
 مدیریت کرونا ویروس در مراجعین به اورژانس بیمارستان

به تفکیک گروه  باید درکلیه بیمارستانها، مراکز درمانی و مراکز خدمات جامع سالمت، بسته های آموزشی

رئیس بیمارستان می بایست .  پزشکی، غیرپزشکی و کادر خدماتی  در دسترس گروه هدف قرار داشته باشد

کارشناس کنترل عفونت جدول نحوه استفاده از تجهیزات حفاظت فردی را /از طریق سوپروایزر آموزشی

مسئول / امع خدمات سالمت رئیسدر مراکز ج. آموزش داده و بر نحوه اجرای صحیح آن ها نظارت  نماید

مرکز  موظف به آموزش جدول نحوه استفاده از تجهیزات حفاظت فردی و نظارت بر نحوه اجرای صحیح آن 

 ها می باشد

 1- بیماري بالیني تظاهرات

 ضعف ، اسهال ،  فوقانی تنفسی دستگاه عفونت خفیف تنفسی عالئم و تب از ای گسترده طیف تواند می  بیماری

 یا کلیوی نارسایی ، تنفسی نارسایی و ها ریه پیشرونده عفونت باعث شدید موارد در و اییدنم ایجاد حال بی و

) موارد در اما باشد نمی شایعی چندان یافته تنهایی به اسهال و تب بروز چند هر.  گردد بدن ارگان چند نارسایی

 تظاهرات ترین شایع.  است بوده اسهال و تب یا تب بیمار عالمت تنها که شده دیده( بیماری شروع در مخصوصا

. دهند می بروز را تنفسی عالئم خود بیماری از دوره در بیماران تمام و باشد می تنفسی عالئم و تب بیماری

 پیش نماید، بروز لکوسیتوز و ترومبوسیتوپنی ، اوایل در نسبی لنفوپنی که است داده نشان ها بررسی برخی

 آسیب نفع به شواهدی تواند می کراتینین و کبد های آنزیم افزایش. باشد داشته وجود تواند می بیماری آگهی

 در اما. باشد می شدید تا خفیف از بیماری(Surveillance) موارد به بیماری  طیف چند هر. باشد کلیه و کبد

  .شود می محدود ، دارند بیمارستان در بستری به نیاز که شدیدی مراقبت انجام برای بیماری تعریف حاضر حال

  ویروس کرونا به مشكوك بیمار تعریف

 : مثبت حال شرح با تب و اسهال یا تنفسی عالئم با بیمار .1- 

  اخیر دوهفته در فارس خلیج جنوب عربی کشورهای سفر سابقه -

   اخیر هفته دو در ویروس کرونا به مبتال قطعی یا مشکوک بیمار با تماس سابقه - 

 . اند بازگشته فارس خلیج جنوب عربی کشورهای از اخیر هفته دو طی که مسافرینی با تماس سابقه -

 آن ذبح یا بدن ترشحات یا خام گوشت با تماس و شتر پخته نیم گوشت و پاستوریزه غیر لبنیات مصرف سابقه -



 باشد  بستگان یا درمانی کادر جزء که فردی  2 -

 بوده بستری  آن در بیمارتنفسی که بخشی در که پرسنلی در( بستری مستلزم) شدید تنفسی بیماری بروز -  

 ( باشند ننموده مراقبت تنفسی بیمار از مستقیم بطور اگر حتی) است میکرده کار است

  اند بوده هم با مشخصی مکان یا زمان در که افراد از گروهی یا خانواده در بیماری بروز -

 دست، و تنفسی بهداشت شامل استاندارد احتیاطات بیماران همه برای نداردااست تااحتیاط یریگ کار به

 خطر ارزیابی اساس بر)  تمیز و متسال پسماندها، ایمن مدیریت تیز، نوک اشیا و سوزن با آسیب از پیشگیری

 تنفسی احتیاطات از درمانی کادر(  فردی تظحفا وسایل از استفاده بیمار، ملحفه و وسایل سازی استریل بالینی

 : شود لصحا اطمینان ذیل

 – شود داده بیمار به طبی ماسک عدد یک نماید، تحمل را ماسک تواند می  

 باشد nCoV. به مشکوک بیمار که ورتیص در 

 سایز در مناسب، فردی تظحفا وسایل که است زمانی شود پوشانده سرفه و عطسه زمان در بینی و دهان -

 کافی آموزش آنها از حیحص استفاده برای کارکنان. دارد بیماری گسترش از وگیریجل در مهمی نقش ، مناسب،

 و بودن تمیز.   نمایند تبعیت کار محیط در نیز دیگر بهداشتی رفتارهای سایر از و باشند، کرده تمرین و دیده

 سطوح داشتن نگه تمیز. گردد ارزیابی باید فرایند بودن همیشگی و حتص نظر از کار، محیط و سطوح گندزدایی

 استاندارد احتیاطات مهم اقدامات از تایید مورد بیمارستانی گندزدای مواد با گندزدایی و شوینده مواد و آب با

 پسماندهای مدیریت غذا، توزیع و تهیه در استفاده مورد روفظ ،) رختشوی در بهداشتی موازین. است

 . گیرند انجام شده غبالا های دستورالعمل طبق باید بیمارستانی

 :)اي قطره تماسي، )بیشتر احتیاطي تمااقدا  (الف

 (  جدید کوروناویروس مشکوک مورد با تماس در ای قطره و تماسی احتیاطات

 بهداشتی کادر و بیمار با گان کنند مالقات خانواده، اعضای از اعم افراد همه استاندارد، احتیاطات بر عالوه -

  .نمایند رعایت را ای قطره و تماسی احتیاطات باید)   بیمارستان، درمانی

 دارند طبیعی تهویه که عمومی های بخش های اتاق. شود بستری مناسب تهویه با انفرادی اتاق یک در بیمار -

 شود تهویه بیمار هر ازاء به انیهث هر در لیتر  ٠٦١ اتاق هوای باید



 بستری هورت کو ورتص به استاندارد به مشکوک بیماران توان می نیست، دسترس در انفرادی اتاق که زمانی-

 .نمود

 .  باشد داشته هصلفا هم از متر یک حداقل بیماران های تخت -  

  .                                                            شود استفاده طبی ماسک از -

  شود ، دستکش استفاده ورتص محافظ ،عینک، چشم محافظ از -

 بودن تمیز و نیست گان بودن استریل بر ضرورتی)شود استفاده ضدآب و تمیز غیراستریل بلند آستین گان از -

 (نماید می کفایت

. باشد بیمار خود برای انحصاری...  استتوسکوپ، خون، فشار دستگاه: شود می استفاده بیمار برای که وسایلی -. 

  .شود تمیز و ضد عفونی %07الزم است برای بیمار دیگر استفاده شود باید با الکل   که ورتیص در

 . شود خودداری دهان و بینی چشم، لمس از ها، دست آلودگی احتمال ورتص در -

 دستگاه پرتابل انواع از امکان ورتص در. باشد داشته بالینی ضرورت مگر شود، خارج بستری اتاق از نباید بیمار - 

. نماید استفاده طبی ماسک از باید اتاق از خروج از قبل بیمار. شود استفاده تشخیصی ابزار سایر یا)  رادیولوژی

 را زمال های آمادگی تا نمود هماهنگ مقصد واحد با باید تشخیصی، بالینی ضروری (X-Ray های جابجایی برای

 بیماران، سایر برای خطری تا شود هماهنگ ای گونه به باید مقصد تا بیمار خروج مسیر و زمان. نمایند فراهم

 .  نشود ایجاد بیمارستان در حاضر های کننده مالقات و بیمارستان کادر

 . نماید رعایت دقت به را دست بهداشت شد، ذکر که همانگونه به مشکوک بیمار همراه که بیمارستانی کادر -

 . شود گندزدایی و تمیز باید نماید می لمس بیمار که سطوحی همیشگی، و روتین بطور - 

 : اقدامات تولید کننده آئروسل ها و احتیاطات هوابرد(ب

 ریوی، بیلق احیا برونکوسکوپی، تراشه، لوله خروج تراشه، لوله تعبیه مانند(  درمانی تشخیصی اقدامات برخی

 آئروسول ایجاد منجر به توانند کمکی غیر تهاجمی میاز انتوباسیون،تراکئوتومی ،تهویه  قبل کمکی دستی تهویه

 .دارند دنبال به را ها کوروناویروس هوابرد انتقال خطر و شوند

 :   نمایند توجه ذیل موارد به باید دارند حضور اتاق در آئروسول کننده تولید اقدامات انجام زمان در که کارکنانی



 (اروپاFFP2)مورد تایید  نمایند استفاده خود ورتص مناسب سایز ا N95از ماسک -

 ورتص محافظ یا عینک ،پوشیدن ها چشم از محافظت -

 .شوند پوشیده (غیراستریل) تمیز ندلب دستکش و گان -

 از فراوانی حجم با تماس امکان که اقداماتی انجام زمان در نیست، (ضدآب) مایعات برابر در مقاوم گان اگر -

 .  شود استفاده گان روی بر ضدآب آپرون یک از دارد، وجود بدن ترشحات

 در لیتر 067با طبیعی تهویه مثال عنوان به)شود انجام کافی تهویه با اتاق یک در آئروسول کننده تولید اقدام -

 تحت باید هوا جریان جهت (بار در ساعت01تعویض هوای اتاق خداقل  با منفی فشار یا بیمار هر ازاء به انیهث

 باشد کنترل

 .  برسد ممکن حداقل به باید اتاق، در حاضر افراد تعداد -

 معاینه و انتظار اتاق وملزومات تنفسي  بیماران تریاژ ملزومات و تریاژ اتاق2-

 :تریاژ اتاق تعریف

 واحد. شوند می تریاژ بیماران نیاز مورد خدمات حجم و سطح نوع، اساس بر بیماران غربالگری و تفکیک جهت 

  غربالگری آن اصلی عملکرد و باشد، می اورژانس بخش به ورود بدو در بیمار برای دسترس قابل فضای تریاژاولین

 این در.  است نیاز مورد درمانی خدمات سطح و نوع همچنین و بیماری وضعیت اساس بر بیماران بندی دسته و

 کشوری استاندارد تریاژ فرم در آنها اطالعات و گیرند می قرار اولیه ارزیابی مورد تریاژ پرستار توسط بیماران فضا

 اورژانس اداره در بهداشت وزارت تریاژ کشوری کمیته توسط مرتبط فرآیندهای سایر و تریاژ فرم. گردد می ثبت

 .   . است گردیده ابالغ و طراحی کشور پزشکی های فوریت و حوادث مدیریت مرکز

 :  تریاژ اتاق طراحی در توجه مورد نکات

   0تخت ساالنه پذیرش هزار33

  سرپایی و فوریت حوزه 1دسترسی   -

  حریم حفظ با  خوابیده معاینه فضای

  نشسته معاینه فضای -



 برانکارد روی بر معاینه فضای -

 . یابد اختصاص تنفسی عالئم با بیماران به آن از قسمتی ترجیحاً که معاینه اتاق از قبل انتظار فضای دارای - 

  پرستار دید معرض در ها ورودی -

 احیاء اتاق به نسبت فاصله ترین نزدیک دارای -

  انتظامات و پلیس فضای به دسترسی - 

  زدایی آلودگی حمام با نزدیک فاصله -

  آمبوالنس با بیماران و سرپایی بیماران برای ورودی درب دو دارای -

 از جلوگیری برای تنفسی عالیم با بیماران همه به جراحی ساده ماسک یک دادن قرار اختیار در و توصیه -

 ترشحات انتشار

 . باشد اورژانس پزشک به آسان دسترسی با مجزا تنفسی بیماران انتظار اتاق که است آن ترجیح -

 ق انتظار باید دارای تهویه مناسب باشد تاا-

اختصاص  تنفسی عالیم با بیماران ویزیت به اتاق یک نیاز حسب اتاق معاینه هست بر 1دربیمارستانهایی که -

 یابد 

 

 

 

 

 

 

 



 

 جدول نحوه استفاده از تجهیزات حفاظت فردی

 وسیله حفاظتی فردی موردنیاز نوع اقدامات عالیم بالینی وضعیت بیماری ردیف

 سرپایی  .1
تب و سرفه حاد 

 روز 5-7

معاینه بدون اقدامات 

 تولیدکننده آئروسل

ماسک جراحی، محافظ چشم و 

 صورت، دستکش، هندراب

 سرپایی  .2
تب و سرفه حاد 

 روز 5-7

معاینه همراه اقدامات 

 تولیدکننده آئروسل

، محافظ چشم و صورت، N95ماسک 

 دستکش، هندراب

 اعزام/بستری  .3
تب و سرفه حاد 

 روز 5-7
 بدون اقدامات مخاطره آمیز

، محافظ چشم و صورت، N95ماسک 

 دستکش، هندراب

 اعزام/بستری  .4
تب و سرفه حاد 

 روز 5-7

: اقدامات مخاطره آمیزهمراه 

مدیریت راه هوایی 

/ پلوروسنتز/احیاء/پیشرفته

 چست تیوب

، محافظ N95لباس کامل، ماسک 

 چشم و صورت، دستکش، هندراب

 اعزام/بستری/سرپایی  .5
تشخیص قطعی 

 11-کووید 
 تماس هرگونه

، محافظ N95لباس کامل، ماسک 

 چشم و صورت، دستکش، هندراب

ILI &SARI)کننده با شکایت تب و سرفه حاد به کلیه بیماران مراجعه 
 .  باید یک ماسک جراحی تحویل داده شود( 1

 

 اقدامات ضروری بستری و ترخیص

  در کلیه بیمارستانها در صورت امکان بیماران با سن باال و یا بیماری های زمینه ای خطرساز مانند دیابت

االمکان در اتاق های مجزا و به دور از دیگران به و یا نقص ایمنی، قلبی و عروقی و چاقی شدید،حتی 

 .همراه مانیتورینگ دقیق بستری باشند

 مالقات عمومی در بیمارستان های ریفرال تنفسی ممنوع می باشد. 

  ساعت؛  12کلیه بیماران مشکوک بستری شده پس از بهبودی عالیم بالینی و دو نمونه منفی به فاصله

 . فقط می تواند با نظر نهایی و تشخیص پزشک معالج ترخیص شود

 هرگونه ترخیص با رضایت شخصی بیمار قطعی از بیمارستان های ریفرال ممنوع می باشد . 

 صورت عدم حضور یک کارشناس بهداشت محیط مستقر، بازدید  الزم است در کلیه بیمارستان ها در

روزانه توسط کارشناس بهداشت محیط مرکز بهداشت شهرستان از نظر تفکیک زباله های عفونی و زباله 

 . های بیمارستانی انجام شود

  آندوسکوپی ، کلونوسکوپی ، ) تا اطالع ثانوی کلیه تست های اسپیرومتری و خدمات اسکوپی

 .و خدمات الکتیو غیر ضروری به تاخیر افتد....( وسکوپی ، برونکوسکوپی و  -موئیدرکتوسیگ

                                                           
1
 Influenza-Like Infection & Severe Acute Respiratory Infection 



  می باشد 71/01/99د مورخ 377/ 17900دستورالعمل دفن جسد مطابق بخشنامه شماره . 

 

 سطح بندي بیمارستان -3

 : یک سطح

 می مراجعه یک سطح بیمارستان به  بیمارستانی پیش آمبوالنس توسط انتقال با یا و مستقیم مراجعه با بیماران

 نمایند

 تریاژ فرم تکمیل و بیمارستانی تریاژ واحد به بیمار مستقیم مراجعه -0

 از پیشگیری جهت جراحی ساده ماسک یک کنند می مراجعه تریاژ واحد به تنفسی عالئم با که بیمارانی به -1

 تاریخچه از پرسش و  عفونت کنترل رعایت با بدن دمای ثبت از وپس شود می داده تنفسی  ترشحات انتشار

 مرتبط با ویروس کرونا تریاژ نمایید 

 و حال شرح در ولی هستند پرستاری تریاژ در مثبت تاریخچه بدون و تنفسی عالئم بدون که بیمارانی در-3

 بودن مثبت به توجه با باید گردد، محرز مثبت تاریخچه شود می گرفته پزشک توسط که مبسوط بررسی

 1دوره کمون )تنفسی عالیم احتمالی شروع مورد در  بیمار به شده مرتبط ارائه های درمان بر عالوه تاریخچه

 .شود داده الزم وهشدارهای ،آموزش (هفته مد نظر باشد 

 سایر از دورتر فضای در عمومی انتظار سالن در  هستند مثبت تاریخچه بدون تنفسی عالئم با که بیمارانی در-2

 قرار معاینه و دقیق حال شرح اخذ و ارزیابی مورد اورژانس عمومی معاینه اتاق در سپس و بمانند  منتظر بیماران

 تحت ویروس کورونا غیر اکتسابی تنفسی/  عفونی بیماریهای سایر مانند پزشک بالینی قضاوت اساس بر و گرفته

 گیرند می قرار پیگیری و درمان

 مخصوص  جداگانه انتظار اتاق به بیمار ، مثبت تاریخچه و( شدید یا خفیف) تنفسی عالیم با بیماران در-0

 در بیماران ارزیابی اولیه  ، مناسب فیزیکی  فضای جداسازی  امکان  صورت در .بیماران مشکوک هستند ارزیابی

 اتاق به تخصصی معاینه جهت و گیرد می انجام اورژانس مقیم متخصص/اورژانس پزشک توسط انتظار اتاق همان

 گردد می منتقل ایزوله



  بستری به نیاز عدم و ای زمینه بیماری بدون ، مثبت تاریخچه با تنفسی خفیف عالیم/ عالیم بدون بیمار-6

 امکان و اورژانس مقیم متخصص/اورژانس پزشک بالینی قضاوت و کامل حال شرح اساس  ،بر  علل سایر برای

 :گردد ترخیص ذیل  های توصیه با  منزل در مراقبت

 خانوار افراد سایر و بیمار برای منزل در تنفسی و بهداشتی موازین عایت--

 خطر عالئم هشدار با مجدد مراجعه و  درمان پیگیری به توصیه-

  تنفسی و فردی بهداشتی موازین  رعایت نظر از اطرافیان به آموزش - 

 اجتماعات در حضور و غیرضروری تماس از اجتناب  -

 رنگ با ترجیحاً ایزوله اتاق  به تریاژ واحد از مشکوک بیماران انتقال مسیر کردن دار نشان و گذاری عالمت -0

  خاکستری

 (ایزوله اتاق         انتظار اتاق             تریاژ  واحد) 

  فوق شرایط با ایزوله اتاق نبود درصورت و است شده مهیا اورژانس بخش فضای از خارجً ترجیحا: ایزوله اتاق-9

 گردد می منتقل اورژانس ایزوله اتاق  به موقت طور به

 : ایزوله اتاق مدیریت-9

  بیمارستان پرستاری دفتر با پرستاری مدیریت-

 بیمارستان رئیس طرف از انتساب با پزشکی مدیریت  - 

 عدم صورت در و عفونی متخصص ویزیت جهت اورژانسی  مشاوره درخواست بالینی شک صورت در  -07

 متخصص به دسترسی

 گردد انجام درخواست از دقیقه پس 37تا  حداکثر داخلی، متخصص توسط عفونی

 مراحل تمام در الزامات حفاظت فردی  رعایت-00

 .گردد انجام 01

 (سطح دو و سه )مراکزدرمانی بیمارستان  به بیماران انتقال مقدمات انجام-03



 و پزشکی های فوریت  و حوادث مدیریت مرکز و هدایت ستاد با هماهنگی جهت دانشگاه EOC هماهنگی  -02

 (تنفسی حاد بیماران انتقال و مدیریت فرآیند کردن فعال و بهداشتی معاونت به اطالع

 به سطوح باالتر PPE)مجهز به )EMS آمبوالنس توسط بیماران انتقال -00

 دو سطح

 می مراجعه دو سطح بیمارستان به  بیمارستانی پیش آمبوالنس توسط انتقال با یا و مستقیم مراجعه با بیماران

 :نمایند

 تریاژ فرم تکمیل و بیمارستانی تریاژ واحد به بیمار مستقیم مراجعه -0

 جهت جراحی ساده ماسک یک کنند می مراجعه تریاژ واحد به تنفسی عالئم با که بیمارانی به - -1

 و  عفونت کنترل رعایت با بدن دمای ثبت از وپس شود می داده تنفسی  ترشحات انتشار از پیشگیری

 مرتبط با ویروس کرونا تریاژ نمایید تاریخچه از پرسش

 حال شرح در ولی هستند پرستاری تریاژ در مثبت تاریخچه بدون و تنفسی عالئم بدون که بیمارانی در -3

 مثبت به توجه با باید گردد، محرز مثبت تاریخچه شود می گرفته پزشک توسط که مبسوط بررسی و

 عالیم احتمالی شروع مورد در  بیمار به شده مرتبط ارائه های درمان بر عالوه تاریخچه بودن

 شود داده الزم وهشدارهای ،آموزش (هفته مد نظر باشد  1دوره کمون )تنفسی

 از دورتر فضای در عمومی انتظار سالن در  هستند مثبت تاریخچه بدون تنفسی عالئم با که بیمارانی در -2

 حال شرح اخذ و ارزیابی مورد اورژانس عمومی معاینه اتاق در سپس و بمانند منتظر  بیماران سایر

 تنفسی/  عفونی بیماریهای سایر مانند پزشک بالینی قضاوت اساس بر و گرفته قرار معاینه و دقیق

 .گیرند می قرار پیگیری و درمان تحت ویروس کرونا غیر اکتسابی

 مخصوص  جداگانه انتظار اتاق به بیمار ، مثبت تاریخچه و( شدید یا خفیف) تنفسی عالیم با بیماران در -0

 در بیماران اولیه مناسب،ارزیابی فیزیکی  فضای جداسازی  امکان  صورت ارزیابی بیماران مشکوک در

 معاینه جهت و گیرد می انجام اورژانس مقیم متخصص/اورژانس پزشک توسط انتظار اتاق همان

 گردد می منتقل ایزوله اتاق به تخصصی

  بستری به نیاز عدم و ای زمینه بیماری بدون ، مثبت تاریخچه با تنفسی خفیف عالیم/ عالیم بدون بیمار -6

 و اورژانس مقیم متخصص/اورژانس پزشک بالینی قضاوت و کامل حال شرح اساس ،بر  علل 6 سایر برای

 :گردد ترخیص ذیل  های توصیه با  منزل در مراقبت امکان



  خانوار افراد سایر و بیمار برای منزل در تنفسی و بهداشتی موازین رعایت-

 خطر عالئم هشدار با مجدد مراجعه و  درمان پیگیری به توصیه -

 تنفسی و فردی بهداشتی موازین  رعایت نظر از اطرافیان به آموزش -

 اجتماعات در حضور و غیرضروری تماس از اجتناب -

 

 با ترجیحاً ایزوله اتاق  به تریاژ واحد از مشکوک بیماران انتقال مسیر کردن دار نشان و گذاری عالمت-0

  خاکستری رنگ

 (ایزوله اتاق         انتظار اتاق             تریاژ واحد)  

 شرایط با ایزوله اتاق نبود ودرصورت است شده مهیا اورژانس بخش فضای از خارجً ترجیحا: ایزوله اتاق-9

 .گردد می منتقل اورژانس ایزوله اتاق به 9 موقت طور به  فوق

 :   ایزوله اتاق مدیریت

   بیمارستان پرستاری دفتر با پرستاری مدیریت  

 بیمارستان رئیس طرف از انتساب با پزشکی مدیریت 

 عدم صورت در و عفونی متخصص ویزیت جهت اورژانسی  مشاوره درخواست بالینی شک صورت در-9

 گردد انجام درخواست از پس دقیقه  37تا حداکثر داخلی، متخصص توسط عفونی متخصصبه  دسترسی

 مراحل تمام در الزامات حفاظت فردی  رعایت -07

 داخلی/  عفونی متخصص  توسط بیمار تکلیف تعیین و ویزیت و مثبت تاریخچه و شدید عالئم با بیماران 00

 عفونی، تخصصی بخش در بیمار بستری به نیاز صورت در EOCپروتکل طبق  تصمیم اساس بر: 

 به سطح سه ارجاع داده می شوند ICUدر بستری به نیاز صورت سطح دو و سه و در دربیمارستان

  پزشکی مراقبت ملزومات اجرای و عفونی بخش در مشکوک بیمار مانیتورینگ-01



 سطوح به) PPEمجهز به ( EMSمخصوص آمبوالنس توسط بیماران نیاز ارجاع به  سه انتقال صورت در 13-

 باالتر

 بدون اند شده منتقل بیمارستانی  دو سطح به یک سطح از  EMSتحویل بیمارانی که با هماهنگی وبا  -02

 در ضروری غیر تاخیر و تردد از تا شود انجام( منفی فشار ترجیحاً) تنفسی ایزوله اتاق در واحد تریاژ در توقف

 گردد پیشگیری اورژانس بخش

 فعال طی کوروناویروس، تنفسی حاد بیماران از مراقبت پروتکل در موارد مراجعه مستقیم به سطح دو طبق-00

 .گردد انجام EOCبه رسانی اطالع کوروناویروس، به مشکوک بیماران مدیریت و اطالع شدن زنجیره

 

 :سه سطح

 می مراجعه سه سطح بیمارستان به  بیمارستانی پیش آمبوالنس توسط انتقال با یا و مستقیم مراجعه با بیماران

 :نمایند

 تریاژ فرم تکمیل و بیمارستانی تریاژ واحد به بیمار مستقیم مراجعه -0

 از پیشگیری جهت جراحی ساده ماسک یک کنند می مراجعه تریاژ واحد به تنفسی عالئم با که بیمارانی به -1

 تاریخچه از پرسش و  عفونت کنترل رعایت با بدن دمای ثبت از وپس شود می داده تنفسی  ترشحات انتشار

 مرتبط با ویروس کرونا تریاژ نمایید

 و حال شرح در ولی هستند پرستاری تریاژ در مثبت تاریخچه بدون و تنفسی عالئم بدون که بیمارانی در-3

 بودن مثبت به توجه با باید گردد، محرز مثبت تاریخچه شود می گرفته پزشک توسط که مبسوط بررسی

 1دوره کمون )تنفسی عالیم احتمالی شروع مورد در  بیمار به شده مرتبط ارائه های درمان بر عالوه تاریخچه

 شود داده الزم وهشدارهای ،آموزش (هفته مد نظر باشد 

 سایر از دورتر فضای در عمومی انتظار سالن در  هستند مثبت تاریخچه بدون تنفسی عالئم با که بیمارانی در-2

 معاینه و دقیق حال شرح اخذ و ارزیابی مورد اورژانس عمومی معاینه اتاق در سپس و بمانند 2 منتظر بیماران

 ویروس کورونا غیر اکتسابی تنفسی/  عفونی بیماریهای سایر مانند پزشک بالینی قضاوت اساس بر و گرفته قرار

 گیرند می قرار پیگیری و درمان تحت



 مخصوص  جداگانه انتظار اتاق به بیمار ، مثبت تاریخچه و( شدید یا خفیف) تنفسی عالیم با بیماران در -0

 همان در بیماران ارزیابی اولیه  ، مناسب فیزیکی  فضای جداسازی  امکان  صورت در  مشکوک  بیماران ارزیابی

 ایزوله اتاق به تخصصی معاینه جهت و گیرد می انجام اورژانس مقیم متخصص/اورژانس پزشک توسط انتظار اتاق

 .گردد می منتقل

  بستری به نیاز عدم و ای زمینه بیماری بدون ، مثبت تاریخچه با تنفسی خفیف عالیم/ عالیم بدون بیمار-6

 امکان و اورژانس مقیم متخصص/اورژانس پزشک بالینی قضاوت و کامل حال شرح اساس  ،بر  علل سایر برای

 :گردد ترخیص ذیل  های توصیه با  منزل در مراقبت

 خانوار افراد سایر و بیمار برای منزل در تنفسی و بهداشتی موازین رعایت-

 خطر عالئم هشدار با مجدد مراجعه و  درمان پیگیری به توصیه-

 تنفسی و فردی بهداشتی موازین  رعایت نظر از اطرافیان به آموزش -

 اجتماعات در حضور و غیرضروری تماس از اجتناب -

 رنگ با ترجیحاً ایزوله اتاق  به تریاژ واحد از مشکوک بیماران انتقال مسیر کردن دار نشان و گذاری عالمت -0

  خاکستری

 (ایزوله اتاق         انتظار اتاق             تریاژ  واحد) 

  فوق شرایط با ایزوله اتاق نبود ودرصورت است شده مهیا اورژانس بخش فضای از خارجً ترجیحا: ایزوله اتاق-9

 .گردد می منتقل اورژانس ایزوله اتاق  به موقت طور به

 : ایزوله اتاق مدیریت-9

  بیمارستان پرستاری دفتر با پرستاری مدیریت-  

 بیمارستان رئیس طرف از انتساب با پزشکی مدیریت-  

 عدم صورت در و عفونی متخصص ویزیت جهت اورژانسی  مشاوره درخواست بالینی شک صورت در-07

 گردد انجام درخواست از پس دقیقه 37تا حداکثر داخلی، متخصص توسط متخصص عفونی به دسترسی



 مراحل تمام در الزامات حفاظت فردی  رعایت -00

 منفی فشار نفسی ICUیا و  تخصصی فوق/ تخصصی بخش در بستری نظر از بیمار وضعیت شدن مشخص -01

 بیمارستان در

 بدون اند شده ارجاع بیمارستانی سه سطح به  دو و یک سطح از EMSتوسطEOCهماهنگی با که بیمارانی -03

 بخش در ضروری غیر تاخیر و تردد از تا شود منتقل( منفی فشار) تنفسی ایزوله اتاق به تریاژ واحد در توقف

 .گردد پیشگیری اورژانس

 ریه و عفونی تخصص فوق/تخصصی مراقبتهای نظر از بیمار مانیتورینگ 02

 کوروناویروس، تنفسی حاد بیماران از مراقبت پروتکل سطح سه طبق به بیمار مستقیم مراجعه موارد در -00

 گردد انجام EOCبه  رسانی اطالع کوروناویروس، به مشکوک بیماران مدیریت و اطالع شدن زنجیره فعال طی

 

 :دانشگاهها درمان و بهداشتي معاونتهاي افزایي هم و تعامل

 جهت درمانی و بهداشتی اقدامات اهمیت به بیماری و مشکوک موارد موقع به شناخت اهمیت به توجه با -

 هم جهت تالش و درمانی بهداشتی ظرفیتهای و امکانات کلیه از استفاده بیماری، گسترش سازی احتمال محدود

 یا و بیمارستانها به یا بگیرند تماس بیمارستانی پیش اورژانس با است است موارد مشکوک ممکن ضروری افزایی

 ظرفیتها تمامی از گیری بهره با هماهنگ شبکه ایجاد بنابراین،. نمایند روزی مراجعه شبانه جامعه سالمت مراکز

 بین محلی توافقات انجام از پس و محلی امکانات به توجه با است الزم موارد بهینه کنترل جهت. است ضروری

 بهداشتی و درمان معاونتهای تایید  و دانشگاه پزشکی فوریتهای و حوادث مدیریت مرکز رییس و شبکه مسوول

 :پذیرد صورت ذیل موارد در افزایی هم دانشگاه

 EOCواحد  با مرکز پزشک جامعه، سالمت مراکز به بیمارستان در بستری نیازمند بیمار مراجعه صورت در-

 انتقال جهت ویژه آمبوالنس ، اعزام اندیکاسیون وجود و تلفنی مشاور پزشک تایید از پس و تماس گرفته دانشگاه

 .گردد اعزام بیمارستان به بیمار

 در منظور بدین. شود استفاده بدحال غیر موارد اولیه تشخیص  جهت روزی شبانه جامعه سالمت مراکز از-

 مشاور پزشک تایید با) بستری به نیاز عالیم وجود عدم مشکوک و بیمار بالین بر 000اعزام آمبوالنس  صورت



 شبانه جامعه سالمت مراکز به  درمانی -بهداشتی الزم آموزشهای و سرپایی درمان ویزیت، بیمار جهت( تلفنی

 و تلفن فردی، مشخصات شامل بیمار به مربوط اطالعات است موظف هدایت ستاد. سرپایی گردد ارجاع روزی

 . دهد اطالع جامعه سالمت مرکز به پیگیری جهت را آدرس

 دفتر و اورژانس ارتباطات مرکز جامعه، سالمت مراکز در بایست می تعامل راهنمای دفترچه هشدار، دوره طی

 :باشد می زیر موارد محتوی دفترچه این. باشد دسترس در و موجود هدف بیمارستان  پرستاری

 و ساعته چهار و بیست پاسخگوی  ثابت تلفن شماره و آدرس روزی، شبانه جامعه سالمت مراکز لیست -0

 مراکز این پزشکان همراه شماره و کشیکهای لیست

 مدیریت مراکز EOCپزشک مشاور تلفنی مدیر جانشین و هدایت، ستاد مسوولین کشیکهای لیست.   -1

 ساعته آنها 12و پاسخگویی   ثابت تلفن شماره و ایشان همراه تلفن شماره و پزشکی فوریتهای و حوادث

 و ساعته چهار و بیست پاسخگوی ثابت تلفن شماره و آدرس بیمارستانها، سوپروایزرهای کشیک لیست -3

 .ایشان همراه تلفن شماره و عفونی  آنکال لیست
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