده کنید. دستان خود را استفاده: روش  (7

 تا زمان خشک شدن، مالش دهید.

 دروژنیه دیو پراکس سرولی، گلزوپروپانولیا/: اتانولاتبیترک (8

 .نگه داریداز شعله و گرما دور قابل اشتعال:  (9

 

 نحوه تولید و ذخیره سازی: •

. در صورت پذیردخنک  ای 1مطبوع هیتهو با ییهااتاق در دیبا یساز رهیو ذخ دیتول ،آل دهیدر حالت ا (1

 .ستیمجاز ن گاریس استعمال ایشعله برهنه  اتاق ها نیا

در داروخانه  ای یبصورت محل تریل 50از  شیب یریدر مقاد دینبا WHOفرموالسیون های شستشوی  (2

 .شود دیتول یتخصص هیمطبوع و تهو هیفاقد تهو یمرکز یها

 گرادیدرجه سانت 10 ی زیردر دماهاحتی قابل اشتعال است و ممکن است  اریبس %96از آنجا که اتانول  (3

گردد. نقطه اشتعال  قیرق مورد نظرتا غلظت  ماًیمستق دیبادر پروسه تولید اتانول  نیز شعله ور گردد،

 
1 Air conditioning 
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درجه  19گراد و  یانتدرجه س 5/17 بترتی به( v/v) ٪75الکل  لیزوپروپای و( v/v) ٪80اتانول برای 

 این محلول ها جدا باید اجتناب کرد. لذا از نزدیک کردن منبع احتراق به .باشدمی گرادیتسان

و محصول  هیمواد اول یساز رهیذخمحل در  دیبا یمحل یو الزامات قانون یمل یمنیا یدستورالعمل ها (4

 .شود تیرعا یینها
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 SARS-CoV-2 به آلوده اءیاش یآلودگ یکننده برا یمواد ضد عفون ستیل

 یمواد مصرف نوع ضد عفونی عامل عفونی

 %75(، الکل 1000mg/Lهای حاوی کلر )ضدعفونی کننده سطوح محیطی

مواد جاذب یک 

 بار مصرف

 دست
 یهاکننده یضدعفونضدعفونی کننده های حاوی الکل، 

 ، هیدروژن پراکسیدکلر یحاو

 ، هیدروژن پراکسید%5/0ضدعفونی کننده های حاوی ید  پوست

 %5/0ضدعفونی کننده های حاوی ید  مخاطات

 اکسید، هیدروژن پراکسیداستیک اسید، کلرین دی پارا 

 آالینده ها

(، mg/L 20000-5000ضدعفونی کننده های حاوی کلر )

 جاذب یکننده حاو دیپودر سف ایکننده  یپودر ضد عفون

 آب

منسوجات مانند 

 لباس و ملحفه
 (500mg/Lکلر )های حاوی ضدعفونی کننده

 اتیلن اکساید نسخه

 

لیست وسائل مورد نیاز حفاظت فردی در داروخانه های منتخب که تحویل داروهای 

 :می شودسرپایی بیماران در آنها انجام 

 ماسک جراحی برای بیمار عالمت دار (1

 و گان برای داروساز ماسک جراحی، شیلد، عینک  (2

 کیسه های نایلونی برای دفع ماسک بیماران (3

 سطل زباله درب دار با برچسب زباله عفونی برای دفع بهداشتی اقالم فوق (4

 یه الکلی مخصوص دست و سطوحمایع ضدعفونی کننده با پا (5

 صابون مایع به مقدار کافی در دسترس پرسنل (6

بار کلیه سطوح و فضای مرکز مطابق دستورالعمل گندزدایی و ضدعفونی  1الزم به ذکر است حداقل روزی 

 .شود
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