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 معرفی

 چ ال  نیهموگلوب اختالالت ایدار مارانیب یبرا  SARS-CoV-2عفونت

 س ت یس اول وهل ه در روسی و نی ا. دارد یپ در یخطرات و ها

 یپنوم ون ت ا ین یب یقدام عوارض که کند یم ریدرگ را یتنفس

 با مواجهه از بعد روز۱۴ یط ریز عوارض. دارد یپ در را  یوس

 :دینما بروز است ممکن  COVID-19عفونت هب مبتال فرد

 سرفه 

 یتنگ نفس 

 تب 

 دهد رخ است ممکن ه  آنفلوانزا ای یسرماخوردگ در عوارض نیا

 به واقعا فرد که داد صیتشخ بتوان که است دشوار نیبنابرا و

 عالئ   نی ا  یف رد در اگ ر پس. است شده مبتال COVID-19 روسیو

 یس رماخوردگ از یناش  چ ه عالئ  تا بماند خانه در ،شد ظاهر

. گردد برطرف و کرده فروک  COVID-19 روسیو چه ناشی از و باشد

 آنگ اه ،شد بدتر اوضاع ای و مانده پابرجا همچنان عالئ  اگر

 .دیینما مشورت پزشک با یتلفن

 یمن یا س ت یس یدارا اف راد در ه ا عفونت نیا ،یکل طور به

 م دت بلن د یها یماریب دچار افراد و سالخورده افراد ف،یضع

 یه ا یم اریب یدارا اف راد و یس رطان ،یابتید افراد مانند

 وج ود یا ادل ه. دارد هم راه به یدتریشد عوارض ،مزمن یویر

 اب تال مع رض در یسن یها گروه گرید از  یب کودکان که ندارد

 اکثر. است شده گزارش آنها انیم در یکم یلیخ موارد و هستند

 یماریب دچار COVID-19 روسیو به انیمبتال (درصد ٨۰ حدود) مردم

 ع وارض هی بق یب را ام ا ،ابندی یم بهبود و شده فیخف یلیخ

 یناش شده گزارش یرهایم و مرگ اکثر. دارد همراه به یدتریشد

 یتنفس  تی حما و وی  یس یآ به ازین که است یتنفس مشکالت از

 از و  یوس  و دیش د یتورم واکن  موارد یبرخ در یحت و دارد

 .دارد همراه به را بدن عضو چند افتادن کار

 اخ تالالت یدارا مارانیب ابتال از یاندک ینیبال تجارب تاکنون

 اظه ار ه ر البت ه. است شده گزارش روسیو نیا به نیهموگلوب

 اق دامات دیبا و است یزن گمانه حد در موضوعات نیا در ینظر

 و روسی و نیا  یسر گسترش به توجه با شود دهیشیاند یاطیاحت

 در را م ارانیب از دسته نیا است ممکن که یمحتمل یفاکتورها

 یالملل  نیب  ونیفدراس  ،دینما ریپذ بیآس عفونت نیا برابر
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 ب ه نس بت دیبا یدرمان یبهداشت مراکز که است معتقد یتاالسم

 تا شود داده هشدار مبتال مارانیب به و بوده آگاه خطرات نیا

 .نمایند اتخاذ را شتریب یاطیاحت اقدامات ندبتوان

 تیوض ع ریی تغ ب ا یارتب اط یکل  طور به نیهموگلوب اختالالت

 را یمنیا ست یس و ها هیر قلب، که یعوارض اما. ندارد یتنفس

 م اریب ودر ده د رخ مارانیب نیا در است ممکن کند یم ریدرگ

 .نجامدایب دیشد عوارض به تواند یم  SARS-CoV-2به مبتال

 بیماری سلول  اسی شکل

 مارانیب ،خطرند معرض در طیشرا نیا در که مارانیب از یگروه

 عل ت و دیشد عوارض از یکی. هستند شکل یداس یها سلول یدارا

 ،یارث  یخون اختالل نیا به انیمبتال انیم در ریم و مرگ یاصل

 یتنفس  عفون ت بواس طه اغل ب که است حاد نهیس قفسه  سندرم

 . دیآ یم دیپد

 شکل یداس یها سلول یدارا مارانیب ،یعاد مردم با سهیمقا در

 جمله از حاد یویر عوارض به ابتال خطر معرض در همه از شتریب

 یثبت پرونده و مستندات مثال یبرا. هستند یروسیو یها عفونت

 آنفل وانزا فص ل دو یط  ش کل یداس  یها سلول یدارا کودکان

 ورک،ی وین ا،ی فرنیکال) کایآمر التیا چهار در( ۲۰۰۵-۲۰۰۳)

 یدارا کودک ان ،یکل طور به. شد مطالعه( دایفلور و لند یمر

 یم  یبستر یعاد کودکان از شتریب بار ۵۶ شکل یداس یها سلول

 مب تال کودک ان از شتریب برابر دو آنها یبستر زانیم و شدند

 1.بود کیستیس بروزیف به

 و گ ردد ببس  را یدیشد عوارض نیچن تواند یم  SARS-CoV-2عفونت

 تیحساس  و توج ه دیبا مارانیب از دسته نیا درمانگر پزشکان

 یآب ک  ،یپوکسیه نوع هر ن،یا بر عالوه. باشند داشته را الزم

 ب ه تواند یم یتفس عفونت از یناش خون یدیاس تیمسموم و بدن

. ش ود خت ( حاد نهیس قفسه سندرم شامل) یعروق انسداد بحران

 خط  ر توان د یم  یوی کل یم اریب ای یا نهیزم یویر یپرفشار

 ب ه اب تال صورت در مارانیب نیا در عوارض به ابتال و یبدحال

 .برد باال را روسیو

 

                                                           
1 Bundy D, Strouse JJ, Casella JF, Miller MR. Burden of Influenza-Related Hospitalizations Among 

Children With Sickel Cell Diseas. Pediatrics.2010; 125 (2) 234-243. 
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 اوره یدروکسیه

 اب تال خطر اوره یدروکسیه دهد نشان که ستین دست در یا ادله

 استخوان مغز مهار عارضه کهی مادام .ببرد باال را COVID-19 به

 درخواس ت دی با م ارانیب از ،باشد نداشته وجود نیب نیا در

 ت ا دهن د ادامه را اوره یدروکسیه دوز و  یرژ همان که شود

 ب ه مجب ور یدمی اپ طیش را نیا در و کرده حفظ را خود سالمت

 نیروت  طور به که شود یم هیتوص. نشوند مارستانیب در یبستر

 ت ا نکنن د آن دوز  یاف زا ای اوره یدروکسیه مصرف به شروع

 یمارس تانیب تی  زیو ب ه مراجع ه و مک رر یفلوبتوم به ازین

 ک ه یمارانیب یبرا. شود یعاد طیشرا نکهیا تا باشند نداشته

 فواص ل ک ه اس ت آن یمنطق دارند قبول قابل و داریپا تیوضع

 .شود شتریب آن یبررس و خون  یآزما

 

 و قطط  را خطو  ی رمان پروتکل ماریب دینبا یطیشرا چیه تح 

 .باشد معالج پزشک  ستور و مشورت با آنکه مگر  هد رییتغ ای

 یه ا  یآزم ا و درم ان ک ه اس  ت آن حاض ر حال در ما هیتوص

 و یمل  یه ا دستورالعمل و معالج پزشک دستور طبق را مربوطه

 2.دهند ادامه یالملل نیب

 

  

                                                           
2 https://www.sicklecellsociety.org/wp-content/uploads/2018/05/Standards-for-the-Clinical-Care-of-Adults-with-
Sickle-Cell-in-the-UK-2018.pdf ,  https://www.sicklecellsociety.org/paediatricstandards/ and 
https://thalassaemia.org.cy/publications/tif-publications/ 

https://www.sicklecellsociety.org/wp-content/uploads/2018/05/Standards-for-the-Clinical-Care-of-Adults-with-Sickle-Cell-in-the-UK-2018.pdf
https://www.sicklecellsociety.org/wp-content/uploads/2018/05/Standards-for-the-Clinical-Care-of-Adults-with-Sickle-Cell-in-the-UK-2018.pdf
https://www.sicklecellsociety.org/paediatricstandards/
https://thalassaemia.org.cy/publications/tif-publications/
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 تاالسمی

 یداس  یه ا س لول یدارا مارانیب اندازه به یتاالسم مارانیب

 در بخصوص ،آنها در اما ستندین یویر یها عفونت معرض در شکل

 یم اریب جمل ه از یا ن هیزم یه ا یماریب ،یتاالسم بزرگساالن

  یاف زا و اب تید ،یکب د یم  اریب ،یویر خون یپرفشار ،یقلب

 ع وارض براب ر در یخاص  یریپذ بیآس که دارد وجود آهن دیشد

 و م اژور یتاالس م اف راد در ع وارض نی ا. دارند روسیو نیا

 توان د یم  خ ون قتزری از ازین یب یتاالسم افراد در نیهمچن

 ن هیمعا جداگانه طور به دیبا ماریب هر نیبنابرا .شود ظاهر

 اف راد از ک ه یکل  یه ا یبن د  یتقس اساس بر دینبا و شود

 3.کرد یریگ  یتصم  یدار یتاالسم

 ،شود یم گرفته دهیناد اغلب که خاص یغدد عوارض از یکی

 که است( آدرنال یکار ک )  آدرنال غدد ک  تیفعال همانا

 تا است سخت د،یشد عفونت صورت در. شود ینم داده صیتشخ

. کرد اثر ک  یتاالسم افراد در را عفونت آن راتیتاث بتوان

 عدم در نکته نیا روسیو به آلوده یتاالسم فرد درمان در

 مکمل از استفاده امکان نیهمچن و باشد نظر مد دیبا صیتشخ

 نیهمچن. گردد لحاظ دیبا نییپا دوز با دییکویگلوکوکورت

 احتمال دهاییسترواوکیترکو که داشت دور نظر از دینبا

 SARS-CoV-2ی ها عفونت در یتنفس یمجرا از یروسیو  RNAیپاکساز

 4.دیافزا یم عوارض زانیم بر و داده کاه  را  CoV-MERS و

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
3 https://thalassaemia.org.cy/publications/tif-publications/ 
4 Russell CD, Millar JE, Baillie JK. Clinical evidence does not support corticosteroid treatment for 2019-nCoV lung 
injury. Lancet. 2020 Feb 15;395(10223):473-475. 
 

https://thalassaemia.org.cy/publications/tif-publications/
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 تزریق خون

 قی طر از کرون ا روسی و انتقال بر دال یا ادله چیه تاکنون

 .ندارد وجود خون قیتزر

 خ ون قی تزر یبرا خون به یکاف یدسترس امکان عدم، واضح خطر

 ای  خ ون یاه دا به اهداکنندگان یلیم یب علت به یپاندم یط

 ب ا دی با ک ه اس ت یموض وع خون کمبود. است عفونت به ابتال

 نیب  س طح در نه اد مردم یها سازمان و خون انتقال نیمسئول

 و اطالع ات. ردیگ قرار یبررس مورد یمحل و یا منطقه ،یالملل

 یاطالع ات مراک ز و ه ا تیسا قیطر از شتریب یها دستورالعمل

 یریش گیپ و کنترل مرکز نمونه یبرا) .است دسترس قابل یعموم

 ،Centres for Disease Control and Prevention (CDC) ها یماریب

      کایآمر خون یها بانک انجمن 

       the Advancing Transfusion and Cellular Therapies Worldwide 

 (AABB, formerly known as American Association of Blood Banks) ، 

 the European Centreا ه  یماریب یریشگیوپ و کنترل ییاروپا مرکز

for Disease Prevention and Control (ECDC)، 

 the International Society of Blood خ ون انتق ال یالملل  نیب انجمن 

Transfusion  (ISBT) ،بهداشت یجهان سازمان the World Health Organization 

(WHO) 

 Thalassaemia Internationalی تاالس  م یالملل   نیب   ونیفدراس  و  

Federation (TIF) .  

 خ ود یها هیتوص و ها قطعنامه قیطر از بهداشت یجهان سازمان

 دوران در ش کل نیبهت ر ب ه چگون ه ک ه پرداخته مه  نیا به

 ونیفدراس 5. یینما عمل یعفون یها یماریب وعیش یط خون کمبود

 ب ا خ ود کی نزد و مستمر یها یهمکار در یتاالسم یالملل نیب

 انتق ال با مرتبط یرسم التیتشک گرید و بهداشت یجهان سازمان

                                                           
5 WHO, Protecting the Blood Supply During Infectious Disease Outbreaks, Guidance for National Blood Services 
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 و اروپ ا تیوض ع رص د حال در یالملل نیب و یمل سطح در خون

 یا ب القوه راتیت اث و است  COVD-19یپاندم با رابطه در جهان

 ینترنت یا یه ا تیس ا ری ز من اب ) 6د.دار خون ریذخا بر که

 (.دهد یم قرار شما اریاخت در اطالعات کسب یبرا یدیمف اریبس

 ک ه کن د یم  هیتوص و شنهادیپ یتاالسم یالملل نیب ونیفدراس

 مراک ز ب ا هس تند ونیفدراس نیا عضو که مارانیب یها انجمن

 و بهداش ت مقام ات و خ ود معالج پزشکان خود، کشور یمل خون

 ری ز م وارد ت  ا آورند عمل به کینزد یهمکار کشورشان درمان

 :ردیگ انجام

i. اق دام جهت خون اهداکنندگان در نانیاطم جادیا و قیتشو 

 نظ ر از ک امال اه دا مراک ز ک ه ش ر  نی ا با اهدا به

 آن در یبهداش ت یاره ایمع تم ام و ب وده زیتم یبهداشت

 یبهداشت مقامات و خون یاهدا یمل مراکز. است شده تیرعا

 ب وده یطیمح نیچن یبرقرار به متعهد دیبا یکشور یدرمان

 یاه دا امکان و کرده یریجلوگ اهداکنندگان ازدحام از و

 یریخ ونگ اریس مراکز و کرده فراه  را یقبل وقت با خون

 در را خون اهداکنندگان بتوان که شوند مستقر ییجاها در

 . کرد تیریمد کوچک یها گروه

 

ii. یکش ور یدرمان یبهداشت مقامات و یمل خون انتقال مراکز 

 اریس  مراک ز ت ا دهن د انج ام را خ ود تالش تمام دیبا

 ه   را یدی  جد مراک ز و ک رده تیتقو را موجود یریخونگ

 لیتس ه  اهداکنن دگان توس ط خون یاهدا تا آورند فراه 

 .شود

 

iii. دی با ازی ن ص ورت در اهداکنن  ده سالمت سابقه پرسشنامه 

 س المت ت ا ش ود وارد آن در دیجد اصالحات و شده ینیبازب

 روسی و انتق ال درب اره یا ادله اگرچه ،شود نیتضم خون

 .ندارد وجود کرونا

                                                           
6 FDA U.S. Food & Drug Administration https://www.fda.gov/vaccines-blood-biologics/safety-availability-
biologics/updated-information-blood-establishments-regarding-novel-coronavirus-outbreak 
South China Morning Post https://www.scmp.com/news/china/society/article/3075567/people-blood-type-may-
be-more-vulnerable-coronavirus-china-study 
Joint United Kingdom Blood Transunion and Tissue Transplantation Services Professional Advisory Committee  
Canadian Blood Serviceshttps://www.transfusionguidelines.org/dsg/wb/guidelines/coronavirus-infection 
https://blood.ca/en/covid19 
https://www.ecdc.europa.eu/en 
https://www.cdc.gov/ 

https://www.fda.gov/vaccines-blood-biologics/safety-availability-biologics/updated-information-blood-establishments-regarding-novel-coronavirus-outbreak
https://www.fda.gov/vaccines-blood-biologics/safety-availability-biologics/updated-information-blood-establishments-regarding-novel-coronavirus-outbreak
https://www.scmp.com/news/china/society/article/3075567/people-blood-type-may-be-more-vulnerable-coronavirus-china-study
https://www.scmp.com/news/china/society/article/3075567/people-blood-type-may-be-more-vulnerable-coronavirus-china-study
https://www.transfusionguidelines.org/dsg/wb/guidelines/coronavirus-infection
https://blood.ca/en/covid19
https://www.ecdc.europa.eu/en
https://www.cdc.gov/
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iv. م ارانیب انیم در را شده روز به و اعتماد قابل اطالعات 

 یروس یو عفونت نیا خطرات و عوارض درباره جامعه هیبق و

 خ ود ب ه خ ون اهداکنندگان بیترغ جهت یاطیاحت موارد و

 .دیده نشر یمعاف

 

v. اهداکنندگان از یا مجموعه تا داد خرج به یابتکار دیبا 

 ای و آورد گرد دوستان و خانواده یاعضا انیم از را خون

 ای و پرسشنامه ابزار، که است آن مه . کرد تیتقو را آن

 نی ا یآگ اه و س ابقه از بت وان تا جست یگرید قیطر هر

 ه ا گروه نوع نیا لیتشک به عالقمند که خون اهداکنندگان

 تن وع ک ه اس ت تیاهم حائز.  کرد حاصل نانیاطم، هستند

 یها گروه لیتشک با تا ردیگ قرار نظر مد یخون یها گروه

 تی اکثر یخ ون یه ا گ روه بتوان اهداکنندگان از متنوع

 ح ال نیع  در و داد پوش   را خ ون به ازمندین مارانیب

 .نمود لحاظ زین را نادر یها گروه

 نیب  ونیفدراس و بهداشت یجهان سازمان که قتیحق نیا رغ یعل

 ب دون داوطلبانه خون یاهدا از ایقو و شهیهم یتاالسم یالملل

 خ ون ریذخا دیشد کاه  به منجر که طیشرا نیبدتر در یحت مزد

 در یگ رید ابزار چیه ما متاسفانه و دینما یم تیحما ه  شود

 ب ه وابس ته عم ر ط ول در که مارانمانیب از که  یندار دست

 وج ه چیه  ب ه وجود نیا با.  یینما تیحما هستند خون قیتزر

 .نمود فکر آن به یحت ای و بیترغ را یپول خون یاهدا دینبا

 بر اشتن طحال 

 ق رار عم ل تحت اغلب ،باالتر یسن گروه بخصوص ،یتاالسم افراد

 یه ا س لول یدارا م ارانیب و شوند یم یبردار طحال و گرفته

 یم  تجرب ه را یب ردار طحال مشابه طیشرا اغلب ه  شکل یداس

 مارانیب تمام عمل نیا(. functional hyposplenismی یا آسپلن) کنند

 و دیش د یس میسپت موج ب و ک رده ییایباکتر عفونت مستعد را

 اس ت ممک ن شود روسیو به مبتال ماریب اگر. شود یم نیخطرآفر

 .همراه گردد ه  هیثانو ییایباکتر عفونت او در
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 توصیه ها

 یح اک ک ه عالئ  گرید ای یخستگ تب، سرفه، دچار مارانیب.  ۱

 گ رید و  COVID-19   نظ ر از دی با است حاد یتنفس یماریب از

 .شوند تست یتنفس یروسیو یها پاتوژن

 جواب ای دیا شده  COVID-19به مبتال که دیدار شک ادیز اگر.  ۲

 پزش ک ب ا عایس ر دی با آنگ اه آمد، در آب از مثبت  یآزما

 اس ت م اریب یدرم ان برنامه به آگاه کامال که مربوطه معالج

 شده انجام الزم یرسان اطالع کشورها اکثر در. شود گرفته تماس

 در  COVID-19ب ه اب تال مش کوک عالئ  یافراد چه با و چگونه که

 ینوپتیهموگلوب مرکز به دینبا مبتال ماریب. شود گذاشته انیم

 یدرمان کادر ای گرید مارانیب که چرا شود منتقل اورژانس ای

 طیشرا نیچن در یدرمان ریمس. دهد یم قرار عفونت معرض در را

 مقام ات توس ط نیهموگل وب اختالالت یدارا مارانیب یبرا ابتال

 نیب  ونیفدراس  و اس ت نیتدو حال در ای و شده نیتدو مسئول

 نیاول  و است نهیزم نیا در یبررس حال در ه  یتاالسم یالملل

 یاقدامات یط سپس و ماریب یساز زولهیا خود ریمس نیا در قدم

 دی با امک ان ص ورت در. اس ت ینیبال طیشرا به توجه با خاص

 در رای اخ مب تال ف رد ب ا که یافراد و خانواده یاعضا تمام

 .دهند تست اند بوده تماس

 ش کل یداس یها سلول مارانیب تمام از نهیس قفسه یر کسیا. ۳

 بر عالوه. شود گرفته دیبا یتنفس عالئ  یدارا یتاالسم افراد و

 در رشیپ ذ ص ورت در ش کل یداس  یه ا سلول مارانیب از ن،یا

 قفس ه یر ک سیا دیبا یعروق انسداد بحران علت به مارستانیب

 .شود گرفته نهیس

 انگری نما ای   COVID-19ب ه اب تال نش انگر کسیا اشعه اگر. ۴

 نهیس  قفس ه سندرم بر دال خود که باشد  یویر ونیلتراسیانف

 م اریب آنگاه ،است شکل یداس یها سلول مارانیب در( ASC) حاد

 نیب  و یمل  یها دستورالعمل و شده یبستر وی یس یآ در دیبا

 دنب ال( ASC) ح اد نهیس  قفسه سندرم درمان نهیزم در یالملل

  COVID-19به مبتال یتاالسم افراد مورد در منوال، نیهم بر. شود

 و شتریب یها یبررس انجام یبرا مارستانیب در رشیپذ دیبا ه 

 ای  پزش ک از. ردیپذ صورت وی یس یآ در یبستر ازین صورت در

 ک ادر ب ا گردد درخواست دیبا مارستانیب معالج ستیهماتولوژ
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 و یهمکار درمان در مارانیب درمانگر پزشک و وی یس یآ یپزشک

 .دینما یهماهنگ

 س لول م ارانیب در (ASC)حاد نهیس قفسه سندرم درمان روند. ۵

 :است ریز موارد شامل  COVID-19به آلوده شکل یداس یها

 نوزادان خون ضیتعو( الف

 ب ر ریت اث جه ت فی الط  یوس  یه ا کی وتیب یآنت زیتجو( ب

 ری غ یه ا عفون ت ن،یلیس یمت به مقاوم اورئوس لوکوکیاستاف

 پنوموکوک و معمول

 باشد دیمف است ممکن سیپالسمافرز انجام( ج

 COVID-19در آن یاثربخش اگرچه) باال دوز با دیاستروئ زیتجو( د
 (است دهینرس اثبات به 

 بزرگس ال و کودک  ان یه ا ستیهماتولوژ و هیر نیمتخصص با( و

 .شود مشورت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 

 

 

 

 نکته مهم!

 افراد در بخصوص کرونا روسیو ینیبال ریتاث و عواقب و اثرات

 نی ا ت ا( خون قیتزر بهروابسته یغ چه و وابسته چه) یتاالسم

 و قی دق مش اهدات. س تین مش خص و نشده فیتعر یخوب به لحظه

 یتاالس م اف راد در ینیب ال یامدهایپ از کامل و جام  گزارش

 یه ا بخ   گرید در چه وی یس یآ در چه روسیو کرونا به مبتال

 .ردیپذ صورت حتما دیبا نهیقرنط در ای یمارستانیب

می توان د ب ه کنت رل  یپزشک تر  یسر درمان به یاقدامچنین 

 ب ه مهمتر آن از ومنجر گردد  مبتال مارانیب در مختلفعوارض 

 بهت ر فه   ب ه ک ه انجام د یم یاطالعات اشتراک و یآور جم 

کمک می کن د  مارانیب از خاص گروه نیا در آن عواقب و عفونت

 .نمایدیم کمک بالقوه یپزشک عوارض درمان به و

 عرص ه متخصص ان ب ا یتاالس م یالملل نیب ونیفدراس اکنون ه 

 ب ا را یا پرسشنامه تا است یهمکار حال در الملل نیب یپزشک

 جینت ا ن هیزم در معتب ر و قب ول قابل اطالعات یگردآور هدف

 اب  تال ک  ه نیهموگل  وب اخ  تالالت یدارا م  ارانیب در ینیب  ال

 در پرسشنامه نیا. کند نیتدو، اند کرده تجربه را  COVID-19به

. ش د خواه د یبارگ ذار یتاالسم یالملل نیب ونیفدراس تیوبسا

 س طح در ک ه ونیفدراس  نیا اتینشر در نیهمچن پرسشنامه نیا

 و یتاالس م یمل  یه ا انجم ن ش امل آن یاعض ا انیم در  یوس

 نیا ت،ینها در. گردد یم منعکس، شود یم  یتوز معالج پزشکان

 ردیگ یم قرار یدرمان متخصصان از یگروه اریاخت در پرسشنامه

 یم  تیریم د را مربوط ه یها داده از یالملل نیب گاهیپا که

 .کنند

 نیبط ونیفدراس یاجتماع اتینشر و  یوبسا به دیکن رجوع لطدا

 و نیآخطر و شططتریب اطالعطات بططه ی سترسط جه  یتاالسم یالملل

 .شو  یم یبروزرسان منظم طور به که آنها نیدتریجد
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 اقدامات احتیاطی

 یمقدمات اطالعات

 کاه  ،SARS-CoV-2 عفونت به ابتال از اجتناب نهیزم در راهکارها

 انی م در اب تال به شک صورت در الزم اقدامات و روسیو انتشار

 ک امال دیبا یمل و یمحل یها دستورالعمل. است متفاوت کشورها

 .شود دنبال

 یبهداش ت یمل یها تهیکم یها هیتوص و ها ییراهنما از یرویپ

 از کامال دیبا مارانیب. است برخوردار ژهیو تیاهم از یدرمان

 .باشند آگاه آن انتقال یها راه و روسیو به ابتال خطر

 روسی  و انتش  ار چرخ  ه اس  تمرار  توق  ف در یکل   یراهکاره  ا

 :از عبارتند

 ۲۰ از  یب  کام ل) حیصح طور به و تناوب به دستها شستن 

  یم ا ب ا آب نب ود ص ورت در و ص ابون و آب با( هیثان

 اس تفاده از بع د. دیده شستشو دار الکل کننده یضدعفون

 .است یاتیح اریبس شستشو نیا یعموم نقل و حمل وسائط از

 ک رده اس تفاده یکاغذ دستمال از سرفه و عطسه هنگام در 

 .دیندازیب آشغال سطل در را آن وسپس

 خان ه در س  تین خ وب حالش ان کنند یم احساس که یافراد 

 یآموزش یها طیمح در ای و بروند کار سر دینبا و بمانند

 .ابندی حضور ها مهدکودک و

 در مگ ر بورزی  د اجتن اب گ رانید ب ا تماس و مالقات از 

 . یاضطرار مواق 

 دیکن محدود را یفرد ارتباطات. 

 تی رعا را یمت ر دو فاص له گ رانید ب ا صحبت هنگام در 

 .دیینما

 و ینیب و چش  به دست هرگز آلوده و نشده شسته دستان با 

 .دینزن خود دهان

 ک ردن یض دعفون یب را ییای باکتر ضد یاسپر و صابون از 

 تلف ن و لی موبا ون،ی زیتلو کنت رل جمله از سطوح تمام

 .دیینما استفاده
 

 کایآمر یها یماریب کنترل مرکز از برگرفته اطالعات
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 همه دیبا که  COVID-19 رباره ینکات

 شوند مطل  آن از

COVID 19 

بیماری کرونا 

 ویروس

 یریجلوگ به کمک جه   ر کرونا یماریب  رباره یقیحقا

 عاتیشا از

 مبطتال را همطه تواند یم یماریب نیا

 هم یربط و کند

 . ندار   یقوم و نژا  به 
 جمل  ه از ییایآس   ش  هیر ب  ا اف  راد

 از ش تریب تب ار ینیچ یها ییکایآمر

 نی  ا مع  رض در ه  ا ییک  ایآمر گ  رید

 اط الع ب ا نیبنابرا. ستندین یماریب

 ه  راس نی  ا ج  ادیا از م  ان  یرس  ان

 ه ا تب ار ییایآس  ک ه دیش و نابجا

 ای  روسی و ب ه اب تال احتمال شتریب

  گطرانی   از تر شیب  افرا  یبرخ

  ابتال  مستعد

 .هستند کرونا روسیو به 
 ب ا کی نزد تم اس در ک ه یافراد

 طیمح  در ای  و بوده مبتال افراد

 حض  ور ای   و ک  رده یزن  دگ ییه  ا

 مس  تمر انتش  ار ک  ه ان  د داش  ته

  ،ب  وده یحتم   آنج  ا در روسی  و

 خط ر مع رض در گ رانید از شتریب

 کامطل او نطهیقرنط  وره که یفر 

  از  ای و شده

  ،آمططده  رونیططب  زولططهیا   یمحطط

  ر یخطر  چیه

 . ندار  روسیو انتشار

 ب  ه ش  تریب اطالع  ات کس  ب یب  را

 یم اریب      کنترل مرکز تیوبسا

 مراجع   ه (CDC) ک   ایآمر یه   ا

  ار  وجطو  یا سا ه یها راه

 و خو  تا

 نگطه سطالم را خو  انیاطراف

 .دی ار

و آب ب ا را خود دستان 

 ۲۰ ح داقل یب را صابون

 بخص  وص دیبش  وئ هی  ثان

 ،ین  یب شس  تن از بع  د

 عطس ه، ای  ک ردن سرفه

 قب ل و ییدستشو از بعد

 هی ته ای خوردن غذا از

 .غذا

به دست نشسته دستان با 

 خ ود دهان و چش  ،ینیب

 .دینزن

خانه در یضیمر موق  در 

 آثطار و عالئم  انستن با

 روسیو

COVID-19 از دیططتوان مططی 

 بروز

 .دیکن یریجلوگ آن 

تب 

سرفه 

نفس یتنگ 
 ش ما در عالئ   نی ا اگر

 در اگ  ر ای و نمود بروز

 اف راد ب ا کی نزد تماس

 طیمح در ای و بوده مبتال

 ای  و ک رده یزندگ ییها

 ک  ه دی  ا داش  ته حض  ور

 در روسی و مستمر انتشار

 حتم ا ،ب وده یحتم آنجا

  یوبسططططا بططططه شططططتریب اطالعططططات یبططططرا

www.sdc.gov/COVID19  دیکن مراجعه. 

حقیق  

1 

حقیق  

2 

حقیق  

3 

حقیق  

5 

حقیق  

4 
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 کادر بالفور که است آن تیاهم حائز

 اگر: دیکن مطل  ریز موارد در را یدرمان

 در دیبا یدرمان برنامه طبق مارانیب

 خون، قیتزر یبرا) شوند حاضر مارستانیب

 قیتزر خون، قرمز یها گلبول ضیتعو

 گرید و فوسفوناتسیب قیتزر تستسترون،

 نیا که دارد وجود ینگران اگر ،(موارد

 در ییمبتال فرد با است ممکن افراد

 اگر ای و باشند افتهی تماس مارستانیب

 فیخف حد در یحت یتنفس عالئ  دچار آنها

.باشند شده  

 

 

 اژیتر یبرا یا برنامهباید  مراکز درمانی

 که دنینما مشاوره دیبا و دنباش داشته

 و انداخت قیتعو به را درمان توان یم ایآ

 دینما زولهیا دیبا را خود ماریب خود ایآ

  COVID-19 تست انجام به ازین یوقت چه و

 را کار نیا توان یم چگونه و بود خواهد

 دینبا مبتال مارانیب. کرد یزیر برنامه

 مارستانیب یعموم یها بخ  به ورود اجازه

 تحت و یسرطان مارانیب که ییها بخ  بخصوص

 داشته ،هستند یبستر آن در یدرمان یمیش

 یا جداگانه اتاق که شود یسع دیبا. باشند
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 گردد فراه  مبتال مارانیب خون قیتزر یبرا

 گرید ای خون قیتزر قیتعو امکان که

 یبهبود زمان تا آنها یدرمان یها برنامه

 .ندارد وجود کرونا روسیو به ابتال از
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 منظ  طور به ها دستورالعمل و ها هیتوص

 .شود یم یبازنگر دتریجد اطالعات اساس بر

 یبرا را یتاالسم یالملل نیب ونیفدراس

 .دیکن دنبال اطالعات نیدتریجد از اطالع

 

 یالملل  نیب ونیفدراس یارتباط یها کانال

 یتاالسم

  

     www.thalassaemia.org.cy  

    Thalassaemia International Federation - TIF 

               TIF @thalassaemiaTIF 

               Thalassaemia TIF 

               tif_thalassaemia 

 

-TIF ی:تاالسم یالملل نیب ونیفدراس با تماس راه

COVID19@thalassaemia.org.cy  

 

 نظرات نقطه و ها ینگران سئواالت، لطفا

 در ما با را خود بد و خوب تجارب و

 .دیبگذار انیم

 .است مه  ما یبرا شما نظرات

http://www.thalassaemia.org.cy/
https://www.facebook.com/tif.thalassaemia/
https://twitter.com/thalassaemiaTIF
https://www.youtube.com/channel/UC1EXiXZMrQ5U1HjUvezg1IA
https://www.instagram.com/tif_thalassaemia/
mailto:19@thalassaemia.org.cy

