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 مقدمه:

اگرچه بسیاری از  Covid19 امروزه تغییرات زیادی در عالم بشریت و با سرعت درحال وقوع است. ظهور ویروس نوپدید

لکن به قول  ،رد ساختکشورهای جهان را به شدت تحت تاثیر قرار داد و میلیاردها دلار ضرر و زیان به اقتصاد جهانی وا

توان یک فرصت جست! فرصتی که این بحران به ما ارزانی داشت این بود آور ما سردار سلیمانی در هر بحرانی میشهید نام

کم در که کمگذشتگی روحیه ایثار و از خود ،ها بودها و شهادتو رشادتدیگر تداعی کننده ایام دفاع مقدس که یک بار 

بار دیگر در وجود و دستان شفابخش مدافعان سلامت مردم این مرز و بوم قوت و مان بود یکمیانحال رخت بربستن از 

رغم شان دمیدند و علیشان که با روح لطیف خود در کالبد بیمارانظهور یافت. عزیزانی که نه تنها با جسم و سلامتی

شان ارزانی داشتند. تعداد شادی و امید را به بیمارانه از خانواده خود موجی از انرژی، کاخوابی و دوری جانخستگی و بی

از موارد کادر درمانی کشور ثابت کردند اگرچه در بسیاری  زیادی از پزشکان وکادر درمانی به شرف شهادت نائل آمدند و

تا آخرین  است و پویا مردی زنده وجوان گذشتگی وروحیه ازخود ،و بوم ها قرار گرفتند لکن هنوز در این مرزیمهرمورد بی

بالینش شادی  شان بوده و بر سوگندی که خوردند وفادار ماندند. هنگامی که بیماری شفا یافت برنفس در خدمت مردمان

ها و زحمات نتوانستند جان بیمار دیگری را حفظ کنند بر بالینش اشک و آه سردادند. برخی کردند و وقتی با همه تلاش

هیچ  ز این مرزو بوم به علت ابتلا به کرونا به کام مرگ رفتند غریبانه فوت کرده و دفن شدند ومعتقد هستند که مردمانی که ا

-های شبانهمجاهدت ها ورغم تلاشهای ما کادر درمان بودند...که علیعزاداری نداشتند لکن به نظر بنده اولین عزادار فوتی

رغم همه ها گریستند. در این میان مردم غیور و نستوه ما علیشان ساعتجان بیمارانجان یا بیروزی در کنار پیکر نیمه

های نقدی و غیر نقدی درکنارمان بودند و این ناجوانمردانه با انواع کمک های غیرمنصفانه وتحریمها و کاستی مشکلات و

داشتن چنین  عنوان یک خادم کوچک ازهای بحران کرونا. اینجانب بهحضور باشکوه لحظات شیرینی بود برای تلخی

روز تولد امیدوارم خداوند منان به حق همه مقربین درگاهش، ماه شعبان که ماه سال بالم وهمکاران جان برکفی به خود می

سوز قرار داده و به همه خادمین و باشد را ماه پایان این بلای خانمانمنجی عالم بشریت حضرت ولی عصر روحی فداه می

توفیق خدمت و عزمی جزم در مسیر ارائه خدمت ارزانی  کسوتی که هستند صحت و عافیت و ومدافعان سلامت در هر لباس 

-های داغدار بخصوص خانوادهمان شفای عاجل و به خانوادهخصوص بیماران هموطندارد. به همه بیماران در سراسر گیتی به

    اجرعظیم عنایت فرماید. صبر و ،های شهدای سلامت

 

 

 موراللهم اجعل عواقب ا

 دکتر امید براتی

 آبادمدیرعامل بیمارستان شهدای یافت
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 اول فصل                                   
 معرفی بیمارستان
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 معرفی بیمارستان

توسط  ه.ق. 1320 درسال های عمومی مجهز است کهتانتهران از جمله بیمارس آبادافتی یشهدا مارستانیب

ساله در  56با قدمت  مارستانیباین  .دیگرد وقف یخدمات درمان ارائه یراستا در انییفرمانفرما یمرحوم محمدول

 یپزشک تحت پوشش دانشگاه علوم 1373سال  درکه  دارد قرار تهران شهر شهرداری 12 کیمنطقه استراتژ

 باشد. تخت فعال می 136تخت مصوب آن،  200اکنون از مجموع و  گرفت قرار رانیا

 -های: ایزوله تنفسی فشار منفی، اورژانس جنرال، اتاق عمل، دیالیز، جراحیدر حال حاضر این مرکز دارای بخش

و  BICU، )زایشگاه L.D.R (، زنان و زایمان، ICU1,2، حاد سوختگی، POST-CCU ،CCUداخلی، 

اخلی، جراحی عمومی، عفونی، قلب، چشم پزشکی، گوش و حلق و بینی، اطفال، های تخصصی: دکلینیک

ارتوپدی، روانپزشکی، زنان و زایمان، داخلی مغز و اعصاب، جراحی مغز و اعصاب، اورولوژی، جراحی پلاستیک 

-یو پزشکی عمومی م ، فوق روماتولوژیترمیمی و سوختگی، کلینیک درد، فوق اندوکرینولوژی، فوق نفرولوژی

 باشد.

جناب آقای دکتر امید براتی مدیر عامل و دکتر مجید امینی رورانی معاونت اجرایی بیمارستان را بر در حال حاضر 

 عهده دارند.
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 مخاطره اپیدمی

صورت سالانه در کمیته مدیریت خطر  ها بهروزرسانی آنباتوجه به شناسایی مخاطرات بیمارستان، امتیازدهی و به

به عنوان دومین مخاطره محتمل سال جاری انتخاب شد. از طرفی به دلیل وجود بخش  اپیدمیو بلایا، حوادث 

های واگیردار مانند: ابولا، آنفولانزای ایزوله تنفسی و تجارب قبلی بیمارستان در پذیرش موارد متعدد بیماری

H1N1 بر این نوع مخاطره ضروری به نظر میو...،  وجود برنامه مشخص جهت مدیریت و مواجهه هرچه بهتر در برا

 رسید.

سازی اقدامات و گردآوری ای به مستند، توجه ویژهCOVID_19در جهت تحقق این هدف، از همان ابتدای بحران 

های مختلف مدیریت بحران، تشخیص و درمان، ایمنی و بهداشت شد تا بتوان در آینده تجارب بیمارستان درحوزه

دهی و سرعت بخشیدن به های مشابه و نظمارزشمند جهت مدیریت هرچه بهتر بحراناز آن به عنوان منبعی 

 اقدامات استفاده کرد.

 12: پنج مخاطره اول بیمارستان در بازنگری سال 1ی جدول شماره

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مخاطرات محتمل ردیف

 قطع برق 1

 اپیدمی 2

 حوادث شیمیایی 3

 قطع گازهای طبی 4

 زلزله 5
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 تنفسی فشار منفیایزوله 

ها از راه قطرات تنفسی موجود در هوا، و انتقال آن COVID_19های تنفسی از جمله اساس ماهیت بیماریبر 

وجود بخش ایزوله فشار منفی با تهویه مناسب جهت کنترل هوای اتاق بستری بیماران و ممانعت از خروج آن 

؛ شد افتتاح 1322در سال  آباد کهتان شهدای یافتبیمارس یتنفس زولهیبخش ا باشد.بسیار حائز اهمیت می

به نحوی که باشد. یم اتاق 2 نیاختلاف در فشار هوا بتخت جهت بستری بیماران است. این بخش دارای  5دارای 

ها اتاق رونیهوا به ب انیجر ورود از و به این دلیل نسبت به بخش مجاور دارد یفشار کمتر ،یتحت فشار منف اتاق

های تنفسی روسلهز به فیلتر هپا با قابلیت حذف آئمج این بخش . همچنینشود یم یریمجاور جلوگ یهاو بخش

 شود.  باشد که باعث افزایش کیفیت هوا میمی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 بیمارستان شهدای یافت آباد  

 

8 

 

 : اسامی مسئولین بیمارستان2جدول شماره 

 

 

 

 

 سمت نام و نام خانوادگی مسئول ردیف

 مدیر عامل دکتر امید براتی 1

 معاون اجرایی مجید امینی رورانیدکتر  2

 معاون درمان دکتر فروغ امیری نژاد 3

 مدیر پرستاری سکینه نژاد فاضل 4

 مسئول فنی دکتر مرضیه دادپی 5

 رئیس امور مالی موسی صفری 6

 رئیس امور اداری محسن حدادی 7

 مدیر اقتصاد درمان دکتر یاسر جویانی 8

 شت حرفه ای و دبیر کمیته مدیریت خطرمسئول بهدا مهندس فرناز میثمی 9

 سوپروایزر کنترل عفونت فریبا ابراهیمیان 11

 سوپروایزرآموزش بالینی لیلا شفیعی 11

 مسئول حراست محمد اصغری 12

 مسئول مدارک پزشکی رقیه بدرخانی 13

 مسئول آمار مریم طالقانی 14

 مسئول بهبود کیفیت وحیده آزادی 15

 مسئول تجهیزات پزشکی داییمهندس الهام ف 16

 مسئول تاسیسات مهندس محمد حسین آبک 17

 مسئولین تغذیه سمیه کمالیان _مسعود بهفر  18

 مسئول بهداشت محیط مهندس زهرا پورمند 19

 ITمسئول  الهه نوریمهندس  21

 مسئول آموزش غیربالینی زهرا ملکی 21

 مسئول روابط عمومی فاطمه قراقیه 22

 مسئول ترخیص ه حیدری بازاردهیمعصوم 23
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 مختلف قبل از بحران یهادر حوزه مارستانیب هایچالش یکل یبررس: 3ی جدول شماره

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 وضعیت موجود حوزه بررسی

 نیروی انسانی

 کمبود پزشک متخصص عفونی

 تخصص ریهفوق عدم وجود پزشک 

 ICU(Intensivist) فقدان پزشک متخصص 

 ری با توجه به تعداد تختکمبود نیروی پرستا

 فضای فیزیکی
 کمبود ظرفیت بستری بخش ایزوله تنفسی

های مجزا جهت تریاژ نامناسب بودن طراحی ساختمان اورژانس و نداشتن ورودی

 جداگانه

 تجهیزات

 SCAN  CTفقدان دستگاه

 عدم کفایت ظرفیت اکسیژن باتوجه به نوع بحران

 اکسیژن کمبود تعداد سیلندرهای پرتابل

 Bipap و  Cpapغیرتهاجمی مثل های فقدان سیستم

 CRفقدان دستگاه 

 کمبود دستگاه ونتیلاتور، ساکشن، مانیتور

 متر، ترمومتر دیجیتالکمبود پالسی اکسی

 در بیمارستان PCRنداشتن تجهیزات لازم جهت جوابدهی آزمایش 
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 دوم فصل                                   
 مدیریت بحران
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 حادثه  یسامانه فرمانده

 شدن تیم بحرانباش بیمارستان و فعالآماده
دانشگاه، بیمارستان  EOCبا شیوع بیماری کرونا و مشاهده موارد مشکوک در کشور، با دستور وزارت بهداشت و 

باشد، به عنوان نیر می WHOفی که مورد تأیید آباد به دلیل وجود بخش ایزوله تنفسی با فشار منشهدای یافت

 باش درآمد.اولین مرکز بستری بیماران کرونا انتخاب و به حالت آماده

، با دستور فرمانده حادثه، مدیرعامل بیمارستان جلسه اضطراری بحران کرونا با EOCبلافاصله پس از اعلام 

های مدیریتی چارت فعال رستان تشکیل و قسمتی چارت بحران و مدیران ارشد بیماتیریمد یهاباکسحضور 

 شد.

 در این جلسه مقرر گردید :

 های جنرال تعطیل و فقط بیماران تنفسی و مشکوک به کرونا پذیرفته شوند.درمانگاه .1

 اتاق عمل و اعمال جراحی الکتیو کنسل شود.  .2

مرخص و سایر بیماران  تر تخلیه شوند، بیماران قابل ترخیصهای بستری عادی و ویژه هرچه سریعبخش .3

 به بیمارستان دیگری اعزام شوند.

 عفونی جهت بیماران کرونامثبت آماده شوند. ICUبه عنوان  CCU , POST CCUبخش  .2

 ها مورد ارزیابی قرار گیرد و نواقص احتمالی برطرف گردد.امکانات و تجهیزات بخش .5

 لوازم حفاظت فردی به تعداد کافی تهیه شود. .6

 های مرتبط هماهنگی شود. باش تخصصستان جلسه اضطراری گذاشته شود و برای آمادهبا پزشکان بیمار .7
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دانشگاه، با دستور  EOCبا اعلام وضعیت قرمز از جانب  01/12/12مورخ    12/ د/30656/130براساس نامه شماره 

فعال و بلافاصله جلسه اضطراری بحران کرونا با حضور تمامی  فرمانده حادثه کل چارت مدیریت خطر بیمارستان

 .اعضای چارت تشکیل شد

ریزی دقیق و ه به بروز بیماری کرونا و شرایط بحرانی جامعه، مدیر عامل بیمارستان برنامهججلسه، با تو در این

مارستان در خصوص نحوه هماهنگی کامل را به کلیه مسئولین متذکر شدند و مقرر شد که دستورالعمل اجرایی بی

ریزی شود که از ازدحام بیماران پیشگیری و بیماران بستری با ای برنامهمقابله با بحران کرونا تدوین شده و به گونه

 شیافزا ،یانسان یروهای: ن نهیدر زم یآمادگ ی وهماهنگ شرایط مساعد تعیین تکلیف شوند همچنین جهت

 مارانیو ب نیمراجعی و ساماندهی لوازم حفاظت فرد نیتام ،یزشکپ زاتیتجه شیافزا ،یکیزیف یفضا تیظرف

 مارستانیب تیوضع یدهارشد جهت گزارش رانیبا حضور مد یشد روزانه جلسات تصمیمات لازم گرفته شد و قرار

 . گردد لیجهت رفع موارد قابل بهبود تشک یزیرو برنامه



 بیمارستان شهدای یافت آباد  

 

03 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 بیمارستان شهدای یافت آباد  

 

04 

 

های درگیر در بحران مثل مدیریت نیروی انسانی، زار شده، پیرامون کلیه جنبهدر مجموع جلسات متمادی برگ

فضای فیزیکی، تامین تجهیزات و اقلام ضروری، اصلاح و تسهیل فرآیند تریاژ، تشخیص و بستری، ترخیص. 

امه ریزی ها برنآموزش و پیگیری پس از مرخیص بیماران بحث و تبادل نظر انجام شد و جهت ارتقاء روند انجام آن

 شد.

کافی درمورد ویروس و  نحوه درمان و کنترل آن در راستای  هاینوظهوربودن بیماری و عدم وجود یافتهبا توجه به 

های پزشکی بیمارستان اقدامات بندی نظرات علمی تیمهای صادره از وزارت متبوع و با جمعدستورالعمل

 گرفت.قرار می بازنگریمورد ارزیابی و  "مدیریتی و اجرایی مکررا
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 یکیزیف یفضا تیریمدافزایش ظرفیت و 

با توجه به سرعت بالای شیوع این بیماری و احتمال افزایش تعداد مراجعین و مبتلایان، بحران  یدر همان ابتدا

ها جهت بخشافزایش ظرفیت فضای فیزیکی و استفاده از سایر  علاوه بر تجهیز نمودن ایزوله تنفسی، اقدام به

 بستری این بیماران در دستور کار بیمارستان قرار گرفت.

در  ریاقدامات زستان در تمام جلسات، ربیما مدیرعامل حضور مستقیمو مدیریت خطر  تهیکم بیتصو بالذا 

 :صورت گرفت یکیزیف یفضا تیظرف شیافزا یراستا

 

 یبستر یبخش ها هیخلهماهنگی با پزشکان جهت تعیین تکلیف بیماران غیرکرونایی و ت .1

  و در صورتی که قابل ترخیص نیست به بیمارستان دیگری منتقل شوند( مارانیب صیترخ)  

  ویالکت یاعمال جراح هیلغو کل .2

 COVID_19 مبتلا به مارانیب زولهیو استفاده از آن به عنوان بخش ا  ICU2 بخش هیتخل .3

 موارد مشکوک یت بسترجه هااین بخش و اختصاص  POST_CCUو    ICU1 بخش هیتخل .2

  ی که نیاز به حمایت تنفسی ندارند.موارد مشکوک یجهت بستر یبخش جراح یسازآماده .5

 COVID_19 مارانیب رشیبه عنوان مرکز پذ یدرمانگاه تخصص استقرارها و کینیکل یلیتعط .6

 هاسایر بیمارستانبه  مارانیو انتقال ب زیالیکردن بخش د لیتعط .7
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 پرسنل یروان یهاتیو حما یسانان یروین تیریمد

  به دلایل زیر بیمارستان با چالش های متعددی در زمینه منابع انسانی و کمبود شدید نیروی انسانی مواجه بود: 

تعداد و چیدمان نیرو بر اساس شرایط عادی تنظیم شده و پاسخگوی شرایط بحران که تعداد زیادی از  .1

 .نبودد، شهای عادی به تخت ویژه تبدیل میتخت

ای و قرارداشتن در گروه پرخطر از برنامه بارداری یا بیماری زمینه لیبه دل یاز پرسنل کادر درمان یعدادت .2

 حذف شدند.

 شان را ترک کردند.شیفت ینداشتن تعهد کار ایو شدید  احساس ترس  بعضی از پرسنل به دلیل .3

و  یاز لحاظ روح ادیز یفشار کار لیدل به زیبودند ن یکه فداکارانه مشغول خدمت رسان یپرسنل متعهد .2

 داشتند. یشتریو توجه ب تیبه حما ازیبودند و نشده  رتریپذبیآس یجسم

 قرنطینه شدند. به دنبال آن  پذیر و دلسوز دچار بیماری وای از پرسنل مسئولیتعده .5

ه به تعداد پزشکان متخصص عفونی نسبت به حجم بالای مراجعین کم بود و دانشگاه هم با توج .6

 ها کمک گرفته شد.ها، نتوانست نیروی کمکی بفرستد و از سایر تخصصدرگیرشدن همه بیمارستان

 گرفت.ارائه حجم بالای گزارشات و آمارهای متعدد نیز ساعات زیادی از وقت پرسنل را می .7

از  شیب موجود لپرسن یو معنو دیما یهاقیو تشو یو روان یآرامش روحنیروی جدید و ایجاد  نیمأت رو نیاز ا 

 .قرار گرفت مارستانیب نیمورد توجه مسئول شیپ
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  و رفاه نیروی انسانی: تیریجمله اقدامات صورت گرفته در جهت مداز 

 یرویو ن  ICU )استفاده از متخصص ه،یمشاوره آنکال متخصص ر) پزشک یرویجهت جذب ن اقدام .1

  روزه( 21نفر قرارداد  7پرستار )

 ازیمورد ن یهادر قسمت یبانیو پشت یادار یروهاین یریکارگ به .2

  یروان یهاتیدر کنار پرسنل جهت حما مارستانیروانپزشک ب یمحمد دکتر گل استقرار .3

با هدف  یدکتر گلمحمدشان و وتیم همراه  انیدکتر رسول توسط خانمها از بخش دیجلسه و بازد یبرگزار .2

 کارشناسی در این حوزه استفاده از نقطه نظرات

 در کنار پرسنل استیو ر تیریمد میت حضور .5

 پاداش به پرسنل در دو نوبت و کارانه تا ماه بهمن پرداخت .6

  ازیاسکان پرسنل در صورت ن یبرا یبخش حاد سوختگ یفضا یساز آماده .7

با خطر کمتر )غرفه  ییهاطیها در محآن یریکارگهب ایباردار و پرخطر  یدرمان یروهاین فتیش حذف .2

 آموزش(
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  یپرسنل و بالاخص پرسنل درمان هیتست کرونا جهت کل شیآزما انجام .1

 پرسنل های غیرضروریمرخص لغو .10

از جمله اتاق عمل و زنان  مارستانیمختلف ب یهابخش یروهایو استفاده از ن یپرستار یروین تیریمد .11

 ییکرونا مارانیب یدارا یهادر بخش ییماما

  هابه بخش لیو تحو یدرمان یهادر بخش میملا یهانگجهت پخش آه یدستگاه صوت یتعداد هیته .12

  یتنفس زولهیپرسنل بخش ا یبرا ونیزیتلو هیته .13

 یرفاه لیو وسا ونیزیمحل استراحت پرسنل به تلو زیتجه .12

 هاآن تیحما جهتشدند  ماریکه ب یبه منزل پرسنل هیتغذ جیو ارسال پک هیته  .15

   مارستانیبه پرسنل ب لیو تحو نیریبا مشارکت خ  هیتغذ جیپک هیته  .16
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  یپزشک زاتیتجه حوزه در کمبودها نیتام

 CT SCANدستگاه 

  COVID_19 ها در تشخیص بیماریجزء اصلی ترین آیتمترین کمبودها در زمینه تجهیزات پزشکی که از مهم

 در بیمارستان بود.  CT SCANباشد، فقدان دستگاه نیز می

پرتابل سپاه  CTترین زمان ممکن، دستگاه شده توسط مسئولین بیمارستان، در کمهای انجام براساس پیگیری

پاسداران با همکاری ستاد نیروهای مسلح جهت تشخیص بیماران در بیمارستان مستقر شده که توسط ریاست 

 محترم دانشگاه هم مورد بازدید قرار گرفت .
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 افزایش ظرفیت اکسیژن ساز

 20عدد سیلندر  25از طریق  مجموعأ بود که Lpm 27272بیمارستان  مصرف اکسیژنظرفیت ی در شرایط عاد

 12که حداکثر  شدمی تأمینلیتری  230مخزن  دولیتری و  5عدد  10لیتری،  10عدد  10لیتری،  20عدد  5لیتری، 

 عدد سیلندر همزمان قابلیت استفاده داشتند. 

 یمارستان در شرایط عادی و بحرانظرفیت مصرف اکسیژن ب: 2ی جدول شماره

شرایط بحران  شرایط عادی بخش )تعداد تخت( ردیف
COVID_19 

37*10=370 تخت( 37بخش ویژه ) 1 Lpm 1000=10*100 Lpm 

6*2=22 تخت( 6)اتاق عمل جنرال  2  Lpm 16=2*2  Lpm 

12*5=10 تخت( 12)اورژانس  3 Lpm 10=5*12 Lpm 

5*2=10 تخت( 5)ریکاوری  4 Lpm _ 

20*3=60 تخت( 20)سوختگی  5 Lpm _ 

10*1=01 تخت( 10)دیالیز  6 Lpm _ 

12*3=22 تخت( 12)زایشگاه  7  Lpm 1=3*3  Lpm 

8 L.D.R (6 )6*3=12 تخت  Lpm _ 

22*1=22 تخت( 22)بستری  9  Lpm _ 

732*172=27272 جمع کل 11 Lpm 1332=172*1115 Lpm 

 

-ها به عنوان تخت ویژه استفاده میی تختاز کلیه "ینکه تقریبابا توجه به اCOVID_1 9 اما هنگام بروز بحران 

پاسخگوی نیاز  های موجود،تمام ظرفیت کارگیریبهوجود  شد که با Lpm 1332متوسط مصرف حدود ، شد

لیتری  500در نتیجه تصمیم برآن شد که یک دستگاه اکسیژن  ،بیمارستان با توجه به بستری بیماران تنفسی نبود

 .افزایش ظرفیت اضافه گرددنیز جهت 
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های تنفسی، ها به دستگاهبا توجه به افزایش ظرفیت فضای فیزیکی و تجهیز نبودن تعدادی از بخش همچنین

  اقداماتی جهت بالابردن کمیت و کیفیت تجهیزات موجود انجام گرفت.

 ازجمله اقدامات انجام گرفته :

 مارانیبه ب یصیارائه خدمات تشخ برای مارستانیپرتابل سپاه در ب CT SCANاستقرار  جهت یهماهنگ .1

 کرونا

 زاتیاز اداره کل تجه مارستانیب ازینمورد زاتیاز تجه یبخش نیمأت : 

 یولوژینمودن راد تالیجید یبرا CR و نصب لیتحو .1

 ، زایشگاه، اتاق عمل، ایزوله و...(L.D.R) توریدستگاه مان 10 لیتحو .2

 1عدد جراحی،  1عدد اتاق عمل،  ICU1 ،1عدد 2ها )خشوتخصیص آن به ب ساکشندستگاه  5تحویل  .3

 ها( CCUعدد  1عدد جراحی جدید، 

 و تخصیص آن به بخش  جراحی جدیدالکتروشوک تحویل یک دستگاه   .2

 )بخش های ویژه( لاتوریونت 5تحویل  .5

 (ICU2یک دستگاه اکوسونوگرافی پرتابل ) .6

 : موارد خریداری شده توسط بیمارستان 

  Bipap و  Cipap یهادستگاه .7

  N680عدد ونتیلاتور فیلیپس  1 .2

 عدد پالس اکسی متر انگشتی 2 .1

 عدد ترمومتر دیجیتال 2 .10

 لیتری با توجه به افزایش مصرف اکسیژن در بیمارستان  500یک دستگاه اکسیژن ساز  نیمأت درخواست 

 بیمارستان  CT SCANدستگاه  نیمأتپیگیری جهت  .11
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 یآموزش و توانمندساز

 پرسنل

-های گذشته در مقابله با بیماریهای ارزشمند بیمارستان تجربه پزشکان و پرستاران مرکز از سالفرصتیکی از 

در کشور آن زمان با شیوع هم و به کشور COVID_19 قبل از ورودبود.   H1N1های تنفسی از جمله آنفلو انزا و

پیشگیری و بهداشتی، استفاده خصوص نوع بیماری، نکات به کلیه پرسنل در تکمیلی های آموزش، نیزچین

 .داده شد بطور متناوب تئاتریآمفدر سالن صحیح از لوازم حفاظت فردی 

نصب  ،تهیه پمفلتها بصورت بخش به بخش، بعد از شیوع این ویروس به منظور جلوگیری از تجمعات، آموزش

های واتساپ بیمارستان، گروه های آموزشی در سایتقرارگیری فایل ها، استفاده از فضای مجازی مثل:پلاکارد

 ادامه پیدا کرد.ها بخش

کلیه پرسنل بیمارستان در سامانه جام فردی قرار  استفاده زمان فایل آموزشی و آزمون مجازی جهتهمچنین هم

 گرفت.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 بیمارستان شهدای یافت آباد  

 

13 

 

 مراجعین و بیماران

؛ که خود روری به بیمارستانضرنقش بسیار مهمی درکنترل مراجعات غی افرادسازی آموزش و آگاهاز آنجایی که 

کرد، اقداماتی در راستای آموزش مراجعین و بیماران صورت را ایفا می شدهای بسیار آلوده محسوب میجزء مکان

 گرفت که تا حد زیادی باعث کاهش مراجعه افراد با حال مساعد به بیمارستان شد.

 باشد:از جمله این اقدامات شامل موارد زیر می

 سازی مراجعین بدو ورود به بیمارستانجهت آگاهآموزشی برپایی غرفه  .1

 و بیماران ترخیص شده نیمراجع آموزش جهت یآموزش یهاپمفلت وتوزیع هیته .2

 مارانیب یرسانو نصب بنر جهت اطلاع هیته .3

 راه اندازی گروهی در واتساپ به نام بیمارستان با هدف اطلاع رسانی کلی به جامعه  .2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 بیمارستان شهدای یافت آباد  

 

14 

 

 COVID_19در بحران  ITت اقداما

 بهبود شبکه:

های شبکه و غیراستاندارد بودن توپولوژی شبکه اورژانس و درمانگاه بیمارستان و با توجه به فرسوده بودن کابل

Loop با موافقت مدیرعامل و معاون اجرایی محترم  زمان با پذیرش بیماران کرونایی،ها همشدن سوییچ

سازی رسانی به ارباب رجوع استانداردپذیرش بیماران و بهبود روند خدمتسرعت به منظور افزایش  بیمارستان،

ه تنفسی،کابل کشی همچنین با توجه به فرسوده شدن کابل شبکه ارتباطی به بخش ایزول شبکه انجام گردید.

 مجدد انجام شد.

 سخت افزار:

و همچنین اتاق پزشک   2واحد تریاژ  با توجه به افزایش تعداد بیماران مشکوک به کرونا در واحد اورژانس،

 گردید. زاورژانس از طریق سیستم کامپیوتر و شبکه تجهی

 نرم افزار:

این مرکز چندین بار بروزرسانی گردید و امکاناتی همچون پذیرش برخط بیماران و نیز  His در حوزه نرم افزار،

های تعدادی از گزارش COVID19بیماران  به منظور آمارگیری از ثبت بیماران مشکوک به کرونا انجام پذیرفت.

HIS های جدید جهت واحدهای آمار و مدارک پزشکی و ترخیص و داروخانه در نرم افزار ویرایش گردید و گزارش

 انجام گردید.و ارتباط گرفتن با نرم افزار پکس رادیولوژی CR پیگیری تنظیمات مربوط به دستگاه  ایجاد گردید.

 طراحی سایت:

 در سایت بیمارستان بارگزاری گردید. مربوط به کرونا و اخبار آموزشی فایل های
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 و کارکنان مارانیب هیتغذ تیریمد

رسان و همچنین لزوم تقویت سیستم ایمنی جهت پیشگیری و مبارزه با توجه به حجم بالای کاری پرسنل خدمت

 یم مسئولین تغذیه بهبود یافت. با این بیماری، برنامه رژیم غذایی پرسنل و بیماران با نظارت مستق

 از جمله اقدامات انجام شده در این راستا می توان به موارد زیر اشاره کرد :

غذای کلیه پرسنل و بیماران جهت جلوگیری از انتقال آلودگی در ظروف یکبارمصرف  21/11/12از تاریخ  .1

 آلومینیومی توزیع گردید.

 پُر درمانی که به طور مستقیم با بیماران در ارتباط بودند، هایرژیم غذایی کلیه بیماران و پرسنل بخش .2

 شد. پروتئین در نظر گرفته

مرغ به همراه یک واحد پنیر و کره و عسل و سه روز بیماران و پرسنل تخم یسه روز در هفته در صبحانه .3

 دیگر دو واحد پنیر به همراه عسل و کره توزیع گردید.

وعده عصر در نظر گرفته ن میانعدد خرما به عنوا 3حد شیر به همراه یک واحد شیر در صبحانه و یک وا .2

 .دشکه به بیماران و پرسنل توزیع می شد

وعده صبح به کلیه پرسنل، یک واحد همراه با ناهار به بیماران و روزانه سه واحد میوه، یک واحد میان .5

 .دگردیاران و پرسنل توزیع میپرسنل و یک واحد همراه با شام به بیم

 غذایی قرار گرفت.دوبار در هفته، در برنامه، توزیع ماهی .6

بتاکاروتن، و نارنج توزیع دارای  ترجیحاًغذای کلیه بیماران و پرسنل به همراه یک واحد سبزیجات پخته،  .7

 .گردیدمی

 شد.مینفره توزیع عدد ماست تک 2همراه غذای بیماران و پرسنل در هر وعده  .2

درمان و های بستری، مطابق با ضوابط تغذیه وزارت بهداشت، سنل در بخشتوزیع غذای بیماران و پر .1

 د.شآموزش پزشکی، انجام می

های بستری مراجعه به بخشها، به هیچ عنوان جهت دریافت غذای پرسنل و انتقال ت بخشاپرسنل خدم .10

 .کردندنمی

 . شدمیشارژ از نظر میان وعده ساعته،  22پاویون پزشکان مقیم به صورت  .11

 د.شکننده پایه الکلی، ضدعفونی می های ضدعفونیکلیه سطوح آشپزخانه به صورت مرتب با محلول .12

 .بود صی برای کارکنان کیترینگ الزامیاستفاده کامل از کیت حفاظت شخ .13
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 د.شبه صورت مداوم بر رعایت بهداشت دست و بهداشت فردی نیروهای کیترینگ نظارت می .12

 .نبود در آن مجازرستوران تعطیل و حضور پرسنل  .15

 .شدهای یکبارمصرف بسته بندی و درب آن به طور کامل پرس میچنگال قاشق و .16

 .شدیبندی تک نفره توزیع منان به صورت بسته .17

 .گرفتهای ضدعفونی دست و سطوح ، دستکش و ماسک به صورت فراوان در اختیار پرسنل قرار محلول .12

که پس از تحویل غذا به  رالی در همان بخش قرار گرفتعدد تهای ایزوله، یک جهت توزیع غذا در بخش .11

 د.شش، توسط نیروهای بخش توزیع میخدمات بخ

های بستری به بخش نیاز بیماران،آبجوش مورد تأمینلیتری جهت  20جوش دو دستگاه ترموس آب .20

 .تحویل داده شد

نت، شیر برنج تهیه و توزیع های نرم نظیر فرنی، عدسی، دوعدهمیان وعده صبح بیماران، اغلب از میان .21

 .شدمی
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 ی  برون سازمان یهاکمک

-خیل عظیمی از مشارکت خیرین و کمک، با توجه به قرارگیری بیمارستان در شرایط خاص COVID_19در بحران 

 گردید.روابط عمومی واگذار واحد شد که مدیریت این امر به به بیمارستان اهداهای مردمی 

مردمی با شماره همراه و خط مستقیم واحد روابط عمومی  یهاتیب که جهت اهدا هر نوع اقلام و یا کمکبه این تر 

های مصرفی بیمارستان با هماهنگی مدیریت بیمارستان تهیه و به خیرین در هماهنگ شده و لیستی از نیازمندی

 گردید.صورت تمایل اعلام می

تجهیزات پزشکی، مواد ضدعفونی و بهداشتی، تجهیزات حفاظت  های مختلف از جملهموارد اهدایی در شاخه

فردی، مواد غذایی، میوه، آب معدنی، آجیل و شیرینی و... توسط خیرین و کارخانجات مختلف جهت قدردانی از 

 های مختلف به بیمارستان اهدا گردید.زحمات کادردرمانی و پرسنل در نوبت

 باشد :ل میاسامی تعدادی از خیرین محترم به شرح ذی

دانشگاه علوم پزشکی ایران، شرکت کوکاکولا، شرکت چاکلز، بهستان پخش، بسیج دانشجویی دانشگاه شاهد، 

، شرکت کارن، خانه شیرین آرزو، شرکت آذرمهر قزوین، شرکت سمیه، کیترینگ برکتی،انجمن پایان کارتن خوابی

، احمر هلال، شرکت آذرمهر قزوین، بسه شنبه های مهدوی شهرک غر، سپاه، شرکت پپسی، شرکت عالیس

-دار، استاندارد اداره، راه رشد یآموزش مجتمع، نبات گل، دیجاو یقناد، یفانیت یقناد، نیشهرک مسلم جیبس

 یمحله آبادان یوعه فرهنگممج، ماهد یفرهنگ مجموعه، یاسلام غاتیامور مجلس سازمان تبل رکلیمد، القران

، زانیم، تیکبر، 12منطقه  یشهردار، یمحمد یقاجناب آنشان نمونه  آتش، اسانس جیبار ییدارو شرکت، کشور

 نینگ شرکت ،اوقاف اداره، محله جیبس، مکرر یمهندس شرکت، کتاب شهر انتشارات، سوره مهر انتشارات، امیالت

، یمحسن فتانه، خانم یاله ورد میمر، خانم شهر تهران یمسافرت آژانس، گام لین یخدمات مسافرت، رز سپاهان

 ،یاسد یآقا شاهنده، یآقا، یتالوئ خانم، یمبتکر سهزاب داوود، آقای یجعفر بهیط، خانم یریاخوان ملا نداخانم 

آقای  ،یمراد ریرضا پمحمدآقای  زاده، ینق یآقا ه،یتراق یآقا ان،یخانم بهرام خانم محمد نژاد، ،یانیخانم نظر

 ینجف یمهد
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 عاتیها و کنترل شایاطلاع رسان

های احتمالی ایجاد شده در غازین بهمن ماه با بررسی مشکلات و چالشهای آآباد در روزن شهدای یافت بیمارستا

 صورت بروز بحران کرونا در ایران اقدام به برنامه ریزی در واحد های مختلف خود نمود.

ر مدیریت اخبار و ن در امباروابط عمومی بسیار حائز اهمیت بوده و به صورت یک دیده واحددر این راستا نقش 

 موثر بوده است.بسیار هدایت و راهبری فضای افکار عمومی  شایعات و اطلاعات، کنترل

در ایران بیمارستان شهدای یافت آباد با  COVID_19 تلا به در ابتدای امر قبل از مشاهده اولین مورد بیمار مب

واحد روابط عمومی در این ایام با  فعال سازی بخش ایزوله تنفسی به پذیرش بیماران مشکوک می پرداخت.

گزاری هایی که جهت تهیه اخبار و بازتاب آن به ، همراهی و نظارت بر خبرهماهنگی روابط عمومی دانشگاه هدایت

همچنین با شرکت در مدارس و مهد کودک ها و ارتباط گیری با  این بیمارستان مراجعه می کردند را ایفا می نمود.

 از شایعات جهت پیشگیرینهاد ها و سازمان های منطقه به ارائه اطلاعات صحیح و  شهرداری و شورای محل و

 پرداخت.احتمالی می

پس از اعلام اخبار رسمی در خصوص بروز و شیوع بیماری کرونا ویروس بیمارستان شهدای یافت آباد به کل تخلیه 

بیمارستان شهدای انتخاب با انتشار خبر  د.وک و یا مبتلا به کرونا ویروس اقدام نموکشد و به پذیرش بیماران مش

اصحاب رسانه درصدد یافت آباد به عنوان بیمارستان معین پذیرش بیماران کرونایی تعداد کثیری از خبرنگاران و 

های خبری و انتشار اخبار بر آمدند. در این خصوص جهت مدیریت حضور خبرنگاران، روابط عمومی تهیه گزارش

-دادند و بر محتوای تولیدی نظارت مینوط به ارائه مجوز از دانشگاه و با هماهنگی حراست میاجازه تهیه خبر را م

 کردند.
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شده و ایجاد جو شاد و ن بحران کرونا بررسی اخبار منتشرازجمله اقدامات اصلی واحد روابط عمومی در دورا

-می بود در این راستا همراهان بیماران(کنترل اضطراب و استرس در بین پرسنل و بیماران و مراجعه کنندگان )

 اشاره اسفند 15در محل ورودی بیمارستان از تاریخ به برپایی غرفه آموزش و مشاوره پیشگیری از کرونا  توان

 نمود.

در این غرفه به صورت فعال در دو شیفت صبح و عصر با استقرار پرستاران با تجربه به آموزش مردم و کنترل 

شد. همچنین با همراهی و مشارکت واحد کنترل عفونت و مددکاری به ارائه پفلت اقدام میمراجعات غیر ضرور 

های آموزشی در خصوص نحوه پیشگیری از استرس و کنترل آن در بحران و اقدامات بهداشتی موثر، در غرفه 

 گردید.توزیع می

یست تهیه شده توسط معاون درمان پیگیری و فالوآپ بیماران مشکوک به کرونا در بخش اورژانس مطابق با چک ل

بیمارستان و تحلیل داده های جمع آوری شده از دیگر اقدامات تحت مدیریت واحد روابط عمومی بیمارستان به 

 آید.شمار می

 توان به موارد ذیل اشاره کرد:از دیگر اقدامات انجام شده واحد روابط عمومی بیمارستان شهدای یافت آباد می

 ختلف از ارائه خدمت و مدیریت بحران در کروناهای متهیه کلیپ .1

 ها به صورت مصور و عکاسی  از خدمات انجام شدهتهیه مستندات بخش .2

استقرار و تجهیز غرفه آموزشی و مشاور پیشگیری از کرونا جهت کاهش سطح اضطراب و کنترل  .3

 مراجعات غیر ضرور به تریاژ

 روز و آنلاینیافت آباد و درج اخبار به صورت بهراه اندازی کانال اطلاع رسانی بیمارستان شهدای  .2

 ها و گزارش اقدامات درحال انجام به صورت مستمر و فعال در سایت بیمارستان اعلام اخبار و اطلاعیه .5

 دلی در بحران کرونابرگزاری جشنواره عکاسی هم .6

 11برگزاری جشنواره برترین هفت سین سال  .7
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 های بیمارستان ورودی درب در نصب بنر اطلاع رسانی ملاقات ممنوع .2

 چاپ و تکثیر پمفلت های آموزشی و توزیع آن در غرفه آموزش و پیشگیری کرونا .1

 های بهبود یافته به صورت روزانه در سایت بیمارستاناعلام آمار تعداد ترخیصی .10

 اطلاع رسانی حذف ثبت اثر انگشت به پرسنل در سامانه حضور وغیاب تا اطلاع ثانوی .11

 کنسل شدن تمام اماکن اقامتی امور رفاهی به پرسنلاطلاع رسانی  .12

 توزیع اسپیکر در بخش های بستری جهت افزایش انگیزه و شادی بیماران و پرسنل  .13

 جهت نصب هفت سین نوروزی در محوطه بیمارستان 12هماهنگی با شهرداری منطقه  .12

 ایهماهنگی با روابط عمومی بیمارستان جهت تولید آثار رسانه .15

 عات و کنترل انتشار اخبار کذبمدیریت شای .16

 20:30های خبر و اخبار هماهنگی و همکاری با صدا و سیما و تولید خبر در شبکه .17

 و اطلاعات به جامعه  رجهت بازتاب اخباو... روزنامه  رسانه ها،، خبر گزاری22 با هماهنگی .12

 و پرسنل بیمارستان  ارستاندمی خارج از بیمهای مرها و ادارات و گروهساعته به تمام نهاد22پاسخگویی  .11

محمدی، دکتر رسولیان، دکتر دهقان جهت حمایت روانشناسان دکتر گلهمراهی و همفکری با گروه  .20

 روانی و عاطفی پرسنل و بیماران 

تحلیل آن و ارائه گزارش به هیات  آپ بیماران سرپایی ترخیص شده مشکوک به کرونا وپیگیری و فالو .21

 عامل

 ها با همکاری واحد مددکاریشرایط و اوضاع آنو اطلاع ازبه کرونا ویروس تماس با پرسنل مبتلا  .22

 همکاری درتهیه و ارسال بسته اهدایی تغذیه جهت پرسنل مبتلا به کرونا به درب منزل  .23
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 هاها و اهداییارتباط با خیرین جهت تهیه موارد مورد نیاز بیمارستان و مدیریت کمک .22

 از جانب خیرین  هماهنگی تحویل کلیه اقلام اهدایی .25

 ها های حمایت کننده جهت تجلیل و تقدیر از آنتهیه لیست خیرین و تمام گروه .26

 کوش بیمارستانوتقدیم به همه پرسنل سخت تهیه یاد بود تبرکی بارگاه امام رضا علیه السلام .27

 ها جهت حضور در بیمارستان لحظه سال تحویلهماهنگی با خبر گزاری .22

 نو به پرسنل از سوی مدیرعامل بیمارستان ارسال پیامک تبریک سال  .21

 تهیه بسته های یادبود جهت تقدیر از خیرین .30

هماهنگی و برنامه ریزی و سازماندهی گروه مستند ساز صدا و سیما جهت تولید مستند عملکرد  .31

 بیمارستان در بحران

 هماهنگی با گروه مدافعان سلامت جهت جشن  نیمه شعبان .32

مانی بیمارستان با خواننده کشور رضا رهم خوانی مشترک پرسنل دهماهنگی جهت تولید نماهنگ  .33

 صادقی در وصف بحران کرونا

هماهنگی با اداره سلامت شهرداری جهت دعوت به چالش در خانه می مانیم بازیکن های فوتبال تیم ملی  .32

 ایران با انتشار عکس پرسنل بیمارستان شهدای یافت آباد  

 مدیریت دانش و تجربه در مدیریت بحران کرونا وثبت تجارب هماهنگی جهت تولید فیلم مستند .35
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 سوم فصل                                   
 پیگیریتشخیص، درمان، 
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 (COVID-19جدید  )کرونا ویروس 

 کلیات
در ابتدا شد.  ارشگز چین کشور ووهان شهر در تنفسی شدید عفونت موارد از ایخوشه میلادی، 2011 دسامبر 31

آمد که منشأ بیماری حیوانات زنده اند به نظر میفروشی حضور داشتهبر اساس اینکه بیشتر بیماران در بازار ماهی

  مانند خفاش باشد. در روز اول ژانویه این بازار بسته و ضدعفونی شد.

 . دارد سارس با ژنتیکی ابتقر % 70 که جدیدی است اعلام شد علت بیماری، کروناویروس 2020ژانویه  1در 

با پیشرفت شیوع بیماری، انتقال فرد به فرد  شد امااین بیماری ابتدا قابل انتقال از حیوان به انسان محسوب می

و  بالینی تظاهرات های پیشگیری،راه حیوانی، مخازن های انتقال،تدریج در خصوص راهانتقال شد و به  اصلیِ راه

 اطلاعات بیشتری ارائه شد.  آنهای کنترل و درمان روش

به معنی تاج یا هاله گرفته شده و به دلیل شخصه   κορώνηیا کلمه یونانی  coronaواژه کروناویروس از کلمه لاتین 

 باشد.ها )ویروس فعال( در میکروسکوپ الکترونی میظاهری ویریون
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های پروتئینی یروس مواد ژنتیکی و لایه بیرونی تاجی ولایه تشکیل شده است؛ هسته 2ساختار این ویروس از 

سلوِل وارد سلول شده و پس از ورود ویروس به  ACE2هستند. ویروس از طریق اتصال تاج به رسپتورهای 

 شود.میزبان، ژنومِ آن وارد سیتوپلاسم می

های بدن از سایر ارگان ،پیش ازشود و سیستم تنفسی بیش دهان و بینی وارد بدن می راه از اصولاًویروس این 

 شود.درگیر می

های شدید نمایند، طیف وسیعی از یک سرماخوردگی ساده تا بیماریهایی که انسان را مبتلا میانواع کروناویروس

 .دارند COVID-19و  SARS, MERSو خطرناک مانند 

ر موارد  اتفاق افتاده و بیشتر اند، دمبتلا شده 11 -های موجود عفونت مجدد در افرادی که به کوویدطبق یافته

و همین موضوع برای تولید واکسن امیدوارکننده است،  reinfectionباشد نه  relapsمحتمل است که این موارد 

 ندارد. وجود 11 -کووید برای خاصی و درمان البته هنوز هیچ واکسن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 بیمارستان شهدای یافت آباد  

 

35 

 

شده و  بیماری خیلی سریع در سایر کشورها منتشرفرد سبب شد این  به فرد سرعت بالای انتشار ویروس و انتقال

این بیماری را به عنوان پاندمی  2020به یک پاندمی و معضل جهانی تبدیل شود. سازمان بهداشت جهانی از مارس 

بر رعایت بهداشت فردی، ایزولاسیون خانگی، نرفتن به اماکن شلوغ، پرهیز از تماس با افراد آلوده به  معرفی و

 فونی کردن محیط و سطوح تأکید کرد.ویروس و ضدع

های درمانی، خستگی مفرط تیم ای از کادر درمان،ها، ابتلای عدههای بیمارستانتعداد زیاد بیمار، پرشدن تخت

کننده بود و ایجاب کمبود نیروی انسانی، کمبود وسایل حفاظت فردی و نگرانی و اضطراب عمومی بسیار نگران

 ارت مناسب و رعایت ایمنی، اوضاع بطور جدی مدیریت شود.کرد که با آمادگی و نظمی
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 19های بالینی کووید سندروم

 تعاریف
 مشکوک : مورد

 فرد با سرفه خشک یا گلودرد یا لرز با تنگی نفس با یا بدون تب که حداقل یکی از مشخصات زیر را داشته باشد:

 قبل از شروع علائمروز  12در عرض  COVID-19حضور در مناطق اپیدمی  یسابقه .36

روز قبل از شروع علائم )تماس  12در عرض  COVID-19تماس نزدیک با مورد قطعی یا محتمل  یسابقه .37

تماس شغلی مثل همکار یا همکلاس  _مراقبت از بیمار مبتلا در منزل  _ نزدیک یعنی: تماس بیمارستانی

 همسفر بودن( _متر  2دقیقه و فاصله کمتر از  15در فضای بسته به مدت بیش از 

که در تماس با بیمار  درمانی _در کادر بهداشتی خشک یا گلودرد یا لرز با یا بدون تب  یشرح حال سرفه .32

 )علائم شدت از نظراند )صرفمبتلا بوده

 

 مورد محتمل :

  در طرفه دو یا یک لوبولر مولتی انفیلتراسیون بصورت رادیولوژیک تظاهرات و تنفسی علائم با بیمار .31

CT scan  صدری قفسه گرافی یا 

 را COVID-19 قطعی مورد با نزدیک تماس یسابقه قبل، روز 12 عرض در که مشکوک مورد هر .20

 .باشد داشته

 داشته را COVID 19 اپیدمی با مناطق در حضور یسابقه قبل، روز 12 عرض در که مشکوک مورد هر .21

 .باشد

 غیر شکل به و داشته نامناسب بالینی پاسخ ،مناسب هایدرمان علیرغم که پنومونی به مبتلا فرد  .22

 شود. تر یا فوتحادتر، وخیم بیمار بالینی وضعیت انتظاری غیرقابل و سرعت معمول

 

 : قطعی مورد

 تماس یهای بالینی و سابقهنظر از نشانهصرف COVID-19فرد با تست مثبت 
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 بیماری علائم
های ویروسی را با اطمینان از سایر عفونت IDCOV-19 هیچ ویژگی بالینی خاصی وجود ندارد که بتواند

اشتهایی، تنگی . علائم شامل: تب، سرفه خشک که ممکن است پروداکتیو شود، احساس خستگی، کممتمایزکند

نفس، میالژی، سردرد، رینوره، گلودرد، تهوع، استفراغ، گاهی اسهال، هموپتیزی، کانفیوژن، از دست دادن حس 

 ممکن است در شروع بیماری تب نداشته باشد و تب بسیار بالا علامت شایعی نیست.ار بیمبویایی یا چشایی، 

 شدت علائم، مورتالیتی و میانگین سنی ابتلا بسته به مکان متفاوت است.

موارد و در کودکان حدود  %20های موجود، این بیماری در بزرگسالان حدود بر اساس یافته CDCطبق گزارش 

 د.کنت یا با علائم خفیف بروز میموارد بدون علام 15%

 شوند: گروه تقسیم می 3مراقبتی به  -بیماران بر اساس شدت علائم و نیاز به اقدامات درمانی

1. Mild to moderate (mild symptoms up to mild pneumonia): 81% 

2. Severe (dyspnea, hypoxia, or>50% lung involvement on imaging): 14% 

3. Critical (respiratory failure, shock, or multiorgan system dysfunction): 5% 
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 های انتقالپاتوژنز و راه
انتقال کروناویروس جدید ابتدا از حیوان به انسان بود ولی در حال حاضر انتقال فرد به فرد بوده و میزبان اصلی 

 انسان است.

م عطسه، سرفه یا مکالمه مستقیماً افراد را آلوده ویروس ممکن است از طریق قطرات و ترشحات تنفسی در هنگا

 متر باشد.( 2کند. )در صورتی که فاصله کمتر از 

ممکن است قطرات آلوده روی سطوح نشسته و با لمس سطوح و تماس دست آلوده با چشم، بینی یا صورت فرد را 

 کمتر مطرح است.آلوده نماید. ویروس در خون و مدفوع هم دیده شده ولی انتقال از این طریق 

است. لذا پذیرانتقال کرونای جدید نه تنها از بیماران، بلکه از افراد بدون علامت و در دوره کمون بیماری هم امکان

 باشد.بسیار مهم و اساسی می گذاری فیزیکی در پیشگیریایزولاسیون و فاصله
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   تشخیص
های پاراکلینیک شامل: گرافی و بالینی و بررسی حال، ارزیابیتشخیص بیماران مشکوک به کرونا بر اساس شرح

گیری از نازوفارنکس با سوآپ یا لاواژ ترشحات باشد، اما تشخیص قطعی با نمونهسی تی ریه و انجام آزمایشات می

 باشد. می RT_PCR( transcription polymerase chain reaction-reverse)و انجام تست 

 

 ل منفی کاذب شود:این تست ممکن است به چند دلی

 

 گیری غیرصحیح به علت ترس از ابتلا نمونه .1

 تکنیک اشتباه .2

 کیفیت نامناسب کیت  .3

 

 

 

 

 

 
 

 .نباید برای کشت ویروسی ارسال شود COVID-19 مشکوک یا مستند بیمارِ هاینمونه، به دلایل ایمنی

ها بر روند بیماری و پروگنوز تایج آنها قابل انجام است و نسایر آزمایشاتی که در آزمایشگاهِ اغلبِ بیمارستان

 کند عبارتند از:بیمار تأثیر دارد و به تشخیص کمک می

 
Leukopenia, leukocytosis-lymphopenia -CBC● 

●Elevated liver enzymes 
●Elevated lactate dehydrogenase (LDH) 
●Elevated inflammatory markers (eg, C-reactive protein [CRP], ferritin) 
●Elevated D-dimer (>1 mcg/mL) 
●Elevated prothrombin time (PT) 
●Elevated troponin 
●Elevated creatine phosphokinase (CPK) 
●Acute kidney injury 
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CXR  وCT SCAN ای در تشخیص دارند. اگر چه به تنهایی تشخیص را کنندهریه نقش مهم و تعیینrule out یا 

in rule کند، اما در تأیید تشخیص بالینی خصوصا مواردی که آزمایش به صورت کاذب منفی شود نمی

و انفیلتراسیون پراکنده که بیشتر دوطرفه، پریفرال و  glass opacification-groundکننده است. بسیارکمک

   کند.های تحتانی را گرفتار میلوب

 پیشگیری و  درمان

های حمایتی و درمانی که از تصاصی و یا واکسنی برای بیماری کشف نشده و پروتکلتا به حال هیچ درمان اخ

های سراسر کشور پیشنهاد شده سوی مراکز علمی، سازمان بهداشت جهانی، وزارت بهداشت ایران و دانشگاه

 شود.روزرسانی میدرمان قطعی نبوده و مکررًا بر اساس شواهد جدید به

 پیشگیری

دار، رعایت ایزولاسیون کنترل شیوع بیماری، پیشگیری از تماس با ناقلین بدون علامت یا علامت هایترین راهمهم

خانگی، محدودیت سفرها، نرفتن به اماکن شلوغ، رعایت بهداشت تنفسی در هنگام سرفه یا عطسه، شستشوی 

اطات استاندارد صحیح دست، ضدعفونی کردن سطوح و محیط، استفاده از وسایل حفاظت فردی و رعایت احتی

 توسط کادر درمان و مراقبین سلامت نفش بسیار مهمی در کنترل شیوع کرونا دارند.

موارد نیاز به بستری ندارند و فقط با استراحت و درمان تسکینی و علامتی در منزل، بدون نیاز به  %20حدود 

ها و آموزش ییزیت و با ارائهیابند. ممکن است این افراد حتی به صورت غیرحضوری ودرمان خاصی بهبود می

 تلفنی پیگیری شوند. صورتبه هشدارهای لازم
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 های درمانیپروتکل
دارویی و ایزولاسیون خانگی به همراه آموزش  2ها برای درمان سرپایی بیماران مبتلا، درمان مطابق اولین پروتکل

 شد. دارویی تجویز می 2کریتیکال دارویی و موارد  3علائم هشدار و برای موارد بستری درمان 

 روز ادامه یابد. 12در بیماران بستری داروها بسته به شرایط بالینی بیمار ممکن است تا 

 

 روز 5دارویی شامل: کلروکین+ اسلتامیویر تا  2درمان  .1

ریتوناویر( یا در صورت عوارض  -دارویی شامل: کلروکین+ اسلتامیویر+ کلترا )لوپیناویر 3درمان  .2

 ریتوناویر استفاده شود. -رشی یا تداخل دارویی یا آریتمی به جای کلترا، آتازانیویرگوا

 کلروکین+ اسلتامیویر+ کلترا+ ریباویریندارویی شامل:  2درمان  .3

 بیوتیک مناسب به رژیم دارویی اضافه شود.درصورت نیاز آنتی .2

 کننده سیستم ایمنی نیز پیشنهاد شده است.داروهای مکمل و تقویت .5
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 سایر پیشنهادات درمانی که در بعضی کشورها و ایران استفاده شده عبارتند از:

 ملاتونین... -ECMO- favapiravir -هااستاتین -هموپرفیوژن -اینترفرون -اکتمرا -رمدسیویر

-صورت میهای درمانی تدریج با پایش و تحلیل وضعیت بیماران و کسب اطلاعات جدید تغییراتی در پروتکلبه

 گرفت: 

مناسب،  یای ندارند فقط درمان علامتی، استراحت، تغذیهبرای درمان بیماران سرپایی که مشکل زمینه .1

تجویز  high riskمایعات کافی و ایزولاسیون در منزل توصیه شده و داروی کلروکین فقط برای افراد 

 شد.(دارویی توصیه می 2شود. )ابتدا درمان می

 تکل درمانی حذف شد.فلو از پروتامی .2

 الامکان بیماران اینتوبه نشوند و جهت حمایت تنفسی و تأمین اکسیژن ازحتی بسیار مهم :توصیه  .3

 استفاده شود. BIPAP و یا  CIPAPروشهای  غیر تهاجمی مثل 

 هایی برای شروع هموپرفیوژن تعریف شد.شاخص .2

 های مختلف به اشتراک گذاشته شد.تجربیات و نتایج درمان .5
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 اقدامات بیمارستان در حوزه تشخیص، درمان و پیگیری بیماران 

 تدوین دستورالعمل
های لازم، اولین دستورالعمل بیمارستانی در خصوص مدیریت بحران کرونا تدوین جهت وحدت رویه و هماهنگی

زشک عمومی و چه مواردی به شد. نحوه پذیرش و تریاژ بیماران )با توجه به تعداد زیاد مراجعین چه مواردی به پ

اندیکاسیون بستری در ایزوله تنفسی، مسیر انتقال بیمار به بخش بستری و درمان  ،پزشک متخصص ارجاع شود.(

-های جدید بهبینی شد و مکرراً موارد فوق بر اساس یافتههای وزارت و دانشگاه متبوع پیشبر اساس پروتکل

 (1)ضمیمه شماره شد.ی میرسانروزرسانی و به افراد مرتبط اطلاع

ها ابلاغ شد. در شروع بحران کرونا، پیرو مصوبات کمیته به بیمارستان 12ماه اولین دستورالعمل کشوری در دی

های صادره از وزارت و دانشگاه متبوع، نحوه مدیریت و برخورد با بحران بیمارستان و در راستای دستورالعمل

بستری و یا درمان سرپایی در قالب یک یمار تا تریاژ، پذیرش، ویزیت، د ببیماران کرونایی از ابتدای ورو

 رسانی گردید.تنظیم و به تمام پزشکان و پرسنل اطلاع دستورالعمل

های جدید مراکز در طی روزهای بعد با توجه به دریافت اطلاعات علمی، تجربیات تیم درمانی و دستورالعمل

های مجازی و اتوماسیون شد و اطلاعات جدید از طریق شبکهوزرسانی میاجرایی بردستورالعمل  مکرراًمافوق، 

 شد.اداری به پزشکان و پرسنل بیمارستان اطلاع داده می

)ضمیمه اطلاعات ضروری در قالب دستورالعمل به همکاران، بیماران، همراهان بیمار و سایر مراجعین ارائه شد. 

 (7_6_5_2_3_2شماره 
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 ریتکمیل تجهیزات ضرو

ها و رفتارهایش در بدن انسان تا حد زیادی مبهم یک ویروس جدید بود، هویت، ویژگی 11با توجه به اینکه کووید 

 کرد.صورت متوالی تغییر میههای صادره از مراکز علمی و اجرایی نیز بو ناشناخته بود لذا پروتکل

دارویی  2های درمانی ابتدا به صورت درمان روتکلهای پیشگیری و ایزولاسیون بود. پاز ابتدا تأکید بیشتر بر روش

 دارویی برای بیماران بستری ابلاغ شد. 2یا  3برای بیماران سرپایی و 

 ها و داروهای جدید وارد پروتکلهای جدید جهانی و تجربیات پزشکان داخل کشور روشتدریج بر اساس یافتهبه

رفتند ولی با پایش و تحلیل نتایج درمان و مورتالیتی ونتیلاتور می زیرِ  ،درمانی شد. ابتدا تعداد بیشتری از بیماران

تهاجمی های کمالامکان از روششدند، توصیه شد که برای حمایت تنفسی حتینسبتاً بالای مواردی که اینتوبه می

 استفاده شود و کار به اینتوبیشن نکشد.

 

ریه ضروری بود،  تیسییین تکلیف بیماران انجام اندازی نشده و جهت تعبیمارستان هنوز راه CT SCANبخش 

 پرتابل سپاه در بیمارستان مستقر شد. CT SCANبیمارستان دستگاه  معاونت اجراییلذا با رایزنی و هماهنگی 

شد و تجهیزات موجود پاسخگو نبود لذا تعدادی روز اضافه میدر این بیمارستان تعداد بیماران روزبه

روزی ی جدید، وسایل هموپرفیوژن و سایر لوازم ضروری درخواست و با پیگیری شبانه، داروهاNIVونتیلاتور،

 مدیرعامل بیمارستان تهیه شد.

 

یکی از مشکلات اساسی بیمارستان کمبود کیت و محدودیت انجام تست بود. در ابتدا تست فقط توسط انستیتو 

رسید. به همین دلیل جهت تسریع ایش با تأخیر میها جواب آزمشد و به دلیل تعداد زیاد نمونهپاستور انجام می

ها به این آزمایشگاه ارسال شد تا هماهنگ شد و چند روزی نمونه های خصوصی آزمایشگاهیکی از فرآیند با 

-ها به این مرکز و  انستیتو پاستور فرستاده میاینکه آزمایشگاه والفجر جهت انجام تست کرونا تجهیز شد و نمونه

 شد.
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 تأمین نیروی انسانی
کردند. با های مؤثر درمانی تلاش میکارگیری راهتیم درمانی بیمارستان با جان و دل برای نجات بیماران و به

رعایت نکات ایمنی و حفاظت فردی، خوشبختانه در بین پرسنل تیم درمان مورتالیتی نداشتیم و هیچکدام نیاز به 

 بستری پیدا نکردند.

شان در درمان که متعاقب تماس با بیماران مبتلا شدند، یا علائم بالینی نداشتند یا شدت علائمکا همکارانِ بعضی 

 خفیف بود و فقط با قرنطینه خانگی بهبود یافتند.

با توجه به تعداد زیاد مراجعین و بیماران بستری که اغلب نیاز به مراقبت ویژه داشتند، کمبود نیروی انسانی 

کار نبود، چون  از نفر متخصص عفونی داشتیم، پرسنل پرستاری نیز پاسخگوی این حجم 3ساز بود. ما فقط مشکل

خدمت خارج شدند. علاوه بر آن با توجه به  یعملاً از چرخه پذیر بودند وهای آسیبای از پرسنل جزو گروهعده

ای نیروی تخصصی و حرفه کرد. لذا تأمینهای ویژه ضریب نسبت پرستار به تخت نیز تغییر میافزایش تعداد تخت

 بسیار ضروری بود. 

از دانشگاه درخواست کمک برای نیروی همکار شد، یک نفر متخصص عفونی و دو نفر پزشک عمومی به سیستم 

های ارشد عفونی به صورت کشیک مقیم همکاری نمایند که به دلیل گسترش بیماری اضافه شد. قرار شد رزیدنت

س و بیهوشی بسیار سنگین شده نا مقدور نشد. حجم کار متخصصین طب اورژاهو درگیرشدن اغلب بیمارستان

 بود.

ها دعوت به همکاری شد و متخصصین داخلی، فوق تخصص نفرولوژی، روماتولوژی، از پزشکان سایر رشته

 اندوکرینولوژی و حتی پزشکان جراح و گوش و حلق و بینی برای ویزیت بیماران کرونایی همکاری کردند.

 دادند.ها را جواب میتخصصی ریه مذاکره شد و به صورت آنلاین مشاورهوه فوقبا گر

 جهت تأمین نیروی پرستاری و مراقبتی مکاتبه شد و تعدادی نیرو در قالب قرارداد شروع بکار کردند.
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 اژیتر ندیفرآاصلاح 

گرفت. با گذشت چند روز انجام می در روزهای ابتدایی بحران، فرآیند تریاژ تنها در یک قسمت )ورودی اورژانس(

کننده بود، لذا جهت تسریع تریاژ و تجمع و احتمال انتشار ویروس نگرانو  با توجه به افزایش تعداد مراجعین، 

جلوگیری از تماس طولانی مدت افراد مشکوک و مثبت با یکدیگر، تصمیم برآن شد که فرآیند تریاژ بصورت 

 اورژانس انجام گیرد.  در همزمان در دو قسمت جداگانه

-بندی مراجعین را انجام میدر واحد تریاژ پرستارانِ باسابقه و متبحر با رعایت حفاظت فردی و نکات ایمنی سطح

 دادند.

که نزدیک اتاق ایزوله قرار داشت مورد  2بیمارانی که علائم تنفسی شدیدتر داشتند در تریاژ شماره بدین ترتیب 

 بخشی دیگر نیز مختص مراجعینی با شرایط مساعدتر مشخص گردید.  وگرفتند ارزیابی قرار می

 این روند تا حد زیادی باعث جلوگیری از ازدحام مراجعین و تسریع فرآیند ارزیابی و ارجاع بیماران شد. 
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 اندازی غرفه مشاوره و آموزشراه
از روی ناآگاهی و برای موارد غیرضروری و یا به  با گذشت حدود دو هفته، مشخص شد تعداد بسیار زیادی از افراد 

ها شود. به همین کنند که ممکن است باعث آلوده شدن آنعلت استرس و ترس از کرونا به بیمارستان مراجعه می

جلوی ساختمان اورژانس از  یای در محوطهمشاوره -علت در جلسه کمیته بحران مقرر شد یک غرفه آموزشی

دیده با اطلاعات کافی ه و یک نفر از پرسنل بیمارستان یا از نیروهای داوطلب آموزشصبح تا شب مستقر شد

های آموزشی تهیه شد. پلاکاردهای راهنما در محوطه بیمارستان به سمت سری پمفلتحضور داشته باشد. یک

 شدند.می غرفه آموزش نصب شد، مراجعین به بیمارستان، توسط نگهبان در ورودی به غرفه آموزش راهنمایی

های های لازم همراه با پمفلتها، توضیحات و آموزشدر این غرفه ضمن صحبت با مراجعین و بررسی علائم آن

 شد.آموزشی ارائه می

بدین ترتیب از یک طرف تا حد زیادی از مراجعه غیرضروری به داخل اورژانس و آلودگی افراد جلوگیری شدو از  

 نل اورژانس کاسته شد.طرف دیگر از خستگی پزشکان و پرس
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 COVID_19فرآیند تعیین تکلیف بیماران مشکوک به 

 شد:صورت زیر تعیین تکلیف میهمزمان با ورود مراجعین به بیمارستان و انجام تریاژ در اورژانس جنرال؛ بیمار به

 کرد.یافت مینبود توسط پزشک عمومی ویزیت و اقدامات درمانی لازم را در 550اگر بیمار کد  .1

بود توسط پزشک متخصص طب اورژانس ویزیت و در صورت عدم نیاز به ویزیت  550اگر بیمار کد  .2

 انجام می گردیدمتخصص طب اورژانس توسط متخصص عفونی، اقدامات درمانی لازم 

را نداشت توسط  550های معرف کد اگر بیمار نیاز به ویزیت متخصص عفونی داشت، در صورتی که نشانه .3

 گرفت. متخصص عفونی ترخیص و اگر دارای نشانه بود در بخش داخلی بستری و تحت نظر قرار می

شد. در صورت مثبت نبودن جواب آزمایش اقدامات درمانی گیری انجام میسپس از فرد مشکوک نمونه .2

 کرد.لازم را از پزشک و پرستار دریافت می

-خصص عفونی به بخش ایزوله منتقل و ادامه مراقبتاما اگر جواب آزمایش مثبت بود با دستور پزشک مت .5

 کرد.های لازم را در آنجا دریافت می

 

 صورت فلوچارت در ادامه آورده شده است.ذکر است که روند انجام تمام این موارد به لازم به
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 شیو انجام آزما ینمونه بردار ندیفرآ

گیری از طریق سوآپ تنفسی و آزمایش ، نمونهCOVID_19ها در جهت تشخیص بیماری ترین آیتمیکی از مهم

 .باشدخون می

( هستند، اعم از پرسنل بیمارستان و RT_PCRدر این راستا برای اشخاصی که نیازمند انجام تست )کرونا 

 شد :ها، مراحل زیر طی میبیماران بستری در بخش

کوک توسط پزشک متخصص عفونی یا طب اورژانس ویزیت و در صورت نیاز تست ابتدا بیمار یا مورد مش .1

 شد.درخواست می

توسط کادر آزمایشگاه یا پرستار بخش و  گیریبعد از ثبت درخواست تست درسیستم، و انجام نمونه .2

 گردید.ها با رعایت نکات ایمنی به آزمایشگاه ارسال میتکمیل فرم مربوطه، نمونه

 گردید.های مشخص شده )دکتر کیوان، والفجر، انستیتو پاستور( ارسال میبه آزمایشگاهها سپس نمونه .3

)هماهنگی با مرکز ویروس شناسی کیوان و آموزش دو نفر از پرسنل این مرکز جهت افزایش اطمینان از نمونه گیری صحیح 

 و دریافت کد همکار جهت رصد آزمایشات پرسنل از مرکز کیوان  (

تست( و مابقی به انستیتو پاستور ارسال  10به بیماران بستری، به آزمایشگاه والفجر ) های مربوطتست .2

 شد.می

هماهنگی با آزمایشگاه والفجر جهت استقرار در این مرکز صورت گرفت که با توجه به مشکلات )در ابتدا اقدام جهت 

 آن مرکز ارسال گردد.(ها به مقرر شد نمونه "ساختار آزمایشگاه این امکان مهیا نشد و نهایتا

های جمع آوری شده در طول روز، صبح روز بعد به صورت روزانه انجام شده و نمونهاین روند به .5

 گردید.های مربوطه ارسال میآزمایشگاه
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شد و همزمان در سایت ارسال میبه بیمارستان صورت کتبی های آزمایشگاه دکتر کیوان بهنتایج تست .6

 بل مشاهده و پیگیری بود.این آزمایشگاه نیز قا

دریافت و در اختیار آزمایشگاه  EXCELنتایج آزمایشگاه والفجر و پاستور، در یک فایل با فرمت  .7

 شد.گذاشته می

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کند و بر روند بیماری و پروگنوز بیمار تأثیر دارد، در آزمایشگاه سایر آزمایشاتی که به تشخیص کمک می .2

 -CBC - liver enzymes- LDH- CRP- ferritin- D-dimer- PT شد:انجام می بیمارستان

CPK- BUN-CRT 
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به همراه با تعداد هر تست انجام گرفت  و پیگیری درمان بیماریهایی که جهت تشخیص اولیه بیشترین تست

 باشد:شرح ذیل می

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 از مراجعین و پرسنلگیری نمونه

بار طور متناوب هر سه روز یکها با بیماران بهگیری از کادر درمانی با توجه به مواجهه مستقیم آندر ابتدا نمونه

، تنها از هیات عاملمصوبه جلسه جه به محدودیت کیت و براساس گرفت. اما با گذشت زمان و با توانجام می

 دار اعم از اداری، درمانی، نگهبانی، خدمات، پشتیبانی و... نمونه گرفته شد. پرسنل علامت

-آزمایشگاه دکتر کیوان و والفجر ارسال می –ستیتوپاستور سه مرکز انهای پرسنل و بیماران به در نهایت نمونه

به جدول اکسل به تکفیک بیماران بستری و پرسنل بیمارستان تهیه و  ش،یجواب آزما افتیاز دربعد که گردید 

اقتصاد  رمدی و ای حرفه بهداشت واحد پزشکی، مدارک مسئول عفونت، سوپروایزرکنترل ،دفتر بهبود کیفیت

 شد.میلازم ارسال  هاییریگیو پ یدرمان جهت مستند ساز

 

 

 مجموع عنوان آزمایش
CBC 2227 

CRP 1721 

LDH 323 

SGOT-SGPT 225 

CPK 122 

CK-MB 22 

Na-K 1222 

ESR 221 

PT-PTT 233 

ALK.P 123 

D-DIMER 17 
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 مارفرآیند ترخیص و فالوآپ بی
با همکاران پزشک هماهنگ شد که ترخیص بیماران بستری  ،هابیماران و پرشدن تخت با توجه به تعداد زیاد

تسهیل شود و بیمارانی که بتوانند دوره درمان را در منزل ادامه دهند ترخیص شده و بیماران جدید بستری شوند 

علائم هشدار آموزش داده شود و پس از ترخیص  ارائه شده وهای لازم و در زمان ترخیص پمفلت و دستورالعمل

 توسط کارشناس بیمارستان پیگیری شوند.

ها بطور دقیق پاسخگوی تلفن بوده که شرح حال آن %60 با تمام بیماران بستری ترخیص شده تماس گرفته شد که

که موفق به تماس با  از مجموع بیمارانی بیماران موفق به برقراری تماس نشدند. %20توسط کارشناسان ثبت و با 

بیمار  700اند. همچنین بعد از فالوآپ حدود اذعان داشتند که به بهبودی کامل دست یافته %27ها شدیم آن

ها برطرف درصد بیماران علائم بالینی آن 16روز مشخص شد که بیش از  10ها بعد از حدود پیرامون وضعیت آن

 شده است و حال عمومی خوب دارند. 

 درصد بیماران بهبود یافته با توجه به نتایج فالوآپ :1نمودار 

 

 لیست در قالب فرم اکسل طراحی شد:چک 2جهت پیگیری بیماران 

 (2)ضمیمه شماره لیست شماره یک برای فالوآپ بیماران بستریچک .1

 (1)ضمیمه شماره لیست شماره دو برای فالوآپ بیماران سرپایی چک .2

؛ (درصد)بهبود یافته 

%27؛ بیماران بستری

؛ (درصد)بهبود یافته 

%16؛ بیماران سرپایی
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 چهارم فصل                               
 ایمنی و بهداشت
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 ای در بیمارستانایمنی و بهداشت حرفه

از . باشدهای گوناگون میای بزرگ و پیچیده است که دارای تعداد زیادی از مشاغل با تخصصمجموعهبیمارستان 

ها وند چراکه پرسنل آنشهای پرخطر محسوب توانند جزء محیطها میای بیمارستاننظر ایمنی و بهداشت حرفه

ای از مخاطرات فیزیکی، شیمیایی، بیولوژیکی، ارگونومیکی، روانی و... هستند. در معرض مجموعه گسترده

 باشد.ای برخوردار میها از اهمیت ویژهبنابراین مسائل مربوط به ایمنی و بهداشت کارکنان و حفاظت از آن

 شغلیمدیریت مواجهات 

شغلی که پرسنل بیمارستان در زمان شیوع کرونا با آن مواجهه داشتند عامل زیان آور  اتمخاطرترین از مهمیکی 

در بین  کرونا ویروس با توجه به اهمیت جلوگیری از انتقال عوامل بیولوژیک محیط کار از جملهبیولوژیک بود. 

بیماران مبتلا سروکار داشتند و  به ویژه کادر درمانی، که بیش از سایرین با افراد مشکوک یاها کارکنان بیمارستان

در این دوره بسیار نیز ها بالاتر بود، رعایت موارد ایمنی و کنترل مواجهات شغلی ریسک ابتلا به بیماری در آن

 حائز اهمیت بود.

همچنین مخاطره روانی نیز باتوجه به جدید بودن نوع بیماری و عدم شناخت کافی آن، بسیاری از کادر درمانی را 

ای داده شود که های روانی پرسنل نیز اهمیت ویژهداد. بنابراین لازم بود در این دوره به حمایتتاثیر قرار میتحت 

 های روانی و معنوی پرسنل اشاره شد.های قبل به اقدامات انجام شده در حوزه حمایتدر فصل
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 (  Personal Protective Equipment) یحفاظت فرد لوازممدیریت 

 برای مسئولین هادغدغهترین مهم ایمنی پرسنل یکی ازشروع بحران و قرارگیری در وضعیت قرمز، حفظ  با

-توانست شرایط را بحرانیبا توجه به کمبود نیروی انسانی، آسیب و بیمار شدن هریک از افراد می بود. بیمارستان

 مشکل روبه رو سازد.تر و ارائه خدمات را با 

مناسب شرایط کاری فراهم کردن ایمنی و  تأمینبه انتقال بیماری نیز خود باعث شد توجه  از طرفی سرعت بالای 

 جهت مواجهه کمتر افراد با عوامل بیولوژیکی دو چندان شود.

آور، استفاده از لوازم حفاظت فردی مناسب ترین موارد جهت کاهش مواجهه پرسنل با این عوامل زیانیکی از مهم

 که به همت مجموعه مدد، بیمارستان در این زمینه مشکلی پیدا نکرد. و به تعداد کافی بود
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ای با حضور پزشک متخصص عفونی، ، در جلسهیابلاغ یهااساس با توجه به استانداردها و دستورالعمل نیا بر

نوع لوازم حفاظت  ای و سایر مسئولین مرتبط،پزشک داروخانه، سوپروایزر کنترل عفونت، مسئول بهداشت حرفه

 فردی جهت هر گروه شغلی براساس میزان مواجهات مشخص گردید. 

 

 

 

 

 

 

 شرایط استفاده از وسایل حفاظت فردی

 وسیله حفاظتی مورد نیاز نوع اقدامات علایم بالینی وضعیت بیماری ردیف

 سرپایی 1
تب و سرفه 

 حاد

بدون اقدامات تولید 

 کننده آئروسل
 رت، دستکش، هندرابماسک جراحی، محافظ چشم و صو

 سرپایی 2
تب و سرفه 

 حاد

اقدامات تولید کننده 

 آئروسل
 ، محافظ چشم و صورت، دستکش، هندرابN95ماسک 

 اعزام/ بستری 3
تب و سرفه 

 حاد

اقدامات پرخطر شامل  

پلوروسنتز/ کارگذاری 

چست تیوب / 

مدیریت راه هوایی 

 پیشرفته/ احیا

دستکش، ، محافظ چشم و صورت، N95گان، ماسک 

 هندراب

 اعزام/ بستری 4
تب و سرفه 

 حاد
 ، محافظ چشم و صورت، دستکش، هندرابN95 ماسک  بدون اقدامات پرخطر

 هر نوع مراقبت قطعی اعزام/سرپایی 5
، محافظ چشم و صورت، لباس کامل، دستکش، N95 ماسک 

 هندراب
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فاظت فردی و مواد ضدعفونی کننده، تصمیم برآن شد همچنین با توجه به افزایش مصرف و نیاز روزانه به اقلام ح

 ها به مسئول بهداشترده هیها و در کلبخش هیبه کل یروزانه لوازم حفاظت فرد لیو نظارت بر تحو تیریمد که

 نیکه در اگردد پرستاری انجام  دفتربا هماهنگی  HAND RUBو توزیع و نظارت بر مصرف الکل و  یاحرفه

 : صورت گرفت ریراستا اقدامات ز

 مارانیمخاطره و مواجهه با ب زانیها و واحدها براساس مبخش هیکل PPE مصرف یازسنجین .1

 ها و واحدهابخش کیبه تفک یروزانه لوازم حفاظت یجدول آمار مصرف هیته .2

 ندیفرآ شتریهرچه ب یدهجهت نظم و سامان یفرمت مشخص درخواست لوازم حفاظت فرد هیته .3

 یت وسایل مصرفی پرسنل سنجی در خصوص کیفنظر .2
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 تعدادی از اقدامات انجام شده در راستای ایمنی و بهداشت و کنترل مواجهات شغلی شامل :

 ها بستری بود.در آن COVID_19هایی که بیماران ارتقاء سیستم تهویه بخش .1

ه ابتدایی بحران و سنجی و انجام آزمایش تست کرونا برای کلیه پرسنل بیمارستان در دو هفتامکان .2

 دار سپس ادامه فرآیند برای پرسنل علامت

 رصد روزانه نتایج آزمایشات پرسنل  .3

 پیگیری موارد ابتلا در بین پرسنل درمانی و غیردرمانی .2

 تهیه و تامین دارو برای پرسنل تحت درمان بیماری  .5

 پیگیری معاینات بازگشت به کار پرسنل درگیر .6

 نل در مواردی که احتمال آلودگی در خانواده وجود دارد.انجام آزمایش از خانواده پرس .7

 حمایت روانی از پرسنل و تامین دارو برای خانواده در صورت ابتلا  .2

تجهیز کلیه پرسنل بیمارستان اعم از درمانی، اداری، نگهبانی، خدمات، پشتیبانی به لوازم حفاظت فردی  .1

 براساس محل خدمت و میزان مواجهه 

نگاری حضور و غیاب و جایگزینی آن با دستگاه تشخیص چهره جهت جلوگیری از حذف سیستم انگشت .10

 انتقال آلودگی

 ضدعفونی افراد در ورودی شرقی بیمارستان گیتاحداث  .11
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 بهداشت محیط

با توجه به عدم درمان مشخص برای بیماری کرونا، در حال حاضر بهترین کار پیشگیری و رعایت نکات بهداشتی 

 عموم به بیماری، باید به آلودگی از پیشگیری جهت لازم باشد. اقداماتبهداشت فردی و محیطی می در زمینه

 .گردد ارائه سلامت خدمات دهنده ارائه درمانی بهداشتی و کادر جمله از خطر معرض در افراد ویژه به و مردم

گرفت که تأثیر بسزایی ام میهای مختلف بیمارستان توسط واحد بهداشت محیط انجضدعفونی وگندزدایی قسمت

های بیمارستان در استریلیزاسیون و در نتیجه پیشگیری بیماری داشت. این واحد در جهت ضدعفونی کردن بخش

ی خاصی این امر در روزها و نقش بسیار مهمی داشت، که طبق برنامهها و آلودگی و جلوگیری از پخش ویروس

 گرفت. های مشخص انجام میتاریخ
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 از جمله اقدامات صورت گرفته توسط این واحد:

 های ابلاغی به کلیه پرسنل آموزش دستورالعمل .1

 های ابلاغی وزارت بهداشتها طبق پروتکلگندزدایی روزانه بخش .2

ها عفونی در نظر ی بخش، کلیهCOVID_19ها برای درمان بیماران با توجه به استفاده از تمام بخش .3

 گرفته شد.

 هاهای هلال احمر و سپاه جهت گندزدایی محوطه و ساختمانی با ارگانهماهنگ .2

نظارت بر بوفه بیمارستان)عدم فروش انواع ساندویچ،استفاده از ماسک و دستکش توسط متصدی  .5

 بوفه،عدم تجمع و نشستن مراجعین در بوفه و...(

 ها از نمازخانهجمع آوری مهر و سجاده .6

 آموزش همراهان بیمار و متوفیان .7

 اجرای پروتکل ضدعفونی اجساد .2

 های اداری و درمانیدر اختیار قراردادن مواد ضدعفونی کننده جهت بخش .1

 ها و محوطه با همکارای کارکنان سپاهی ساختمانگندزدایی روزانه .10
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 پسماند تیریمد

رای کاهش انتشار و شیوع پسماندها بسازی و امحاء خطرآوری، بیدر پی شیوع بیماری کرونا نظارت بر شیوه جمع

ام شد و تمهیدات زیر توسط واحد بهداشت محیط بیمارستان با جدیت و نظارت شدیدتر انج COVID_19 ویروس

 :صورت گرفت

 تجهیز واحد امحاء زباله به وسایل حفاظت فردی  .1

 ها عفونی اعلام شد.تمام پسماندهای بخش .2

 برچسب گذاری پسماندهای عفونی .3

و کیسه جمع آوری شده و با رعایت شرایط ایمنی و حفاظتی به اتاقک زباله منتقل پسماندها حداقل در د .2

 شوند. 

 شدند.پسماندها دو بار اتوکلاو می .5

 های ابلاغیهای اتاقک زباله طبق پروتکلگندزدایی روزانه سطل .6

 مدیریت رختشورخانه

عفونت اهمیت زیادی دارد. با توجه به  های مهم بیمارستان است که از نظر بهداشتی و انتشاراز بخش رختشورخانه

تواند به عنوان منبعی از می شود بنابراینبیماران همگی عفونی تلقی می اینکه ملحفه و البسه آلوده

اقدامات ذیل در جهت کنترل این منبع بالقوه توسط واحد بهداشت محیط و  .های پاتوژن باشدمیکروارگانیسم

 درمانی انجام شد:

از ملحفه و لوازم یکبار مصرف جهت ایزوله تنفسی استفاده شود. . تا حد امکان1  

.پرسنل در زمان حمل و نقل از لوازم حفاظت فردی استفاده نمایند.2  

ها عفونی در نظر گرفته شوند..تمام البسه و ملحفه3  

وری گردند.ها در کیسه گره زده جمع آتمام البسه و ملحفه.2  

های ابلاغی شسته و ضدعفونی شوند.ملالبسه و منسوجات طبق دستورالع.5  
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 اجساد تیریمد

های عفونی مثل شیوع اخیر ویروس کرونا، به منظور یند مدیریت اجساد قربانیان ناشی از شیوع بیماریدر فرآ

حفظ جان افراد مشارکت کننده در ارائه خدمات عمومی لازم مثل غسل، کفن و تشیع جنازه رعایت اصول شرعی، 

 ضروری است. لذا برای پیشگیری از مشکلات احتمالی اقدامات زیر انجام شد: علمی و بهداشتی

تایید  از پس بلافاصله بیمار شود می توصیه، جسد با تماس طریق از بیماری انتقال بالای خطر به توجه با .1

 داخل به متوفی انتقال مسئول افراد  دهند قرار اجساد مخصوص حمل کیسه در را جسد ، حتمافوت

 .نمایند استفاده کامل فردی حفاظت از تجهیزات خصوص بایدم کیسه

 در و شوند آگاه احتمالی زیستی خطرات از باید جسد تشیع و انتقال در درگیر افراد و سردخانه کارکنان .2

 حتما در هنگام شستشو از تجهیزات  .نمایند تمرین و نموده دریافت را لازم هایآموزش این خصوص

ایند و پس از پایان شستشو و دفن جسد تمام وسایل به جا مانده از متوفی عفونی حفاظت فردی استفاده نم

 محسوب شده و باید مطابق دستورالعمل های کشوری معدوم گردند.

 لازم هایآموزش دریافت ،ضمن باشند داشته را جسد مشاهده تقاضای متوفی فرد فامیل که صورتی در .3

 .است پذیر امکان بیمارستان کارشناس همراهی با جسد مشاهده ، تماس گونه هر عدم و حفاظت فردی

 .گردند منتقل دفن محل به ممکن زمان کمترین در شدن آماده از پس اجساد .2

 ای ویژه اقدامات اهمیت و مراسم بعضی انجام عدم دلایل و موضوع اهمیت خصوص در بیمار خانوادۀ به .5

 .شود داده توضیحات لازم می گیرد، انجام که

 در فامیل اعضای هدایت و توجیه جهت باشد می بیشتری نفوذ صاحب که بیمار خانوادۀ افراد از نفر یک .6

 .گردد تعیین جنازه لمس و شستشو قبیل از خطرناک اقدامات انجام از پیشگیری

 :جنازه کردن آماده

 از دهاستفا قبیل از بیماران جداسازی هنگام در لازم اقدامات همانند احتیاطی اقدامات شودمی توصیه .1

 .گیرد قرار نظر مورد )رویی لایۀ( دستکش دوم جفت بعنوان لاستیکی ضخیم دستکش
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 و جسد به درصد و در صورت عدم وجود آب آهک 075  )سدیم هیپوکلریت( سفیدکنندۀ محلول از .2

 شود. پاشیده آن اطراف

م وجود درصد و در صورت عد 075 سفیدکنندۀ محلول و گیرد قرار جنازه حمل مخصوص درکیسۀ جسد .3

  شود. پاشیده کیسه به آب آهک

سفیدکننده  درصد  075 محلول به آغشته لایه دو کتانی پارچه در جنازه مخصوص، کیسۀ نبود صورت در .2

 درصد 075 محلول سپس گردد.  پیچ نایلون کاملاً  سپس و پیچانده شده و در صورت عدم وجود آب آهک

 آن در است دسترس در تابوت اگر و شده شیدهپا آن به سفیدکننده و در صورت عدم وجود آب آهک

 .گیرد قرار

 باشد. همراه جنازه با جابجایی طول در ایمنی های احتیاط رعایت برای و تعیین بهداشتی کارمند نفر یک .5

 استفاده کننده محافظت وسایل از بایستی آن لمس یا جنازه نقل و حمل هنگام در بهداشتی کارکنان .6

 .کنند

 .بپوشد حفاظتی پوشش نیست لازم ندارد تماس زهجنا با راننده اگر .7

 چنانچه و باشند داشته همراه به ماده گندزدای مایع الکلی بر پایه کواترنر آمونیم بهداشتی کارکنان .2

 یا و جنازه با دلیلی هر به یا و گردید آغشته جنازه ترشحات و آمبولانس به نقلیه وسیله سطوح داخلی

 .نمایند استفاده کردن تمیز و ضدعفونی آن برای زا شد، برقرار تماس آن ترشحات

از آنجایکه تمام وسایل و البسه بیماران آلوده می باشد و احتمال انتقال از طریق تماس با البسه و  .1

منسوجات بیماران می باشد باید تمام منسوجات مرتبط با بیمار طبق پروتکل دفع و در صورت نیاز 

 گندزدایی گردند.
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 پنجم فصل                                
 بندیتحلیل و جمع
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 ها و موارد قابل بهبودچالش

 شناسی نداشتن آزمایشگاه ویروس .1

 پاسخگویی نامنظم آزمایشات  .2

یشات توسط معاونت یند انجام ارسال نمونه و زمان پاسخگویی به آزماعدم مشخص بودن دقیق فرآ .3

 بهداشتی 

یند منجر به اختلال در فرآ CT SCANنداشتن  ،1322دازی بخش ایزوله تنفسی از سال انبا توجه به راه .2

بیمارستان در استقرار  مسئولانهای و علیرغم تلاش دشگیری صحیح درمانی برای بیماران میتصمیم

 چنان به قوت خود باقیست.این مشکل هم CTیک واحد 

 بیمارستانHIS الزام ارتقاء سیستم  .5

معاونت درمان  ،های مختلف از مرکز بهداشت غربدر درخواست آمار و درخواست آمار عدم هماهنگی .6

 حراست بیمارستان  و

 بیمارستان  HISعدم امکان استعلام صحیح آمار کامل، جامع و آنلاین  از .7

 های درگیر در بحران بین بیمارستان لزوم هماهنگی بیشتر .2

 نمارایب یریگیدرمان و پ ندآیدر فر هیعدم وحدت رو .1

 گریکدیبا  ریبعضا مغا روزانه و یهاها ودستورالعملپروتکل تعدد .10

 در درمان کرونا یاصل یهامارستانیواحد و عدم استفاده از تجربه ب استیوجود س عدم .11

 Bench Markingتبادل تجارب و  یجلسه مشترک برا یبرگزار عدم .12

وسایر موارد مهم ماریب ننشد نتوبهیا یمانند تلاش برا ماریب تیریبه اصول مهم در مد دیتوجه وتاک عدم .13

 وکلیدی

 یدر ابتدا یمورد به مراکز درمانیها ومراجعه بوخانواده مارانیموزش بآواحد در  استیوجود س عدم .12

 بحران

 کرونا ینوان سانتر اصلعهها بنآمراکز در انتخاب  ییموجود وتوانا یاستانداردها هتوجه ب عدم .15

 (COVID_19) یتنفس یماریبحران ب یبرا ازیمورد ن یو کادر تخصص رویکمبود ن .16



 بیمارستان شهدای یافت آباد  

 

67 

 

 میمق یمتخصص عفون وعدم امکان استقرار  یمتخصص عفون کمبود  .17

 ICU تخصصفوق و  هیفوق تخصص ر  فقدان .12

 یروهایهنگام نزود یو خستگ یفشار کار شیکه خود باعث افزا یبه تعداد کاف یپرستار یروهاین فقدان .11

 .موجود شد

 12ستاد بحران منطقه  یرجهت همکا یاعلام آمادگ عدم .20

شود یم شنهادیزمان که پ نیترمختلف در کوتاه یها  از مبادمختلف و ارسال آمار به آن یهاتعدد سامانه .21

 ثبت و ارسال گردد.  کپارچهیآمار بصورت 

 شود. تیریمد ستیبایمختلف و تعدد خبرنگاران که م یخبر یهاشبکه حضور .22

 شود. تیریمد دیکه با یماریدر مورد ب یمجاز یهاشبکه قیاز طر عاتیشا پخش .23

  ییکروناریغ مارانیب رشیجهت پذ هامارستانیمراکز و ب ریسا یهمکار عدم .22

 در خدمات پس از فروش در زمان بحران  یپزشک زاتیتجه یهاشرکت یهمکار عدم .25

 نقاط قوت

 جانبه ریاست و مدیریت بیمارستان در طی بحرانپیگیری و حمایت همه .1

 ارشد بیمارستان در کنار پرسنل  و در مراحل مختلف بحران حضور مسئولین .2

 همکاری و مشارکت تیمی مطلوب بین پرسنل حاضر در بحران بالاخص در تیم درمانی .3

 گذاری تجاربریزی بازدید از بیمارستان مسیح دانشوری و امکان به اشتراکبرنامه .2

ذیری کامل ،حتی با وجودی که بیمار ارتقاء حس تعلق خاطر سازمانی در بین همه پرسنل ومسئولیت پ .5

 شدند لکن از انجام وظایف ذاتی خود سرباز نزدند.

 ارجحیت سلامت بیماران به سلامت خودشان که اقدامی بسیار ارزشمند و ماندنی بود. .6

حمایت اقشار مختلف مردم و جامعه از زحمات ارزشمند مدافعان سلامت دربیمارستان با ارسال انواع  .7

 غیر نقدی. کمکهای نقدی و
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 ضمایم
  1ضمیمه شماره 

 اولین پروتکل نحوه برخورد با بیماران مشکوک به آلودگی با کروناویروس

 1398بهمن -آبادبیمارستان شهدای یافت

 :مشکوک فرد تعریف

 بیمارستان در بستری نیازمند ... و سرفه تب، دلیل به که) SARI سندرم(تبدار تنفسی شدید بیماری به مبتلا .فرد .1

 نیست. متصور وی بیماری توجیه علائم برای دیگری زایبیماری عامل و باشدمی

 از یکی حداقل باشند که هوشیار باید ایمنی نقص با افراد در بیماری غیرمعمول و غیرتنفسی تظاهرات مورد در پزشکان

 : باشد دارا را مشخصات ذیل

 بیماری علائم شروع از قبل روز 12 عرض در چین، شورک Hubei هوبای استان در Wuhan ووهان به سفر سابقه  -الف

 تنفسی بیمار مورد یک که محلی در که باشد بخش پرسنل سایر و خدمه پرستار، پزشک، درمانی بهداشتی کارکنان از  -ب

 )بیمار آن مسافرت سابقه یا ملیت به توجه بدون (است داشته تردد و خدمت کرده است بوده بستری  SARI شدید

 وضعیت انتظاری غیرقابل و غیرمعمول شکل به و بوده نامناسب بالینی پاسخ پنومونی، برای مناسب هایدرمان لیرغمع  -ج

 کنندهتوجیه که دیگری زایبیمار عامل اگر حتی بیمار ملیت و سفر سابقه به بدون توجه شود تروخیم و حادتر بیمار بالینی

 .باشد شده سازیجدا بیمار از نیز باشد بیمار بالینی وضعیت

 انواع از یکی بالینی علائم شروع از قبل روز 12 عرض در که باشد که شدتی هر با تنفسی علائم دارای .بیمار .2

 .باشد داشته را ذیل هایتماس

 nCoV بیماری دار علامت و قطعی مورد با (close physical contact) نزدیک تماس -الف

 .باشد شده گزارش کشور آن در بیمارستانی داخل انتقال که کشوری رد درمانی مرکز یا بیمارستان در کار -ب
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 نحوه مدیریت بیماران مشکوک یا آلوده به کروناویروس در بیمارستان

 :موارد زیر ضروری است   10/11/12پیرو مصوبه جلسه کمیته بحران بیمارستان مورخ 

به بیمارستان ارجاع  115س از طریق ستاد هدایت و یا اورژانس بیمارانی که به عنوان مشکوک یا آلوده به کروناویرو -الف

به بخش ایزوله تنفسی منتقل شوند و  مستقیماً شوند، پس از هماهنگی با سوپروایزر باید از درب غربی بیمارستان می

نده یا سوپروایزر شیفت موظف است با نگهبانی بیمارستان، پزشک متخصص عفونی آنکال، مسئول کنترل عفونت و فرما

 جانشین فرمانده تیم بحران هماهنگی لازم را انجام دهد. 

حمایتی لازم صورت گرفته و در صورت  -در این موارد بیمار توسط متخصص عفونی آنکال ویزیت شده و اقدامات تشخیصی

 شود.ها درخواست مشاوره انجام مینیاز به مشاوره با سایر سرویس

نمایند، ابتدا با رعایت نکات سرپایی به واحد تریاژ اورژانس یا درمانگاه مراجعه میدر مواردی که بیماران به صورت  -ب

شود و توسط متخصص طب اورژانس مقیم مورد ارزیابی قرار ایمنی، بیمار به اتاق ایزوله بخش اورژانس جنرال منتقل می

شده در قسمت شمالی و خارج از مسیر مشخصگیرد. در این موارد در صورت نیاز، بیمار از گرفته و اقدامات لازم صورت می

 شود.محدوده ساختمان بیمارستان به بخش ایزوله تنفسی منتقل می

در موارد خاص مانند مادران باردار، با رعایت نکات ایمنی بیمار به اتاق ایزوله بخش اورژانس جنرال منتقل و حداکثر  -ج

 شود و اقدامات لازم صورت گیرد.ارزیابی میدقیقیه توسط پزشک متخصص زنان مقیم ویزیت و  30ظرف 

 پذیر مانند خانم باردار و ... در بخش ایزوله تنفسی خودداری گردد.از بکارگیری پرسنل آسیب -د

قابل ذکر است که لوازم حفاظت فردی در بخش ایزوله تنفسی، واحد تریاژ اورژانس و اتاق ایزوله اورژانس جنرال موجود بوده 

 باشند.نی که در معرض تماس هستند، موظف به رعایت نکات ایمنی میو تمامی همکارا

رسانی مناسب به بیماران، چک لیست کنترل تجهیزات و امکانات جهت نظارت بر عملکرد بخش ایزوله تنفسی و خدمت

ه به شود و گزارش روزانبخش تهیه شده که در هر شیفت توسط سرپرستار بخش و مسئول تأسیسات کنترل و تکمیل می

 گردد.دفتر ریاست بیمارستان ارسال می

 گیرد.دانشگاه مطابق دستورالعمل توسط سوپروایزر صورت می EOCرسانی به مراکز مافوق و اطلاع
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 2ضمیمه شماره 

 دارویی سرپایی بروزرسانی پروتکل درمان

 سرپایی بیماران در دارویی درمانی رژیم

 روز 5 برای روز در گرم دوبار میلی 251 فسفات کلروکین  یا گرم میلی 211 سولفات کلروکین هیدروکسی

 

درد( که تب دارند  گلو خشک، لرز، علایم )سرفه از یکی حداقل با COVID 19 بیماری به ابتلا معرض در high riskافراد  .1

 ولی تنگی نفس ندارند و گرافی ریه نرمال است. 

پزشک متخصص عفونی یا طب اورژانس نیاز به بستری ندارند اما موارد خاص با علائم تنفسی همراه با تب که طبق نظر  .2

 درمان سرپایی برایشان ضروری باشد.

شده های مشخصبیماران پس از دریافت نسخه و ثبت در سامانه، جهت دریافت دارو باید به مراکز جامع سلامت و یا داروخانه

 مراجعه نمایند.

 بستری های اندیکاسیون اندیکاسیون بستری در بخش ویژه

 درمان به مقاوم هیپوکسمی .1

 دیسترس شدید تنفسی .2

 هوشیاری سطح کاهش .3

 همودینامیک ناپایداری .2

 باز شدید -اختلالات اسید .5

 تنفسی  هیپرکاپنی و خستگی .6

  high risk 2بیماران گرید  .7

 و بالاتر  2مادران پر خطر گرید  .2

 سال 70با سن بالای  2کلیه بیماران گرید  .1

  RR>30یا پنه تاکی -نفسی تنگی .10

 o2sat<90%هیپوکسمی  .11

 علائم تنفسی با تب و حال عمومی بد .12

 قضاوت بالینی پزشک متخصص .13

 روز 5کشیده بیش از تب طول  .12

 های رادیولوژیک شامل:یافته .15

16. CXR: Alveolar infiltration 

17. Patchy infiltration 

12.        Periferal lung infiltration 

 

 نی همراهگرفتاری ریه در سی تی و علائم بالی

 اندیکاسیون ترخیص از بخش ویژه ترخیص از بیمارستان هایاندیکاسیون

 ساعت تب نداشته باشد 72بیمار بدون مصرف تب بر -1

 گرافی سینه بیمار بهبودی قابل توجه داشته باشد. -2

 باشد.)بدون اکسیژن(  %13درصد اشباع اکسیژن بالای -3

فشار خون7 تعداد  حال عمومی بیمار از نظر پزشک معالج)-2

 تنفس و ضربان قلب( قابل قبول باشد. 

 عدم نیاز به تهویه مکانیکی -1

 همودینامیک پایدار بدون نیاز به اینوتروپ و وازوپرسور -2

3- SPO2> 90 %   با ماسک ساده یا کانول نازال 

 تحمل خوراکی  -2

 سطح هوشیاری کامل -5
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 3میمه شماره ض
 

 درمانی خدمات دهندگان های لازم به ارائهتوصیه

 بیماری، به ابتلا خطر جمله: ها ازچالش است. رضایتبخش و برانگیز چالش همزمان گروهی برای بحران شرایط در کردن کار

-گیریتصمیم خانواده، از جدایی هایشان،خانواده و بیماران درد و رنج سنگین، مشاهده بارکاری اطرافیان، آسیب از نگرانی

 و پیشگیری شرایط، این به توجه با امکانات و...  و منابع نبودن دسترس و در زندگی، و مرگ شرایط در دشوار های

 . است ضروری خدمات درمانی دهندگان ارائه برای استرس مدیریت

 بشناسید.  خود در را استرس هاینشانه .1

از  و عصبانیت پذیری،تحریک مثال برای است. آن مدیریت در قدم اولین اضطراب ذهنی جسمی و هاینشانه به آگاهی

سایر  و تهوع حالت و قلب تپش عضلانی، اسپاسم تمرکز، عدم سردرد، خستگی، ترس، کابوس، و بیخوابی رفتن، در کوره

 . است اضطراب علایم از گوارشی مشکلات

 دوگانگی، و سردرگمی مساله،  با مکرر ذهنی اشتغال اضطراب، مانند دارند های متفاوتیواکنش افراد بحرانی شرایط در .2

 افراد هایواکنش اکثراً  هستند اما ها غیرطبیعیاتفاق معمولاً هابحران در باشید داشته خاطر به کرختی، یا احساس

 هیدد می انجام شما که کاری نزنید. بودن غیرطبیعی یا بودن، ضعیف برچسب دیگران یا خودتان به طبیعی است.

 . است ارزشمند بسیار و شجاعانه، ایثارگرانه

 چند نرمش، و کششی حرکات  : کنید استفاده استرس و تنش کاهش برای اجرا قابل و ساده هایروش از کار، محل در .3

-می کردن نیایش یا آرامبخش، موسیقی به کردن گوش دقیقه چند عمیق، تنفس تمرین باز، فضای در زدن دقیقه قدم

 . کنید دور هانگرانی یا و کار از را ذهنتان کوتاه چند هر لحظاتی کنید کند. سعی کمک شما تنش اهشبه ک تواند

 کنید. حفظ را خود قبلی روزمره و معمول برنامه امکان حد تا هستید، خانه در و کنیدنمی کار وقتی .2

 که را کارهایی و کنید، ورزش بپردازید، خود علایق و هاسرگرمی به کنید، ایفا خانواده از عنوان عضوی به را خود نقش

 . بگذارید برنامه است در بخشآرامش شما برای

مورد  در آنها از  بشناسید. را کنیدمی کار آنها با که افرادی: کنید تقویت کار محل در را تیمی کار و حمایت فرهنگ .5

 به را خود صحبتهای بگویید. هاآن به نیز خود هاینگرانی مورد در بودید راحت اگر و کنید سؤال هایشاننگرانی

 را هم حال و کنید حمایت یکدیگر از کنید. صحبت نیز دیگر موضوعات مورد در و نکنید محدود کار بحران و موضوع
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 یکدیگر به کنند،می اندازه از بیش برخوردهای دیگران کوچک خطاهای با زیاد استرس افراد معمولاً هنگام. بپرسید

 . کنید تشویق را افراد جدیت و تلاش ید وبده مثبت بازخورد

 محدود فضای مجازی  را در غیرموثق اخبار با مواجهه باشید، روز اخبار و اطلاعات جریان در است لازم اینکه ضمن .6

برای  که را شما استراحت زمان و کرده بیشتر را شما استرس تواندمی مجازی هایشبکه مکرر کردن چک کنید.

 . کند محدود دارید نیاز رژیان و توان بازیابی

  کنید حفظ هاآن مسائل و بیماران با برخورد در را ایحرفه برخورد اصول هم، بحرانی شرایط در که باشید مراقب .7

 تمرکز موارد قابل کنترل  بر فقط کنید ماست. سعی کنترل از خارج که آیدمی پیش زیادی موارد هابحران در .2

 کنید.

 روشی و  زمان خود، کاری هایبرنامه مورد در خود نزدیکان با کنید. مدیریت را خانوادگی هاینگرانی و هادغدغه .1

 برای منظمی برنامه کنید سعی کنید. صحبت هایشاننگرانی همچنین و باشند تماس در شما توانند بامی که

 . باشید داشته دوستان خانواده و با صحبت و تماس

 داشته  سالم تغذیه باشید. داشته کافی استراحت و خواب دارد امکان که جایی تا کنید. مراقبت خودتان از .10

 . بنوشید کافی مایعات و کنید محدود را مصرف کافئین باشید.

را  روزمره کارهای  توانیدنمی متوالی روز چند برای افسردگی یا استرس دلیل به کردید احساس که صورتی در .11

 . بگیرید کمک روانپزشک از هستید، زیادی فشار تحت دهید یا انجام
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 4ضمیمه شماره 

 درمان پایش و تجویز کلیدی نکات

 اسلتامیویر کپسول ریباویرین کالترا کلروکین هیدروکسی

 توصیه شود. تجویز غذا همراه

 دارای پوشش قرص شده

نشود.  خورد یا شکسته

 ظمحاف برای دارو این پوشش

 .است محیطی شرایط برابر در

 قرص با پوشش گاواژ، جهت

 در و شده پاک الکلی پنبه

 آب لیتر میلی20

 بلافاصله و شده سوسپانسیون

 .شود گاواژ

 غذا همراه

 در .شود تجویز

 به نیاز صورت

 دارو، گاواژ

 20 در قرص

 آب لیتر میلی

سوسپامسیون 

 بلافاصله و شده

 .شود گاواژ

 مصرف غذا همراه

 نیاز صورت در .شود

 دارو، گاواپز به

 در کپسول محتوای

میلی لیتر  10_20

 و سوسپانسیون آب

 .شود گاواژ

 

 غذا همراه است بهتر گوارشی تحمل منظور به

کپسول  محتوای NG با بیماران در شود. تجویز

مقطر(  آب آب )ترجیحاً لیترمیلی 20در 

 لوله دارو، گاواژ از شود. بعد گاواژ و سوسپانسیون

NG  شود شسته لیتر آبمیلی 10با. 

 محتوی سوسپانسیون تهیه برای کودکان در

 مشخص حجم در توانمی را اسلتامیویر کپسول

 به توجه با و نمود حل آب میوه یا ساده شربت از

 آماده سوسپانسیون نمود. دوز کودک وزن و سن

 17یخچال تا  در و روز 10تا  اتاق دمای در شده

 از قبل سوسپانسیون ست.ا استفاده روز قابل

 .شود داده تکان مصرف

 
 و بروز QT interval prolongation شود. خطر دقت ریتوناویر/ لوپیناویر داروی با کلروکین هیدروکسی تداخل به

 و تاکیکاردی شود. میوکاردیت دقت داروها سایر مصرف و تاکیکاردی ای،زمینه قلبی بیماری وجود دارد. به وجود آریتمی

 بخاطر بیوتیکدریافت آنتی نیازمند ویژه هایبخش در بستری بیماران دارد. اغلب وجود بدحال بیماران از درصدی در

دهد. می افزایش را خطر آریتمی لوفلوکساسین بخصوص هافلوروکینولون از باشند. استفاده می نیز همراه باکتریال پنومونی

 دقت  ...و کوئتیاپین اندانسترون، متوکلوپرامید، متادون، همانند کنندمی تشدید را عارضه این که داروها سایر دریافت به

 .باشدمی مهم بسیار آریتمی بروز از پیشگیری در الکترولیتی اختلال شود. اصلاح

 توصیه می لیتر در والان اکی میلی 2حدود  در پتاسیم و لیتر دسی در گرممیلی 3حدود  در منیزیم سرمی سطح نگهداری

 .شود

 افتراق نارسایی و نماید. توجه تظاهر کلیوی حاد آسیب صورتبه تواندمی کرونا عفونت به مبتلا بیماران در کلیوی رگیرید

 باشد. می مهم داروها دوز تنظیم مزمن( جهت نارسایی( بیماران  ای زمینه مشکلات از حاد کلیوی



 بیمارستان شهدای یافت آباد  

 

74 

 

حداقل  مدتبه  یا و یافته است افزایش پایه حد برابر 3ز ا بیشتر نین کراتی سرمی سطح که شده: بیمارانی دوز ذکر تعدیل

 قرار سه تا دو مرحله کلیه نارسایی حاد با گروه در اندشده دیالیز نیازمند یا و دارند ml/kg/h 0.5 از کمتر ادرار ساعت 12

 گیرند. می

 پیشنهاد روزانه گرممیلی 200تا   600ن برای ریباویری و روزانه گرم میلی 75اسلتامیویر  برای دوز تنظیم بیماران این در

 /لوپیناویر و کلروکین هیدروکسی  .شود تجویز دیالیز بعد از شده محاسبه دوز شودمی توصیه دیالیزی بیماران شود. درمی

 .ندارند دوز تنظیم به نیاز ریتوناویر

 های تجویز ریباویرین کنترااندیکاسیون به توجه

 9911 نيفرورد_انيفرمانفرمائ موقوفه_ آبادبيمارستان شهداي يافت

 هاآن با برخورد نحوه و دارویی عوارض

 استفراغ و تهوع

شوند. اقدامات می استفراغ کمتر شیوع با و تهوع دچار اوسلتامیویر و ریتوناویر/ لوپیناویر مصرف دنبالبه بیماران از برخی

 :است زیر قرار به باشد کننده کمک تواندمی که کنندهپیشگیری

 شب( 2صبح  2 مثال )برای مختلف هایزمان در دارو مصرف زمان تقسیم .1

 پر معده با یا و غذا بعد از داروها تجویز .2

 داروها مصرف از قبل ساعت نیم هیدرینات دیمن قرص یک یا هیدرامین دیفن شربت لیترمیلی 10تا  5 تجویز .3

 بیماران این در متوکلوپرامید یا اندانسترون تجویز عدم .2

 مقاوم استفراغ و تهوع

گرم عضلانی میلی 25پرومتازین  آمپول ندارد، وجود دارو خوراکی دریافت امکان که شدید استفراغ و تهوع با ارانِ بیم در

 تجویز ساعت قابل 2 تا 6 فاصله با موردنیاز هایزمان در تجویز بصورت ترمبوسیتوپنی( و انعقادی اختلال عدم صورت در(

 وریدی کلی تجویز بطور شود. تبدیل دوز همین با پرومتازین قرص به سریعاً خوراکی تحمل و علایم بهبود از بعد است.

 دارد.  وجود خطرترمبوفلبیت و بوده عروق محرک بسیار ترکیبی که چرا شودنمی توصیه اسیدی pH علت به پرومتازین

 در است؛  نشده رذک تزریق وریدی ایرانی تزریقی شکل روی بر اگر چه نیست. متفاوت خارجی با هم ایرانی فورمولاسیون

-میلی 100تا  50در  سازی وریدی رقیق تزریق جهت عضلانی، یا و خوراکی راه مصرف منع یا و پاسخ عدم و ضرورت صورت

 . شودمی توصیه دقیقه 30تا 15عرض  در انفوزیون و سالین نرمال لیتر
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 درد

و  ریتوناویر /لوپیناویر کنندهدریافت نبیمارا استفاده مورد اپیوئید جایگزینی یا درد ضد تجویز به نیاز صورت در

 اوسلتامیویر:

 ساعت در 6تا  2هر  یا و روز در بار 6حداکثر  تا نیاز موقع در خوراکی گرممیلی 15تا  5کدون  اکسی تجویز .1

 اوپیوم شربت بیمار که صورتی در .است موجود گرممیلی 30و  15و  5کدون بصورت  اکسی قرص اولویت است.

 نیست. اپیوم ادامه برای منعی کندمی مصرف

 ) آریتمی و QT prolongation خطر (شود اجتناب الامکانحتی متادون تجویز از .2

 قلبی نوار  و عروقی -قلبی دهد، پایشمی افزایش را آریتمی خطر بالقوه که دارویی هر تجویز نیازمند بیماران در .3

 شود.توصیه می

 در موقع وریدی یا و زیرجلدی گرممیلی 5)تا  3است  ارجح مورفین تزریقی، مخدر داروی نیازمند بیماران در .2

 روز(   در بار  2حداکثر نیاز برای

 است. ساعت 12هر  گرممیلی 500تا  250ناپروکسن  ارجح داروی NSAIDs تجویز به نیاز صورت در .5

 تجویز به توصیه انبیمار این در تنفسی مشکلات علت به . ندارد وجود کدئین استامینوفن تجویز برای منعی .6

  شود.می بیماران این در مخدر حداقل

 

 قراری بی و اضطراب

 شود. اجتناب بیماران این در کوئتیاپین و هالوپریدول تجویز از الامقدور حتی بخشآرام تجویز به نیاز صورت در .1

 قرص یا و زرو در بار خوراکی، سه لیترمیلی 10هیدرامین  دیفن شربت از توانمی بخشآرام به عنوان

 . نمود استفاده روز در بار سه تا دو گرممیلی 10تا  5کلردیازپوکسید 
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 5ضمیمه شماره 

 به مراجعین بهداشتی های توصیه

 از حضور و ودهنم محدود امکان حد تا را منزل از خارج هایترین محل برای شماست. فعالیتدر خانه بمانید. خانه ایمن 

 . گردد پرهیز شلوغ و عمومی هایمکان در

 گردد اجتناب حیوانات به شدن نزدیک از .  

 شستشوی  برای لازم زمان )مدتاست. بیماری از پیشگیری برای روش مؤثرترین این بشویید. مکرراً  را هایتاندست

  ثانیه با آب گرم و صابون است.( 60تا  30دست ها 

 مواد  و کرده اجتناب امکان حد تا فودفست و آماده غذاهای خوردن همچنین و عمومی هاییطمح در غذا خوردن از

 . گردد استفاده پخته کاملاً  صورت به غذایی

 پزشکی علوم هایهای دانشگاهسایت و بهداشت وزارت بهداشت، جهانی سازمان مثل معتبر منابع از را اطلاعات 

 بگیرید.

 درستی از اطلاعات و اخبار بازنشر از قبل  .بپرسید 110یا   2030شماره  با سلامت سامانه از را خود سوالات توانیدمی 

 کند.می دلیل زیادبی را جامعه و شما اطرافیان اضطراب نادرست، اخبار شوید. انتشار مطمئن آن

 همین به طبیعی است، رفتارهایی دهند،می نشان خود از منتظره غیر بحران در افراد که هاییواکنش و رفتارها اکثر 

زیاد  را شما استرس که هاییموقعیت نزنید. از بودن غیرطبیعی یا و ترسو ضعیف، برچسب دیگران یا خودتان به دلیل

 .کنید دوری کندمی

 و گریه مانند احساساتی بروز یاجازه نکشید. خجالت آنها بیان از و بزنید حرف احساساتتان و هانگرانی مورد در 

 و است طبیعی لحظه هر در شما حال تغییر نجنگید، خود فکرهای و هااحساس با . بدهید دیگران و خودبه  را خشم

 . هست زمان به نیاز آن فصل و حل برای

 که چیزهایی روی و کنید حفظ را خود عادی زندگی و برنامه کنید نیست. سعی شما کنترل در چیز همه بپذیرید 

 . ندارید کنترل که یزهاییچ روی نه کنید، تمرکز کنترل دارید

 بگنجانید.  روزانه برنامه در را است بخشآرام شما برای که کارهایی و بگذارنید مجازی فضای از به دور را هاییساعت

  ...و ببینید دارید دوست فیلمی که یا بخوانید، کتاب کنید، گوش موسیقی کنید، نیایش برای مثال

 نکنید ایجاد خود زندگی در بزرگ تغییر و همی نگیریدم تصمیم ثبات،بی و بحرانی شرایط در . 

 کنید بازیابی را خود توان که کندمی کمک کافی و خوب خواب کنید، استراحت کافی اندازه به . 



 بیمارستان شهدای یافت آباد  

 

77 

 

 کنید. ورزش خانه در حتی 

 بکشید عمیق هاینفس استرس مواقع در کنید و استفاده سازیآرام هایروش از . 

 نکنید صحبت بد خبارا مورد در کودکان حضور در . 

 استفاده منفی هایحس سرکوب برای الکل یا مواد کنید. از خودداری پزشک تجویز بدون دارو نوع هر مصرف از 

 . نکنید

 و  احساسات بر کنترل یا دهید انجام را روزمره کارهای توانیدنمی متوالی روز چند برای کردید احساس که صورتی در

 . کنید مراجعه روانشناس یا روانپزشک ،پزشک به ندارید، خود شرایط

 ها،درمانگاه سلامت، جامع خدمات مراکز به روانشناسی، یا و روانپزشکی پزشکی، هایکمک به نیاز در صورت 

 . کنید مراجعه شماست دسترس در که درمانی مرکز یا ها وبیمارستان

 شدن  شدید صورت در و استفاده ماسک زا صحیح روش به و کرده استراحت سرماخوردگی علایم مشاهده صورت در

 .گردد مراجعه درمانی مراکز به علایم

 9911 نيفرورد_انيفرمانفرمائ موقوفه_ آبادبيمارستان شهداي يافت
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 6ضمیمه شماره 

 کرونا به مبتلا بیماران های لازم به همراهانتوصیه

 بیمارستان به مراجعه از الامکاناست، حتی عمومی بیشتر هایمکان در کروناویروس به ابتلا احتمال اینکه دلیل به 

 . شودمی فراهم بستری بیماران مراقبت از برای لازم تمهیدات باشید داشته اطمینان کنید. خودداری

 بهداشت را و شود ترخیص بیمارستان از بیمار تا باشید صبور بود. خواهد بیمار هم و شما نفع به هم بیمار ملاقات عدم 

 و پرستار و بستری بخش با تلفنی تماس با درمان سیر از شدن جویا نمایید. جهت یترعا نیز بیمار ترخیص از پس

 در بستری بیمار با تصویری تماس یا و تلفن توانید از طریقهمچنین می. مطلع شوید بیمار پزشکی وضعیت از پزشک

 باشید. ارتباط

 بیمارِ خود و خود به و ایدآمده کنار دشوار یهاموقعیت با گذشته در چگونه که کنید فکر این به و باشید اندیش مثبت 

 . آمد کنارخواهید نیز وضعیت این با که دهید اطمینان

 کرونا ویروس در مورد خود بیمار کنید. با دنبال معتبر منابع از بیماری شیوع درباره را نکنید. اخبار توجه شایعات به 

 . یابدمی کاهش اضطراب میزان گفتگو و معاشرت با چون کنید صحبت

 بگیرید جدی را بهداشتی هایتوصیه حتما در بیمارستان، همراهی به بیمار نیازِ  در صورت. 

 می افزایش را ابتلا احتمال افراد این با تماس باشید داشته توجه بنابراین ندارند علائمی بیماری ناقل افراد از بسیاری-

 . دهد

 وقت  در ولو هابخش در تراکم و حضور سایر افراد جمعی، نینگرا و تشویش درمانی، مراکز ازدحام و حاضر درشرایط

 . نمایدمی اختلال دچار را کادر درمانی عملکرد ملاقات

 ندارد. را کنندگانملاقات ابتلا عدم یا ابتلا برای آزمایش اخذ امکان بیمارستان 

 کنید. با  دنبال را خانگی هایمراقبت و منزل در استراحت خفیف صورت به بیماری هاینشانه داشتن لطفاً در صورت

در صورت بروز این علائم به  رعایت نکات بهداشتی و تغذیه مناسب و درمان علامتی از خودتان مراقبت کنید و

 بیمارستان مراجعه نمائید:

o دشوار تنفس و نفس تنگی 

o دارسرفه یا سرفه خلط تشدید 

o  بدترشدن حال عمومی 

o روز 5تب بعد از  قطع عدم 

o هوشیاری طحس کاهش علائم 

 9911 نيفرورد_انيفرمانفرمائ موقوفه_ آبادبيمارستان شهداي يافت
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 7ضمیمه شماره 

 منزل در ایزولاسیون
 صورتی باشد.( در شدن باز قابل اتاق هایپنجره و شود )در داده قرار مناسب تهویه دارای تنها اتاق یک در بیمار .1

 فضاهای الامکانحتی .باشند داشته فاصله بیمار فرد از متر یک حداقل نباشد، بایستی پذیرامکان شرایط این که

 .شوند باز هوا گردش جهت هاپنجره و بوده مناسب دارای تهویه و...( توالت حمام، مشترک )آشپزخانه،

 بار هر از گردد. بعد اجتناب روبوسی و دادن دست از .باشد ممنوع ملاقات بیمار و شود محدود بیمار حرکت .2

 .دهند دست انجام بهداشت و شستشو خانواده، افراد یا و قبمرا وی، نگهداری مکان و بیمار با تماس

 و مطلوب بوده سلامت وضعیت دارای که نفر یک الامکانشود )حتی رسانده حداقل به بیمار از مراقبین تعداد .3

 (.کند مراقبت بیمار از نباشد ایزمینه بیماری یا و ایمنی سیستم ضعف دارای

 است وی آلوده هایدست که کند احساس فرد که زمانی هر یا و غذا وردنخ و کردن آماده از بعد و قبل هادست .2

 هندراب  از توانمی نباشد، مشهود دست آلودگی که صورتی ثانیه( در 20شود. )حداقل به مدت  شسته باید

 .کرد الکل( استفاده پایه بر )ضدعفونی کننده

 دهان و بینی عطسه، یا سرفه زمان شود. در استفاده طبی ماسک از تنفسی، ترشحات انتشار از جلوگیری جهت .5

 دهندگانشود. ارائه انداخته داردر سطل درب استفاده از پس و دستمال بپوشانند کاغذی دستمال با را خود

 در و شود کامل پوشانده صورت به بینی و دهان که طوری به کنند؛ استفاده طبی ماسک از بایستی نیز مراقبت

 . نزنند دست آن به ماسک از استفاده طول

 وشو باشند،شست قابل ها،آن از استفاده از پس بتوان که اختصاصی ظروف و شخصی هایملحفه از استفاده .6

 در یا و رختشویی با صابون مرتب طور به و روزانه دست و حمام هایحوله ملحفه، لباس، است بهتر. است بلامانع

 .شوند خشک اً کامل و شسته درجه 10تا  60آب  با لباسشویی ماشین

ضدعفونی شود.  و تمیز روزانه بایستی و...( اتاق مبلمان تخت، است )میز، تماس در هاآن با بیمار که سطوحی .7

 آبکشی شود. سطوح سپس و شسته دترژنت، یا خانگی هایشوینده با توانوسایل می این کردن ضدعفونی برای

-کشدست از محیط، بایستی نمودن تمیز زمان د. درشو ضدعفونی و شسته روز در بار یک حمام حداقل و توالت

 که زمانی تا و شوند استفاده بدن به ترشحات رسیدن از جلوگیری بند به منظورپیش یا و محافظ هایلباس و ها

 استفاده خانگی دستکش یا و مصرف بار یک دستکش از توانکرد. می استفاده توانمی است ها تمیزسطح آن

 پس بایستی مصرف بار یک شود. دستکش شسته دترژنت یا و صابون و آب با بایستی نگیهای خاکرد. دستکش
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شود.(  شسته دست باید استفاده از بعد و دستکش درآوردن از شود )قبل انداخته داردر سطل درب استفاده از

 بیمار با مرتبط هایزباله

 سطل در و گرفته شده نظر در عفونیزباله   .2

 بیمار با مستقیم ارتباط در که آلوده لوازم با مواجهه انواع از شود. دفع زباله عفونی عنوان به و نگهداری داردرب

 شود. اجتناب هستند

 سایر با تجویزی ممکن است داروهای  .شوند مصرف شده توصیه هایزمان در منظم طور به تجویزی داروهای .1

 از دهید و قرار جریان در را خود معالج ککنید پزشمی مصرف دیگری داروی باشد، اگر داشته تداخل داروها

 کنید. پرهیز دیگران به دارو تحویل یا کردن توصیه از. پرهیز کنید شدت به دیگر داروهای خودسرانه مصرف

 9911 نيفرورد_انيفرمانفرمائ موقوفه_ آبادبيمارستان شهداي يافت
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 8ضمیمه شماره 

 9ضمیمه شماره 

 بیمارستان شهدای یافت آباد -1398دماه اسفن -کرونا بیماران بستریفرم پیگیری 

 توضیحات خیر بله شاخص ها مشخصات بیمار ردیف

1 

    آیا حال عمومی بهتر است؟  نام بیمار

    آیا تب قطع شده؟  سن

 کد ملی
    آیاسرفه کمتر شده؟ 

    آیا تعریق و خستگی کمتر شده؟  شماره موبایل

 شماره ثابت
اج و ادرار عادی آیا وضعیت اجابت مز 

 است؟

   

    چه داروهایی مصرف میکند؟  تاریخ بستری

 تاریخ ترخیص
شرایط بهداشتی و قرنطینه رعایت  

 میشود؟

   

    می دارند؟ئسایر اعضا خانواده علا  شماره پرونده

    کرونا مثبت شده؟ تستآیا   بخش بستری

 9911 نيفرورد_انيفرمانفرمائ موقوفه_ آبادبيمارستان شهداي يافت

 آباد بیمارستان شهدای یافت -1398اسفندماه  -کرونا بیماران سرپاییفرم پیگیری 

 توضیحات خیر بله شاخص ها مشخصات بیمار ردیف

1 

       آیا حال عمومی بهتر است؟   نام بیمار

       آیا تب قطع شده؟   سن

       آیا سرفه کمتر شده؟   کد ملی

       آیا تعریق و خستگی کمتر شده؟   شماره موبایل

 شماره ثابت
  

 دی است؟آیا وضعیت اجابت مزاج و ادرار عا
      

       آیا دارو مصرف میکند؟ چه داروهایی؟   تاریخ مراجعه به بیمارستان

 نام پزشک معالج
  

 شود؟شرایط بهداشتی و قرنطینه رعایت می
      

       می دارند؟ئسایر اعضا خانواده علا    


