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معرفی
عفونت  SARS-CoV-2برای بیماران دارای اختالالت هموگلوبین چ ال
ها و خطراتی در پی دارد .ای ن وی روس در وهل ه اول سیس ت
تنفسی را درگیر می کند که عوارض قدامی بین ی ت ا پنوم ونی
وسی را در پی دارد .عوارض زیر طی ۱۴روز بعد از مواجهه با
فرد مبتال به عفونت  COVID-19ممکن است بروز نماید:
 سرفه
 نفس تنگی
 تب
این عوارض در سرماخوردگی یا آنفلوانزا ه ممکن است رخ دهد
و بنابراین دشوار است که بتوان تشخیص داد که فرد واقعا به
ویروس  COVID-19مبتال شده است .پس اگ ر در ف ردی ای ن عالئ
ظاهر شد ،در خانه بماند تا عالئ چ ه ناش ی از س رماخوردگی
باشد و چه ناشی از ویروس  COVID-19فروک کرده و برطرف گردد.
اگر عالئ همچنان پابرجا مانده و یا اوضاع بدتر شد ،آنگ اه
تلفنی با پزشک مشورت نمایید.
به طور کلی ،این عفونت ه ا در اف راد دارای سیس ت ایمن ی
ضعیف ،افراد سالخورده و افراد دچار بیماری های بلن د م دت
مانند افراد دیابتی ،س رطانی و اف راد دارای بیم اری ه ای
ریوی مزمن ،عوارض شدیدتری به هم راه دارد .ادل ه ای وج ود
ندارد که کودکان بی از دیگر گروه های سنی در مع رض اب تال
هستند و موارد خیلی کمی در میان آنها گزارش شده است .اکثر
مردم (حدود  ٨۰درصد) مبتالیان به ویروس  COVID-19دچار بیماری
خیلی خفیف شده و بهبود می یابند ،ام ا ب رای بقی ه ع وارض
شدیدتری به همراه دارد .اکثر مرگ و میرهای گزارش شده ناشی
از مشکالت تنفسی است که نیاز به آی سی ی و و حمای ت تنفس ی
دارد و حتی در برخی موارد واکن تورمی ش دید و وس ی و از
کار افتادن چند عضو بدن را به همراه دارد.
تاکنون تجارب بالینی اندکی از ابتال بیماران دارای اخ تالالت
هموگلوبین به این ویروس گزارش شده است .البت ه ه ر اظه ار
نظری در این موضوعات در حد گمانه زنی است و باید اق دامات
احتیاطی اندیشیده شود با توجه به گسترش سری این وی روس و
فاکتورهای محتملی که ممکن است این دسته از بیم اران را در
برابر این عفونت آسیب پذیر نماید ،فدراس یون ب ین الملل ی
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تاالسمی معتقد است که مراکز بهداشتی درمانی باید نس بت ب ه
این خطرات آگاه بوده و به بیماران مبتال هشدار داده شود تا
بتوانند اقدامات احتیاطی بیشتر را اتخاذ نمایند.
اختالالت هموگلوبین به طور کل ی ارتب اطی ب ا تغیی ر وض عیت
تنفسی ندارد .اما عوارضی که قلب ،ریه ها و سیست ایمنی را
درگیر می کند ممکن است در این بیماران رخ ده د ودر بیم ار
مبتال به  SARS-CoV-2می تواند به عوارض شدید بیانجامد.

بیماری سلول

اسی شکل

گروهی از بیماران که در این شرایط در معرض خطرند ،بیماران
دارای سلول های داسی شکل هستند .یکی از عوارض شدید و عل ت
اصلی مرگ و میر در میان مبتالیان به این اختالل خونی ارث ی،
سندرم قفسه سینه حاد است که اغل ب بواس طه عفون ت تنفس ی
پدید می آید.
در مقایسه با مردم عادی ،بیماران دارای سلول های داسی شکل
بیشتر از همه در معرض خطر ابتال به عوارض ریوی حاد از جمله
عفونت های ویروسی هستند .برای مثال مستندات و پرونده ثبتی
کودکان دارای سلول های داس ی ش کل ط ی دو فص ل آنفل وانزا
( )۲۰۰۵-۲۰۰۳در چهار ایالت آمریکا (کالیفرنی ا ،نیوی ورک،
مری لند و فلوریدا) مطالعه شد .به طور کلی ،کودک ان دارای
سلول های داسی شکل  ۵۶بار بیشتر از کودکان عادی بستری م ی
شدند و میزان بستری آنها دو برابر بیشتر از کودک ان مب تال
به فیبروز سیستیک بود1.
عفونت  SARS-CoV-2می تواند چنین عوارض شدیدی را س بب گ ردد و
پزشکان درمانگر این دسته از بیماران باید توج ه و حساس یت
الزم را داشته باشند .عالوه بر این ،هر نوع هیپوکسی ،ک آبی
بدن و مسمومیت اسیدی خون ناشی از عفونت تفسی می تواند ب ه
بحران انسداد عروقی (شامل سندرم قفسه سینه حاد) خت ش ود.
پرفشاری ریوی زمینه ای یا بیم اری کلی وی م ی توان د خط ر
بدحالی و ابتال به عوارض در این بیماران در صورت اب تال ب ه
ویروس را باال برد.

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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هیدروکسی اوره
ادله ای در دست نیست که نشان دهد هیدروکسی اوره خطر اب تال
به  COVID-19را باال ببرد .مادامی که عارضه مهار مغز استخوان
در این بین وجود نداشته باشد ،از بیم اران بای د درخواس ت
شود که همان رژی و دوز هیدروکسی اوره را ادامه دهن د ت ا
سالمت خود را حفظ کرده و در این ش رایط اپی دمی مجب ور ب ه
بستری در بیمارستان نشوند .توصیه می شود که به طور روت ین
شروع به مصرف هیدروکسی اوره یا اف زای دوز آن نکنن د ت ا
نیاز به فلوبتومی مک رر و مراجع ه ب ه ویزی ت بیمارس تانی
نداشته باشند تا اینکه شرایط عادی شود .برای بیمارانی ک ه
وضعیت پایدار و قابل قبول دارند منطقی آن اس ت ک ه فواص ل
آزمای خون و بررسی آن بیشتر شود.
تح هیچ شرایطی نباید بیمار پروتکل رمانی خطو را قطط و
یا تغییر هد مگر آنکه با مشورت و ستور پزشک معالج باشد.
توصیه ما در حال حاض ر آن اس ت ک ه درم ان و آزم ای ه ای
مربوطه را طبق دستور پزشک معالج و دستورالعمل ه ای مل ی و
بین المللی ادامه دهند2.

2

https://www.sicklecellsociety.org/wp-content/uploads/2018/05/Standards-for-the-Clinical-Care-of-Adults-withSickle-Cell-in-the-UK-2018.pdf , https://www.sicklecellsociety.org/paediatricstandards/ and
https://thalassaemia.org.cy/publications/tif-publications/
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تاالسمی
بیماران تاالسمی به اندازه بیماران دارای س لول ه ای داس ی
شکل در معرض عفونت های ریوی نیستند اما در آنها ،بخصوص در
بزرگساالن تاالسمی ،بیماری ه ای زمین ه ای از جمل ه بیم اری
قلبی ،پرفشاری خون ریوی ،بیم اری کب دی ،دیاب ت و اف زای
شدید آهن وجود دارد که آسیب پذیری خاص ی در براب ر ع وارض
این ویروس دارند .ای ن ع وارض در اف راد تاالس می م اژور و
همچنین در افراد تاالسمی بی نیاز از تزریق خ ون م ی توان د
ظاهر شود .بنابراین هر بیمار باید به طور جداگانه معاین ه
شود و نباید بر اساس تقسی بن دی ه ای کل ی ک ه از اف راد
گیری کرد3.
تاالسمی داری تصمی
یکی از عوارض غددی خاص که اغلب نادیده گرفته می شود،
همانا فعالیت ک غدد آدرنال ( ک کاری آدرنال) است که
تشخیص داده نمی شود .در صورت عفونت شدید ،سخت است تا
بتوان تاثیرات آن عفونت را در افراد تاالسمی ک اثر کرد.
در درمان فرد تاالسمی آلوده به ویروس این نکته در عدم
تشخیص باید مد نظر باشد و همچنین امکان استفاده از مکمل
گلوکوکورتیکویید با دوز پایین باید لحاظ گردد .همچنین
نباید از نظر دور داشت که کورتیکواستروییدها احتمال
پاکسازی  RNAویروسی از مجرای تنفسی در عفونت های SARS-CoV-2
داده و بر میزان عوارض می افزاید4.
و  MERS-CoVرا کاه

3

https://thalassaemia.org.cy/publications/tif-publications/
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.
4
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تزریق خون
تاکنون هیچ ادله ای دال بر انتقال وی روس کرون ا از طری ق
تزریق خون وجود ندارد.
خطر واضح ،عدم امکان دسترسی کافی به خون برای تزری ق خ ون
طی پاندمی به علت بی میلی اهداکنندگان به اه دای خ ون ی ا
ابتال به عفونت است .کمبود خون موض وعی اس ت ک ه بای د ب ا
مسئولین انتقال خون و سازمان های مردم نه اد در س طح ب ین
المللی ،منطقه ای و محلی مورد بررسی قرار گیرد .اطالع ات و
دستورالعمل های بیشتر از طریق سایت ه ا و مراک ز اطالع اتی
عمومی قابل دسترس است( .برای نمونه مرکز کنترل و پیش گیری
بیماری ها )،Centres for Disease Control and Prevention (CDC
انجمن بانک های خون آمریکا
Transfusion and Cellular Therapies Worldwide the Advancing
)، (AABB, formerly known as American Association of Blood Banks
مرکز اروپایی کنترل و وپیشگیری بیماری ه ا the European Centre
)،for Disease Prevention and Control (ECDC
انجمن بین الملل ی انتق ال خ ون the International Society of Blood
) ،Transfusion (ISBTسازمان جهانی بهداشت the World Health Organization
)(WHO
و فدراس یون ب ین الملل ی تاالس می
).Federation (TIF

Thalassaemia International

سازمان جهانی بهداشت از طریق قطعنامه ها و توصیه های خ ود
به این مه پرداخته ک ه چگون ه ب ه بهت رین ش کل در دوران
کمبود خون طی شیوع بیماری های عفونی عمل نمایی  5.فدراسیون
بین المللی تاالسمی در همکاری های مستمر و نزدی ک خ ود ب ا
سازمان جهانی بهداشت و دیگر تشکیالت رسمی مرتبط با انتق ال
WHO, Protecting the Blood Supply During Infectious Disease Outbreaks, Guidance for National Blood Services
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خون در سطح ملی و بین المللی در حال رص د وض عیت اروپ ا و
جهان در رابطه با پاندمی  COVD-19است و ت اثیرات ب القوه ای
که بر ذخایر خون دارد( 6.من اب زی ر س ایت ه ای اینترنت ی
بسیار مفیدی برای کسب اطالعات در اختیار شما قرار می دهد).
فدراسیون بین المللی تاالسمی پیشنهاد و توصیه م ی کن د ک
انجمن های بیماران که عضو این فدراسیون هس تند ب ا مراک
خون ملی کشور خود ،پزشکان معالج خ ود و مقام ات بهداش ت
درمان کشورشان همکاری نزدیک به عمل آورند ت ا م وارد زی
انجام گیرد:

ه
ز
و
ر

.i

تشویق و ایجاد اطمینان در اهداکنندگان خون جهت اق دام
به اهدا با ای ن ش ر ک ه مراک ز اه دا ک امال از نظ ر
بهداشتی تمیز ب وده و تم ام معیاره ای بهداش تی در آن
رعایت شده است .مراکز ملی اهدای خون و مقامات بهداشتی
درمانی کشوری باید متعهد به برقراری چنین محیطی ب وده
و از ازدحام اهداکنندگان جلوگیری کرده و امکان اه دای
خون با وقت قبلی را فراه کرده و مراکز سیار خ ونگیری
در جاهایی مستقر شوند که بتوان اهداکنندگان خون را در
گروه های کوچک مدیریت کرد.

.ii

مراکز انتقال خون ملی و مقامات بهداشتی درمانی کش
باید تمام تالش خ ود را انج ام دهن د ت ا مراک ز س
خونگیری موجود را تقویت ک رده و مراک ز جدی دی را
فراه آورند تا اهدای خون توس ط اهداکنن دگان تس
شود.

وری
یار
ه
هیل

.iii

پرسشنامه سابقه سالمت اهداکنن ده در ص ورت نی از بای د
بازبینی شده و اصالحات جدید در آن وارد ش ود ت ا س المت
خون تضمین شود ،اگرچه ادله ای درب اره انتق ال وی روس
کرونا وجود ندارد.
6

FDA U.S. Food & Drug Administration https://www.fda.gov/vaccines-blood-biologics/safety-availabilitybiologics/updated-information-blood-establishments-regarding-novel-coronavirus-outbreak
South China Morning Post https://www.scmp.com/news/china/society/article/3075567/people-blood-type-maybe-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/
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.iv

اطالعات قابل اعتماد و به روز شده را در میان بیم اران
و بقیه جامعه درباره عوارض و خطرات این عفونت ویروس ی
و موارد احتیاطی جهت ترغیب اهداکنندگان خ ون ب ه خ ود
معافی نشر دهید.

.v

باید ابتکاری به خرج داد تا مجموعه ای از اهداکنندگان
خون را از میان اعضای خانواده و دوستان گرد آورد و یا
آن را تقویت کرد .مه آن است که ابزار ،پرسشنامه و یا
هر طریق دیگری جست تا بت وان از س ابقه و آگ اهی ای ن
اهداکنندگان خون که عالقمند به تشکیل این نوع گروه ه ا
هستند ،اطمینان حاصل کرد .حائز اهمیت اس ت ک ه تن وع
گروه های خونی مد نظر قرار گیرد تا با تشکیل گروه های
متنوع از اهداکنندگان بتوان گ روه ه ای خ ونی اکثری ت
داد و در ع ین ح ال
بیماران نیازمند به خ ون را پوش
گروه های نادر را نیز لحاظ نمود.

علیرغ این حقیقت که سازمان جهانی بهداشت و فدراسیون ب ین
المللی تاالسمی همیشه و قویا از اهدای خون داوطلبانه ب دون
مزد حتی در بدترین شرایط که منجر به کاه شدید ذخایر خ ون
شود ه حمایت می نماید و متاسفانه ما هیچ ابزار دیگ ری در
دست نداری که از بیمارانمان که در ط ول عم ر وابس ته ب ه
تزریق خون هستند حمایت نمایی  .با این وجود ب ه ه یچ وج ه
نباید اهدای خون پولی را ترغیب و یا حتی به آن فکر نمود.

بر اشتن طحال
افراد تاالسمی ،بخصوص گروه سنی باالتر ،اغلب تحت عم ل ق رار
گرفته و طحال برداری می شوند و بیم اران دارای س لول ه ای
داسی شکل ه اغلب شرایط مشابه طحال ب رداری را تجرب ه م ی
کنند (آسپلنی یا  .)functional hyposplenismاین عمل تمام بیماران
را مستعد عفونت باکتریایی ک رده و موج ب سپتیس می ش دید و
خطرآفرین می شود .اگر بیمار مبتال به ویروس شود ممک ن اس ت
در او عفونت باکتریایی ثانویه ه همراه گردد.

9

توصیه ها
 .۱بیماران دچار سرفه ،تب ،خستگی یا دیگر عالئ ک ه ح اکی
 COVID-19و دیگ ر
از بیماری تنفسی حاد است بای د از نظ ر
پاتوژن های ویروسی تنفسی تست شوند.
 .۲اگر زیاد شک دارید که مبتال به  COVID-19شده اید یا جواب
آزمای مثبت از آب در آمد ،آنگ اه بای د س ریعا ب ا پزش ک
معالج مربوطه که کامال آگاه به برنامه درم انی بیم ار اس ت
تماس گرفته شود .در اکثر کشورها اطالع رسانی الزم انجام شده
که چگونه و با چه افرادی عالئ مش کوک اب تال ب ه  COVID-19در
میان گذاشته شود .بیمار مبتال نباید به مرکز هموگلوبینوپتی
یا اورژانس منتقل شود چرا که بیماران دیگر یا کادر درمانی
را در معرض عفونت قرار می دهد .مسیر درمانی در چنین شرایط
ابتال برای بیماران دارای اختالالت هموگل وبین توس ط مقام ات
مسئول تدوین شده و یا در حال تدوین اس ت و فدراس یون ب ین
المللی تاالسمی ه در حال بررسی در این زمینه است و اول ین
قدم در این مسیر خود ایزوله سازی بیمار و سپس طی اقداماتی
خاص با توجه به شرایط بالینی اس ت .در ص ورت امک ان بای د
تمام اعضای خانواده و افرادی که ب ا ف رد مب تال اخی را در
تماس بوده اند تست دهند.
 .۳ایکس ری قفسه سینه از تمام بیماران سلول های داسی ش کل
و افراد تاالسمی دارای عالئ تنفسی باید گرفته شود .عالوه بر
این ،از بیماران سلول ه ای داس ی ش کل در ص ورت پ ذیرش در
بیمارستان به علت بحران انسداد عروقی باید ایک س ری قفس ه
سینه گرفته شود.
 .۴اگر اشعه ایکس نش انگر اب تال ب ه  COVID-19ی ا نمای انگر
انفیلتراسیون ریوی باشد که خود دال بر سندرم قفس ه س ینه
حاد ( )ASCدر بیماران سلول های داسی شکل است ،آنگاه بیم ار
باید در آی سی یو بستری شده و دستورالعمل های مل ی و ب ین
المللی در زمینه درمان سندرم قفسه س ینه ح اد ( )ASCدنب ال
شود .بر همین منوال ،در مورد افراد تاالسمی مبتال به COVID-19
ه باید پذیرش در بیمارستان برای انجام بررسی های بیشتر و
در صورت نیاز بستری در آی سی یو صورت پذیرد .از پزش ک ی ا
هماتولوژیست معالج بیمارستان باید درخواست گردد ب ا ک ادر
10

پزشکی آی سی یو و پزشک درمانگر بیماران در درمان همکاری و
هماهنگی نماید.
 .۵روند درمان سندرم قفسه سینه حاد( )ASCدر بیم اران س لول
های داسی شکل آلوده به  COVID-19شامل موارد زیر است:
الف) تعویض خون نوزادان
ب) تجویز آنتی بیوتی ک ه ای وس ی الطی ف جه ت ت اثیر ب ر
استافیلوکوک اورئوس مقاوم به متی سیلین ،عفون ت ه ای غی ر
معمول و پنوموکوک
ج) انجام پالسمافرزیس ممکن است مفید باشد
د) تجویز استروئید با دوز باال (اگرچه اثربخشی آن در COVID-19
به اثبات نرسیده است)
و) با متخصصین ریه و هماتولوژیست ه ای کودک ان و بزرگس ال
مشورت شود.
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نکته مهم!
اثرات و عواقب و تاثیر بالینی ویروس کرونا بخصوص در افراد
تاالسمی (چه وابسته و چه غیروابسته به تزریق خون) ت ا ای ن
لحظه به خوبی تعریف نشده و مش خص نیس ت .مش اهدات دقی ق و
گزارش جام و کامل از پیامدهای ب الینی در اف راد تاالس می
ه ای
مبتال به کرونا ویروس چه در آی سی یو چه در دیگر بخ
بیمارستانی یا در قرنطینه باید حتما صورت پذیرد.
چنین اقدامی به درمان سری تر پزشکی می توان د ب ه کنت رل
عوارض مختلف در بیماران مبتال منجر گردد و از آن مهمتر ب ه
بهت ر
جم آوری و اشتراک اطالعاتی می انجام د ک ه ب ه فه
عفونت و عواقب آن در این گروه خاص از بیماران کمک می کن د
و به درمان عوارض پزشکی بالقوه کمک مینماید.
ه اکنون فدراسیون بین المللی تاالس می ب ا متخصص ان عرص ه
پزشکی بین الملل در حال همکاری است تا پرسشنامه ای را ب ا
هدف گردآوری اطالعات قابل قب ول و معتب ر در زمین ه نت ایج
ب الینی در بیم اران دارای اخ تالالت هموگل وبین ک ه اب تال
به  COVID-19را تجربه کرده اند ،تدوین کند .این پرسشنامه در
وبسایت فدراسیون بین المللی تاالسمی بارگ ذاری خواه د ش د.
این پرسشنامه همچنین در نشریات این فدراس یون ک ه در س طح
وسی در میان اعض ای آن ش امل انجم ن ه ای مل ی تاالس می و
پزشکان معالج توزی می شود ،منعکس می گردد .در نهایت ،این
پرسشنامه در اختیار گروهی از متخصصان درمانی قرار می گیرد
که پایگاه بین المللی از داده های مربوط ه را م دیریت م ی
کنند.
لطدا رجوع کنید به وبسای و نشریات اجتماعی فدراسیون بطین
طتر و آخطرین و
طه اطالعطات بیشط
سترسطی بط
المللی تاالسمی جه
جدیدترین آنها که به طور منظم بروزرسانی می شو .
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اقدامات احتیاطی
اطالعات مقدماتی
راهکارها در زمینه اجتناب از ابتال به عفونت  ،SARS-CoV-2کاه
انتشار ویروس و اقدامات الزم در صورت شک به اب تال در می ان
کشورها متفاوت است .دستورالعمل های محلی و ملی باید ک امال
دنبال شود.
پیروی از راهنمایی ها و توصیه های کمیته های ملی بهداش تی
درمانی از اهمیت ویژه برخوردار است .بیماران باید کامال از
خطر ابتال به ویروس و راه های انتقال آن آگاه باشند.
راهکاره ای کل ی در توق ف
عبارتند از:











اس تمرار چرخ ه انتش ار وی روس

شستن دستها به تناوب و به طور صحیح (کام ل ب ی از ۲۰
ثانیه) با آب و ص ابون و در ص ورت نب ود آب ب ا م ای
ضدعفونی کننده الکل دار شستشو دهید .بع د از اس تفاده
از وسائط حمل و نقل عمومی این شستشو بسیار حیاتی است.
در هنگام عطسه و سرفه از دستمال کاغذی اس تفاده ک رده
وسپس آن را در سطل آشغال بیندازید.
افرادی که احساس می کنند حالش ان خ وب نیس ت در خان ه
بمانند و نباید سر کار بروند و یا در محیط های آموزشی
و مهدکودک ها حضور یابند.
از مالقات و تماس ب ا دیگ ران اجتن اب بورزی د مگ ر در
مواق اضطراری.
ارتباطات فردی را محدود کنید.
در هنگام صحبت ب ا دیگ ران فاص له دو مت ری را رعای ت
نمایید.
با دستان شسته نشده و آلوده هرگز دست به چش و بینی و
دهان خود نزنید.
از صابون و اسپری ضد باکتری ایی ب رای ض دعفونی ک ردن
تمام سطوح از جمله کنت رل تلویزی ون ،موبای ل و تلف ن
استفاده نمایید.

اطالعات برگرفته از مرکز کنترل بیماری های آمریکا
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نکاتی
حقایقی

COVID 19

رباره  COVID-19که باید همه
از آن مطل شوند
رباره بیماری کرونا ر جه
از شایعات

با انستن عالئم و آثطار
حقیق
ویروس
4
COVID-19مططی توانیططد از
بروز
آن جلوگیری کنید.
 تب
 سرفه
 تنگی نفس
در ش ما
اگر ای ن عالئ
بروز نمود و یا اگ ر در
تماس نزدی ک ب ا اف راد
مبتال بوده و یا در محیط
هایی زندگی ک رده و ی ا
حض ور داش ته ای د ک ه
انتشار مستمر وی روس در
آنجا حتمی ب وده ،حتم ا

بیماری کرونا
ویروس

کمک به جلوگیری

این بیماری می تواند همطه را مبطتال
حقیق
کند و ربطی هم
1
به نژا و قومی ندار .
اف راد ب ا ریش ه آس یایی از جمل ه
آمریکایی های چینی تب ار بیش تر از
دیگ ر آمریک ایی ه ا در مع رض ای ن
بیماری نیستند .بنابراین ب ا اط الع
رس انی م ان از ایج اد ای ن ه راس
نابجا ش وید ک ه آس یایی تب ار ه ا
بیشتر احتمال اب تال ب ه وی روس ی ا

بیشتر

از

یگطران
حقیق
2

برخی افرا
مستعد ابتال
به ویروس کرونا هستند.
افرادی ک ه در تم اس نزدی ک ب ا
افراد مبتال بوده و ی ا در مح یط
ه ایی زن دگی ک رده و ی ا حض ور
داش ته ان د ک ه انتش ار مس تمر
وی روس در آنج ا حتم ی ب وده،
بیشتر از دیگ ران در مع رض خط ر

ار
راه های سا ه ای وجطو
حقیق
تا خو و
5
اطرافیان خو را سطالم نگطه
ارید.
 دستان خود را ب ا آب و
فر ی که وره قرنطینطه او کامطل
حقیق
صابون ب رای ح داقل ۲۰
شده و یا از
3
ثانی ه بش وئید بخص وص
طده،
طه بی طرون آمط
ایزولط
مح طی
بع د از شس تن بین ی،
هیچ خطری ر
سرفه ک ردن ی ا عطس ه،
انتشار ویروس ندار .
بعد از دستشویی و قب ل
ب رای کس ب اطالع ات بیش تر ب ه
از غذا خوردن یا تهی ه
بیم اری
وبسایت مرکز کنترل
غذا.
ه
ا ( )CDCمراجع
ای آمریک
ه
 با دستان نشسته دست به
بینی ،چش و دهان خ ود
نزنید.
 در موق مریضی در خانه
طططای
طططه وبسط
طططتر بط
طططات بیشط
طططرای اطالعط
بط
.
د
ی
کن
مراجعه
www.sdc.gov/COVID19
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حائز اهمیت آن است که بالفور کادر
درمانی را در موارد زیر مطل کنید :اگر
بیماران طبق برنامه درمانی باید در
بیمارستان حاضر شوند (برای تزریق خون،
تعویض گلبول های قرمز خون ،تزریق
تستسترون ،تزریق بیسفوسفونات و دیگر
موارد) ،اگر نگرانی وجود دارد که این
افراد ممکن است با فرد مبتالیی در
بیمارستان تماس یافته باشند و یا اگر
آنها دچار عالئ تنفسی حتی در حد خفیف
شده باشند.

مراکز درمانی باید برنامه ای برای تریاژ
داشته باشند و باید مشاوره نمایند که
آیا می توان درمان را به تعویق انداخت و
آیا خود بیمار خود را باید ایزوله نماید
و چه وقتی نیاز به انجام تست COVID-19
خواهد بود و چگونه می توان این کار را
برنامه ریزی کرد .بیماران مبتال نباید
اجازه ورود به بخ های عمومی بیمارستان
بخصوص بخ هایی که بیماران سرطانی و تحت
شیمی درمانی در آن بستری هستند ،داشته
باشند .باید سعی شود که اتاق جداگانه ای
16

برای تزریق خون بیماران مبتال فراه گردد
که امکان تعویق تزریق خون یا دیگر
برنامه های درمانی آنها تا زمان بهبودی
از ابتال به ویروس کرونا وجود ندارد.
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توصیه ها و دستورالعمل ها به طور منظ
بر اساس اطالعات جدیدتر بازنگری می شود.
فدراسیون بین المللی تاالسمی را برای
اطالع از جدیدترین اطالعات دنبال کنید.
کانال های ارتباطی فدراسیون بین الملل ی
تاالسمی
www.thalassaemia.org.cy

Thalassaemia International Federation - TIF
TIF @thalassaemiaTIF
Thalassaemia TIF
tif_thalassaemia

راه تماس با فدراسیون بین المللی تاالسمیTIF- :
COVID19@thalassaemia.org.cy

لطفا سئواالت ،نگرانی ها و نقطه نظرات
و تجارب خوب و بد خود را با ما در
میان بگذارید.
نظرات شما برای ما مه
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است.

