
                                                                                         

 

       

      

                                       

                                                                                                                                                                                                        

            

                

                                                                                      

     

        

 

 

 

 

 

      

 

 سازمان اورژانس کشور                                                                                                                                                                                                                                     

یا   ، شواهد دیسترس تنفسی مثل تنفس تندگی نفستن

 یا افت هوشیاری استفاده از عضالت فرعی تنفسی  

منتخب تخصصی  بیمارستانبه اعزام *

 جهت انجام:

تست ویروس شناسی و بررسی  -

   کرادیولوژی

 ارزیابی بالینی و بستری -

 دارویی ضد ویروسی  4یا  3شروع درمان -

درمان آنتی بیوتیکی درصورت شروع -

 شک بالینی به عفونت های ثانویه تنفسی

 4030یا  190با سامانه تماس مشاوره ای  -

و درمان   ، جداسازیاستراحت در منزل-

 حمایتی های مناسب و 

 ممکن استبا توجه به شرح حال   -

در مطب ها، درمانگاه ها و   یت سرپایی ویز

حسب   و یا مراکز جامع سالمت، توصیه

  CBC,CRPآزمایشات  آنتی بیوتیک،  مورد،

 . شود درخواست  CXRو یا 

 ؟  37.8تب بیشتر از 

سابقه تماس با مورد قطعی یا حضور در  

 در دو هفته گذشته  مناطق اپیدمی

 در منزل و جداسازی  تاستراح-

 ضدویروسی  شروع درمان دو دارویی-

حمایتی و درصورت شک  درمانهای -

 آنتی بیوتیک ،بالینی

 پیگیری فعال روزانه -

 تب  (-+/)    ؟ لرزگلودرد؟  یا    یا     ؟سرفه خشک -1  

 

،  غیر منتخب یبیمارستان مرکز انتقال به

شواهد درگیری   بررسی رادیولوژیک، 

 ؟به نفع کرونا ریوی

 اعزام آمبوالنس  115اورژانس تماس با 

  ، 

O2 sat<93%  دیسترس تنفسی یا یاRR>24  

سابقه تماس  افت هوشیاری یا مورد قطعی یا یا 

 اپیدمی  با مورد قطعی یا حضور در مناطق 

 

 

+ - 

)عالمت دار(  مشکوک*  

- + 

- 

+ 

 و...  پیوند اعضا/ایدز/می درمانی/سابقه بدخیمینقص ایمنی: تحت درمان مزمن با کورتون/ شی-1         گروه های در معرض خطر :*   

                                                      و ... سال  60(/سن باالی 40باالی  BMIبیماری زمینه ای: قلبی/تنفسی/فشارخون باال/دیابت/وزن باال) -2                                                            

 

 + تست مثبت عالیم تنفسی : مورد قطعی*

 

   2019  کرونا

(COVID 19) 

 

 ؟ گروه در معرض خطر

+ 

- 
+ 

- 

+ 

- 

+ 



              

 :در بیماران سرپایی داروییرژیم درمانی دو 

1-Cap Oseltamivir 75mg   #10 

 روز   5عدد برای  1ساعت  12هر 

2-Tab Hydroxy Chloroquine 200mg #10 

 روز   5عدد برای  1ساعت  12هر 

(Tab Chloroquine Phosphate 250mg  #10 

 روز   5عدد برای  1ساعت  12هر 

 

 

 

 : در بیماران بستری رژیم درمانی سه دارویی

1-Cap Oseltamivir 75mg  #10   

 روز   5عدد برای حداقل  1ساعت  12هر 

2-Tab Hydroxy Chloroquine 200mg #2 

 ( mg Single Dose 400)تک دوز    عدد 2

Or (Tab Chloroquine Phosphate 250mg) #2 

 (500mg Single Dose)عدد تک دوز  2

3-Tab Lopinavir/Ritonavi 200/50 mg #20 

 روز   5حداقل     (BD 400/100)عدد 2ساعت  12هر 

 

 

 رژیم درمانی چهار دارویی: 

1-Cap Oseltamivir 75mg   #10 

 روز   5عدد برای حداقل  1ساعت  12هر 

2-Tab Hydroxy Chloroquine 200mg #2 

 ( mg Single Dose 400)  تک دوز  عدد 2

(Tab Chloroquine Phosphate 250 mg)  #2 

 (500mg Single Dose)عدد تک دوز  2

3-Tab Lopinavir/Ritonavi 200/50 mg #20 

 روز   5حداقل     (BD 400/100)عدد 2ساعت  12هر 

4-Tab Ribavirin 200mg  #60 

 روز  5حداقل   (mg BD 1200)   عدد 6ساعت  12هر 

 


