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 کیمدناپ يرامیب هب لیدبت ،ناهج رسارسرد عیرس راشتنا تردق اب)   COVID-19 ( دیدج سوریو انورک زا یشان يرامیب

 ریظن.تسا هدومن یمیظع يداصتقا و ینامرد ،یتشادهب تالکشم ریگنابیرگ ار ناهج ياهروشک رتشیب و هدش یکانرطخ

 ياهتبقارم و نویسالوزیا ،عیرس صیخشت . تسا لاقتنا هریجنز نتسکش ،یلرتنک مادقا نیرتمهم ،رادریگاو يرامیب ره

 تیعضو ،هیر يرادرب ریوصت ياهیسررب لماش هک دریگ تروص دیاب نارامیب يارب تقو عرسا رد مزال یسفنت

 تیریدم رد یمهم	شقن هیر ياهصصخت قوف .دشاب یم نوخ تاشیامزآ و یسفنت تاحشرت و مرس  PCR،نویسانژیسکا

 	.دنراد هژیو ياهتبقارم و يرتسب ياهشخب رد نارامیب نیا

  يرامیب دراوم و کیدزن سامت فیرعت

 کیدزن سامت

  یعطق/لمتحم رامیب هب یناتسرامیب رداک ینیلاب تمدخ میقتسم هیارا (رامیب اب یناتسرامیب سامت •

      COVID-19    هب التبم دوخ هک ینامرد میت زا يرگید وضع اب سامت ایCOVID-19     دشاب هدش(. 

 . تسا هدومن میقتسم تبقارم     COVID-19یعطق/لمتحم/كوکشم رامیب زا هداوناخ دارفا زا يدرف  •

  كوکشم دروم

 کیژولویتا لماع اب هک بت نودب ای اب  سفن یگنت اب هارمه دردولگ ای زرل ای کشخ هفرس لاح حرش اب درف •

 . دشابن هیجوت لباق يرگید

 : )دشاب هک یتدش ره اب( یسفنت میالع ای و بت ياراد رامیب •

o 19   , يرامیب یعطق/لمتحم دروم اب  کیدزن سامت هقباس-COVID  عورش زا لبق زور 14 ضرع رد 

 . دشاب هتشاد ار يرامیب میالع

o ینامرد- یتشادهب نانکراک 

 

 COVID-19 هب التبم رامیب رد یسفنت ياهتبقارم

 یلاعت همسب
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  لمتحم دروم

  :هک تسا یکوکشم دروم

 ریظن دشاب یم COVID-19 يرامیب هدننک حرطم تدش هب تسیژولویدار رظن زا هک کیژولویدار تارهاظت اب •

 ای هیر نکسا CT رد لارفیرپ یحاون نویسارتلیفنا اصوصخ هفرط ود ای کی رلوبول یتلوم نویسارتلیفنا

 confirmed	Clinically)( هیر نکسا CT رد ground glass   و يردص هسفق یفارگویدار

 و لومعم ریغ لکش هب و هتشاد بسانمان ینیلاب خساپ ، بسانم ياه نامرد مغریلع هک ینومونپ هب التبم درف •

 	(confirmed	Clinically) دوش توف ای هدش رت میخو و رتداح رامیب ینیلاب تیعضو يراظتنا لباقریغ تعرس

• : Inconclusive result شیامزا هجیتن PCR هدشن شرازگ یعطق یفنم ای تبثم ناونعب تسین مولعم درف 

  .تسا

  یعطق دروم

 ینیلاب ياه هناشن و میالع دوجو زا رظن فرص   COVID-19 تنوفع زا یشان سوریو یهاگشیامزا دییات اب درف •

  .کیدزن طابترا و

 

 ینیلاب يدنب میسقت

 .دوش یمن هدید يردص هسفق یفارگویدار ای CT رد ینومونپ زا يدهاوش و دنتسه فیفخ ینیلاب مئالع :فیفخ دراوم-

 هدید يردص هسفق یفارگویدار ای CT رد ینومونپ دهاوش تسنکمم و دراد یسفنت مئالع و بت رامیب :طسوتم دراوم-

 .دوش

 :ریز مئالع زا مادک ره دوجو :دیدش دراوم-

 هقیقد رد راب 30 زا شیب سفنت دادعت •

 تحارتسا رد  ٪93 يواسم رتمک نژیسکا عابشا دصرد •

• PaO2/Fio2< 300 

 تعاس 48-24 یط يویر تاعیاض  ٪50 زا شیب تفرشیپ •
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 يرامیب تفرشیپ اب هارمه ياهروتکاف کسیر

 کیژولویمدیپا ياه هتفای .فلا

o لاس  65 زا رتشیب نس 

o يویر یلبق يرامیب هقباس 

o هیلک نمزم يرامیب هقباس 

o اب تباید  HbA1cدصرد6/7زا رتشیب 

o نویسناترپیه هقباس 

o یقورع یبلق يرامیب هقباس 

o یقاچ ) BMI30 زا رتشیب( 

o اهویسرپاسونومیا فرصم ای دنویپ هقباس 

o اب زدیا هقباس CD4 200 زا رتمک 

 یتایح میالع  .ب

o RR>24 /min 

o HR>125/min 

o SpO2<93% 

o P/F<300 mmHg 

 یهاکشیامزآ ياه هتفای.ج

o D-dimer>100	ng/ml 

o CPK لامرن ربارب ود زا شیب 

o CRP>100 

o LDH>245 U/L 
o نینوپورت شیازفا 

o 800 زا رتمک يرتسب نامز رد تیسوفنل شرامش 

o رتیل رد مرگورکیم 500 زا شیب نیتیرف 
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  شخب رد يرتسب نویساکیدنا

 :دنشاب ریز میالع زا دروم دنچ ای کی ياراد ،داح یسفنت يرامیب رب هوالع هک ینارامیب

• RR>30	

• Spo2<93%	

  يردص هسفق یفارگ رد يویر نویسارتلیفنا •

  صصختم کشزپ ینیلاب تواضق •

 

	ICU رد يرتسب نویساکیدنا

 یکیناکم هیوهت هب دنمزاین یسفنت ییاسران زورب •

 كوش دوجو •

  هژیو تبقارم دنمزاین ددعتم ياهناگرا لالتخا •

	ییاوه هار تیامح دنمزاین و يرایشوه حطس لالتخا •

 

 

 COVID-19 يرامیب رد ) Airway Management ( ییاوه هار تیریدم

 :تسا كانرطخ ریز لیالد هب نارامیب نیا رد ییاوه هار تیریدم

 یسکوپیه هب يوناث رامیب يرارق یب •

 	رامیب یتظفاحم لیاسو نتشادرب •

 رامیب ییاوه هار اب ینامرد میت کیدزن سامت •

 نویسابوتنا و یپوکسوگنرال نیح لوسورئآ دیلوت •

 لوسورئآ هدننک دیلوت طیارش عوقو کسیر شیازفا •
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 :دنوش یسفنت ياهلوسورئآ قیرط زا تنوفع لاقتنا کسیر شیازفا ثعاب دنناوت یم لیلد ود هب نایالتبم

 لوسورئآ دیلوت شیازفا اب طیارش .فلا

 هسطع /هفرس •

  )NIV ( یمجاهت ریغ هیوهت •

 رزیالوبن زا هدافتسا •

 نویسابوتنا زا لبق يویر -یبلق ایحا •

 لائکارت نشکاس •

 نویسابوتسکا ماگنه •

 

 لوسورئآ دیلوت شیازفا اب هارمه ياهرجیسورپ .ب

 یپوکسوگنرال •

 یپوکسوکنورب •

 لائکارت نویسابوتنا •

 یپوکسورتساگ /یپوکسوکنورب •

 )یموتکدیئوریتوکیرک ،یموتسوئکارت ( ییاوه هار مادق ياهرجیسورپ •

 یسفنت یپارتویزیف •

 کسام اب نویسالیتنو •
 

 لوسورئآ لاقتنا کسیر شهاک ياههار

 تسد تشادهب لماک تیاعر •

 اهدرادناتسا قبط بسانمEquipment	Protective	PPE ) ( Personal زا هدافتسا •

 ینامرد میت یفاک شزومآ •

 ینامرد میت دودحم و صخشم دادعت •

 دوجو تروص رد یفنم راشف قاتا و یفاک ياضف •
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  ٪14 دودح هک دسر یم رظن هب ،تسا مولعمان نارامیب نیا رد کیسکوپیه یسفنت ییاسران یعقاو سنادیسنا هچرگ

 	.دنریگ یم رارق لاکیناکم نویسالیتنو تحت و ICU رد يرتسب  ٪5 و یپارت نژیسکا هب زاین نارامیب

 COVID-19 هب التبم رامیب رد یپارت نژیسکا

 یتایح ياهناگرا بیسآ زا عنام و یسکوپیه حالصا ثعاب نژیسکا اب نامرد و تسیرامیب یلصا تارهاظت زا یکی یسکوپیه

 .ددرگ یم

 :اه هیصوت

 .تسا  ٪94 زا شیب SpO2 ظفح فده و دوش عورش یپارت نژیسکا دوش یم هیصوت <93%	SpO2 رد •

 راچد نامز تشذگ اب یلو دنشاب هتشادن یسکوپیه ادتبا رد نارامیب یخرب تسنکمم ( موادم يرتم یسکا سلاپ •

 .)دنوش SpO2 دیدش شهاک

 زا رتمک تبسن نیا هک ینارامیب رد و تسا PaO2/FiO2 ،رامیب نویسانژیسکا تیعضو قیقد و ساسح رایعم •

 .دوش یم هیصوت FiO2 قیقد گنیروتینام ،تسا 300

 .کسام ای ینیب لوناک اب یپارت نژیسکا عقوم رامیب طسوت یحارج کسام زا هدافتسا •

 )کی متیروگلا ( یپارت نژیسکا ياهشور

 هقیقدرد رتیل 6 نایرج تعرس اب نژیسکا زیوجت ،دشاب دصرد 92 ات 90 دح رد SpO2 هکیتروص رد :ینیب لوناک. 1

 تسمزال و تسا هدننک کیرحت رایسب رتیل 2 زا شیب نژیسکا نایرج .دربب الاب دصرد 45 ات ار FiO2 دناوت یم

 .دوش هدافتسا بوطرم نژیسکا

 

 دوش یم هیصوت هداس کسام ،دباین شیازفا دصرد 88 يالاب هب SpO2 ینیب لوناک اب هکیتروصرد :هداس کسام.2

 .دناسر دصرد 60 ات 40 هب ار FiO2 دناوت یم هقیقد رد رتیل 6-10 تعرس اب هک

 

  هدافتسا ) دصرد  85 زا رتمک 	SpO2 (دیدش یسکوپیه اب نارامیب رد نژیسکا زیوجت يارب : راد ورزر کسام.3

 دصرد 80 ات 60 هب ار FiO2 دناوت یم و تسا هقیقد رد رتیل 15 ات 10 راد ورزر کسام يارب نژیسکا نایرج.دوش یم 

 .دناسر

 

 COVID-19 هب التبم رامیب رد یسفنت  تیامح
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4. HFNC			 ) High	Flow	Nasal	Canula( : نژیسکا مغریلع کیسکوپیاه یسفنت ییاسران  موادتاب نارامیب رد 

 لاقتنا کسیر شیازفا صوصخ رد ییاهینارگن هچرگ.دراد تیحجرا NIV رب هک دوش یم HFNC رب هیصوت ، یپارت

 ییاسران راچد نارامیب رد .تسا هدافتسا لباق نارامیب رد ،مزال تادیهمت تیاعر اب یلو ،دراد دوجو HFNC اب تنوفع

 :دوش یم HFNC هب هیصوت ،ریز طیارش اب ،نژیسکا تفایرد مغریلع کیسکوپیاه داح

• SpO2<93% 

• PaO2/FiO2<300mmHg 

• RR>25 

      يردص هسفق یفارگ ویدار رد تاعیاض هجوت لباق تفرشیپ •

	HFNC زا هدافتسا نامز رد اه هیصوت       

o زا هدافتسا موزل تروص رد HFNC، کسام زا امتح دیاب ینامرد لنسرپ N95 ای PAPR 

        )Powered	Air	Purifying	Respirator ( دنیامن هدافتسا. 

o و تیرولف FiO2 دشاب یم هقیقد رد رتیل 30-60 رثکادح هک دوش میظنت رامیب ره يارب لقتسم روطب .  

o دشاب  هقیقد رد رتیل 30 زا رتمک ولف احیجرت. 

o عورش زا تعاس 2 زا دعب رامیب یبایزرا HFNC: 

 ،دشاب عورش زا دعب تعاس   12و 6 ،2 رد ROX score < 4.88 و دشاب يدوبهب هب ور رامیب تیعضو رگا

 ] :Spo2/ FiO2)/RR(Rox score [.دوب دهاوخن نویسابوتنا هب يزاین

 .تشاد دهاوخ نویسابوتنا هب زاین رامیب ،دشاب ROX score> 3.85 رگا                  

NIV  

 عورش زا لبق ناوتیم ،دشابن سناژروا نویسابوتنا عورش يارب ینویساکیدنا و دشابن سرتسد رد HFNC رگا

 .دشاب هتشادن   NIV عورش يارب  ینویساکیدنارتنک رامیب هکیطرش هب درک هدافتسا NIV زا نویسابوتنا

  : اه هیصوت 

 .دنیامن هدافتسا 	PAPR ای N95 کسام زا امتح دیاب ینامرد لنسرپ ،NIV زا هدافتسا موزل تروص رد •

 .تسا حجرا ویزاونا نویسالیتنو ،ARDS رد •

 .ددرگن هدافتسا  كوش هب التبم رامیب رد •
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• NIV  تمله ای  کسام اب   Helmet  دوش یم ماجنا. 

 راشف و بآ رتم یتناس 4 یمدزاب راشف نآ رد هک تسا BiPAP زا هدافتسا نارامیب نیا رد NIV شور نیرتهب •

 دراوم رثکا رد و دبای یم شیازفا یمد راشف اجیردت زاین تروص رد و هدش میظنت بآ رتم یتناس 8 رد یمد

 .دش دهاوخ مزال بآ رتم یتناس 8 دح رد مدزاب و مد راشف فالتخا

 دوجو مدع ,VT< 8 ml/kg/IBW  لماش اهرایعمرگا ( دوش ماجنا تعاس 2 ره یبایزرا ،NIV عورش زا سپ •

 تعاس 2 هلصاف هب ددجم یبایزرا و NIV همادا ،دشاب بوخ )FiO2/PEEP نتفرالاب ای یسفنت ییاسران مئالع

 .دوش یم هیصوت یمجاهت نویسالیتنو تروصنیا ریغ رد

 .دوش هدافتسا اهلوسورئآ راشتنا شهاک روظنم هب BiPAP ياههاگتسد ياجب روتالیتنو رد دوجوم NIV دم زا •

 یسکوپیه اب COVID-19 رامیب اب دروخرب .کی متیروگلا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 یسکوپیه اب  COVID-19 رامیب

 لاتنملپاس نژیسکا هب خساپ

نویسابوتنا هب زاین  

	خساپ یبایزرا و HFNC عورش

 

نویسابوتنا هب زاین  

NIV 

 

 قیقد کنیروتینام

Spo2 ٩٢-٩٦ : فده٪ 

 رد عقوم هب نویسابوتنا

 ندش رتدب تروص

 

 

 

 

 لایکارتودنا نویسابوتنا

 لماک تادیهمت اب

 

 هلب

 هلب

 هلب

 HFNC لمحت

 ریخ

 ریخ

 خساپ مدع

 ریخ
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   نویسابوتنا

 دصرد 88 زا رتالاب هب SpO2 ( عورش زا تعاسکی زا سپ نآ هب خساپ مدع ای NIV عورش نویساکیدنارتنک تروصرد

 .دش دهاوخ عورش یکیناکم هیوهت و هشارت يراذگ هلول ،)دسرن

 نویسابوتنا زا لبق یپارت نژیسکا

 هیصوت و دنوش یم Spo2 تفا راچد اعیرس بلغا نوچ،تسا مهم رایسب نارامیب نیا رد نویسابوتنا زا لبق یپارت نژیسکا

 .دوش ماجنا هلحرم نیا هقیقد 5 تدم هب دوش یم

 ینیب و ناهد لماک ششوپ اب تروص کسام زا هدافتسا •

 نازیم و رتلیف ندشادج کسیر یفاضا تالاصتا هک دیشاب هتشاد رطاخب ( گبوبمآ و کسام نیب رتلیف نداد رارق •

 ).دنک یم دایز ار یگدولآ

 تنوفع لاقتنا رطخ لیلدب هلحرم نیا رد الوناک لازان زا هدافتسا مدع •

 

 نویسابوتنا ماگنه ياه هیصوت

 PAPR ای N95 کسام اب هارمه PPE تیاعر •

 پوکسوگنرال ویدیو اب نویسابوتنا احیحرت •

 کیتپاربیف نویسابوتنا زا بانتجا •

 )difficult intubation( تخس نویسابوتنا دروم رظن زا مزال تادیهمت •

 شهاک روظنم هبRSI(Induction	Sequence	Rapid )   يارب یلامتحا زاین دروم ياهوراد مامت يزاس هدامآ •

 .یفنم راشف قاتا زا ینامرد میت  جورخ و دورو

 نویسابوتنا زا سپ هیبعت تهج يراردا دنوس و NGT/OGT ندوب دوجوم •
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 نویسابوتنا زا سپ هیصوت دنچ

 ياهتنا و یمد هلول يادتبا رد لاریو یتنآ رتلیف و هشارت هلول يادتبا ردHME زا هدافتسا یکیناکم هیوهت رد •

 .دهد شهاک ارICU طیحم رد سوریو راشتنادناوت یم یمدزاب هلول

 

 .دوش standby روتالیتنو دیاب ،دوش یم ادج رامیب زا روتالیتنو هک نامز ره ،هدشن هدافتسا لاریو رتلیف رگا •

 	یکیناکم هیوهت

 رب ARDS تیریدم لوصا يارجا ،یکیناکم هیوهت يژتارتسا رضاح لاح رد ،کیسکوپیه یسفنت ییاسران هب هجوت اب

 .تسا ARDSNet لوکوتورپ ساسا

 یلک لوصأ

 وتالپ راشف و Vt: 6 cc/kg نییاپ يراج مجح اب Lung protective ventilation هیر یتظافح يژتارتسا •

 .دوش یم هیصوت ، هقیقد ردراب35 ات سفنت دادعت و بآ رتم یتناس 30 زا رتمک

 دشاب یم کشزپ حیجرت بسح رب Volume-limited و Pressure-limited يا هیوهت ياهشور نیب باختنا •

 .تسین باختنا ود نیا نیب یتوافت و

 .دوش یم ظفح بآ رتم یتناس 30 زا رتمک هب وتالپ راشف Volume-limited شور زا هدافتسا رد •

 Lung protective يژتارتسا اب و تباث Vt هکینامز ات Pressure-limited شور زا هدافتسا رد •

ventilation تسا لوبق لباق ،دشاب راگزاس. 

 شور هب تبسن assist control ای fully supported mode زا هدافتسا یکیناکم هیوهت هیلوا تاعاس رد •

partially  )SIMV (تسا حجرا. 

 .دوش یم هیصوت یمد يولف يارب Decelerating يوگلا زا هدافتسا •

 ریز تالخادم ،دوش هویج رتم یلیم 100-150 زا رتمک Pao2/ FiO2 و دشاب شیازفا هب ور رامیب یسکوپیه رگا •

 :دوش یم هیصوت

o شیازفا PEEP یتناس 30 زا رتمک وتالپ راشف ظفح لرتنک اب هقیقد 15-30 ره بآ رتم یتناس 2-3 نازیم هب 

 .دصرد 88-90 فده SpO2 و بآ رتم

o  ياهرونام recruitmentیم هدافتسا هیناث 20-30 يارب بآ رتم یتناس 30 دودح طسوتم ياه راشف هک 

 ،امورتوراب ای نوخ راشف تفا تروصرد .دریگ یم تروص کشزپ طسوت کیمانیدومه قیقد روتینام و دوش

 .دوش عطق رونام
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o اه رکولب رلوکسومورون اب  دوش یم یسکوپیه و وتالپ راشف شیازفا ثعاب هک رامیب ینورکنیس سید حالصا 

 اب رامیب موادم ینورکنیس سید تروص رد( موادم نویزوفنا ياجب سولوب تروصب  )مویروکارتآ سیس(

 .)دومن نویزوفنا تعاس 48 ات رثکادح ناوت یم وتالپ راشف ندوب الاب ای روتالیتنو

 
 

o شور زا هدافتسا Prone Positioning و تارقف نوتس يرادیاپان دراوم رد .زور رد تعاس 16-12 تدم هب 

 شور نیا اب ینامرد میت لماک شزومآ.دوش یمن هیصوت یحارج ای امورت	لابندب مکش و هنیس هسفق ندوب زاب

 ياهنیال ریاس / تکویژنآ/هشارت هلول ندش جراخ ،رتسب مخز ریظن هارمه یلامتحا ضراوع زا لماک یهاگآ و

 ییاجباج ،لایکارب هکبش بیسآ ،هینرق یگدیشارخ ،کیمانیدومه يارذگ يرادیاپان ،تروص مدا ،یقورع

 .تسیرورض زیلاید ومه رتتاک

 

 نامزمه یلامتحا لایرتکاب ياهتنوفع ششوپ يارب لاکیرپما یکیتویب یتنآ نامرد •

• ECMO	 اب نارامیب رد ARDS تروص هب اهشور ریاس  هب مواقم   Venovenous ECMO کی ناونع هب 

 .دوش ماجنا برجم ینامرد میت اب زهجم زکارم رد اهنت دوش یم هیصوت و تسا هدش داهنشیب ینامرد شور

 ینامرد لایارت ،دنتسه یمسکوپیاه و دیدش ARDS هب التبم و دنرادرارق یکیناکم هیوهت تحت هک ینارامیبرد •

 .دوش یم هیصوت) NO( یقاشنتسا ياهروتالیدوزاو اب

 

 هژیو ياهتبقارم شخب رد COVID-19 نارامیب هرادا یساسا لوصا

  يروشک لوکوتورپ قبط يرامیب نامرد همادا •

 دوجو مدع تروص رد زور رد رتیل  1-0/5 نازیم هب یفنم سنالاب داجیا و  ویتاورسنک تروصب تاعیام ینیزگیاج •

 كوش

 هب زاین تروص رد مجح ینیزگیاج زا سپ پورتونیا و )نیرفن یپارون یباختنا( روسرپوزاو لماوع زا هدافتسا •

 کیمانیدومه يرادیاپ

 مخز ،VTE یسکالیفورپ ،نوخ دنق لرتنک هلمجزا لاکیترک يرامیب ضراوع زا يریگشیپ لوصا هیلک تیاعر •

 … و نویساریپسآ ،رتسب

 رامیب تیعضو هب هتسب بسانم هیذغت يرارقرب •

 هنازور روط هب روتالیتنو زا رامیب يزاسادج درادناتسا لکوتورپ ماجنا •

 دیدش COVID-19 رامیب رد يروشک لوکوتورپ قبط يداهنشیپ ياهنامرد ریاس و دیئورتسا زا هدافتسا •
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  COVID-19 نارامیب رد اه نالوگاوک یتنآ هاگیاج

 شهاک ،نژونیربیف شیازفا ،D-dimer شیازفا ریظن يدهاوش اب هک يرامیب نیا رد يریذپداقعنا شیازفا هب هجوت اب

 و رالوکسوورکیم تروصب ددعتم ياهزوبمورت زورب کسیر رد نارامیب نیا ،تسا هدش صخشم 3 نیبمورت یتنا

 .دنتسه رالوکسوورکام

 :اه هیصوت

 همادا.دوش یم هیصوت نویساکیدنارتنک مدع تروص رد  LMWH اب DVT یسکالیفورپ ،يرتسب نارامیب مامترد •

 .دشاب یم جلاعم کشزپ رظن و رامیب طیارش هب هتسب ،لزنم رد صیخرت زا سپ یسکالیفورپ

 :درک عورش ینامرد زود اب نالاوگوک یتنآ ناوت یم ،نویساکیدنارتنک  مدع تروصرد ،دراوم نیا رد •

 

 یلوبمآوبمورت اب قبطنم یهاگشیامزآ و ینیلاب ياه هتفای	هک مئالع یناهگان ندش رتدب اب هبوتنا نارامیب .1
 .)دنشاب دوبهب هب ور یباهتلا ياهرکرام ای هیر یفارگویدار رگا صوصخب (دشاب هیر

 زوبمورت هب ینیلاب کش و دشاب الاب D-dimer ای نژونیربیف رگا صوصخب یسفنت ییاسران اب نارامیب .2

 .دشاب یلوبمآوبمورت ای رلوکسوورکیم

 

 .تسا هام 3 لقادح ،قوف دراوم رد نامرد لوط

 

  هژیو ياه تبقارم شخب زا نارامیب صیخرت لکتورپ

 رتم یلیم 90 يالاب کیلوتسیس راشف ای هویج رتم یلیم 60 يالاب MAP و کیمانیدومه لالتخا دوجو مدع •

 .روسرپوزاو و پورتونیا نامرد نودب هویج

 یتایح ياهناگرا درکلمع لالتخا دوبهب •

 یتیلورتکلا و زاب و دیسا هجوت لباق تالالتخا دوبهب •

 يرایشوه حطس لماک دوبهب •

 .200 زا رتشیب P/F و نژیسکا یلومعم کسام ای لوناک اب دصرد 88 يالاب SpO2 و یسفنت سرتسید دوبهب •
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 یلبق نمزم ياهنامرد تحت نارامیب دروم رد یلک هیصوت دنچ

 يرامیب نامرد تهج رد اهوراد نیا زا هدافتسا رضاح لاح رد. ARB و ACE ياهوراد فرصم همادا •

 COVID-19 دوش یمن هیصوت ینیلاب ياه لایارت زا جراخ. 

 هب هتسب و دنا هدوب نامرد تحت رگید لیالد هب البق هک ینارامیب رد یکاروخ دیئورتسوکیتروک فرصم همادا •

 .دشاب زود سرتسا زیوجت هب زاین تسنکمم ،رامیب طیارش

 .COPD ای مسآ هب التبم نارامیب رد یقاشنتسا دیئورتسوکیتروک فرصم همادا •

 .اه نیتاتسا فرصم همادا •

 یتوافت ،COVID-19 نارامیب بت لرتنک رد.دنا هدوب نامرد تحت البق هک ینارامیب رد NSAIDS فرصم همادا •

 .درادن دوجو NSAIDS ای نفونیماتسا نیب

 رامیب يزاسادج موادت و صیخرت ياهرایعم

 و  رب بت نودب بت عطق زا سپ تعاس72-48 •

 و )صیخرت نامز یفارگ(  هنیس یفارگ هجوت لباق دوبهب •

• PO2>93%و قاتا ياوه رد روتالیتنو نودب 

  جلاعم کشزپ صیخشت هب رامیب یتایح/یسفنت ینیلاب میالع دوبهب •
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