راهنمای مدیریت درمان
بیماران کووید19-
کمیتو علمی کرًنا ،معاًنت درمانً ،زارت بيذاشت ،درمان ً
آمٌزش پسشکی

(نسخو

 10-1خرداد )1400

تاسوِ تعالی

ایي هجوَعِ ,چىیسُ ی الساهات زضهاًی زض هسیطیت تیواضاى وَیس 19-تِ نَضت ٍیرطایف زّرن هری تاقرس .ایري هجوَعرِ ترِ
نَضت ذالنِ الساهات تیاى قسُ تا تِ نَضت عولی تط زض هطاوع زضهاًی لاتل زؾتطؼ هی تاقسٍ .یطایكرْای تدرسی ترط اؾراؼ
هغالدات زاذلی ٍ ذاضجی لاتل تغییط ذَاّس تَز ٍ تطٍظ ضؾاًی هی قَز .ؾایط ضاٌّوا ّای وٍَیس اظ جولرِ تكرریم ،تراضزاضی،
ؾالوٌساى ،وَزواى  ،ؾالهت ضٍاى ٍضنسذاًِ اجتواعی ٍ عة ایطاًی ًٍیع  erac esoteripserتِ ظٍزی زض زؾتطؼ ذَاّس گطفت.
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تقسیم بنذی بیماری بر اساش شذت ً مرحلو بیماری
هَارد غیزشذیذ)esresre revese noN( :
 عالین ذفیف زؾتگاُ تٌفؿی فَلاًی,تة
 ؾطفِ ,ذؿتگی ,هیالػی تسٍى تٌگی ًفؽ ٍ افت اوؿیػى
 زاقتي عالین گَاضقی
 اظ تیي ضفتي حؽ تَیایی یا چكایی
 قَاّس تیواضی قسیس ًساضز,تٌگی ًفؽ قسیس ًساضًس

هَارد :Moderate to Sever
 ٍ 90 <O2Sat< 94یا زضگیطی ضیِ ووتط اظ 50%

هَارد ( (severeشذیذ تیواری (ّز کذام اس هَارد ًشاًِ شذت تیواری است)
RR≥30 
O2 Sat<90 
 Pco2/ FIo2 ظیط 300
ً یاظهٌس اؾتفازُ اظ  NIVیا HFNO1

تعزیف تیواری ّ( Criticalز کذام اس هَارد سیز را شاهل هی شَد):
ً اضؾایی تٌفؿی

Po2/ FIo2<200

ّ یپَوؿی ٍ یا افت  O2علیطغن اؾتفازُ اظ  NIVیا HFNO
 ایٌتَتِ قسى تیواض
 اذتالالت ّوَزیٌاهیه
 اذتالل َّقیاضی
ً اضؾایی یه یا چٌس اضگاى

بیماران ریسک باال:
 زیاتت ,تیواضی للثی ,ؾي تاالی  ,60ههطف زاضٍّای ایوٌَؾاپطؾیَ .چالی( ,)BMI>30تیواضی هعهي ولیِ ٍ
ضیَی,آًوی ؾیىل ؾل ,پیًَس اعضا
 اّویت :تْتط اؾت تالفانلِ تدس اظ تكریم تِ هَلع زضهاى ّای آًتی ٍیطال ٍ یا ضس التْاب ٍ زض نَضت لعٍم ضس
اًدمازقطٍع گطزز ٍ ضٍظاًِ قطایظ ٍ ضًٍس تیواضی تا تْثَزی پیگیطی قَز.

اقذامات سرپایی:
ارسیاتی اٍلیِ:
 -1هدایٌِ زلیك تة ٍ هیعاى اقثاع اوؿیػى
 -2ؾَاج تیٌی /حلمی
 -3آظهایف ذانی ًیاظ ًساضز

درهاى دارٍیی:
 زض فاظغیطقسیس زضهاى ذانی جعزضهاى عالهتی تَنیِ ًویكَز ٍلی زضتیواضاى تا ضیؿه تاال تَجِ ٍپیگیطی تیكتطی
ًیاظهٌس اؾت.

High Flow Nasal Oxygen 1
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 تَنیِ تط ازاهِ ههطف زاضٍّای وٌتطل زیاتت زض فطز زیاتتی ,وٌتطل فكاض ذَى زض افطاز تا فكاض ذَى تاال,ههطف ؾایط
زاضٍّای تیواضیْای ظهیٌِ ای ,تَجِ تِ اًساظُ گیطی زلیك تة فكاضذَى ٍ لٌس ذَى زضتوام هَاضز پیكٌْاز هی قَز.

درهاى دارٍیی شاهل  ۳دستِ هی شَد:
 .1اقذاهات پیشٌْادی ٍ NSAID :اؾتاهیٌَفي جْت تة یا هیالػی
 .2اقذاهات هَردی تز اساس شزایطّ :یسضٍوؿی ولطٍویي ،وَضتیىَاؾتطٍییس ،فاٍیپیطاٍیط ٍ ایٌتطفطٍى
 .3هَاردی کِ تجَیش ًشَد :آظیتطٍهایؿیي ،زاوؿی ؾیىلیي ،لَپی ًاٍیط /ضیتًَاٍیط ،لٍَفلَوؿاؾیي
دارٍّای سیز هستٌذات قطعی اثزتخشی جْت درهاى کَیذ ۹۱را ًذارد ٍ تٌاتز صالحذیذ پششک ٍتارعایت تذاخالت
دارٍیی ٍدر ًظزگزفتي عَارض جاًثی دادُ شَد :
پیشٌْاد هیشَد اطالعات تیوار ٍ دارٍّای دریافتی در ساهاًِ داًشگاُ ثثت گزددتا اهکاى ارسیاتی تاثیز دارٍ تِ
صَرت کشَری فزاّن شَد.

ّیذرٍکسی کلزٍکیي:
ٌَّظ اثطی تط هَضتالیتی یا تؿتطی تیواضؾتاى یازضگیطی ضیَی ثاتت ًكسُ اؾت.زض نَضت ضطٍضت تِ عٌَاى ضس ٍیطٍؼ/ضس
التْاب نطفا زض قطٍع تیواضی تا لحاػ تیواضی ظهیٌِ ای ٍ تَجِ تِ آضیتوی زازُ قَز.

:Favipiravir
ٌَّ ظ اثطی تط هَضتالیتی یا تؿتطی تیواضؾتاى یازضگیطی ضیَی ثاتت ًكسُ اؾت.زض نَضت ضطٍضت تِ عٌَاى
زاضٍی اًتی ٍیطال تا لحاػ تیواضی ظهیٌِ ای زازُ قَز.
 زض تاضزاضی تَنیِ ًوی قَز ٍ زض ذاًوْای ؾٌیي تاضٍضی جْت تطاتَغًیؿتِ آگاّی زازُ قَز .هطالة تساذالت
زاضٍیی تاقین تطجیحا زض ضٍظّای اٍل تیواضی (فاظ ٍیطهی) زازُ قَز.
 زض افطاز ًاضؾایی وثس ٍ ولیِ ٍاؾیساٍضیه تاال زازُ ًكَز

ایَرهکتیي:
ًیاظ تِ هغالدات تیكتط اؾت.

ٍیتاهیي ّا:
ٍیتاهیي ٍ ,Cیتاهیي ٍ Zinc ,Dؾلٌیَم اثط ثاتت قسُ ای ًساضز
کلشیسیي:
ًیاظ تِ هغالدات تیكتط اؾت.

ایٌتزفزٍى تتا :a۹
تِ نَضت ظیطجلسی یه ضٍظزضهیاى 3تا  5زٍظ –اثطثاتت قسُ ای ًساضز .فمظ زض عَل یه ّفتِ اٍل قطٍع عالئن تیواضی تجَیع
قَز.

کَرتیکَاستزٍییذ ّا:
تِ نَضت هدوَل تَنیِ ًویكَز .زض تطذی تیواضیْای هعهي تٌفؿی (آؾن ٍ ) COPDتال هاًع اؾت.

ارجاع یا مشاًره:
زض نَضت تطٍظ ّط وسام اظ عَاضو ظیط تالفانلِ تِ تیواضؾتاى ّای هٌترة وطًٍا اععام یا اضجاع زازُ قَز.
 قطٍع عالین پٌَهًَی یا ّیپَوؿی
 احؿاؼ گیجی یا افت َّقیاضی
 ذلظ ذًَی
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 اذتالالت ّوَزیٌاهیه

آگاىی دادن ً نشانو ىای ىشذار( :در صٌرت برًز
بالفاصلو بو مراکس درمانی بیمارستانی مراجعو
کننذ)
 -1زض نَضت تة هساٍم(تاالی  4ضٍظ) ٍ تاظگكت تة
 -2عالین تٌگی ًفؽ,تكسیس تی اقتْایی  ,تی لطاضی قسیس (عالین ّیپَوؿی)

درمان مٌارد متٌسط ً شذیذ (بیمارستانی بو صٌرت
بستری مٌقت ً یا بستری دایمی):
بستری مٌقت:
 زض هَاضزی وِ قست تیواضی اظ ًَع هتَؾظ تاقس ٍ توایل تِ زضهاى زض هٌعل تاقس هی تَاى تا تكىیل پطًٍسُ
تؿتطی هَلت تا العاهات ظیط ذسهات زضهاًی ضا اًجام زاز .هَاضز هْون زض ٌّگام تؿتطی هَلت:
 زضحیي تؿتطی هَلت ٍیعیت ضٍظاًِ تَؾظ پعقه العاهی اؾت.
 اًساظُ گیطی تة ٍ اوؿیػى العاهی اؾت.
 ایي هَاضز تیواضاى تا  ٍ 90 <O2Sat< 94یا زضگیطی ضیِ ووتط اظ  ،50%واًسیس تعضیك آًتی ٍیطٍؾی یا
وَضتیىَاؾتطٍییس ٍ ّیسضاتاؾیَى ٍ تطضؾی آظهایكگاّی قاهلBUN/Cr, CBC diff , CRP ,AST ,ALT
 اقثاع اوؿیػى ضٍظاًِ تطضؾی گطزز.
 زلت تط عالین اظهایكگاّی قطٍع فاظ التْاتی قسیس (افعایف  ,CRPتة وِ تا ههطف وَضتیىَاؾتطٍییسّا لغع ًوی
قَز ,تكسیس لٌفَپٌی)
 آظهایكات  CRPٍ CBC diffتٌا تِ قطایظ ضٍظاًِ یا یه زض هیاى چه قَز.
 آظهایكات اٍلیِ AST,ALT BUN/Crزض اتتسای پصیطـ چه قَز تا زٍظ زاضٍّا  Adjustیا لغع گطزز ٍ
تطاؾاؼ قطایظ تالیٌی هی تَاى زض ضٍظ ّای تدس تىطاض وطز.
 زازى آًتی وَآگَالى ّا تطاؾاؼ قطایظ تالیٌی تیواض
 زض تیواضی وِ ّیپَوؿی قسیس ًساضز ٍ فدالیت ضٍظاًِ هحسٍز ًكسُ اؾت زازى آًتی وَآگَالى تَنیِ ًوی گطزز.
 زض نَضت تستط قسى حال عوَهی ,واّف َّقیاضی ٍ افعایف تٌگی ًفؽ ٍ افعایف هاضوطّای التْاتی تیواض تؿتطی
زاین گطزز.
 زض ٌّگام پصیطـ زاقتي گطافی ضیِ یا  CTاؾىي تطجیحا تا زٍظ پاییي تَنیِ هی قَز.
 تِ عَض ضٍتیي تىطاض ضازیَلَغی یا ؾی تی اؾىي زض عی زضهاى یا پایاى آى ًیاظ ًیؿت.
 تسیْی اؾت وِ توام هطاوع اضایِ زٌّسُ ذسهات تؿتطی هَلت ,اهىاى پاؾرگَیی ٍ پیگیطی تِ نَضت تلفٌی ٍ یا
حضَضی ضا فطاّن ًوایٌس.

بیماران کانذیذ بستری دایم:
هَاضز ی وِ تیواض توایل تِ تؿتطی هَلت(ؾطپایی) ًساضز ٍ تیواضاى  Criticalٍ Severeواًسیس تؿتطی هی تاقٌس.

تزرسی ّای ضزٍری:
 .1ؾی تی اؾىي ضیِ (تا زٍظ پاییي)
 .2آظهایكات (تَجِ تِ لٌفَؾیت)  ٍ CBC diff, CRP,AST,ALT, ALP, Bun/Cr ,BSزض نَضت اهىاى
D-dimer ,Ferritin, LDH, ALb
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در صَرت کاّش َّشیاری:
 ٍ VBG/ABGتطضؾی اذتالالت الىتطٍلیتی ٍهتاتَلیىی زض نَضت ًیاظ تهَیطتطزاضی هغعٍالساهات تكریهی زیگط نَضت
گیطز.

درمان بستری
کَرتیکَاستزٍییذ ّا:
 زضهاى پصیطفتِ قسُ زض توام گایس الیي ّا زض تیواضاى تؿتطی ّیپَوؿیه تا زٍظ زگعاهتاظٍى 8mg-ضٍظاًِ
هدازل ّ 200mgیسضٍوَضتیعٍى یا  40mgهتیل پطزًیعٍلَى 50mg ،پطزًیعٍلَى ذَضاوی
 زٍضُ زضهاى :تٌا تِ زٍضُ تؿتطی ̨ قطایظ التْاتی ٍ ّیپَوؿی ٍ همساض زضگیطی ضیَی هتغیط اؾت.
 زض زازى وَضتیىَاؾتطٍییسّا تِ تیواضی ظهیٌِ ای زیاتت فكاض ذَى ٍ تیواضی للثی ضیَی تَجِ قَز.
 لاتل شوط اؾت زازى وَضتیىَاؾتطٍییسّا تا زٍظ تاال زض افطاز هؿي ضیؿه هطي ٍ هیط ٍ ذغط عفًَت هیىطٍتیال ٍ
لاضچی ضا تاال هیثطز,تدسیل زٍظزضایي افطازتَنیِ هیكَز.

:Remdesivir
 زض تیواضاى زضگیطی ضیَی ٍ ّیپَوؿیه (ًیاظ تِ ههطف اوؿیػى هىول) زض اٍلیي فطنت تَنیِ هی گطزز.
 لاتل شوط اؾت ضیؿه تطازی واضزی ٍ ّیپطگالیؿوی ٍ تَْع ٍ اؾتفطاغ زض ضغین عَالًی تطتیكتط زیسُ هی قَز.
پزٍفیالکسی :VTE
 زازى آًتی وَآگَالى زضهاًی نطفا تطاؾاؼ ؾغح  D-Dimerتهوین گیطی ًوی قَز.
 زض ظهاى تؿتطی آًتی وَاگَالى پطٍفیالوؿی تِ نَضت  LMWHیىثاض زض ضٍظ یا ّپاضیي  5000Uزٍ تاض تا ؾِ
تاض زض ضٍظ تَنیِ هی قَز.
 زض ٌّگام تؿتطی UCIهیتَاى اظ 2 rtar toreerr sorاؾتفازُ وطز ٍلی تَنیِ ضٍتیي تِ ههطف زٍظ زضهاًی
ًیؿت .
 زض نَضت قه تالیٌی لَی تِ  ٍ DVTآهثَلی ضیِ ضوي اًجام الساهاتی جْت اثثات هَضز فَق ,زٍظ زضهاًی ضس
اًدماز تَنیِ هی گطزز.

کَرتَى استٌشاقی:
زض تطذی هَاضز تیواضیْای تٌفؿی یا ؾطفِ قسیسوَضتَى اؾتٌكالی تِ نَضت ًثَالیعض تَنیِ ًویكَز.

پالسوای تیواراى تْثَد یافتِ :
تا تَجِ تِ عسم تاثیط اثثات قسُ زض تْثَزی تیواض ,نطفا زض لالة واضآظهایی تالیٌی تجَیع گطزز.

درمان فاز سیتٌکینی ()Cytokine Release
 فاظ التْاتی زض وٍَیس  :19پاؾد تكسیس قسُ ایوٌی تسى هیعتاى زض هماتلِ تا ٍیطٍؼ وٍَیس  19وِ تاعث ٍاوٌف
التْاتی قسیس هی گطزز ٍ تِ نَضت هؿتمین تا آؾیة ضیَی,زضگیطی اضگاًْای هرتلف ٍ پیف آگْی اضتثاط زاضز.
هوىي اؾت تیواضی زض فاظ التْاتی قسیس ( )Cytokine Releaseهطاجدِ وٌس ٍ یا زض ؾیط تؿتطی زض تیواضؾتاى
تِ ایي فاظ تثسیل قَز.زض فاظ ؾیتَویٌی (ّیپَوؿوی  +افعایف هاضوط ّای التْاتی) ٍ یا ًاضؾایی اضگاًْا ّوطاُ تا
تاالضفتي تیَهاضوطّای التْاتی ضخ هیسّس.

Amp heparin 7500 unit/SC/TDS, Amp Enoxaparin 1mg/Kg/SC/Daily 2
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ً ىتِ هْن زض زضهاى فاظ التْاتی,قٌاؾایی تِ هَلع آى ٍ زضهاى ّط چِ ؾطیدتط آى هی تاقس (تطاؾاؼ تطذی
هغالدات زض24ر 48-ؾاعت اتتسایی)
 تطای زضهاى فاظ التْاتی زاضٍّای تدسیل وٌٌسُ ٍ تضدیف وٌٌسُ ؾیؿتن ایوٌی اؾتفازُ هی گطزز .
کَرتیکَاستزٍییذّا:
 زضهاى تا زٍظ تاالتط اظ هدوَل پیكٌْاز هی گطزز
 زض تطذی هغالدات زضهاى  3تا  5ضٍظُ وَضتَى تا هتیل پطزًیعٍلَى زٍظ تاال ) (1-2mg/kgزض فاظ التْاتی
(ّیپَوؿوی  +افعایف هاضوط ّای التْاتی) پیكٌْاز هی قَز ,تٌاتط قست فاظ التْاتی زٍظٍزٍضُ آى لاتل تغییط اؾت .
تَجِ گطزز زض اوثط هغالدات زازى زٍظ تاالی  250هیلی گطم هتیل تطزًیعلَى زض افطاز هؿي تاعث افعایف ضیؿه
عفًَت ٍ تكسیستیواضی ّای ظهیٌِ ای هی گطزز

:Tocilizumab
 زضهاى ّ Tocilizumabوطاُ تا زٍظ پاییي وَضتیىَاؾتطٍییسّا پیكٌْاز هی قَز ٍ زضهاى تِ تٌْایی تَنیِ ًكسُ اؾت.زض
قطایظ تستط قسى ّیپَوؿی (ًیاظ تِ اوؿیػى هىول) ٍ یا افعایف ّ CRPوطاُ ّیپَوؿی تعضیك هی قَز( حساوثط زٍظ
 .)8mg/kgتعضیك تا حساوثط زٍ زٍظ (تِ فانلِ  12تا  24ؾاعت) علیطغن تاالتَزى فاوتَضّای التْاتی اهىاًپصیط اؾت .اًساظُ
گیطی ایٌتطلَویي  6العاهی ًیؿت.
 تطذی هغالدات زض نَضت عسم وٌتطل فاظؾیتَویٌی تا وَضتیىَاؾتطٍییسّای زٍظتاالایي زاضٍ تعضیك هیگطزز.تعضیك
زضتاضزاضی تالهاًع اؾت .
کٌتزاًذیکاسیًَْای تَسیلَسٍهاب  clo:ظیط ّ 50عاض –قه تِ عفًَت فدال تاوتطیال ٍلاضچی  CNCظیط  500قه تِ
اًؿساز یا تاضُ قسى احكا گَاضقی
 استفادُ اس دیگز دارٍّای ضذالتْاتی در ایي فاس تٌْا در قالة هطالعِ تالیٌی صَرت پذیزد.
ّوَپزفیَصى ٍ پالسوا فزس :تا ظهاًیىِ هساضن علوی وافی تاییس ًگطزز ,تَنیِ ًوی قَز.
 :IVIGتا ظهاًیىِ هساضن علوی وافی تاییس ًگطزز ,تَنیِ ًوی قَز.

هَاردسیز در طی تستزی تَصیِ ًویشَد:
Favipiravir -1
ّ -2یسضٍوؿی ولطٍویي
 -3آًتی تیَتیه ّا تسٍى قَاّسی اظ عفًَت تاوتطیال
 -4تىطاض ؾی تی اؾىي ضیِ تسٍى قَاّسی اظ تستطقسى تیواض

هًَیتَریٌگ در طی تستزی:
 -1تطضؾی عالین التْاتی( تی لطاضی,واّف اقتْا,عسم لغع قسى تة یا تطگكت تة,افت  ٍ Satؾغح َّقیاضی تِ نَضت
هساٍم زض ؾیط تؿتطی)
 -2تَجِ تِ تطازی واضزی ٍ تاوی واضزی ًاگْاًی تسٍى تَجیِ
 -3افعایف هاضوطّای التْاتی تِ عَض ذال  ٍ CRPلٌفَپٌی ٍ زض نَضت لعٍم ؾایط هاضوطّا ( ) Ferritinٍ D- Dimer

شزایط تزخیص
 -1تْتط قسى حال عوَهی ٍ افعایف  Satاوؿیػى تسٍى زیؿتطؼ تٌفؿی
 -2لغع تة حسالل  72ؾاعت
 -3تَجِ تِ آظهایكات تیواض هثل واّف  ٍ CRP,ESRافعایف زضنس لٌفَؾیت هی تَاًس ووه وٌٌسُ تاقس
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هزاقثت تعذ اس تزخیص
 -1زض نَضت ههطف وَضتیىَاؾتطٍییسّازض عی تؿتطی زض هَلع تطذیم ًیاظ تِ پطزًیعٍلَى ذَضاوی تطای تىویل زٍضُ
زضهاًی تطاؾاؼ تجَیع پعقه ٍجَز زاضز.
 -2آًتی وَآگَالًْا زض هَاضز تیواض ّیپَوؿیه ٍ تسٍى حطوت ٍتا تَجِ تِ ضیؿه فاوتَضّای ظهیٌِ ای تَنیِ هیكَز.
 -3آًتی فیثطٍتیه نطفا زض لالة واضآظهایی تالیٌی ٍ زض هطاوع زاًكگاّی فَق ترههی اؾتفازُ گطزز.
 -4تاظتَاًی ضیِ ٍ تغصیِ هٌاؾة

زؾتَضالدول اوؿیػى زضهاًی ،تغصیِ ٍ تاظتَاًی ضیِ تِ ظٍزی هٌتكط ذَاّس قس.

منابع جيت مطالعو ً تکمیل اطالعات:
1. https://www.covid19treatmentguidelines.nih.gov/outpatient-management/
2. https://covid19evidence.net.au/
3. https://www.who.int/publications/i/item/WHO-2019-nCoV-clinical-2021-1
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