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کورونا ويروس ؛ فقط
شـترها مقصر نيستند!
گفت و گو با
دکتر محمد مهدی گويا
مديرکل مرکـز بيماري های
وزارت بهداشـت درمـان و
آموزش پزشـکی

مقدمه
«کوروناویروسها» ،ويروسهاي بزرگي هستند كه باعث بيماريهاي
متنوعي درانسان و بسياري از حيوانات ميشوند.
مدتی است کورونا ویروس جديدي باعث نگراني جهانیان شده است
كه عامل * MERSنام دارد .هر چند این ویروس در بسیاری از افراد
نشانههای شبیه بیماری آنفلوانزا را به دنبال دارد اما در گروهی از بیماران
مانند سالمندان ممکن است باعث بیماری شدیدتر تنفسی و بستری در
بیمارستان و حتی مرگ شود .نظر به اهمیت موضوع و سؤاالت مکرر
خوانندگان عزیز ،گفت و گویی با دکتر محمدمهدی گویا رییس مرکز
مدیریت بیماریهای واگیر وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی انجام
شده است که توجه شما را به آن جلب میکنیم.
آقای دکتر اولین بار «کوروناویروس» کی و کجا مشاهده شد؟
دو سال پيش در فروردين  1391تعدادي پزشك و پرستار دركشور اردن
دچار بيماري تنفسي تبدار شديدي شدند كه منجر به فوت دو نفر از آنها
شد .اما تا شش ماه بعد كسي علت آن را نميدانست .شش ماه بعد مردي از
اطراف شهر جده به بيماري شديد تنفسي مبتال شد كه منجر به مرگ وي
شد و اين اولين بار بود كه كوروناويروس جديد در آزمايشگاه شناسايي شد
و بررسي مجدد نمونهها نشان داد ،علت بيماري پزشكان و پرستاران اردني

اهداف آموزشي
امید اسـت خواننـدگان محتـرم پس از
مطالعـه مطلب:
• بیماری کوروناویروس را بشناسند.
• راههای انتقال بیماری کورونا ویروس را
بیان کنند.
• نشانههای بیماری کورونا ویروس را
بشناسند.
• چگونگی محافظت در مقابل این بیماری
را شرح دهند.

در فروردين  1391هم كوروناويروس جديد بوده است.
پس از آن صدها مريض ديگر از كشور عربستان گزارش
شده است و چندين بار طغيان بيمارستاني و ابتالی
كاركنان بيمارستان در عربستان و امارات متحده عربي
رخ داده است.
نشـانه هـاي اصلـي بيمـاري كوروناويـروس
جديـد  Mersچيسـت؟
بيماري ناشي از كوروناويروس جديد يك بيماري
تبدار تنفسي (شبه آنفلوانزا) است كه در برخي
بيماران ممكن است به طور پيشرونده تشديد شده و
باعث عفونت شديد ريوي و تنگي نفس شود .تاكنون
در حدود  30تا  40درصد موارد بيماري منجر به مرگ
شده است.
دوره نهفتگی اين بيماري چند روز است؟
دوره نهفتگی اين بيماري از  2روز تا  2هفته متفاوت
است.
راه انتقال اين بيماري چيست؟
اين بيماري از راه تماس نزديك بابيماران و همچنين
مصرف مواد غذايي و نوشيدني آلوده (مانند شير
شترهاي بيمار) يا آلوده شدن مخاطها بعد از بوسيدن
يا تماس دست با سطوح آلوده به بزاق يا ترشحات
بيماران ،ممكن است منتقل شود.
راههـاي پيشـگيري از ابتلا به بيمـاري Mers
چيست ؟
از تماس نزديك یا روبوسی با بيماراني كه بعد از سفر
حج يا بازگشت از امارات متحده عربي ،اردن ،كويت،
عمان،قطر و يمن دچار بيماري تنفسي شده باشند،
خودداري شود .از مصرف نوشيدنيها و مـــواد غذايي
غيرمطمئن و غيرپاســتوريزه خودداري شود .در طول
سفر بهداشت فردي رعايت شده و دستها در طول روز
چند بار با آب و صابون شسته شود.
منشا اين ويروس كجاست؟
به نظر ميرسد كه اين ويروس از خفاشها به شتر

بيمارستاني در برخي بيمارستان هاي عربستان گزارش شده است.
نحوه برخورد با بيماران تحت بررسي چگونه است؟
موارد متوسط و شديد در بيمارستان بستري ميشوند ،چراكه در برخي موارد
ممكن است بيماري به سرعت پيشرفت کند و بهتر است تحت نظر باشد.
جداسازي بيمار از اطرافيان بسيار مهم است .اشيا و سطوح اطراف بيمار آلوده
فرض شده و در صورت برخورد دستها با آن اشيا ،بايد دستها را با آب و صابون
شست و شو داد .از بيماران تحت بررسي بر اساس دستورالعمل در بيمارستان
نمونه تهيه ميشود و به آزمايشگاه ملي آنفلوانزا ارسال ميشود .مواردي كه در
خانه بستري ميشوند بايد آموزشهاي الزم را جهت جلوگيري از آلودگی ديگران
دريافت کنند .تا زماني كه بهبودي كامل حاصل شود ،روند بیماری یا بهبودی
روزانه اين بيماران پيگيري میشود.
تعريف موارد بيماري جهت گزارش دهي چيست؟
وقتي يك زائر یا مسافر از كشور عربستان برگشته باشد و در عرض  2هفته اول
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بازگشت از سفر ،نشانههای بيماري تنفسي در وي پديدار شود ،بايد به پزشك
معرفي شود تا بررسيهاي بيشتر از نظر شدت بيماري را انجام دهد و در صورت
نياز به بستري به بيمارستانهاي مشخص شده توسط معاونت بهداشت معرفي
شود .مورد مشكوك ديگر ،افرادي هستند كه دچار بيماري شديد تنفسي شده
باشند و اين بيماري در عرض  2هفته از مالقات و تماس نزديك با زائر حج
يا مسافر امارات متحده عربي (يا ساير كشورهاي عربي واقع در شبه جزيره
عربستان) به وجود آمده باشد.
نحوه تهيه نمونه چگونه است؟
نمونه ها در بيمارستان و بر اساس دستورالعمل تهيه ميشود.
اقدامهای مورد نياز در مراجعه بيماران چيست؟
بيماران در مورد انتقال بيماري به ديگران و اصول بهداشتي پيشگيرانه بايد آموزش
ببينند و از ايشان خواسته مي شود تا براي رسيدن به تشخيص قطعي علت
بيماري تنفسي و بهبودي نهايي با تيم درماني همكاري کنند .مالقاتكنندگان
محدود ميشوند و بيمار در اتاق جداگانه بستري ميشود .بيماراني كه در منزل
بستري ميشوند بايد تهويه مناسبي براي اتاق محل بستري بيمار فراهم شود ،به
عنوان مثال پنجرههاي اتاق باز باشد .كسي كه مسؤول مراقبت از بيمار ميشود،
بيماري مزمن زمينه اي نداشته باشد .پزشك و پرستاري كه قرار است بيمار را
معاينه کنند يا اقدام درماني در فاصله نزديك براي بيمار انجام دهند از ماسك
استفاده کنند.
نقش بهورزان و آنچه بايد انجام دهند؟
بهورزان باید حجاج را پس از بازگشت به وطن توجيه کنند كه تکمیل خوداظهاري
را از اولويت هاي خود قرار دهند و در صورت بروز نشانههای تنفسي مراتب را به
پزشك معالج خود اطالع دهند .در مورد سایر مسافران کشورهای عربی که گفته
شد نیز رعایت این موارد الزامی است.
در پایان ضمن تشکر از آقای دکتر گویا برای ایشان تندرستی و توفیق
روزافزون آرزومندیم.
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منتقل شده و سپس از راه شتر به انسانها انتقال
مييابد .نتايج مطالعات نشان ميدهد كه شترهاي
عربستاني از  40سال قبل هم آلوده بودهاند.
آيا اين بيماري واكسن دارد؟
خير در حال حاضراين بيماري واكسن ندارد.
روش تشخيص و تست آزمايشگاهي Mers
چيست؟
ترشحات تنفسي بيماران بستري را به آزمايشگاه
ميفرستند و با آزمايش **PCRتشخيص ميدهند.
احتياط های الزم در اين بيماري چيست؟
در برخورد با هر بيماري تنفسي در مسافري كه
از عربستان سعودي ،امارات متحده عربي و يا
كشورهاي شبه جزيره عربستان بازميگردد ،بايد
فاصله يك الي دومتر را رعایت کرد .در حين سفر نیز
از تماس دست آلوده با مخاط چشم خودداري شود.
وضعيت بيماري در جهان و ايران چگونه است؟
حدود  85درصد بيماران در عربستان سعودي
بوده و قسمت اعظم موارد باقي مانده نيز در امارات
متحده عربي و ساير كشورهاي عربي شبه جزيره
عربستان بوده است 22 .كشور جهان تا كنون موارد
بيماري را گزارش کردهاند كه انگلستان ،فرانسه،
ايتاليا،تونس ،الجزایر ،فيليپين ،مالزي ،بنگالدش و
اياالت متحده آمريكا نيز با گزارش موارد معدودي
در فهرست اين  22كشور قرار دارند .در ايران تنها 3
مورد بيمار گزارش شده است كه پس از ابتالی مورد
اول ،خواهر وی و يكي از کارکنان بيمارستان نيز به
بيماري دچار شدند.
توصيههاي الزم براي حجاج چيست؟
حجاج در طول سفر حج بهداشت فردي را به طور
كامل رعايت کرده ،دستها را چندين بار در طول
روز با آب و صابون شست وشو دهند .از خريد و
مصرف مواد غذايي و نوشيدني از دست فروشان
خودداري کنند .در صورتي كه بيماري مزمن قلبي،
كليوي يا ريوي دارند ،توصيه ميشود سفر خود را در
سال جاري به تعويق بيندازند ،به ویژه درباره كساني
كه به دفعات نياز به دياليز دارند و در عربستان براي
دياليز مجبور به مراجعه به بيمارستان هاي عربستان
سعودي ميشوند ،زيرا موارد ابتال به بيماري و طغيان
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سندرم تنفسی خاورمیانه:
واکنش زنجیره پلی مری:

)*MERS (middle East respiratory syndrome
)**PCR(Polymerase chain reaction
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