
 رفسنجان پزشکی مدیریت شبکھ دانشگاه علومواحد                                 راھنمای فلوچارت تیم مراقبتی                                             

 )1(شماره 

  سال 60کلیه افراد باالي  

 گروه هاي با خطر شدید:  

بیماري شدید قلبی وعروقی مانند نارسایی قلبی ، بیماري عروق  

کرونر ، کاردیو میوپاتی ، بدخیمی ها، نارسایی مزمن کلیوي ، 

copd چاقی ،)BMI  2، آنمی سیکل سل ، دیابت تیپ) 30باالي  

 خطر متوسط: 

، پرفشارخون ، بارداري، سیگار، مصرف  CVA، ) متوسط وشدید(آسم    

  کورتیکوئید استروئیدها وسایرداروهایایمنوساپرسیو

  کم خطر: 

،نقص ایمنی، کودکان، تاالسمی، بیماریهاي کبدي، HIV پیوند مغز استخوان،

  اختالالت نورولوژیک، بیماري مزمن ریوي، دیابت تیپ

  )2( شماره

  :بهورز/ي توسط مراقب سالمت تماس تلفنی فور:  الف

 تست مولکولی یا رپید مثبت (بیماران قطعی(  

  و سایت  4030موارد اعالم شده از درگاهsalamat.gov.ir 

  :تماس بر اساس برنامه مدون توسط کلیه اعضا :ب

  بهورز و مراقب سالمت اسامی افراد پرخطر را از سامانه سیب استخراج کرده 

  .داوطلب جهت پیگیري تحویل دهدو بخشی از آن را به نیروهاي 

  
  )4(شماره 

دستورات تغذیه اي ،عالئم هشدار بیماري: بر اساس بسته آموزشی و شامل

آموزش  ،رعایت کردن شرایط قرنطینه ،ضدعفونی سطوح وسرویس بهداشتی،

پیشگیري ازبیماري ، استفاده ازوسایل حفاظتی ، خودداري ازشرکت درتجمعات ، 

فردبطورروزانه ازطریق سایت قرنطینه معکوس ، آموزش اعالم وضعیت سالمتی 

Salamat.gov.ir  
  

  )3( شماره

بررسی نیازهاي حمایتی و اعالم به کمیته محله جهت اعزام تیم حمایتی در 

 :صورت تشخیص شامل

  نیازهاي خدماتی-

  نیازهاي دارویی-

  نیازهاي معیشتی-

  نیاز به مکانی جهت قرنطینه و جداسازي-

  نیاز به قرنطینه معکوس-

  ،کاالهاي پزشکینیاز به وسایل حفاظت شخصی  -

  )6(شماره 

به بیمارستان ارجاع  115درصورت وجود عالیم زیربیمارتوسط اورژانس  -

 :داده شود

  ارجاع سریع به بیمارستان:پیشرفت سریع عالئم تنفسی (تنگی نفس( 

 کاهش سطح هوشیاري 

زیر با پزشک منتخب آنکال تماس گرفته و در صورت وجود عالئم  -

 :بعد از تائید ایشان فرد را به بیمارستان ارجاع دهید

 90سیستول کمتر از (افت فشار خون( 

 Spo2   90کمتر از 

  در بیماران بدون تب( 24ریت تنفسی بیشتر از( 

  بیمارانی که پس از درمان هاي حمایتی سرپایی دچار تداوم دهیدراسیون

 .وراکی شده اندو عدم تحمل خ

 Spo2  بر اساس شرایط بالینی 93و  90بین  

 :موارد مشکوك یعنی                     )5( شماره

 بیماري که داراي عالئم بالینی و مالك اپیدمیولوژیک است: 

شروع ناگهانی تب وسرفه یا سه تا ازعالمتهاي ضعف، خستگی مفرط  :عالئم بالینی

اسهال وکاهش / تهوع/دردعضالنی،گلودرد، آبریزش بینی، تنگی نفس ، استفراغ ،سردرد

  سطح هوشیاري

اشتغال یا مسافرت به مناطقی که احتمال چرخش ویروس وجود :مالك اپیدمیولوژیک 

روز  10در طی ...داردنظیر مراکز اقامتی ،محل هاي پر ازدحام ،همایش ها و مراسمات و

  اخیر

  بستري روز گذشته نیاز به  10فرد با بیماري حاد تنفسی با شروع عالئم که در

 داشته است

  : مورد محتمل یعنی

  مورد مشکوکی که با تضاهرات رادیولوژیک که از نظر رادیولوژیست به شدت

 .می باشد 19مطرح کننده بیماري کوید 

  بیمار مشکوکی که در تماس با بیمار محتمل یا قطعی یا خوشه اي از بیمارانی

 ش شده باشدباشد که حداقل یک مورد قطعی در بین آنها گزار

  حس بویایی وچشاییاز دست دادن ناگهانی 

 که توجیه دیگري ندارد19مرگ کوید  

  )7(شماره

 ها و یا بروز سرفه هاي خلط دار تشدید سرفه/ نیاز به تزریقات 

 روز 5درجه به مدت  38.5تداوم یا تشدید تب بیشتر از   

اسهال شدید که کم آبی آن با درمان خوراکی عالئم دهیدراسیون برطرف نمی 

 سالمندان/  کلیه گروه هاي پرخطر شدید و متوسط/ شود

  
  )8(شماره

 
 کلیه افراد با ریسک فاکتور و عالمتدار 

 محتمل یا قطعی /کلیه افراد با ریسک فاکتور که در تماس با فرد مشکوك

 )عالمت دار و بی عالمت(بودند

  در برسی افراد در تماس کلیه افراد بدون ریسک فاکتور و عالمت دار

 نزدیک با بیمار

  

  


