
 

  

  

  جناب آقاي دكتر خردمند

  قزويناستان رييس محترم نظام پزشكي 

  

  با سالم و احترام

ارزيـابي مبتاليـان    هاي پيوست درخصوص موكورمايكوزيس و چك ليستفايل     

يكوزيس جهت استحضار و بهره بـرداري الزم  ابا شك به ابتال به موكورم 19-كوويد

هشمند است دستور فرماييد در اسرع وقت خوانظر به اهميت موضوع، گردد. ايفاد مي

تمامي پزشكان استان اقدام گـردد. همچنـين    نسبت به اطالع رساني موارد مذكور به

در بازديدهاي اداره نظارت بر درمان موارد از جمله توجه به تشخيص به موقع بيماري 

  مورد نظر خواهد بود. و تجويز صحيح كورتيكواستروييدها 
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 پرستاری اداره -معاونت درمان

 

 

 

 

 

  0411شهریور ماه 



 مقدمه:

 چیست؟موکور مایکوزیس 

خذی اٗب ٛبدر اعت ٠ً تٞعو ُز١ٝی ًؾٜذٟ ٝ  كزفت ىٔت ٝ  هبرذ عیبٟ یب ًٗٞٞرٗبیٌٞسیظ یي ػلٞٛت هبرزی

 «ریشًٝٗٞٞر» ،(Mucor) «ًٗٞٞر» ،(Rhizopus) «ریشٝپٞط» ١بی ٠ُٛٞ ؽبْٗ ٠ً ایدبد ٗیِزدداس هبرذ ١ب 

(Rhizomucor)، «ثزٝتٞٓتی٠ ًبٛیِٜبٗال» (Qunninghamella  bertholletiae)، آپٞكیغٞٗبیغش» ١بی ٠ُٛٞ» 

(Apophysomyces )ٝ «ٓیخت٢بی٘یب» (Lichtheimia )ٟعیبٟ، هبرذ ثی٘بری ًٜٜذٟ ایدبد اٛٞاع تزیٚ رایح ٠ً ثٞد 

 .١غتٜذ ًٗٞٞر ٝ ریشٝپٞط ١بی ٠ُٛٞ

كنٞالت ٝ ٗٞاد هٜذی رؽذ  عجشیدبت ٝ ٗیٟٞ ١بی كبعذ، ثی٘بری ث٠ ىٞر ىجیؼی در خبى، ٛب٢ٛبی ًپي سدٟ،ػبْٗ 

١٘سٜیٚ اس ىزین ٝرٝد  ٗی ًٜذ ٝ اعپٞر آٙ در١ٞا پزاًٜذٟ ٗی ؽٞد ٝ در ؽزایو ٗغبػذ ٗیتٞاٛذ ایدبد ثی٘بری ٛ٘بیذ.

، ٗحْ زغت تزٝٗبی تقبدف اٛغٞٓیٚ، خزاحی، ٗحْ تشرین دار١ٝب خقٞفب ٗغتویٖ ارُبٛیغٖ در اثز عٞختِی،

 . بٛغ٘بٙ ٝ پبٛغ٘بٙ آٓٞدٟ رخ ٗیذ١ذپ

ٝ  دپزعٞر١بی سثبٛی یب آثغالَٛ ٝ پر ١بی پٞعتی ٛیتزُٝٔیغزیٚ ،ًیغ٠ اعتٞٗی آٓٞدٟدٓیْ در ٗزاًش درٗبٛی ث٠ 

 ٝعبیْ خزاحی ػزٝهی ٛیش ٗیتٞاٛذ رخ د١ذ.

 

 ؟ چه کسانی هستند کور مایکوزیس افراد مستعد مو

 ٗی اعتلبدٟ دار١ٝبیی اس یب دارٛذ عالٗتی ٗؾٌالت ٠ً اكزادی در اٗب ٛبدر اعت هبرزی ػلٞٛی ٝ ؿیز ٗغزی ٝثی٘بری 

ٝ ث٠ فٞرت ثغیبر ٛبدر  اعت تز ؽبیغ د١ذ، ٗی ًب١ؼ را ١ب ثی٘بری ٝ ١ب ٗیٌزٝة ثب ٗجبرسٟ در ثذٙ تٞاٛبیی ٠ً ًٜٜذ

در اكزاد ثذٝٙ ثی٘بری سٗی٠ٜ ای ٛیش ُب١ب دیذٟ ؽذٟ اعت ٠ً دٓیْ خبفی ثزای آٙ ١ٜٞس ؽٜبخت٠ ٛؾذٟ اعت . اٗب اكزاد 

 سیز ثیؾتز ٗغتؼذ ایٚ ثی٘بری ٗیجبؽٜذ:

 )اكزاد ٗجتال ث٠ دیبثت ٗٔیتٞط  )خقٞفب اكزادی ٠ً دیبثت آٙ ًٜتزّ ؽذٟ ٛ٘یجبؽذ 

 ٙثذخی٘ی ١ب ٝ عزىب 

  پیٞٛذ اػنب 

 پیٞٛذ عّٔٞ ١بی ثٜیبدی 

 ٙٞ٠ً ىّٞ ًؾیذٟ ثبؽذ (ٛٞتزٝپٜی )ًب١ؼ تؼذاد ُٔج٢ٓٞبی علیذ خ 

 اعتلبدٟ ىٞالٛی ٗذت اس ًٞرتیٌٞاعتزٝئیذ١ب 

 اعتلبدٟ اس دار١ٝبی تشریوی 



 ٙ(١ً٘ٞزٝٗبتٞس) آ١ٚ سیبد در ثذ 

 ٚاعتلبدٟ اس دكزًٝغبٗی 

  آٛ٘ی 

 ٞءتـذی٠ع 

  ٟایٜ٘ی )ؽی٘ی درٗبٛی ٝ...(اعتلبدٟ اس دار١ٝبی عزًٞة ًٜٜذ 

 عٞختِی یب سخٖآعیت پٞعتی در اثز خزاحی ، 

 ٙ(ٛبرط ثٞدٙ ٝ ٝسٙ ًٖ ١ِٜبٕ تٞٓذ )ثزای هبرذ عیبٟ ُٞارؽی در ٛٞسادا 

 ٝ ًزٝٛب، ث٠ ٗجتال اكزاد ایٜ٘ی عیغتٖ تنؼیق ثب ٠ً اعت ایٚ عیبٟ، هبرذ ٝ ًزٝٛب ثیٚ ٗغتویٖ ارتجبه تزیٚ ٢ٖٗ نکته :

 سیبد عیبٟ هبرذ ُزكتٚ احت٘بّ ًٜذ، ٗی مؼیق را ایٜ٘ی عیغتٖ ٠ً( ًزٝٛب درٗبٙ ثزای) آت٢بة مذ دار١ٝبی

 .ؽٞد ٗی

 

 و عالئم آن انواع موکورمایکوزیس

 ًٗٞٞر ز٢بر ؽٌْ رایح دارد ٠ً ث٠ تزتیت ؽبْٗ :

 .اعت ،ریٜٞعزثزاّ ؽٌْ ؽبیؼتزیٚ -1

 ریٞی ًبٝیت٠ ٝ اٛلبرًت ثبػث ػزٝم ث٠ ت٢بخٖ ریٞی ًٗٞٞر در ٠ً ثبؽذ ٗی ریٞی ًٗٞٞر دٕٝ ؽبیغ ؽٌْ -2

 .اعت ؽٌْ Wege اٛلبرًت ٝ ًبٝیتی ٛذٝٓز، ٓٞثز، ؽٌْ ث٠ ثیؾتز ریٞی درُیزی. ٗیؾٞد

 تشرین ٟ،ُیب تیؾ مزث٠، اثز در خبى ثب ت٘بط) هبرذ خبرخی ًبؽت ٛتید٠ در ٠ً اعت خٔذی ًٗٞٞر عٕٞ ؽٌْ  -3

 .اعت خٞٛی اٛتؾبر یب ٝ( ٝ.... خزاحی آٞدٟ پبٛغ٘بٙ ًبتتز، دارٝ،

رخ  ٌٛزٝساٙ اٛتزًٝٞٓیت سٗی٠ٜ در ٛبرط ٛٞساداٙ در ثیؾتز ٠ً اعت ُٞارؽی ًٗٞٞر ًٗٞٞر، ز٢برٕ ؽٌْ  -4

 ٗیذ١ذ.

 

 :رینوسربرال

توغیٖ ؽذٟ ٠ً ًؾٜذٟ تزیٚ آٙ ریٜٞ  ریٜٞاٝرثیتبّ ٝ ریٜٞاٝرثیتٞعزثزاّ –ریٜٞعزثزاّ ث٠ ع٠ كزٕ ریٜٞ ِٗشیالری 

خقٞفب پیٞٛذ ًٔی٠ اٛدبٕ دادٟ ثیؾتز در اكزادی ٠ً دیبثت ًٜتزّ ٛؾذٟ دارٛذ ٝ یب پیٞٛذ اػنب اٝرثیتٞ عزثزاّ ٗیجبؽذ 

 .، دیذٟ ٗیؾٞداٛذ



 ػالئٖ ثی٘بری:

 تٞرٕ یي ىزف فٞرت 

 عزدرد 

 ثیٜی یب عیٜٞط ٝ احتوبٙ ُزكتِی 

 ١بی عیبٟ رٝی پْ ثیٜی یب ثبالی د١بٙ تؾذیذ عزیغ ٠ٌٓ 

 تت 

 

 
 

پتٞس  –، ُٞػ ٝ زؾٖ یشی یب تزؽحبت خٞٛبث٠ ای اس ثیٜیخٞٛز –اس دیِز ػالئٖ ٗیتٞاٙ ث٠ ریٜیت ٗوبٕٝ ث٠ درٗبٙ 

ًب١ؼ ثیٜبیی ٝ در دٝثیٜی ٝ تبری دیذ ٝ –پزٝپتٞس )ثیزٝٙ سدُی زؾٖ خبرج اس ٗذار ىجیؼی (–ٝ اكتبدُی پٔي 

تزٝٗجٞس عیٜٞط –سٝخ٢بی پٜدٖ ٝ ١لتٖ ٗـشی درُیزی –عٔٞٓیت ارثیت -فٞرت ػذٕ درٗبٙ ٛبثیٜبیی ٝ ًٞری 

 . ٝ ًب١ؼ عيح ١ٞؽیبری ٗیجبؽذًبٝرٛٞط 

 
 

 
  



 

 

 

 موکور ریوی :

 اٛدبٕ ػنٞ پیٞٛذ یب ثٜیبدی ١بی عّٔٞ پیٞٛذ ٠ً اكزادی ٝ عزىبٙ ث٠ ٗجتال ثی٘براٙ ثیٚ تز ثیؼ ثی٘بری، اس دعت٠ ایٚ

 .اعت رایح اٛذ، دادٟ

 ػالئٖ ثی٘بری:

 تت 

 خٔو خٞٛی یب تیزٟ عزك٠ ٝ 

 درد هلغ٠ عی٠ٜ 

 تِٜی ٛلظ 

 كٔح ىٜبة فٞتی ٝ... را ٛبٕ ثزد .-اعتزیذیٞر–اس ػالئٖ دیِز ٗیتٞاٙ ث٠ ُزكتِی فذا 

 

  :پوستیموکور 

سٗبٛی ٠ً هبرذ اس ىزین پٞعت سخ٘ی ) ٠ً ث٠ دٓیْ خزاحی، عٞختِی ؽذیذ ٝ یب ١ز ٠ُٛٞ خزاحت پٞعتی ایدبد 

ُٞیٜذ. ایٚ ٛٞع اس ثی٘بری، اؿٔت در اكزادی ٠ً عیغتٖ ایٜ٘ی  آٙ ػلٞٛت پٞعتی ٗی ؽذٟ(، ٝارد ثذٙ كزد ؽٞد، ث٠

  .ؽٞد مؼیلی ٛذارٛذ، دیذٟ ٗی



 سخٖ ث٠ عپظ ٝ ؽذٟ ؽزٝع دردٛبى پٞعتی عٔٞٓیت ٝ( پٞعتی ١بی پزخٞٛی) اریت٘بتٞس فٞرت ث٠ ٗؼ٘ٞالً مبیؼبت

 .ؽٞد ٗی تجذیْ عیبٟ

 عالئم بیماری :

 درد فٞرت 

  ؽذٟ اس عزٕحجبة ًٞزي پز (serum) رٝی پٞعت  

 عیبٟ ؽذٙ پٞعت ػلٞٛی 

 ُزٗب ٝ هزٗشی ثیؼ اس حذ پٞعت 

 تٞرٕ در اىزاف ػلٞٛت 

  پیؾبٛی، ثیٜی، اعتخٞاٙ ٠ُٛٞ، ثیٚ زؾٖ ٝ دٛذاٙ عیٜٞع٢بی ٛبحی٠ػلٞٛت پٞعتی در ٛبحی٠ 

 

:گوارشیموکور   

 

ً٘تز اس عبیز اؽٌبّ ایٚ  (Gastrointestinal mucormycosis) «ًٗٞٞرٗبیٌٞسیظ عیبٟ دعتِبٟ ُٞارػ

ثی٘بری ؽبیغ ثٞدٟ ٝ اػتوبد ثز ایٚ اعت ٠ً ٛبؽی اس ثٔغ ٗٞخٞد سٛذٟ اس ىزین ؿذای آٓٞدٟ ٝ ؿیزٟ اعت. در ًٞدًبٙ 

ثیٞتیي، خزاحی یب  ٗبٟ ٠ً آٛتی 1خزدعبٓی ٠ً تـذی٠ ٛبٜٗبعت داؽت٠ ٝ ١٘سٜیٚ ٛٞساداٙ ٛبرط ٝ ًٖ ٝسٙ ً٘تز اس 



د١ٜذ، ٛغجت ث٠ ثشرُغبالٙ ؽیٞع  ١ب را ًب١ؼ ٗی ١ب ٝ ثی٘بری ٠ً تٞاٛبیی ثذٙ در ٗجبرسٟ ثب ٗیٌزٝة دار١ٝبیی دارٛذ

 هزار تأثیز تحت ثیؾتز( ثبریي رٝدٟ اٛت٢بی ثخؼ) ایٔئٕٞ ٝ ثشرٍ رٝدٟ ٗؼذٟ، ثی٘بری ایٚ در .ثیؾتزی داؽت٠ اعت

 زبٓؼ پشؽٌبٙ ثزای آٙ تؾخیـ ٠ً ثٞدٟ ٛٞساداٙ در عیبٟ هبرذ ثی٘بری ؽٌْ تزیٚ رایح حبٓت ایٚ ُیزٛذ. ٗی

 .اعت دؽٞار ٝ ثزاِٛیش

 :بیماری عالئم

  ٌٖدرد ؽ 

 ت٢ٞع ٝ اعتلزاؽ 

 ُٞارػ دعتِبٟ خٞٛزیشی 

 

 

 :درمان موکورمایکوزیس 

 اس ١ب دارٝ ایٚ ٗیجبؽذ. پٞساًٞٛبسّٝ -ایشاًٝٞٛبسّٝ -هبرذ ٗبٜٛذ آٗلٞتزیپغیٚ  ثی درٗبٙ آٙ اعتلبدٟ اس دار١ٝبی مذ

 را درٗبٙ رٝٛذ اعت ٌٗ٘ٚ پشؽي. ؽٞٛذ ٗی ٗقزف هزؿ فٞرت ث٠ یب ؽذٟ ثذٙ ٝارد عیب١زُی درٝٙ تشرین ىزین

 تٞاٛذ ٗی درٗبٙ ٛٞع ایٚ ٠ً ؽٞد ًٜتزّ ػلٞٛت ٠ً سٗبٛی تب ًٜذ آؿبس عیب١زُی درٝٙ تشرین ىزین اس ثبال ١بی دٝس ثب

 . یبثذ تـییز هزؿ اس اعتلبدٟ ث٠ رٗبٙس د رٝٛذ عپظ، .ثٌؾذ ىّٞ ١لت٠ زٜذ

 ث٠ ثبیذ اعت، تٜلغی در دؽٞاری یب عزدّ، عٞسػ درد، ٗؼذٟ ٗبٜٛذ عبس ٗؾٌْ خبٛجی ػٞارك دارای ثی٘بری اُز

 .ثبؽذ ثی٘بر درٗبٙ ثزٛب٠ٗ تـییز ث٠ هبدر اعت ٌٗ٘ٚ ٝی. د١ذ اىالع خٞد پشؽي

ٗیجبؽذ .  هبرذ ُغتزػ اس پیؾِیزی ٜٗظٞر ث٠ ٌٛزٝسٟ یب ػلٞٛی ثبكت ثزداؽتٚدرٗبٙ دیِزاٛدبٕ ػْ٘  خزاحی خ٢ت   

 

 



 راههای پیشگیری از موکورمایکوزیس: 

 هزار ؿجبر ٝ ُزد یب خبى ٗؼزك در ٠ً را پٞعتی فذٗبت پٞعتی، ػلٞٛت ث٠ اثتال احت٘بّ ًب١ؼ ثزای -0

 ًٜیذ ت٘یش خٞثی ث٠ فبثٞٙ ٝ آة ثب اٛذ، ُزكت٠

 .ًٜیذ اعتلبدٟ دعتٌؼ اس ًٞد، یب خشٟ، خبى، ٗبٜٛذ ٗٞادی ث٠ سدٙ دعت ١ِٜبٕ -2

. ًٜیذ خٞدداری حلبری یب عبس ٝ عبخت ١بی ٗحْ ٗبٜٛذ دارٛذ سیبدی ؿجبر ٝ ُزد ٠ً ٜٗبىوی در حنٞر اس -3

 N95 تٜلغی ٗبعي اس اعت ٌٗ٘ٚ ٠ً آٛدب تب ًٜیذ، خُٔٞیزی ٜٗبىن ایٚ در ثٞدٙ اس تٞاٛیذ ٛ٘ی اُز

 .ًٜیذ اعتلبدٟ( هٞی كیٔتز دارای ٗبعي ٛٞػی)

 ؽذٙ خبری اس ٛبؽی دیذٟ آعیت ١بی عبخت٘بٙ ثب ٗغتویٖ ت٘بط اس اعت ث٢تز ىجیؼی ثالیبی ٝ ىٞكبٙ اس پظ -4

 ٠ً اعت ١ب آٙ ١بٍ ٝ ١ب هبرذ اٛٞاع رؽذ ٝ تد٘غ ٗحْ ٗزىٞة ١بی ٗحْ ایٚ سیزا ؽٞد خٞدداری عیْ

 .ؽٞٛذ ثی٘بری ایدبد ثبػث تٞاٜٛذ ٗی

ٗيبثن ثب پزٝتٌْ  رػبیت ث٢ذاؽت دعت ٢ٗ٘تزیٚ افْ خ٢ت خُٔٞیزی اس اٛتوبّ ػلٞٛت ثی٘برعتبٛی -3

 ٗی ثبؽذ. دعت ث٢ذاؽت ٗٞهؼیت 3 ارعبٓی ٝسارت ث٢ذاؽت، درٗبٙ ٝآٗٞسػ پشؽٌی در

 اس یي خلت دعتٌؼ كوو ثزای ٗزاهجت اس یي ثی٘بر یب ارائ٠ خذٗبت اعتلبدٟ ؽٞد. -4

) رػبیت ث٢ذاؽت دعت، تؼٞیل  NGTٝ عبًؾٚ ٞٛت در سٗبٙ ارائ٠ خذٗت ث٠ ثی٘بر ثبٗٞاسیٚ ًٜتزّ ػل -5

 در دعتٌؼ اعتزیْ دعتٌؼ در ارائ٠ ٗزاهجت ث٠ ثی٘براٙ ٗختٔق ٝیب خذٗبت ٗختٔق، اعتلبدٟ اس

 ُزدد. رػبیت ...(ٝ عبًؾٚ ٠ٓٞٓ تزاؽ٠ سٗبٙ

بت ٗخبسٙ عبًؾٚ تٞخ٠ ث٠ خؾي ٢ِٛذاؽتٚ ٗخبسٙ عبًؾٚ ٝ كٔٞٗتز اًغیضٙ ) در پبیبٙ ١ز ؽیلت ٗحتٞی -6

عبػت یٌجبر ثبتْ عبًؾٚ  42ث٠ ٛحٞ ٜٗبعت تخٔی٠، عپظ ثب دتز خٜت ؽغتؾٞ ٝ در ٢ٛبیت ُٜذسدایی، ١ز 

تؼٞیل ٝ ٗزاحْ ؽغتؾٞ، ُٜذسدایی ثب ٗحّٔٞ عيح ثبال ٝ یب در فٞرت ٝخٞد اٌٗبٛبت 

 .(ُزدد تؼٞیل عبًؾٚ اتقبالت ت٘بٗی ثی٘بر تزخیـ اس ثؼذ. ُزدد اٛدبٕ اعتزیٔیشاعیٞٙ

 پزٝت٢ٌٔبی رػبیت ٝ ١لت٠ 4 تب1 ١ز ٝیضٟ ثخؾ٢بی ٝت٘بٗی  ICU ثخؼ  ا١ت٘بٕ ث٠ اخزای ٝاؽیَٜ -7

 ثی٘برعتبٙ فٞرت پذیزد. ثخؾ٢بی ت٘بٗی در ث٢ذاؽتی

 ًبدر تٞعو ثزرعی ٝ پشؽي تٞعو اثتذا آٙ ٗؾب١ذٟ ٝ ٗؼبی٠ٜ ٝ ثی٘بر د١بٙ ٛظبكت ٝ ث٢ذاؽت رػبیت.11

 پزعتبری

 ثبؽذ. ٗيبثن ثب پزٝتٌْ ٝ ٝخٞد داؽت٠ ثبؽذ ICUدر ثخؼ  ٝخٞد اٌٗبٛبت ١ٜذراة در ًٜبر ١ز تخت ثی٘بر .11

 ُزدد. تؼجی٠ ICUعیٜي ٝ دیغپٜغز در ٝرٝدی .14

ًبٝر ًلؼ ٝ یب تؼٞیل ًلؼ ٛیش  رػبیت افّٞ اعتلبدٟ اس اهالٕ حلبظت كزدی ٝ در ثخؾ٢بی ٝیضٟ. 11

 اخزایی ُزدد.



 فٞرت پذیزد. ؽٜبعبیی ٛوبه ٗزىٞة در ت٘بٗی ثخؾ٢ب ٝ ا١ت٘بٕ ث٠ ٛظبكت ٗغت٘ز .1

ٓخقٞؿ ثخؾ٢بی ٝیضٟ اس ٛوبه پزخيز ٗيبثن ثب ٗقٞثبت ً٘یت٠ ًٜتزّ ػلٞٛت ا اٛدبٕ ًؾت اس ثخؾ٢ب ػٔی .4

ثی٘برعتبٙ ثب تٞخ٠ ث٠ پبٛذٗی ًٞٝیذ كؼٔی ٝ ؽیٞع ًٗٞٞر )ثيٞر ٗثبّ: اس ٛوبه پ٢ٜبٙ ثخؾ٢ب، كیٔتز١بی ت٢ٞی٠، 

ٗوبٝٗت٢بی آٛتی  ٝ ثخؾ٢ب اس ٛتبیح ًؾت ثزرعیاٛدبٕ ُزدد ٝ ٛوبه تبریي ٝ ٗزىٞة ثخؼ، اعپیٔت ٝ...( 

 اهذاٗبت اخزای ٝ آسٗبیؾِبٟ كٜی ٗغئّٞ ٝ ػلٞٛی ٗتخقـ حنٞر ثب ً٘یت٠ ًٜتزّ ػلٞٛت در ثیٞتیٌی

 فٞرت پذیزد. افالحی

 ُْ ُٝیب ٟ ىجیؼی اس ثخؾ٢بی درٗبٛی اٛدبٕ ؽٞد.خبرج ٛ٘ٞدٙ ١ز٠ُٛٞ  .1

ثبسدیذ ٗغت٘ز ٗغئّٞ ث٢ذاؽت ٗحیو ٝ ٗغئّٞ خذٗبت اس ثخؾ٢ب در راعتبی ًٜتزّ ٝ ٛظبرت ثز ٛظبكت  .2

 اٛدبٕ ؽٞد. ٗحیو ثی٘برعتبٙ ٝ رػبیت پزٝت٢ٌٔبی ث٢ذاؽتی

ٛظبرت دهین ثز ػٌ٘ٔزد پزعْٜ خذٗبتی در ًٔی٠ ثخؾ٢ب تٞعو ٗغئّٞ خذٗبت، ث٢ذاؽت ٗحیو، پزعتبر  .3

 فٞرت پذیزد. ًٜتزّ ػلٞٛت، عزپزعتبر ثخؼ

ئّٞ ًٜتزّ ػلٞٛت اس ثخؾ٢ب در خقٞؿ رػبیت ٗٞاسیٚ ًٜتزّ ػلٞٛت )ث٢ذاؽت دعت، ثبسدیذ ٗغت٘ز ٗغ .4

 اٛدبٕ ؽٞد. رػبیت پزٝت٢ٌٔب در سٗبٙ ٗزاهجت ٝارائ٠ خذٗت، اتقبالت ًٝبتتز١ب ،حلبظت كزدی ٝ...(

٢بی درٗبٛی ٝ ارائ٠ آٗٞسؽ٢بی السٕ ث٠ ثی٘براٙ ًٞٝیذ تـذی٠ ثز رصیً٘برؽٜبط  ظبرت ٗغت٘زٛ .5

 فٞرت پذیزد.ضٟ ٝی ١بی ثخؼ در آخقٞؿ ػٔی

 م٘ی٠٘ 1ارسیبثی ثی٘براٙ دارای ریغي كبًتٞر در سٗبٙ ثغتزی در ثی٘برعتبٙ ثز اعبط زي ٓیغت ؽ٘برٟ  .6

، درد ١٘ٞپتشی، تتد١ٜذٟ ػلٞٛت ١غتٜذ ٗبٜٛذ پیِیزی پظ اس تزخیـ ثی٘براٛی ٠ً دارای ػالئٖ ١ؾذار  .7

 اٛدبٕ ؽٞد. م٘ی٠٘ 4عیٜٞط ٝ...ثز اعبط زي ٓیغت ؽ٘برٟ 

فٞرت عتبٙ ثز رػبیت پزٝتٌْ ١بی درٗبٛی ًٞٝیذ، ًٞرتٞٙ تزاپی ٝ ....ٛظبرت دهین ٝ ٗغت٘ز رئیظ ثی٘بر .11

 پذیزد.

ٛظبرت دهین ٗتزٝٙ ثی٘برعتبٙ ثز ػٌ٘ٔزد عٞپزایشر آٗٞسؽی، پزعتبر ًٜتزّ ػلٞٛت ٝ ث٢ذاؽت ٗحیو ٝ  .11

 عبیز ًبدر درٗبٛی خ٢ت رػبیت دهین پزٝت٢ٌٔب ٝ ثزٛب٠ٗ ریشی خ٢ت آٗٞسػ ٗدذد ًٔی٠ ٗٞاسیٚ ث٢ذاؽتی

 اٛدبٕ ؽٞد.

  



 

 

شتی ردمانی گلستان  دااگشنه علىم زپشکی و خدمات بهدا

 ( risk factorارزیابی ) 0شماره  چک لیست

 زمان مراجعه بیمار برای درمان کووید

 ............................تحقیالت: ...:...................................عٚ:....................خٜظ:........................ٛبٕ ٝٛبٕ خبٛٞادُی

 ؽ٘برٟ پزٝٛذٟ ثی٘بر..........................ؽ٘برٟ ت٘بط.............................:........................... ؽـْ:عبثو٠ ثی٘بری

 ........................................................................ثغتزی ثب تؾخیـ ًٞٝیذ در ثی٘برعتبٙ دارد؟آیب ثی٘بر عبثو٠ 

 .....................................................................................................................................ًذإ ثی٘برعتبٙ؟

 چک لیست ارزیابی ریسک فاکتور
   خیر   :                      تلی هصرف کَرتَى   خیر   تاال تا هصرف دفرٍکساى            تلی آّي 

   خیر   تلی                  ًقص سیستن ایوٌی   خیر   هطکالت کلیَی                          تلی 

   خیر   تلی                          تیواری دیاتت   خیر   استفادُ آًتی تیَتیک پرٍفیالکسی       تلی 

   خیر   تلی                          تیواری کرًٍا   خیر   سیرٍز                                     تلی 

   خیر   تلی                                     ایذز   خیر   سل ریَی                                 تلی 

   خیر   تلی                             تذخیوی ّا   خیر   لی ت          ICUتستری طَالًی هذت در 

   خیر   تلی                  تواس تا گردٍ خاک   خیر   هغس استخَاى                        تلی  پیًَذ

   خیر   تلی                                ًَترٍپٌی   خیر   هصرف ٍریکًَازٍل                       تلی 

    خیر   تلی       آّي تاال تا هصرف دفرٍکساى   خیر   هصرف الکل                              تلی 

   خیر   تلی                      هطکالت کلیَی   خیر   دیالیس                                      تلی 

   خیر   فطارخَى تاال                       تلی    خیر   سَختگی پَست                           تلی 
 

 

 

  



 

شتی   ردمانی گلستاندااگشنه علىم زپشکی و خدمات بهدا

 2شماره  چک لیست

 follow up موکورمیکوزیسکووید با شک به ابتال به  بیماران کووید ترخیص شده 

:....................تحقیالت: ........................... ٛبٕ ٝٛبٕ خبٛٞادُی :...................................عٚ:............................خٜظ

 ...ؽ٘برٟ ت٘بط.............................ؽ٘برٟ پزٝٛذٟ ثی٘بر.................ؽـْ:........................:........................ثی٘بریعبثو٠ 

 ردیف گویه ها بلی خیر

 1 ی داریذ؟ ًاحیِ پیطاًی ٍ تاالی اترٍ درد دارد؟سیٌَزیتّای  دآیا در  

 2 احساس درد یا فطار هیکٌیذ؟ صَرتدرد ًاحیِ   

 3 آیا صَرت ضوا دچار ٍرم ضذُ است؟  

 4 آیا در صَرت خَد تی حسی یا سَزش احساس هی کٌیذ؟  

 5 درد احساس هیکٌیذ؟ چطنآیا در ًاحیِ   

 6 ) اطراف چطن( آیا هلتحوِ چطن ضوا دچار ٍرم ضذُ است؟  

 7 آیا حرکات چطن ضوا در ًاک ضذُ است؟  

 8 آیا پلک ضوا دچار افتادگی ٍ سٌگیٌی ضذُ است؟   

 9 تاری دیذ اخیر(–آیا احساس هیکٌیذ تار هی تیٌیذ؟ )دٍتیٌی   

 11 آیا در تیٌی خَد احساس گرفتگی یا التْاب هیکٌیذ؟  

 11 آیا تة داریذ؟  

 12 آیا در کام خَد احساس زخن هیکٌیذ؟  

 13 احساس هیکٌیذ؟آیا در کام خَد قرهسی یا التْاب   

 14 آیا قٌذ خَى ضوا افسایص داضتِ است؟  

 15 آیا ساتقِ دریافت هکرر خَى داضتیذ؟  

 16 (DM آیا تعذ از تیواری کٍَیذ دچار آتسِ دًذاًی ضذُ ایذ؟ )یا آتسِ دًذاًی در تیواراى  
 

 



 

 

شتی ردمانی گلستان  دااگشنه علىم زپشکی و خدمات بهدا

 ( risk factorارزیابی ) 1شماره  چک لیست

 زمان مراجعه بیمار برای درمان کووید

 ............................تحصیالت: ...:...................................سه:....................جىس:........................وام يوام خاوًادگی

 شمارٌ پريوذٌ بیمار..........................شمارٌ تماس.............................:........................... شغل:سابقٍ بیماری

 ........................................................................بستری با تشخیص کًيیذ در بیمارستان دارد؟آیا بیمار سابقٍ 

 .....................................................................................................................................کذام بیمارستان؟

 چک لیست ارزیابی ریسک فاکتور
   خیر   :                      تلی هصرف کَرتَى   خیر   تاال تا هصرف دفرٍکساى            تلی آّي 

   خیر   تلی                  ًقص سیستن ایوٌی   خیر   هطکالت کلیَی                          تلی 

   خیر   تلی                          تیواری دیاتت   خیر   استفادُ آًتی تیَتیک پرٍفیالکسی       تلی 

   خیر   تلی                          تیواری کرًٍا   خیر   سیرٍز                                     تلی 

   خیر   تلی                                     ایذز   خیر   سل ریَی                                 تلی 

   خیر   تلی                             تذخیوی ّا   خیر   لی ت          ICUتستری طَالًی هذت در 

   خیر   تلی                  تواس تا گردٍ خاک   خیر   هغس استخَاى                        تلی  پیًَذ

   خیر   تلی                                ًَترٍپٌی   خیر   هصرف ٍریکًَازٍل                       تلی 

    خیر   تلی       آّي تاال تا هصرف دفرٍکساى   خیر   هصرف الکل                              تلی 

   خیر   تلی                      هطکالت کلیَی   خیر   دیالیس                                      تلی 

   خیر   فطارخَى تاال                       تلی    خیر   سَختگی پَست                           تلی 
 

 

 

  



 

شتی   ردمانی گلستاندااگشنه علىم زپشکی و خدمات بهدا

 2شماره  چک لیست

 follow up موکورمیکوزیسکووید با شک به ابتال به  بیماران کووید ترخیص شده 

:....................تحصیالت: ........................... وام يوام خاوًادگی :...................................سه:............................جىس

 ...شمارٌ تماس.............................شمارٌ پريوذٌ بیمار.................شغل:........................:........................بیماریسابقٍ 

 ردیف گویه ها بلی خیر

 1 ی داریذ؟ ًاحیِ پیطاًی ٍ تاالی اترٍ درد دارد؟سیٌَزیتّای  دآیا در  

 2 احساس درد یا فطار هیکٌیذ؟ صَرتدرد ًاحیِ   

 3 آیا صَرت ضوا دچار ٍرم ضذُ است؟  

 4 آیا در صَرت خَد تی حسی یا سَزش احساس هی کٌیذ؟  

 5 درد احساس هیکٌیذ؟ چطنآیا در ًاحیِ   

 6 ) اطراف چطن( آیا هلتحوِ چطن ضوا دچار ٍرم ضذُ است؟  

 7 آیا حرکات چطن ضوا در ًاک ضذُ است؟  

 8 آیا پلک ضوا دچار افتادگی ٍ سٌگیٌی ضذُ است؟   

 9 تاری دیذ اخیر(–آیا احساس هیکٌیذ تار هی تیٌیذ؟ )دٍتیٌی   

 11 آیا در تیٌی خَد احساس گرفتگی یا التْاب هیکٌیذ؟  

 11 آیا تة داریذ؟  

 12 آیا در کام خَد احساس زخن هیکٌیذ؟  

 13 احساس هیکٌیذ؟آیا در کام خَد قرهسی یا التْاب   

 14 آیا قٌذ خَى ضوا افسایص داضتِ است؟  

 15 آیا ساتقِ دریافت هکرر خَى داضتیذ؟  

 16 (DM آیا تعذ از تیواری کٍَیذ دچار آتسِ دًذاًی ضذُ ایذ؟ )یا آتسِ دًذاًی در تیواراى  
 


