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خير












توصيه به استراحت در منزل
تجويز درمان هاي مناسب حمايتي
تكميل فرم شماره 3
ارسال فرم شماره  3در پايان هر شيفت به مركز
بهداشت شهرستان
در صورت نياز تجويز آنتي بيوتيك
آموزش جداسازي بيمار در خانه
تحويل راهنماي ماندن در منزل
آموزش عﻼئم و نشانه هايي كه فرد بايد مجددا به
پزشك مراجعه كند ****
توصيه به استفاده از ماسك جراحي در حضور ديگران
توصيه به ماندن در خانه به مدت  14روز

جزو گروه هاي در معرض خطر
است ؟
⁎⁎ توضيح پايين صفحه

درمان دارويي در بيماران سرپايي فقط در افراد پرخطر  :هيدروكسي كلروكين
سولفات  200ميلي گرم يا كلروكين فسفات  250ميلي گرم معائل  150ميلي گرم
كلروكين پايه
روز اول هر  12ساعت  2قرص و در ادامه هر  12ساعت يك قرص به مدت حداقل 5
روز بر اساس شرايط باليني بيمار ممكن است تا  10روز ادامه پيدا كند .
⁎ ⁎⁎ نكته:

در بيماراني كه با عﻼئم تنفسي سرفه خشك و گلودرد مراجعه كرده اند و تنگي
نفس و تب ندارند درصورت اينكه  CRPبيمار مثبت باشد و لنفوپني كمتر/
مساوي  1100mlداشته باشد  ،ضمن مشاوره تخصصي نيازمند مراقبت فعال
و پيگيري در منزل دارد .
فلوچارت درمان مادران باردار متعاقبا اعﻼم ميگردد

⁎ ⁎ ⁎⁎ تب طول كشيده بيش از  5روز ) در افراد در معرض خطر بيش از  3روز (

تشديد سرفه يا تبديل شدن به سرفه خلط دار – كاهش سطح هوشياري –
تنگي نفس

خير
بله

در صورت امكان
تصويربرداري ريه

آيا امكان تصويربرداري
ريه وجود دارد؟

خير

خير

جزو بيماران با نقص سيستم
ايمني است؟
⁎ توضيح پايين صفحه

بله

خير




بله

انفيلتراسيون ريوي دارد؟
خير

آيا بيمار تنگي نفس دارد ؟ )
تعداد تنفس بيشتر از  30عدد در دقيقه است ؟يا
آيا  Spo2كمتر از 93درصد است ؟ (

بله

آيا سرفه خشك يا گلودرد يا تنگي
نفس يا اختﻼل چشايي يا بويايي ±
تب دارد ؟

بله

خير

⁎ بيماران با نقص ايمني :
تحت درمان با كورتيكواستروئيد (بيش از  12.5 mg/dپردنيزلون بيش از دوهفته)

شيمي درماني

بدخيمي ها

پيوند اعضا

مبتﻼيان به HIV


⁎ ⁎ درمان منتخب :

آيا تب دارد ؟
بزرگتر يا مساوي 37.8

بله

گروه هاي در معرض خطر :

⁎⁎ بيماران با بيماري زمينه اي :
بيماري قلبي -عروقي

فشارخون

ديابت

بيماري هاي تنفسي زمينه اي

 BMIبيشتر از 40


درمان بر اساس تشخيص بالينيپزشك

بله

بيمار سرپايي



تكميل فرم شماره  2در دو نسخه (يك نسخه به
بيمار و يك نسخه به مركز بهداشت شهرستان
ارسال در اسرع وقت )



انجام نمونه گيري در صورت وجود واحد نمونه
گيري در همان مركز



پزشك درمانگاه
بخش خصوصي/
خيريه ) منتخب (

ارجاع به بيمارستان



تجويز درمان منتخب **



تكميل فرم درخواست داروي منتخب توسط پزشك



ارجاع به واحد نمونه گيري منتخب



شروع درمان حمايتي  /تسكيني



توصيه و آموزش جداسازي در منزل



آموزش عﻼئم و نشانه هايي كه فرد بايد مجددا به
پزشك مراجعه كند



فلوچارت شماره 13
درمانگاه عمومي غيردولتي /خيريه ) منتخب (

تحويل راهنماي منزل و تحويل بروشور كلروكين

ويرايش اول 24فروردين99



در صورت نياز آنتي بيوتيك تراپي



ارجاع يك نسخه از فرم درخواست داروي منتخب
به مركز بهداشت شهرستان در پايان هر شيفت و
يك نسخه در مركز نمونه گيري يا داروخانه منتخب

دانشگاه علوم پزشكي كرمان
معاونت بهداشتي

فلوچارت درمان سرپايي بيماري كوويد19

واحد نمونه گيري :
نمونه گيري از موارد ارجاعي با فرم شماره  2و فرم درخواست داروي منتخب
تكميل اطﻼعات افراد در فرم شماره يك نمونه گيري
تحويل نمونه ها به همراه فرم شماره  1به آزمايشگاه يا مركز بهداشت شهرستان با هماهنگي
مركز بهداشت شهرستان

