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چکیده
موارد تأیید شده و م شکوک بیماری کروناویروس جدید  2291نهتنها در چین ،بلکه در ایران و جهان نیز زیاد شده ا ست .تقا ضای
ب سیار زیاد برای کنترل جریان شیوع کووید ،91-هم کارکنان مراقبت از سالمت و هم نظام تدارکات پز شکی را به چالش ک شیده
است .بر همین اساس این پژوهش با هدف بررسی عفونت کرونا ویروس جدید )nCov-19( 2291-انجامگرفته است .مقالت مختلف
درزمینه بیماری کووید 91-جمعآوری و ترجمه شده ا ست .نتایج این پژوهش شامل تو ضیح بالینی ،ت شخیص بیماری ،علل و عوامل
خطر ،رویههای تشخیص بیماری ،درمان ،پیشبینی عوارض ،غربالگری و پیشگیری میشود.
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مقدمه

علل و عوامل خطر
انتقال شییخص به شییخص ،مسییتند شییده اسییت [ ]5و ااتمال داده
می شود با تماس نزدیک [ ]5و از طریق ریز قطرههای تنفسی رخ دهد
[ .]4مشییخص نیسییت که یک شییخص در طول دورهی آلودگی چه
هنگام ناقل بیماری به دیگران میشییود .مراجع ذیرییالچ چینی این
ام کان و اات مال را گزارش می کن ند که ویروس می توا ند پیش از
گسیییترش عالئم انت قال پ یدا ک ند و یک گزارش موردی از آل مان
منتشرشده اما موردبحث و منازعه است؛ اگر چنین انتقالی واقعاً وجود
داشییته باشیید ،فراوانی آن هنوز معلوم نیسییت [ .]92 ,1وسیییلههای
دیگری برای انتقال ،غیرمحتمل شمرده ن شدهاند (برای مثال ،تماس با
سطوچ محیطیِ آلوده) (تصویر یک).

1

Betacoronavirus
)SARS (Severe Acute Respiratory Syndrome
3
)MERS (Middle East Respiratory Syndrome
2
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روش پژوهش ااضییر مروری بود که با جسییتجو در پایگاههای علمی
مانند ()Google Scholar ،PubMed ،Science Direct ،Springer
تمیامی مقیاالت درزمینیه کرونیا ویروس جیدیید جمعآوری و مورد

موارد گزارش شده بالینی ،دارای یافتههای ج سمانی مف صّلی نی ستند،
اما متخصیییصیییان بالینی باید به ریییورتی خاص به نشیییانگرهای
(شییاخصهای) ریوی و همودینامیکی بیماری شییدید عادت کرده و با
آنها آ شنایی پیدا کنند .ممکن ا ست بیماران مبتال به مری ی شدید،
کامالً بیمار به نظر برسند و تندی و سختی تنفسی داشته باشند .تب،
عالمتی معمول ا ست و اغلب از  31درجهی سانتیگراد تجاوز میکند.
ممکن ا ست بیماران دارای کهولت سن یا نق صان ایمنی بدن ،تب بروز
ندهند [ .]3فشارخون خیلی پایین ،ضربان قلب تند و ارارت پایین یا
سردی شدید نشاندهندهی املهی عصبی و تشنج سخت هستند .در
کودکان ،فشییارخون خیلی پایین بهاضییافهی  2یا  3تا از معیارهای زیر
بروز پیدا میکنند [:]7
 تنییر االت فکری و روانی ضربان قلب تند (ضربان قلب بیش از  952تپش بر دقیقه در کودکانبا سن کمتر از هفت سال یا  952تپش بر دقیقه در کودکان با سن
بیشتر) یا ضربان قلب کند (ضربان قلب کمتر از  12تپش بر دقیقه در
کودکان با سن کمتر از هفت سال یا  72تپش بر دقیقه در کودکان با
سن بیشتر)
 پرشدگی طوالنیمدت مویرگها (بیش از  2ثانیه) یا وازودیالتاسیونگرم و ضربانهای باال و پایینرونده
 تند نفسی پوست خالدار و نقطهنقطه ،لکهی خونمردگی ،یا لکههای خونریزیزیرپوست
 کمادراری -گرمازدگی یا هیپوترمی
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عفونت  ،2019-nCOVیک آلودگی توأم با عالئم تنفسیییی به کرونا
ویروس شییناختهشییدهی جدید بوده که تصییور میشییود بهعنوان یک
ویروس قابلانتقال بین انسیییان و ایوانات پدیدار شیییده و جهشیافته
باشیید یا در غیر این رییورت ،بهگونهای سییازگاری پیداکرده باشیید که
امکان بیماریزایی در میان انسییانها را فراهم کند .شیییوع بیماری در
چین آغاز شیید و اثرات بیماری در آنجا تاکنون گسییتردهترین میزان را
دا شته ا ست .پسازآن بیماری به ب سیاری از ک شورهای دیگر سرایت
کرده ا ست ،هرچند قرنطینهها تاکنون به محدود کردن انتقال بیماری
در آنها کمک کردهاند [ .]9دامنههای شییدت بیماری از بدون عالمت
یا مالیم تا شیییدید متنیرند .سیییهم قابلتوجهی از بیمارانی که دارای
شواهد بدیهی عفونت بالینی ه ستند ،بیماری شدیدی دارند [ .]9نرخ
مرگومیر کلی در میان موارد تشخیص دادهشده ادود  2دررد است.
دانش و شییناخت ما از این بیماری کامل نیسییت و در اال نمو اسییت.
عالوه بر این ،کرونا ویروسها اغلب معروف به این ه ستند که جهش و
ش روی درک ما و مدیریت
بازترکیب می کنند و یک چالش مداوم پی ِ
9
بالینی قرار میدهند .عامل بیماریزا ،یک بتاکرونا ویروس بوده []2
که م شابه با عوامل سارس (ن شانگان تنف سی ااد) 2و مرس (ن شانگان
تنفسییی خاورمیانه) 3اسییت .این مری ییی در مورد بیمارانی که عالئم
دارند میتواند در طی یک مسیییر یکهفتهای یا بیشییتر تکامل کند و
آغاز آن با عالئم خفیفی ا ست که (در برخی موارد) تا اد تنگی تنفس
و تشییینج سیییخت پیش میروند [ .]3رایج ترین عوارض ،تب (تقریباً
فراگیر) و سرفه هستند که میتوانند مولد باشند یا نباشند [ ]3و [.]4
درد ع ییالنی و خسییتگی ،رایج هسییتند [ .]3بیماران مبتالبه ااالت
متوسییت تا شییدید بیماری ،از تنگی نفس رنج میبرند [ .]3در درریید
کمی از بیماران ،خلت خونی گزارششییده اسییت [ .]3درد قفسییهی
سینهی پلورزی گزارش شده ا ست []5عالئم راه تنف سی فوقانی (برای
مثال ،آبریزش بینی ،عطسیییه و گلودرد) ،غیرمعمول هسیییتند [.]4 ,3
سردرد و عالئم معدهای و رودهای (برای مثال ،تهوع ،ا ستفراغ ،ا سهال)
رایج نیستند اما میتوانند اتفاق بیفتند [ .]3بیماران میتوانند تماس
نزدیک با یک شخص آلوده را گزارش کنند؛ تاریخچهی م سافرت اخیر
(در ظرف  94روز) از خارج از ناا یه ای که شییییوع بی ماری در آن جا
ت شخیص داده شده ا ست به ناایهای با آلودگی گ سترده (برای مثال،
چین) ،به این ق یه ارتباط دارد [.]5
این پژوهش باهدف مروری بر بیماری کرونا ویروس جدید انجامشده
است که تمامی پزشکان ،پرستاران و کادر درمان بیمارستانها بهعنوان
مخاطب خاص و همچنین تمامی افراد جامعه بامطالعه پژوهش ااضر
به درک کلی از این بیماری را به دست خواهند آورد.

تجز یه وتحلیل قرار گرفتند .همچنین در این مطالعه توضییییح بالینی،
تشییخیص بیماری ،علل و عوامل خطر ،رویههای تشییخیص بیماری،
درمان ،پیشبینی عوارض ،غربالگری و پی شگیری موردبحث و برر سی
قرارگرفته است.
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پیوندها و یا عوامل خطر
سن
بیشتر موارد گزارششده ،بزرگساالن میانسال و بزرگتر هستند [,3
 ،]4اما چندین عفونت مربوط به کودکان گزارششدهاند [.]5
جنسیت
در سری موارد منتشرشده ،در کل ،مردان اغلب بیشتر از زنان تحت
تأثیر قرارگرفتهاند [.]5-2

سایر پیوندها و یا عوامل خطر

رویههای (دستورالعملهای) تشخیص بیماری

تصیییویربرداری قفسیییهی سیییی نه (برای م ثال ،رادیوگرافی سیییاده،
سی ییتیاسیییکن) ،ناهنجاریها و بیقاعدگیهایی را در همهی بیماران
گزارششییده نشییان داده اسییت؛ این تصییویربرداری معموالً درگیری
دوجانبهای را ن شان میدهد که از سفت شدگی در تعداد بی شتری از
4

)CT (Computed Tomography
)Centers for Disease Control and Prevention (CDC
)6 World Health Organization (WHO
 ،7 CDCتماس نزدیک را بدینگونه تعریف می کند :محدوده ی  2متر ( 5فوت) یا در داخل یک اتاق یا بخش مراقبتی برای یک دوره ی زمانی طوالنی بدون تجهیزات
5

افاظت شخصی« ،یا» داشتن تماس مستقیم با ترشحات شخص مبتال به 2019-nCOV
Alanine aminotransferase, Aspartate transaminase
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تصویربرداری
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آلودگی در ا شخا ری با سابقهی بیماری تنف سی سازگار باید مورد شک
قرار میگیرد .ت صویربرداری قف سهی سینه برای م ستند کردن وجود
سینهپهلو و ارزیابی شدت آن ضروری است .هم از رادیوگرافی ساده و
هم از برشنگاری رایانهای 4استفادهشده است [.]4
اک سیژن شریانی را باید با ا شباع اک سیژن خون محیطی (برای مثال،
اکسیژن سنجی خون) یا با آزمون گاز خون شریانی ارزیابی کرد [.]7
آزمون واکنش زنجیرهای پلیمراز گ سترش پیداکرده ا ست و کیتهای
آزمایش در اال توزیع شدن هستند .در اال ااضر ،مراجع ذی رالچ
سیییالمت عمومی آزمایشها را هماهنگ میکنند .تالش برای کشیییت
ویروس در آزمای شگاه تو ریه نمی شود [ .]5مرکز کنترل و پی شگیری
بیماری ]5[ 5و سازمان جهانی بهدا شت ]7[ 5برای اینکه چه ک سی را
آزمایش کنند معیارهای متفاوتی دارند:
 مسافرت اخیر (در ظرف  94روز) از ووهان ،استان هوبئی ،چین(سازمان جهانی بهداشت ،مرکز کنترل و پیشگیری بیماری)
اگر شیوع بیماری در نواای دیگر زیاد شود ،این معیار میتواند گسترش
داده شود .نقشه ی آن نواای که مواردی را گزارش میکنند [ ]93از
طریق مرکز کنترل و پیشگیری بیماری در دسترس میباشد ،اما باید
اشاره کرد که شامل کشورهایی میشود که تنها یک مورد وااد را
گزارش میکنند که در آن خطری که جمعیت عمومی را تهدید میکند
شدیداً پایین است.
 تماس نزدیک 7با یک شخص بیمار مشکوک یا قطعی مبتالبه آلودگی WHO( 2019-nCOVو )CDC

 قرار گرفتن در یک ساختمان مراقبت از سالمتی در کشوری که درآن ،آلودگیهای  2019-nCOVمرتبت با بیمارستان گزارششده است
()WHO
 بیماری ررفنظر از محل سکونت یا سابقهی مسافرت ،برای یککارگر مراقبت از سالمتی پیش میآید که در محیطی کار میکند که
در آن از بیماران مبتالبه آلودگیهای ااد و شدید دستگاه تنفسی
مراقبت میشود ()WHO
 شخص یک دوره ی بالینی غیرمعمولی یا غیرمنتظره را بهویژه درهنگام بدتر شدن ناگهانی االش و علیرغم درمان مناسب میگذراند و
این موضوع ررفنظر از محل سکونت یا سابقهی مسافرت است ،اتی
اگر علت دیگری شناساییشده باشد که بهطور کامل یافتههای بالینی
را توضیح دهد ()WHO
جمعآوری نمونههایی از راه تنفسی فوقانی ،راه تنفسی تحتانی و سرم
برای آزمون واکنش زنجیرهای پلیمراز توریه میشود؛ نمونههای اضافی
(برای مثال ،مدفوع ،ادرار) را میتوان جمعآوری کرد و بنا به رالادید
مراجع ذیرالچ سالمت عمومی برای آزمایشهای بعدی ذخیره کرد.
برای کمینه کردن خطرات مرتبت با افشانه کردن (آیروسولیزه کردن)
در طی جمعآوری نمونه ،باید مراقبت انجام شود[.]5
 ،CDCدستورالعملهایی مشخص برای جمعآوری نمونهها و کار با
آنها فراهم میکند[ .]94تست خون روتین ،تشخیصدهندهی بیماری
نیست ،اما الگویی از ناهنجاریها و بیقاعدگیهای معمول در برخی از
موارد بیماران بستریشده ظاهر میشود :کاهش نسبی لنفوسیتهای
خون نیز بهویژه در بیمارانی با مری ی شدیدتر رایج است [ .]5-3دریکی
از سریها ،در مورد ادود نیمی از بیماران ،به مسئلهی کمخونی اشاره
شد [ .]4همچنین شمار باالیی و هم شمار پایینی از پالکتهای خون
مشاهده شده است [.]5-3
سطوچ (میزان) دی دایمر و فیبرینوژن را میتوان باال برد [ .]5 ,3ضمنا
افزایش میزان الکتات دهیدروژناز و آنزیمهای کبد ( ALTو )4AST
رایج است [ .]4 ,3سطوچ (میزان) پروکلسیتونین سرم معموالً در بازهی
مرجع قرار دارند؛ سطوچِ باال رفته ،در بیماران مبتالبه عفونت دوم
دیدهشده است [ .]3سطوچ سرم بع ی از سایر واکنشدهندههای فاز
ااد (برای مثال ،پروتئین واکنشگر  ،Cفریتین) در بیشتر بیماران باال
رفته و همین مورد نیز در خصوص سرعت رسوب گلبول قرمز اتفاق
افتاده است [ .]4میزان الکتات  2میلی مول بر لیتر یا باالتر ،ا ور
تشنج عفونی را نشان میدهد [.]7
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در طی مراال اولیه ،یک پیوند میان اشخاص آلوده و یک بازار فروش
غذای دریایی ،دام و بازی جنگلی در ووهان مورداشاره قرار گرفت؛ فرض
شد آلودگی با قرارگیری در معرض ایوانات آلوده بهدستآمده باشد
[ .]99بااینوجود ،هرچند نمونههای زیستمحیطی بازار یادشده
شواهدی از ویروس را نشان داد ،اما هیچ نمونهی ایوانی دارای آزمایش
مثبت وجود نداشت؛ منشأ این ویروس قابلسرایت از ایوان به انسان
موضوعی باورکردنی می ماند ،اما منبع ارلی و مخزن آلودگی ناشناخته
هستند [.]92
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بیماران شدیداً مریض تا کدورتهای شیشهی مات در سینهپهلوهای با
شدت کم و سینهپهلوهای در اال بهبودی متنیر است [.]5-2

تفاوت بیماری کووید 11-با آنفوالنزا

درمان

معیارهای پذیرش در ICU

نتیجهگیری
ویروس کرونا این روزها در سییراسییر جهان در اال تاختن اسییت؛ و ااال
کووید 91-جدیدترین ع و این خانواده با سرعت در اال گسترش است.
با در نظر گرفتن اهمیت این موضیییوع بررسیییی موارد فوق اائز اهمیت

Tachypnea
Interferon alfa
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سینه پهلوی شدیدی که مشخصهی آن تاکی پنه( 1نرخ تنفسی بیشتر
از  32نفسبر دقیقه) ،تنگی تنف سی شدید ،اک سیژن زنی ناکافی (برای
مثال SpO2 ،کمتر از  12دررد)
معیارهای بیماری کودکان شیییامل یرقان ازرق (رنج کبود) مرکزی یا
 SpO2کمتر از  12دررد؛ نشانههای تنگی تنفسی شدید (برای مثال،
رییدای خرخر یا ناله مانند ،انقباضهای قفسییهی سییینه)؛ ناتوانی در
نو شیدن یا شیر مکیدن ،بیاالی ،تنییر سطح هو شیاری ،املههای
ناگهانی بیماری؛ تاکی پنه شدید که بر اساس سن تعریف میشود:
جوانتر از  2ماه 52 :یا بیش از  52نفسبر دقیقه
بین  2تا  99ماهه 52 :یا بیش از  52نفسبر دقیقه
بین  9تا  5سال 42 :یا بیش از  42نفسبر دقیقه
وجود عوارض شدید (برای مثال ،املهی عفونی ،نشانهی تنگی نفس
ااد).

ااتیاطهای اسییتاندارد ،تماسییی و هوایی باید بهمجرداینکه تشییخیص
بیماری موردشک قرار گرفت اجرا شوند [ .]94-95فوراً برای بیمار یک
ما سک رورت فراهم شود و بیمار را در یک اتاق (ف ای) ب سته قرار
داده (اتاقی ترجیحاً با افاظهای سییازهای و مهندسییی در برابر انتقال
هوایی ،مان ند فشیییار منفی و ت بادل هوای مکرر) و او را برای ارزیابی
بیشییتر و تصییمیمات جابجایی نگهدارند .در اال ااضییر ،هیچ عامل
ضییدویروسییی خارییی برای درمان این عفونت تصییویب نشییده اسییت.
چندین عامل ضدویروسی موجود در اال آزمایش بالینی شدن بوده و
تحت پروتکلهایی هستند که بر مبنای فعالیت در آزمایشگاه (در برابر
این ویروس یا ویروس های مرتبت) و بر مبنای تجربهی بالینی محدود
میبا شند .لوپیناویر-ریتوناویر برای درمان آلودگی  HIVتو ست FDA
تصییویبشییده و برای سییایر عفونتهای کرونا ویروس مورداسییتفاده
قرارگرفته است؛ همچنین به رورت تجربی برای بیماری سارس به کار
گرفته شد و برای درمان مرس در دست مطالعه میباشد.
مراجع ذیرالچ سالمت چین برنامه دارند که شروع کنند این ترکیب
را به ان مام اینترفرون آلفا 92برای درمان بیماران آلوده به 2019-
 nCOVبکار ببرند [ .]91رمدسیویر ،یک عامل ضدویروسی تجربی با
فعالیت قابلتوجه در محیت آزمایشگاه است که در برابر کرونا ویروسها
[ ]29 ,22ایستادگی میکند و بع ی شواهد سودمند در مدل ایوانی
مرس دارد [ .]29کورتیکواسترویید درمانی نه برای سینه پهلویی
ویروسی توریه میشود و نه برای سندروم تنگی نفس ااد[.]7
تا زمانی که  2019-nCOVتشیییخیص دادهشیییده و با آزمون واکنش
زنجیرهای پلیمراز تأیید می شود ،درمان منا سب ضدویرو سی یا ضد
میکروبی برای بی ماری زا های ویروسیییی دیگر (برای م ثال ،ویروس
آنفلوانزا) یا بیماریزاهای باکتریایی را باید در تطابق با محل اسیییتفاده
(بیمار ستان یا اجتماع) و عوامل خطر همهگیر شناختی مدیریت کرد
[ .]7در غیر این رورت ،درمان تا اندازهی زیادی امایتی بوده و شامل
تکمیل اکسیژن و امایت محافظهکارانهی سیال میشود [.]7
مدیریت املهی عفونی شیییامل به هوش آوری سییییال محتاطانه و
بهکارگیری وازوپر سورها میبا شد ،در رورتیکه مدیریت سیال ،تزریق
وریدی کافی بازنگرداند ،WHO .راهنمایی را فراهم میکند که ویژهی
درمان امله در بیماران مبتالبه آلودگی  2019-nCOVاست [.]7
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شواهد رادیوگرافیک سینهپهلو؛ بیماری بالینی پیشروندِ با شاخصهایی
برای اکسیژن تکمیلی و هیدراسیون (جذب آب)؛ مراقبت ناکافی در
خانه [ ،CDC .]95 ,7راهنمایی برای تعیین این مسئله فراهم میکند
که آیا خانه ،جایگاه مناسبی است یا خیر و آیا بیمار و یا پرستار قابلیت
پذیرش توریههای مراقبتی پزشکی و معیارهای کنترل عفونت را دارند
یا خیر [.]95

گزینههای درمان
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به دلیل اینکه عفونت و آلودگی ناشیییی از  2019-nCOVرا نمیتوان
ازنظر بالینی از علل دیگر س یینهپهلو متمایز کرد ،فرق مهمی که وجود
دارد در سیییابقهی تماس نزدیک با یک مورد تشیییخیص دادهشیییده یا
سیییابقهی مسیییافرت اخیر (در ظرف  94روز) به یک ناا یهی تأثیر
پذیرفته میباشیید .نشییانهها شییامل تب ،سییرفهی خشییک و دردهای
ع النی ا ست؛ برخالف عفونت  ،2019-nCOVن شانههای راه تنف سی
فو قانی رایج هسیییت ند (برای م ثال ،ز کام ،گلودرد) .بیشیییتر موارد،
خودبهخود تمام میشییوند اما غالباً اشییخاص مسیینتر یا آنهایی که
چندابتالیی قابلتوجهی دارند نیاز به بسییتری شییدن دارند .معموالً در
اقلیم های مع تدل در ماه های زمسییی تان رخ می د هد ا ما در م ناطق
اسییتوایی ،کمتر فصییلی میباشیید .ممکن اسییت بیماران دچار بیماری
شدید یافتههایی ناهنجار و غیرعادی از رادیوگرافی قفسهی سینه به ما
بدهند که سینه پهلوی آنفوالنزا یا سینه پهلوی باکتریایی ثانویهای را
ن شان میدهد .نتیجهی مثبت آزمایش ت شخیص سریع آنفلوانزا ،وجود
این بیماری در طی یکفصل معمول را با قطعیت باالیی تأیید میکند؛
نتیجهی منفی ،وجود آنفلوانزا را غیرمحتمل نمیشمارد.

همهی بیماران باید با مشاوره با مراجع ذیرالچ سالمت عمومی
مدیریت شوند .برای هماهنگی جهت تشخیص بیماری و مدیریت با
مراجع ذیرالچ سالمت عمومی ،با متخصص بیماری واگیردار مشورت
کنید .برای کمک به اصول نمونههای عمیق برای تشخیص بیماری و
مدیریت تهویهی مکانیکی ،در رورت نیاز با پزشک ریه مشورت کنید.

بابک قطبی و همکاران /مروری بر بیماری کرونا ویروس جدید

تشکر و قدردانی
پژوهشگران این مطالعه بر خود الزم میدانند مراتب قدردانی و سپاس
خود را از کلیه م سئولین دان شگاه علوم پز شکی کرد ستان و همچنین
پژوهشیییگر دکتر جمیل ناوخاری یی که گروه تحقیقی را در راسیییتای
نگارش این مقاله یاری دادند ،ابراز نمایند.

مالحظات اخالقی
به منظور ر عا یت کد های اخالقی ،در ت مامی مرا ال این پژوهش
مالا ظات اخالقی همچون اریییل اخالقی ا ما نت داری علمی ،اق
معنوی مؤلفین آثار و رازداری رعایت شده است.

محدودیتها
محدودیت عمده این مطالعه عدم شناخت تمام جنبههای این ویروس
مرموز است.

پیشنهادات
پیشنهاد خاری نیست.

میزان مشارکت نویسندگان
این پژوهش با همکاری تمامی نویسندگان انجامشده و درنهایت به
نویسنده مسئول برای ارسال به مجله واگذارشده است.

تضاد منافع
هیچگونه تعارض منافع توست نویسندگان پژوهش بیاننشده است.
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میباشیید [ .]23 ,22کرونا ویروسها مانند سییارس و سییندرم تنفسییی
خاورمیانه [ ،]27-24بهطور عمده باعث عفونتهای دسییتگاه تنفسییی در
ان سان می شوند .در برر سی مطالعات اا ضر ،بی شتر بیماران مبتالبه تب،
سیییرفه خشیییک و لکه شیییدن چندگانه دوطرفه و تاری شیییشیییهای در
سیییتیاسییکن بودهاند .این دادهها مطابق با گزارشهای اخیر اسییت [,24
 .]21نرخ انتقال برای  nCoV-2291ناشییناخته اسییت .باایناال ،شییواهد
قوی در مورد انتقال کارآمد از انسییان به انسییان وجود دارد .تعداد عفونتها
بهسرعت در اال افزایش است .به رورتی که پیشبینی میشود تا ماههای
آی نده از مرز  3میلیون مبتال نیز ب گذرد .بااین اال ،ا قدا مات اات یاطی و
روشهای مربوط به مدیریت باید بالفاریییله بهمنظور جلوگیری از هرگونه
عفونت اضافی عملی شود .این امر باعث شده است تا کارکنان مراقبتهای
بهداشیییتی از روشها و اقدامات کنترل عفونت مؤثر اسیییتفاده کنند؛ که با
برر سی مطالعه اا ضر تمامی عالئم ،روشهای شنا سایی و نحوه برخورد با
این بیماری در راستای کنترل این همهگیری قیدشده است.
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