
 
 

شود.  یم و دستگاه تنفسی فوقانیها  نوسی، سینیعفونت در ب جادیاست که باعث ا عیشا روسیو ینوع کرونا ویروس

 هستند.  SARSو  MERS انواع جدی آنها  .ستندیخطرناک ن اکرون یها روسیو شتریب

کرد:  ییشاااناساااادر چین  را ان این ویروس  یدینوع جد ی، ساااانماه بهداشااات جهان2020ساااا   هیژانو لیدر اوا

ان موارد عفونت شاادید تنفساای در  نمونه ایدی، المی 2019ماه دسااام ر  31 در رون .( nCoV-2019)  روسیکروناو

گزارش شااد. در ابتدا بر اساااس مشاااهداو اینگونه به نرر می رسااید که برخی ان بیماراه تاری  ه  چین شااهر ووهاه

 2020فاصاااده در رون او  ژانویه الببانار بنابراین ماهی و غذاهای دریایی را دارند.  حضاااور یا کار در بانار عمده فروش

نجام رساااید. چند رون بعد از ان رد آنجا به طور کامل به ا مت محیط و گندندایی درالتعطیل شاااد و اقداماو سااا

کوروناویروس مرس و سااایر عوامل  تشاا یآ آنفدوانزا فیاادی، آنفدوانزا ارندگاه، آدنوویروس، کوروناویروس سااارس،

 .%قرابت ژنتیکی با سارس دارد 70که  استیک کوروناویروس  جدید ویروسکه بیماریزای دیگر مش آ شد، 

این بیماری جدید یک بیماری قابل انتقا  ان حیواه به انسااااه محساااوو می شاااود اما هنون راه های انتقا ، م انه 

 .ه است و نیان به مطالعاو بیشتر داردایشگیری، تراهراو دقیق بالینی آه مش آ نشد حیوانی، راه های

 کی. کرده اند افتیدرخود آنها نام خود را ان شکل تاج مانند  .شد ییشناسا 1960بار در دهه  نیاول یبرا کرونا ویروس

 و هم انساه را آلوده کند. واناویتواند هم ح یم روسیو ناکورو

صورو میگیرد سرما خوردگی  سهای  سه  قی: ان طرانتقا  کرونا ویروس مانند انتقا  ویرو و با ، افراد آلودهسرفه و عط

 لمز دست، صورو یا وسایل افراد آلوده این ویروس گسترش می یابد.

، گدودرد و ساارفه، ینیب زشیان جمده آبر اساات گرید یفوقان یها مانند هر عفونت تنفساا روسیو ناکورو شااتریعالئم ب

 . تب یگاه

باشااند و ممکن اساات  ئم خفیف، متوسااط یا شاادیدالد دارای عنمی توان 2019به کوروناویروس جدید  الم ت اهبیمار

 .دنرا نشاه دهو شوک سپتیک  ، سندروم نارسایی حاد تنفسیسپسیز انومونی شدید، عالئم

ست.  قاویوجود ندارد، اما تحق برای این بیماری یدرماه خاصدر حا  حاضر  عالئم به  در بیشتر موارددر حا  انجام ا

شود. اگر عالئم  یشتریب یهاباره مراق ت نیکه در ا کنندیم هیاه هم توصمت یی رود؛یم نیخود ان ب یخود انجام 

 به ازشک مراجعه شود. دیاست، حتما با یبدتر ان سرماخوردگ



 
 

 تواندیگرم مآو دوش  ایدستگاه ب ور  استفاده اندهند.  نیتب، عالئم را تسک ایدرد  یدارو زیبا تجو توانندیم ازشکاه

 نیدر درماه ا تواندیمتا حد امکاه  یاسااتراحت و خواو کاف اد،ین عاویما دهیساارفه کمک کند. نوشاا ایبه گدو درد 

 موثر باشد. روسیو

شناسایی ( nCoV-2019)  کوروناویروس جدید دستورالعمل مراق ت، تش یآ، درماهدر صورو تمایل جهت مطالعه 

 این قسمت را مطالعه بفرمایید. شده در چین
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