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 مخففات

COVID-19 Coronavirus disease identified in 2019 
 یشناسای 2019مرض ویروس کرونا که در سال 

 شده است

DPS Directorate of Pharmaceutical Services ریاست خدمات دوایی 

DTC Drug and Therapeutic Committee کمیته دوایی و معالجوی 

FIP International Pharmaceutical Federation فدراسیون بین الملیی فارمسی 

GCMU Grants Contracts Management Unit  قرارداد اعطا واحد مدیریت 

HCoV human coronaviruses کورونا ویروس انسانی 

MERS-CoV 
Middle East Respiratory Syndrome 

Coronavirus 
 سیندروم تنفسی خاور میانهکورونا ویروس 

nCoV 2019 New Coronavirus 2019 
شناسایی  2019کورونا ویروس جدید که در سال 

 شده است

NIOSH 
US National Institute for Occupational Safety 

and Health 

انستیتیوت ملی آمریکا برای مصونیت و صحت 

 وظیفوی

PPE Personal Protective Equipment  شخصی محافظتتجهیزات 

SARS-

CoV-2 

Severe Acute Respiratory Syndrome 

coronavirus 2 

از سبب کورونا  اد و شدید تنفسیحسیندروم 

 2ویروس 

WHO World Health Organization سازمان جهانی صحت 
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 پیشگفتار

امل شویروس های کرونا خانواده بزرگی از ویروس ها هستند که از ویروس سرما خوردگی معمولی تا عامل بیماری سارس را 

شت. اگرچه ادامه دا 1980ن ها به طور مدوام تا اواسط دهه آکشف شده و مطالعه بر روی  1965ل د. این ویروس ها در سانمیشو

ر قرار می دهد. این یده می شوند، اما پنج نوع از آن ها دستگاه تنفسی بدن انسان را تحت تآثیهای کرونا بیشتر در حیوانات دوس ویر

صاب و منفر  8000در کشور های آسیایی گردید که حدود  (SARS)اد و شدید تنفسی حباعث شیوع سیندروم  2003در سال  ویروس

تنفسی  نوع دیگر این ویروس باعث شیوع سیندروم 2012نفر فوت کردند( داشت. در سال  10نفر  100وفیات )در هر  800حدود 

 100ختند )در هر نفر تنها در عربستان سعودی جان با 780نفر را مبتال و از این میان  2494گردیده که در آن  (MERS)خاور میانه 

 نفر فوت کردند(. 37نفر 

. متعاقبا، دشیوع واقعات سینه بغل با اسباب نامعلوم را گزارش دا 1398جدی  10یح در کشور چین بتار ی صحتدفتر صازمان جهان

شیوع  تجرید گردید. محل 1398جدی  17کشور چین شیوع نوع جدید ویروس کرونا را تشخیص داد که نخستین واقعه آن بتاریخ 

بدیل شده و در بیشترین کشور ها تشهر وهان، ایالت هوبی بود که به یک نگرانی جدی جهانی  (COVID-19)یروس جدید کرونا یا و

اعث نگرانی سرایت کرده است. شیوع این ویروس در ایران، نظر به نزدیکی و تماس افغان ها با این کشور و وسعت رفت و آمد، ب

گی از شهر قم ه نزد یک مریض که به تاز 1398حوت  5بتاریخ در هرات  19-جدی در افغانستان شده است. اولین واقعه مثبت کویید

ین که در اکثر اایران عودت کرده بود، نگرانی را در افغانستان بیشتر ساخت و ایجاب توجه جدی تمام کارمندان صحی را نمود. از 

د که می توانند از اولین کسانی ان ه این کو  با مریضان نظر به تماس شان کارمندان صحی را کشورها اولین قربانیان این ایپیدیمی 

ث یک امر حتمی تدابیر وقایوی و کنترولی این رهنمود به حی تشکیل می دهد. بناء باید شیوع و گسترش این ویروس جلوگیری کنند، 

 توسط فارمسستان مراعات گردد. مخصوصا

خانه )از مراکز صحی اساسی تابه شفا مرکز صحی 4204بر عالوه شفاخانه های ثالثی و خصوصی در حدود  هم اکنون در افغانستان

 برای انتان کنترول و وقایه رهنمودبخش اول: سند را تحت عنوان " اینبدین ملحوظ ریاست خدمات دوائی  وجود داردهای حوزوی( 

گیری و را در جلو و ظرفیت بخش فارمسی شفاخانه ها" تدوین نموده که ارتقای آگاهی صحی مراکز و ها شفاخانه فارمسی دیپارتمنت

" ها لتوندرم برای انتان کنترول و وقایه رهنمود " تحت عنوان جداگانه سند یک در دوم بخش)مبارزه با ویروس کرونا سبب میشود. 

 (.انکشاف داده شده است

و  رعایت شوددر سراسر کشور  و مراکز صحی ها بخش فارمسی شفاخانهاز این رو، انتظار می رود توصیه های این رهنمود توسط 

  .صورت گیردنظارت  و مؤسسات تطبیق کننده غیر دولتی GCMUریاست عمومی طب معالجوی، از تطبیق آن توسط 
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 انتان منبع .1

 یتواند منبع انتان باشد.ممنبع انتان در اول حیوانات بوده، ولی اکنون انتان از انسان به انسان سرایت می کند. البته ناقل صحتمند نیز 

 COVID-19 عالئم .2

یک بیماری تنفسی است و  COVID-19تحت تأثیر قرار می دهد.  مختلفافراد مختلف را به روش های  COVID-19ویروس 

دارند و افراد  منبیماری های مزبهبود می یابند. افرادی که  ،خاص تداوی نو بدو داشتهعالئم خفیف تا متوسط  مصابافراد  ینبیشتر

 در معرض خطر ابتال به بیماری شدید و مرگ قرار دارند. ،سال 60سنباالی 

 عالئم شایع عبارتند از:

 تب 

 خستگی 

 .سرفه خشک 

 عالئم دیگر عبارتند از:

 نفس تنگی 

 درد ها 

 گلو درد 

  دهنداسهال، حالت تهوع یا آبریزش بینی را گزارش می  محدودیو افراد. 

با داکتر ای مشاوره برخود را قرنطین نموده و باید و کدام بیماری مزمن دیگر ندارند دارند  خفیفکه عالئم  خاصتا فارمسستان افرادی

 .در تماس شوند 19-مراکز کویید رجعت، به و 19-تست کوییددر مورد  در تماس شده ویا

 باشند. صحی های معالج تماس گرفته و به دنبال مراقبت داکتر، سرفه یا مشکل در تنفس باید با مبتالیان به تب

 COVID-19 طرق سرایت و دوره نهفتگی .3

 :طریق مشخص انتقال ویروس نامعلوم است، اما شواهد موجود بیانگر انتقال ویروس به روشهای ذیل میباشد

انتقال در محیط بسته: انتقال ویروس از طریق قطرات  .1

کوچک هوا، تماس مستقیم یا غیرمستقیم و احتماال از 

 میگیرد.طریق تماس به اشیا و لباس صورت 

انتقال در محیط باز: در محیط باز انتقال ویروس از  .2

طریق  ذرات کوچک آلوده به ویروس و تماس مستقیم 

 صورت میگیرد.

شخص مریض یا ناقل، توسط سرفه، عطسه و یا تماس  .3

دست ها با دهان و بینی ویروس را به محیط پخش می 

 کند. 

نیز  بیماران ممکن است تا دو هفته پس از بهبود عالئم .4

 منبع سرایت انتان باشند

یا و  intrauterine، انتقال باردارنزد خانم های  .5

perinatal  در حال جهانی صحت ، ویروس در شیر مادر تشخیص نشده است. سازمان نزد خانم های شیرده .مشخص نشده است

 نمایندد اطفال شان را با شیر خود تغذیه می توانن COVID-19حاضر اظهار می دارد که مادران مبتال به 

یماران ب نشده است دانستههنوز  COVID-19 عکس العمل سیستم دفاعی بدن در مقابل، در مورد مصاب شدن دوباره یک فرد  .6

سیستم دفاعی ، اما هنوز مشخص نیست که آیا مصاب نمی شونددوباره ، زودتر پس از بهبودی MERS-CoV انتانمبتال به 

 ؟ه خواهد شد یا خیرمشاهد COVID-19مشابه برای بیماران مبتال به  افظویمح

 معقول WHOروزه توصیه شده توسط  14. این نشان می دهد که دوره قرنطینه شده استروز تخمین  5.1متوسط  نهفتگیدوره  .7

 عالئم نشان داده اند. ،روز از مواجه شدن 11.5پس از افراد  97.5% است.

و جلوگیری از انتشار ویروس از یک شخص به شخص دیگر تمام مراکز صحی باید اهتمامات ذیل را مد نظر برای محافظت از خود 

  .بگیرند
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 فارمسی شفاخانه هامسئولیت ها و نقش  .4

 :شیوع و غیر شیوع نقش مهم دارنددر مناطق  فارمسی شفاخانه ها .4.1

 آمر فارمسی شفاخانه ها منحیث سکرتر کمیته دوایی و معالجوی (DTC)  مربوطه  دویهااز ذخیره کافی و تأمین ذخایر مناسب

ین مجهت تأو سایر تجهیزات الزم  های محافظوی ، عینکترمامیتراز جمله ماسک، تجهیزات طبی و سایر محصوالت و 

 نمایندنظارت  آنها معقولاز استفاده اطمینان داده و همجنان  ،تقاضا

  نو خدمات صحی به بیماراارائه مراقبت  قسمت در صحیبا سایر متخصصین مراقبت های  فعال همکاریسهم گیری و 

  ات بیشتر در موردمعلوم )برای انتان شفاخانهل وهنگی نزدیک با کمیته کنترآو ایجاد هم انتان در شفاخانه کنترولپیشگیری و 

 مراجعه کنید( 8 شماره تمیز کردن و مدیریت ضد عفونی کردن به بخش

 ک های ماس صحیمراقبت های  کارمنداناطمینان از اینکه  مثالعرضه شده.  دواییمحصوالت  اطمینان از استفاده صحیح

 صورت گیرد جلوگیری ملوث شدنتا از  آن را دوباره دربیاورندچگونه و بپوشند مناسب شان را بشکل 

 نقش فارمسی کلینیکی .4.2

 ضیمر مراقبت هنگام فعال یریگ سهم 

 یمعالجو میتصام در یریگ سهم 

 هیادو مصون و مؤثر استفاده از نانیاطم 

 ضانیمر روزانه تیزیو 

 ها نرس و دوکتوران به یده مشوره 

 یمعالجو یها آمدیپ و جهینت ازو نظارت  النسیجیفارمکوو 

 یفارمس ستاژرانو آموزش  نظارت 

 شفاخانه یتخصص یها تهیکم فعال عضو 

 وازانیپا و ضانیمر به یده یآگاه و هیتوص 

 یا پیشگیرانه وقایویاقدامات  .5
و چگونگی جلوگیری از شیوع بیشتر آن نقش اساسی  سرایت، نحوه می توانند با درک ماهیت بیماری کارمندان فارمسیو  فارمسستان

های ستراتیژی در مورد  1مراجعه کنید(. دانستن چگونگی دسترسی به منابع اطالعاتی ملی 3و  2،  1داشته باشند )به عناوین 

COVID-19  از جمله نزدیکترین مرکز مراجعه بهCOVID-19  .محصوالت  تامین، مشاوره و آموزش جامعه. اطالع رسانی

د را در خانه قرنطین نمایند تا خو در صورت خفیف بودن عالئم  COVID-19 مبتال بهمناسب. تشویق افراد و خانواده های مشکوک 

بی، نباشد ویا بیماری های مزمن قلسال  60یعنی سن شان باالتر از )نباشند های در معرض خطر باالتر  در کتگوری که شرطیه ب

(. نه داشته باشندازد، سیستم معافیتی شان را ضعیف میسمادرزادی یا اکتسابی که ممکن  امراضسرطان یا سایر ، شکر، تنفسی ،وعایی

 مناسب مراجعه کنند. صحیش غربالگری و پیگیری مناسب باید به مراکز برای انجام آزمای کتگوریبیماران متعلق به چنین 

 در نظر گرفته شود: فارمسیبخش  ، اقدامات زیر باید توسطعالوه بر این

 روندکاریو  اضطراری ساختن پالن های .5.1

یک ، سیخدمات فارممؤثر  و همچنین تأمین فارمسیبیماری همه گیر در بخش  کنترولبرای اطمینان از اجرای مؤثر پیشگیری و 

ه به موارد را حداقل در رابطاضطراری و پروسیجر های کاری برنامه های  تا شدهایجاد  گروپ کاری فارمسی تحت رهبری شفاخانه

 ذیل فراهم سازند.

 بشریمدیریت منابع  (1

 ادویهضمانت تأمین  (2

 ادویهمدیریت توزیع  (3

 فارمسی کلینیکی و خدمات مدیریت مراقبت ها (4

 دواییمدیریت مشاوره  (5

 ادویهکیفیت  کنترولمدیریت  (6

 تحقیقات علمی فارمسی وآموزش مدیریت  (7

 شیوع کنترولپیشگیری و  (8

                                                           
 به لنک ذیل مراجعه کنید:   COVID-19برای سایر رهنمود های وزارت صحت عامه در مورد  1

-%D9%87%D8%A7%DB%8C-/moph.gov.af/dr/%D8%B1%D9%87%D9%86%D9%85%D9%88%D8%AFhttps:/
%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B5%D8%AD%D8%AA-D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA% 

https://moph.gov.af/dr/%D8%B1%D9%87%D9%86%D9%85%D9%88%D8%AF-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%B5%D8%AD%D8%AA-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%87
https://moph.gov.af/dr/%D8%B1%D9%87%D9%86%D9%85%D9%88%D8%AF-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%B5%D8%AD%D8%AA-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%87
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 اهدا شده ادویهمدیریت  (9

 اطالعات مرتبط دهی و گزارش (10

 آموزش همه کارمندان برگزاری  .5.2

. محتویات ئیدنماارائه  بشمول فارمسستان برای کلیه کارمندان nCoV-2019 انتان کنترولو ، وقایه آموزش درمورد پیشگیری

خطر  که دربرای بخش هایرا آموزش های کلیدی  صوصاختعیین کنید.  یشانمختلف با توجه به مسئولیت ها پرسونلآموزشی را برای 

ده از کارمندان عبرای آن ( و یا تجرید عاجل ویا بخش قرنطینه، بخش مریضان تب دار های دواخانهمثال کارمندان ) قرار دارند باال

فرازات و نمونه ویا در معرض ا ،ید شده یا مشکوکائس با بیماران ت)مانند تما فعالیت های با خطر باال مشغول انددر فارمسی که 

از  انود که کارمندحاصل ش اطمینانتا  نمائیداز تکمیل نمودن به موقع آموزش نظارت . برداری بیماران تائید شده قرار داشته باشند(

 ند.دهی، قرنطین و تداوی به موقع و زودرس برخوردار شده ا، گزارش تشخیص، کنترول وقایه،در زمینه  کافی های مهارت

 توجه کنید فارمسستان صحتبه  .5.3

ز کار بیش از حد اتا  نمودهرا ترتیب  کاری معقول )مثال شفت(های شیوه داده،را اختصاص  بشری کافیباید منابع  فارمسیاداره 

صورت رت نظااز وضعیت سالمت فارمسستان توصیه شود رژیم غذایی سالم داشته باشند.  فارمسستانجلوگیری شود. به  فارمسستان

به بیماران  دواییت هنگام ارائه خدما فارمسستانبرای اطمینان از سالم ماندن  و عالئم تنفسی. اقدامات متعددی تببررسی  گیرد مثال

 .توجه داشته باشید رمسستانافروانی  صحتبه هم چنان . صورت گیرد

 محافظت کنید انتاندر برابر  فارمسی کارمنداناز  .5.4

 ویافظمح لوازم و تجهیزاتو  ساخته معیاریرا  ظوی کاریمحافپروسیجر های و  قرنطین، باید روشهای ضد عفونی فارمسیبخش 

، فظویچپن های محا وی طبی،، ماسك های محافظطبیی محصوالت ضد عفونی كننده و ماسك های جراح از قبیل را کیفیتبا  كافی

ن حاصل شود. کارمندان فارمسی اطمیناتا از محافظت مناسب  داشته باشندماسك های چشم و سایر وسایل محافظت كننده در اختیار 

هوا از طریق نتقال قطرات و ااز طریق ، انتقال تماسی انتانجلوگیری از انتقال نظر بگیرید و باالی در موارد مهم وقایه معیاری را 

 .میباشد نتانا کنترولاز اقدامات اصلی برای پیشگیری و  و تنفس ها دست حفظ الصحهتأکید کنید. انتخاب و پوشیدن صحیح ماسک و 

 نظارت کنید منتن شدن فارمسستان را .5.5

نند. هنگامی که یک ، آگاهی خود را نسبت به هشدار و پیش بینی تقویت کانتان کنترولپیشگیری و  ه ایباید در مرحله اولی فارمسستان

. برای ر گرددو ریف دادهگزارش  آنرا ساعت پس از الزامات مربوط 2د طی ، بایشودمشکوک  nCoV-2019 شدنمنتن به  فارمسست

( ن یا تجریدقرنطیعاجل و ،ردا تب انبخش مریضدواخانه های از قبیل ) مشغول اجرای وظیفه اند در بخشهای پرخطر فارمسستانی که

افرازات بیماران و  با مایعات و، تماس س با بیماران تأیید شده یا مشکوک)مانند تما همکاری داردند پرخطر اموردر  فارمسستانی کهو 

 ( باید نظارت اضافی انجام شود.نمونه های البراتواری

 و ضد عفونی را تقویت کنید پاک کاریمدیریت  .5.6

 کنیدفونی عضد  فارمسی شفاخانه راهای مربوط به بخش ، مستقیم قابل سرایت استاز طریق قطرات و تماس   nCoV-2019 چون

 مراجعه کنید(. 8 شماره ، به بخشو مدیریت ضد عفونی پاک کاریرای )ب

 کنید تقویت را یمارآموزش ب .5.7

به آنها در  شرکت کنند تا یمارانو همراهان ب یماراندر آموزش ب یبه طور جدسراپا  بخش های درملتون یقاز طر یدبا فارمسستان

 کمک کند. CoV 2019 انتان وقایویدرک دانش 

 را تقویت کنید انتانمدیریت قرار گرفتن در معرض  .5.8

وکتورهای  ،سیفارمهنگام ارائه خدمات  کنید. تطبیقبه شدت  مراکز صحیرا در  انتان کنترولو  وقایهقوانین و مقررات مربوط به 

به حداقل را  انتانو خطر قرار گرفتن در معرض  دادهو غیره( را کاهش  ادویه، حمل و نقل )مانند نسخه های کاغذی انتان بالقوه

 . دهیدگزارش  به بخش مربوطه، باید بالفاصله  nCoV-2019 انتانبا  شدن برسانید. در صورت مواجه

 کنید را تقویت باله های فارمسی و طبیو امحای مصون زمدیریت  .5.9

. در پروسیجر های مدیریت زباله انتانی بگنجانید راید شده یا مشکوک تولید شده توسط بیماران تائ مدیریت زباله های فارمسی و طبی

)و همچنین مطابق با یا مرکز صحی  شفاخانهبه قوانین مربوطه باید مطابق  هنگام ارائه خدمات فارمسیتولید شده  طبیزباله های 

مسؤلین مربوطه و سپس با  نموده( جمع آوری 1395/2016 دوایی اففانستان چاپ امحای مصؤن زباله هایو  مدیریتپالیسی ملی 

تا زباله ها را  بوده ضرورت به مامور ساختن کارمندان مشخص، نمائید. برای انجام این کارهنگ همآؤن و معیاری امحای مصجهت 

 تعیین شده دفع نمایند. محلوسط وسایط مشخص انتقال داده و در ذخیره مصؤن و ت، دسته بندی ،جمع آوریبه موقع 
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 فارمسی شفاخانه ایراهنمایی برای ارائه خدمات  .6

 انتانو مدیریت قرار گرفتن در معرض  یا ریسک خطر .6.1

. گرددی رعایت بطور جد شفاخانهدر  وقایوی و کنترول انتانالزامات در مطابقت با باید  فارمسی یو نیروی کار فارمسستان محافظت

 کلینیکی، از نظر پایین و، متوسط به کتگوری های خطر باالخطر درجه بندی و با توجه به  معیاریبراساس اصل اقدامات احتیاطی 

 قرار دارند. خطر باالا تو برخی در معرض خطر متوسط  داشتهقرار  پائیندر معرض خطر  پست های فارمسیاکثر 

o باال  خطرhigh risk: 

وا و هقرار گرفتن در معرض ذرات معلق در  ،وارد مریضان تجرید شدهیا  دار تب بخش مریضان در  فارمسیخدمات عبارت از 

 ، میباشد..nCoV-2019 انتانیا تأیید شده با  مشکوکمایعات بدن )از جمله خون( بیماران 

o خطر متوسط  moderate risk: 

 .از جمله خون()بدن بیمار  اتمایعتماس ویا انتقال ، فارمسیهنگام ارائه خدمات  فزیکیمعاینه  از قبیل تماس مستقیم با بیماران

o  خطر پائینlow risk: 

اخل وریدی، قی دادویه زر، توزیع ادویه در وارد ها، دوایی، مراقبت شوره دهیم توزیع ادویه، انند، متماس غیرمستقیم با بیماران

 و غیره. دواییمدیریت 

 PPEیا  شخصی محافظتتجهیزات  .6.2

،  (face shield) صورت سپر، یتمحافظ ینکع ینک،، عینهستکش معا، دطبی یتشامل ماسک محافظ یشخص تیمحافظ یزاتتجه

کمل بدن م یچپن ها و روپوش ها (coveralls)بدن  مکملو روپوش  بار مصرف یک یها چپن، مایعات برابر در مقاوم بندهای یشپ

و کنترول  یهوقا یها یازن یو جواب گو بوده یالملل ینب های معیارمطابق با  یدبا PPE باشد. یم یرهغو یعاتمقابل ما درنفوذ  یرقابلغ

رفع هنگام  PPEگردد. از  تعویضبالفاصله  یدبا شود یرهبدن، ترشحات وغ یعاتما یماران،آلوده به خون ب یوقت PPE. انتان باشد

 .گردداستفاده  یدبا شفاخانهدر  ،انتان کنترولو  وقایهبخش  یازهاین

6.3. PPE  انتانمختلف قرار گرفتن در معرض  یها وضعیتدر 

o  خطر باالhigh risk: 

، کاله طبی یظت، ماسک محافآب قابل نفوذ در مقابل یرمکمل بدن غ و روپوش چپن، قابل نفوذ مر مقابل آب مکمل بدن روپوش و چپن

 .ها دست الصحه حفظ و موزه، روکش کفش/ دستکش جوره دو، (respirator) تنفس دستگاه صورت، سپر /ینک، عمصرف یکبار

o  خطر متوسط moderate risk: 

 .ها دستالصحه  حفظ/ سپر صورت، دستکش و  ینکمصرف، ع یکبار، کاله طبی تی، ماسک محافظبدن مکملو روپوش  چپن

o نیپائ خطر low risk: 

 .ها دستالصحه  حفظمصرف و  یکبار یکاله ها، طبی یجراح ی، ماسک هاچپن یاوبدن  مکملروپوش 

 های محلطع در متقا یودگاز آل یریجلوگ یکنند. برا یرویرا کامالً پ PPE درآوردن و یدن)پوش استفاده پروتوکول یدبا فارمسستان

 .یدکن یخوددار ید،تن دار بر PPE که هنگامی آلوده و مختلف های محل در گذار و گشت از، یمختلف کار

 و محیط کارکار وسایل مدیریت  .6.4

 وسایل کارمدیریت  .6.4.1

ل و نقل و ظروف مخلوط شوند. وسایل حم وسایل محیط های تجرید و غیر تجرید نباید: ادویه، کانتینر/کارتن/جعبه حمل و نقلوسایل 

 حمل و نقل طبق نیاز محیط باید ضد عفونی شوند.

مناسب در یک  و بشکلشده  ضد عفونیو با اتیلن اکسید  د زده شدهفورمالدیهای ،شدهنسخه های کاغذی باید به طور مرتب جمع آوری 

 د.خاصی را برای ذخیره نسخه ها ایجاد کن و محل موقعیتباید  شفاخانه ویا فارمسی. محفظه بسته بندی و ذخیره شوند

 کار مدیریت محیط .6.4.2

مراجعه کنید(.  2و  1سازی به ضمیمه  معقم)برای ضد عفونی و  محیط کار خود را ضد عفونی کنندباید دیپارتمنت فارمسی : محیط

ضد  دو بار در روز توزیع باید طول شیوع بیماری دریچهنگه دارد. در  کثافترا تمیز و عاری از  ادویه توزیع دریچهباید  فارمسی

، ماده ضد عفونی کننده حاوی %75 لوالک .گرددپاک و ضد عفونی چهار بار در روز  و دریچه وارد مریضان تب دار عفونی گردد

 .کردن استفاده کنیدضدعفونی برای  لیتر فیم امیلی گر 500تا   250 کلورینبا غلظت  کلورین
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 استفاده می کنند فارمسیمدیریت برای بیمارانی که از خدمات  .6.5

 مشاوره بیمار: .6.5.1

-2019 انتانگر به ، عالئم تنفسی و تاریخچه اپیدمیولوژیک سؤال کنند. اباید از بیماران در مورد تب هنگام ارائه خدماتفارمسستان

nCoV  رجعت دهندباید سریعاً به کلینیک تب را ، بیماران شوندمشکوک. 

 بیمار: و آگاهی به آموزش .6.5.2

 ادویهاستفاده صحیح از  ها را بهو آنآگاهی دهند   nCov-2019از  در رابطه به وقایهرا  شانبیماران و همراهان فعاالنهباید  فارمسستان

ای ی بر، روشهای غیر حضورشیوعد. در طول نراهنمایی کنادویه به منظور وقایه جلوگیری از استفاده غیر ضروری و همچنین 

 انجام شود.در مورد ادویه آموزش بیمار و مشاوره 

 انسان دوستانه:های  مواظبت .6.5.3

بیماران را ترغیب  ایدترویج نمایند و ب دلگرم کنندهکلمات  استفاده از جمالت وبا را  دوستانههای انسان  مواظبتباید  فارمسیخدمات 

 .نمایندبرای غلبه بر بیماری و مثبت به حفظ نگرش فعال 

 و تجهیزات تسهیالت، کلیدی ادویه تضمین .7

 آن تضمین موجودیو برای معالجه کلیدی  ادویهست لتهیه  .7.1

مربوط به  معالجوی ادویهباید  صحی مراکزنه ها و شفاخا فارمسی، بخش n-coronavirus 2019بیماری  کنترولبا هدف پیشگیری و 

 د.نرا تضمین کن تداویتشخیص و 

ظرداشت نشفاخانه و بر اساس توصیه های وزارت صحت عامه وبا در  (DTC)دوایی و معالجوی میته بخش فارمسی در همکاری با ک

 .مرکز صحی این لست دوایی را ترتیب نمایند ضروریات تشخیصی و معالجوی شفاخانه یا

 آن موجودیتضمین  مصرفی وضد عفونی کننده و  ست موادلتهیه  .7.2

ره با کمیته کنترول و وقایه در مشو شفاخانه و مرکز صحیهر دیپارتمنت فارمسی ، nCoV-2019 بیماری کنترولا هدف پیشگیری و ب

د عفونی کننده به ض)برای لست ادویه  نمایندوقت آن را تهیه  اسرعنموده و به یب مواد ضد عفونی کننده را ترتلست  شفاخانه، انتان

 مراجعه کنید(. 1ضمیمه 

 و مدیریت موجودی آن مهم و کلیدیو تجهیزات  تسهیالتلیست  .7.3

، تجهیزات هرست()ف باید کاتالوگدیپارتمنت فارمسی شفاخانه ها و مراکز صحی ،  n-cCoV 2019 کنترولبرای پیشگیری و 

 3 ضمیمهر د که طوری، نمایندبیماری همه گیر را تهیه  کنترولشخصی مربوط به پیشگیری و  تتجهیزات محافظیا  PPEو  تسهیالت

 ،داری تجهیزاتو نگه استفادهو پرسنل واجد شرایط برای  ملی باشد قبول شده سرتیفیکیتنشان داده شده است. تجهیزات باید دارای 

 .پذیرفته شده باشد سرتفیکیتشخصی باید دارای  ت. تجهیزات محافظن گردندیکاری معیاری تعیپروسیجر های مطابق با 

 و ضد عفونی پاک کاریمدیریت  .8

 اما برد ینم نیها را از ب کروبیم یکار پاک. باشدیماز سطوح  چرکها، خاک و  کروبیم ساختن دور یمعن به کردن پاک ،

 دهد. یرا کاهش م عفونت وعیتعداد و خطر ش

 کردن یعفون ضد پروسه. باشدیمسطوح  یها رو کروبیبردن م نیاز ب یبرا یاویمیکاستفاده از مواد  یبه معن کردن یضد عفون 

سطح پس از  کی یرو یها کروبیبردن م نی، بلکه با از بسازد ینم دورها را  کروبیم ایکند  ینم پاکرا  فیلزوماً سطوح کث

 ی. برا(Centers for Disease Control and Prevention, 2020) کاهش دهد  شتریتواند خطر انتشار عفونت را ب یکردن، م پاک

 .دیکن مراجعه 1 مهیکردن به ضم یضد عفون

احتماالً به ویروس که  فارمسییط یا مح از شفاخانه محالتی، باید یق قطرات و تماس قابل انتقال استاز طر COVID-19که  یاز آنجا

ر برابر د SARS-CoV-2نشان می دهد که  MERS-CoV و SARS CoV، ضد عفونی شوند. مطالعات قبلی در مورد شده اند ملوث

 .(Cinatl J Rabenau HF, 2005)دقیقه( حساس است  30درجه سانتیگراد به مدت  56) حرارتو  (UVC) اشعه ماوراء بنفش

، ضد در صد 75 یتانولا ،تری: ابسازند یرفعالا غر SARS-CoV-2 توانند به طور موثر یم ذیل یکننده ها یضد عفون، ینهمچن

 .سازدب یرفعالرا غ SARS-CoV-2 موثر طور به تواند نمی یدینهگزکلور. کلوروفارمو  کلورین یحاو یکننده ها یعفون
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Kampf  ویروس های انسانی مانند  نانتیجه گرفته اند که کورو مطالعه 22همچنین از تجزیه و تحلیل و همکارانشSARS CoV  و

MERS-CoV  یاcoronaviruses  انسانی بومی(HCoV) روز  9یا پالستیک تا ، شیشه ند بر روی سطوح بی جان مانند فلزمی توان

ست ضد عفونی کننده ها به )برای مشاهده ل ساختغیرفعال  را آن هاسطوح، با استفاده از روشهای ضد عفونی  تواناما می  باقی بمانند

 .اینجا کلیک کنید و برای دانلود"رهنمود وقایه و کنترول انتان در مراکز صحی"  مراجعه کنید 1ضمیمه 

 ل عفونت: سایر اقدامات احتیاطیوکنتر .8.1

 ه باشندباید همکاری نزدیک داشتوقایه و کنترول انتان و کمیته  دیپارتمنت فارمسی، شفاخانه ها و مراکز صحیدر  (1

استفاده از  پوشاندن دهان و بینی هنگام سرفه یا عطسه با یعنی توسط. صورت گیرد تنفسی باید درهمه اوقات حفظ الصحه (2

 اجرا گردد ها دست حفظ الصحه سپس، ماسک های پارچه ای، یا آرنج خمیده و طبیماسک های 

ستفاده از صابون یا اا خویش را بدستمال را بعد از استفاده دور بیندازید ویا برای پوشاندن دهان و بینی  شده استفاده اشیای (3

 و آب بشوییدمعمولی مواد شوینده 

کبار مصرف یخودداری کنید. از دستکشهای  مواد غایطهو  یترشحات دهان یا تنفس خصوصا از تماس مستقیم با مایعات بدن (4

استفاده ها، له ا، ادرار و زبمواد غایطهبا  تماسو هنگام  سیستم تنفسیچشم برای مراقبت از دهان یا کننده های و محافظت 

 دستکش انجام دهید. دورکردنرا قبل و بعد از  ها دست حفظ الصحهکنید. 

مراقبت از گام تولید شده هنشده توسط افراد بیمار یا  تولید، ماسک ها و سایر زباله های یک بار مصرفکاغذ ، دستکش ها (5

آن را زباله ها  سایررا در یک کثافت دانی دارای خریطه پالستیکی در اتاق مریض انداخته و هنگام دور ساختن  افراد بیمار

 ددفع نمائی

، تسگر، مسواک ،شریک ساختن برس دنداناز  مثالخودداری کنید ) لوازم فرد مریضاز قرار گرفتن در معرض سایر  (6

ز ا. ظروف غذا را بعد (خودداری کنید پاک، روجایی وغیره جان ،پاک روی، هاوسایل غذاخوری، ظروف، نوشیدنی 

توشو با مواد شس. شستوشو نموده و مجددا استفاده نمودباید با صابون یا مواد شوینده و آب بعوض دور انداختن استفاده 

 در مورد عینک ها نیز صدق می کند.شوینده 

کننده  اتاق خواب را با مواد ضد عفونی فرنیچر، روتختی و سایر خواب لمسی مانند میزهای کنار تخت سطوحروزانه  (7

 نی کنید.و ضد عفو پاک کاریقسمت آب(  99 وقسمت سفید کننده  1)شده معمولی خانگی که حاوی محلول سفیدکننده رقیق 

رقیق شده  نندهرا با یک ماده ضد عفونی کننده معمولی خانگی که حاوی محلول سفیدک تشنابحداقل یک بار در روز سطوح  (8

صحیح و  شکلرا ب حفظ الصحهباید  مردم عادیو ضد عفونی کنید.  پاک کاریقسمت آب(  99 وقسمت سفید کننده  1)باشد 

گیری جلو عفونتاز انتشار  ،جریان دادن آبقبل از بستن سرپوش کمود ) رفع حاجت از بعد امکرر انجام دهند خصوص

 (Centre for Health Protection Hong Kong, 2020(. )میکند

شین ماتوسط آب و یا  لباس شویی ویاصابون  توسطغیره افراد بیمار را و پاک روپاک و جان، خواب رخت، ها لباس (9

لباس ها و و کامالً خشک کنید. شسته درجه سانتیگراد با مواد شوینده خانگی معمولی  90-60 به درجه حرارتلباسشویی 

نظر بگیرید  را تکان ندهید. تدابیری را در ملوثشویی قرار دهید. لباس های  لباس خریطهرا درون یک  ملوث پارچه های

 . و نه در یک زباله باز بدون نظارتدفع می شوند  معیندر محل دفن  زبالهتا اطمینان حاصل شود که 

کبار یدستکش های از شده است  ملوث که با مایعات بدن های، لباس یا پارچه یا دست زدن به سطوح پاک کاریهنگام  (10

بعد از  ودست را قبل  حفظ الصحه)پیش بندهای پالستیکی( استفاده کنید.  ویچشم و لباس محافظکننده  ، محافظتمصرف

 (2020،  صحت برداشتن دستکش انجام دهید. )سازمان جهانی

 ها و مالش دست : شستنانتان کنترول .8.2

ونی کننده ضدعفبا تهیه نمودن مواد  ها ت شستشوی مکرر و مناسب دستدر مورد اهمی دهی با افزایش آگاهی میتوانند فارمسستان

 .ایفا نمایند صحت عامه، نقش مهمی در الکولی برای دست ها

ل ول الک٪ ایزوپروپی75تانول یا ی٪ ا80 دست ها حاوی هفورمولیشن مواد ضد عفونی کنندتوصیه می کند که  جهان صحیسازمان 

 باشد.

 تهیه کرد؟فورمولیشن مایع ضد عفونی کننده دست حاوی الکول را چگونه می توان  .8.3

 ای گام به گامفرمول بندی و راهنمروش محاسبه و  فورمولیشن مایع ضد عفونی کننده دست،دقیق در مورد نحوه تهیه  معلوماتبرای 

 کنید. مراجعه 4برای تولید محلی در ضمیمه  WHOبه راهنمای  آن

 ذیل نیز میتوان بدست آور:این سند را از طریق لینک 

https://www.who.int/gpsc/5may/Guide_to_Local_Production.pdf 

  

https://moph.gov.af/sites/default/files/2020-04/1-%D8%B1%D9%87%D9%86%D9%85%D9%88%D8%AF%20%D9%88%D9%82%D8%A7%DB%8C%D9%87%20%D8%A7%D8%B2%20%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%A7%D9%86%20%D8%AF%D8%B1%20%D9%85%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%B2%20%D8%B5%D8%AD%DB%8C%20%D9%88%20%D8%B4%D9%81%D8%A7%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87%20%D9%87%D8%A7.pdf
https://www.who.int/gpsc/5may/Guide_to_Local_Production.pdf
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 :ها استفاده از ماسک .9

 و عموم مردم کارمندان فارمسیبرای  توصیه .9.1

 Neeltje van)باقی بماندمی توانند تا سه ساعت  (infectious aerosols)در هوا  عفونی معلقکه ذرات  میدهدنشان تحقیقات اخیر 

Doremalen, 2020) .هنگام ارائه مراقبت های صحی از قبیل  در شفاخانه ها و مراکز صحیبه احتمال زیاد  ایروزولtracheal 

intubation, non-invasive ventilation, tracheotomy, cardiopulmonary resuscitation, manual ventilation before 

intubation and bronchoscopy (World Health Organization, 2020) ین، قطرات بزرگ بیشترعطسه و سرفه . درتولید میشود 

ت معلق در عطسه و سرفه می تواند ذراهم چنان . می افتندبه سرعت روی زمین  وحجم قطرات تنفسی خارج شده را تشکیل می دهد 

 .گرددو توسط دیگران استنشاق  باقی ماندهتا مدتی در هوا  را پخش کند کههوا به اندازه کافی کوچک 

 ی فارمسینیروی کار فارمسستان وتوصیه برای  .9.2

)از جمله افراد  دممربا  فارمسیو نیروی کار  صورت گرفته میتواند، فارمسستان عالئماز افراد بدون  سرایت انتانبا توجه به اینکه 

شار بیشتر در در برابر عفونت و جلوگیری از انتماسک بپوشند تا  فارمسی کارمندانتوصیه می شود که  تماس مکرر دارند، ( مصاب

 .مصاب بودن پرسونل فارمسی جلوگیری صورت گیردصورت 

با استفاده از  ن و افراد ویمارابمتری از  2-1با نگه داشتن فاصله  ارمسیفو نیروی کار  فارمسستان، این مهم است که در هر صورت

 .، خود را از عفونت محافظت کنندکننده سطوح قابل لمس یو ضد عفون (PPE)مناسب  یشخص تمحافظ یزاتتجه

 :که كند یم یهتوص صحی یبه كارمندان مراقبت ها جهان صحیسازمان 

 مبتال به  ایمشكوك  ماریب یم ورود به اتاقدر هنگاCOVID-19، ندبپوش یماسك پزشك. 

  لیقب از یصح یها  مراقبتهنگام انجام tracheal intubation, non-invasive ventilation, tracheotomy, 

cardiopulmonary resuscitation, manual ventilation before intubation and bronchoscopy شفاخانه یدر وارد ها 

 .ندیاستفاده نما FFP2 ایو N95مخصوص  یها respiratorاز 

 کار می کنند صحیو مراکز  شفاخانه هاکه در ی فارمسستانبرای  .9.3

اسک و مدوایی، در مورد استفاده صحیح و مسئوالنه محصوالت به پرسونل شفاخانه، باید در نقش مشاوره  فارمسستان شفاخانه

respirator آگاهی کامل داشته باشند. 

 :دنقش اساسی دار respiratorسه فکتور ذیل در موثر بودن 

 شودپوشیده  شکل درستبه  repiratorهنگام قرار گرفتن در معرض،  (1

2) respirator  ت و صوراز عدم وجود شکاف بین  وبگیرد  قرار هاستفاده کنندصورت  باالیو راحت باید کامالً محکم

respirator اطمینان حاصل گردد 

 ا از هوایی که از آن عبور می کند، جذب کند.٪ ذرات ر95باید بیش از  respiratorتر لف (3

 respiratorاستفاده از  .9.4

 از رود به اتاق بیمار یا محل مراقبتقبل از و ،respirator که حداقل به اندازه  های استفاده کنیدrespirator یکبار  های

 باشد NIOSHدارای مجوز مناسب آزمایش شده با تست  N95مصرف 

 Respirator کل مصون بشو ، باید برداشته یا محل مراقبت بیمار و بستن درب از اتاق شدنپس از خارج  را یکبار مصرف

 اجرا گردد respiratorدست بعد از دور انداختن  حفظ الصحه. نموددفع 

  از در صورت استفادهrespirator مانندقابل استفاده مجدد ) های (powered air purifying respirator/PAPR  اید طبق ب

 گردد یاز استفاده مجدد تمیز و ضد عفون آن قبل هتولید کننددستورالعمل 

  استفاده ازrespirator  مصوندفع و  ، برداشتناستفاده صحیح در موردباید در چارچوب برنامه حفاظت کامل تنفسی باشد و 

 آموزش دیده باشد.آن، 

ظر ندر  ی فارمسینیروی کارو  فارمسستانمعمول باید توسط  صحی، توصیه های وع بیمارییشدر دوره  خصوصا الوه بر اینع

ر پیشگیری بهتر از د، ساعت و لوازم آرایش همه از استفاده جواهراتاجتناب  بسته و گره شده،موهای کوتاه یا موهای  مثال گرفته شود

 .کمک میکند ینکو ع respirator، ماسک موثرتر ازعفونت و استفاده 
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 مردم توصیه برای عموم .9.5

 :استفاده از ماسک توسط مردم عام در حاالت ذیل توصیه میشود

  انتانهنگام مراقبت از شخصی که مشکوک به COVID-19 است 

 سه یا تب، عطهنگام بروز عالئمی مانند سرفه 

 ای مزمن بیماری هسال( و افرادی که  60افراد سالخورده )بخصوص افراد مسن تر از  خطر باال مانند اشخاص در کتگوری

 میگیرنددر مکانهای عمومی و یا در حضور دیگران قرار دارند و 

 شوندمی در صورت نیاز به دالیلی از خانه خارج  افراد قرنطینه مشکوک که. 

 است که: یاد آوریالزم به 

  با مایع ضد  بعد از استفاده ماسک دست ها قبل وبا حفظ الصحه دست ها یکجا استفاده شود )که  صورتی مؤثر استدر ماسک

 عفونی کننده الکولی ویا با آب و صابون شسته شود(

 صحت نیجهابدانند )سازمان ستی ررا به د آناستفاده، برداشتن و دفع نمودن مصون ، باید اگر افراد ماسک می پوشند ،

2020) 

 ماسکدفع کردن  و برداشتن، استفاده، پوشیدننحوه  .9.6

 یا صابون و آب تمیز کنید الکولحاوی  مواد ضد عفونی کننده، دست ها را با ماسک کردن قبل از لمس (1

 و سوراخ بررسی کنید پارگی، آن را از نظر ماسک پوشیدنقبل از  (2

 (قسمت باالیی ماسک میباشد ،یا لبه سفتدار و نوار فلز عموما قسمتاست ) ماسک ییباال کدام طرف آن قسمت (3

 میباشدمعموالً طرف رنگی رو به بیرون کدام است.  طرف مناسب ماسک (4

 بینی شما قالب شودماسک را روی صورت خود قرار دهید. نوار فلزی یا لبه سفت ماسک را بچسبانید تا به  (5

 شما را پوشانده است زنخمطمئن شوید که ماسک دهان و  (6

شما دور باس ماسک از چهره و ل طوریکها کنید ستیک را از پشت گوش جد، ماسک را بردارید. حلقه های االبعد از استفاده (7

 ماسک خودداری کنید ملوث. از تماس با سطوح باشد

 یدباطله دانی سربسته بینداز، ماسک را در بالفاصله پس از استفاده (8

یا  داستفاده نمائیاز مواد ضد عفونی کننده حاوی الکول دست را بعد از لمس یا دور انداختن ماسک انجام دهید.  حفظ الصحه (9

ن در صورت (. همچنی2020،  جهانی صحتید )سازمان ئا با آب و صابون بشودستان خود ر ،چرکموجودیت در صورت 

 ید.ئامکان صورت خود را بشو
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Image credits: Angel N. Desai, and Preeti Mehrotra. JAMA, 2020-03-04. doi:10.1001/jama.2020.2331 
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Image credits: Ronald Shaffer, PhD; Jaclyn Krah Cichowicz, MA; Ginger Chew, ScD; and LCDR Joy 

Hsu, MD, MS. CDCs, 2018. https://blogs.cdc.gov/niosh-science-blog/2018/01/04/respirators-public-use/ 

 به جامعه توصیه .9.7

 افراد فاقد عالئم تنفسی باید:

 کنندبسته خودداری  مزدحماز تجمع های بزرگ و فضای  (1

 ام در دوره شیوع بیماریاز هر فرد بطور عو بطور خاص،  سرفه، عطسه(  )مثال COVID-19با عالئم تنفسی  افراداز  (2

 ندمتر فاصله را حفظ کن 2-1حداقل 

کول استفاده کنید اگر دست ها چرک نداشته باشد از مواد ضد عفونی کننده حاوی ال، دهندرا مرتباً انجام  ها دست حفظ الصحه (3

 و اگر چرک موجود باشد با صابون و آب بشوئید

حفظ و  انداختهر ورا د کاغذ آرنج خمیده یا کاغذ پوشانده، بالفاصله پس از استفادهسرفه یا عطسه بینی و دهان را با  هنگام (4

 را انجام دهید ها دست الصحه

 كنید یدار خود ها و چشم قبل از شستن دست ی، بینناز لمس كردن دها (5

 ند.آسیب پذیر هست COVID-19، زیرا در برابر کنید داری خودافراد مسن  و بازدیداز مراجعه  (6

  

https://blogs.cdc.gov/niosh-science-blog/2018/01/04/respirators-public-use/
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 آلودهی مواد ضد عفونی کننده برای اشیا ستو لر ذرات معلق در هوا و سطوح مختلف، د SARS-CoV-2زنده ماندن : 1ضمیمه 

 نیمه عمر زنده ماندن aerosolنوع سطح / 

 ساعت 1.2  - 1.1 ساعت 3 الی ذرات معلق در هوا

 ساعت 5.6 ساعت 72-48 الی فوالد ضد زنگ

 ساعت 3.46 ساعت 24 الی کاغذ

 ساعت 6.8 ساعت 72 الی پالستیک

 ساعت 0.7 ساعت 4 الی فلز مس

 (Neeltje van Doremalen, 2020) منبع:

صفحه  سند اصلی )به زبان انگلیسی( که در به، هیه شده است. برای اطالعات بیشترچین ت فارمسستانست زیر توسط انجمن ل

 (2020،  چین فارمسستانکنید. )انجمن  مراجعه، موجود است FIPاختصاصی 

 مواد مصرفی نوع ضد عفونی کننده اشیا

 سطح شیء محیطی

  1000 کلورینضد عفونی کننده حاوی 

 میلی گرام فی لیتر.

 میلی گرام فی  500 کلورین دای اکساید

 لیتر

 % 75الکول 

 مواد جاذب یکبار مصرف

 دست ها

  سریع خشک)ضدعفونی کننده دست 

 کولحاوی ال شونده(

 ورینضد عفونی کننده حاوی کل 

 هایدروجن پراکساید 

 جلد

  آیودین مواد ضد عفونی کننده حاوی

%0.5 

 هایدروجن پراکساید 

 (mucosa)مخاط 
  مواد ضد عفونی کننده حاوی آیودین

0.005% 

 (indoor air)اطاق  هوای داخل
 کلورین دای اکساید 

 هایدروجن پراکساید 

 (pollution)آلودگی 

  تا  5000 کلورضد عفونی کننده حاوی

 میلی گرام فی لیتر 20000

   پودر ضد عفونی کننده یا پودر سفید

 کننده حاوی جذب آب

 ، رو تختیمنسوجات مانند لباس

  500کلورین ضد عفونی کننده حاوی 

 میلی گرام فی لیتر

 ایتیلین اکساید 

 ایتیلین اکساید  نسخه ها
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 سازی معقم: 2ضمیمه 

 معقم سازیروشهای معمول : 1جدول 

 سازی * معقمروشهای  مثال طبقه بندی

 جا هایدر  اجسامسطح 

 عمومی

، میز ترازو،  قرطاسیه، ، کمپیوترنیفولت

 و غیره دستگیر دروازه،  چوکیو 

 معقم و پاک سازید. 75سطح را با الکول % 

 .٪ تعقیم  سازید75ل وبا الک پس از هر بار استفاده ترمامتر پیشانی، ترمامتر گوش وغیره ** طبیابزار 

، ایرکاندیشنمانند  بزرگ اجسامسطوح  بزرگ اجسام

 ، یخچال و غیرهمیز، ها و الماری ها قفسه

یک بار در روز تمام سطح  داخل دواخانه را با 

 میلی گرام فی لیتر ضدعفونی نماید. 500کلورین 

در صورت کنید ) ضد عفونیدو بار در هفته   کار و غیره پتلونلباس کار ،  لباس های کار

( با روش آنرا عوض کنیدآلوده شدن بالفاصله 

درجه  75به درجه حرارت  شستشوی گرم

 80دقیقه یا در  30بیش از سانتیگراد برای 

 بشوئیددقیقه  10درجه سانتیگراد برای بیش از 

سازی با توجه به میزان  معقم)مدت زمان 

 می تواند افزایش یابد(. چرک

 ( میلی  500-250یا با ضد عفونی کننده لباس

 کلوریند عفونی کننده حاوی لیتر ض فیم اگر

بل استفاده است( به برای لباس های سفید قاکه 

و سپس چندین بار آب کش ، دقیقه 30مدت 

 کنید

 های صفاکاری ، پارچهپاسپاس )جاروب( وسایل پاک کاری

 و غیره

در جای مشخص شستوشوی آنها صورت اید ب

ید ئبا آب بشوابتدا پس از هر بار استفاده  ،گیرد

لیتر ضدعفونی کننده  فیم امیلی گر 500با  سپس

دقیقه غوطه ور کرده  30برای مدت  ینروحاوی کل

 بعدا با آب آبکش کرده و سپس خشک کنید

 اشدبرخوردار بو تائید شده وزارت صحت عامه از کیفیت خوب مواد ضد عفونی کننده و مواد مصرفی مورد استفاده باید  *

 را اجرا نمایند. غیره نباید خدماتی مانند اندازه گیری فشار خون و شیوع بیماریدر هنگام  ی شهریکه دواخانه هاتوصیه می شود  **
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 محیط  معقم سازیروش های : 2جدول 

 سازی معقمروش های  مثال طبقه بندی

سازی  معقم

 روزانه هوا

 در روز دقیقه دو بار 30نیکی بیش از یخایا تهویه م کلکینتهویه  هوا را تقویت کنید جریان

 سازی هوا معقم

، اشدخراب ب استفاده می شود که کیفیت هواهنگامی از تجهیزات استریلیزاسیون هوا 

 باشند.و یا وقتی افراد در اتاق باشد مناسب نا تهویه 

، مطابق با "مشخصات تمیز تجهیزات استریل سازی هوا موجودیتدر صورت عدم 

      بوع مرکزی در ساختمانهای عمومی"کردن و ضد عفونی کننده سیستم تهویه مط

( WS / T396-2012) سازی  معقمرا تمیز و  ایرکاندیشنیه و ، مرتباً سیستمهای تهو

 کنید.

 UVسازی  معقم
 دقیقه یک یا دو بار در روز که هیچ کس در 30دوره ای بیش از  UVسازی  معقم

 نباشداتاق 

 سازی اسپری معقم

لیتر  فیم امیلی گر 500، تجهیزات استریلیزاسیون هوا موجودیتدر صورت عدم 

متر  فیمیلی لیتر  30-20اسپری  حجم، شوداسپری  کلورینضدعفونی کننده حاوی 

 زی، پس از معقم ساشونددرها و پنجره ها بسته  سازی معقم، در هنگام مکعب است

 ساعت انجام شود. 1تهویه باید بیش از 

سازی  معقم

، اتاق کف

، ها دیوار

 آسانسور

 )لفت(

 غیرهو

 معقمبل از ق ها آلودگی، ابتدا از مواد جاذب یکبار مصرف استفاده کنید تا قابل مشاهدهموجودیت آلودگی در صورت 

 برطرف گردد سازی به طور کامل

  لیتر  فیم امیلی گر 1000تا  500 کلورین، ضد عفونی کننده حاوی های آشکار موجودیت آلودگیدر صورت عدم

 شود. شستهباید یک یا دو بار در روز اسپری یا 

  ر در میلی لیت 300-200ابتدا زمین با اسپری یا پاک کردن از بیرون به داخل آن استریل می شود و میزان اسپری

 د، اسپری دوباره از داخل به بیرون تکرار می شوم استریلیزاسیون داخلیمتر مربع است. پس از اتما

موارد 

 احتیاط

  نده را بر سازی و غلظت ضد عفونی کن معقمدستورالعمل ها را قبل از استفاده با دقت بخوانید و روش و زمان

 اساس استفاده واقعی انتخاب کنید

  یهای محافظو ، از دستکش و عینکداشته باشیدتوجه  خود به محافظتمواد ضد عفونی هنگام آماده سازی 

 تاس مخرشفونی کننده سمی و استفاده کنید زیرا مواد ضد ع

  کننده  بودن مواد ضد عفونی سوزندهسازی با آب شستشو دهید تا از آسیب دیدن وسایل ناشی از  معقمپس از

 جلوگیری شود

 بل استفاده مجدد، و وسایل قاجای معین اختصاص داده شوندباید به  پارچه هاو  پاسپاس، از جمله وسایل تمیز کردن 

 و خشک شود. آبکش کردهبا آب  غوطه نموده و باید کلورینضد عفونی کننده حاوی  در

 را غیرفعال نمی کند 19-کوئیدرهگزیدین وکل 

 مدیریت ذخیره مواد ضد عفونی کننده

  ربه ضو  ، بدون لرزش، سایهمناسب ، تهویهنور از، محافظت شده مهروالک، خاص محلضد عفونی کننده ها باید در یک

دور نگه داشته  اطفال و باید از دسترس جرقه ایجاد می کند آسانیبه  که دور از وسایلی، ذخیره شوند. باید از آتش، منابع گرما

 شود.

  روف ظو تجهیزات و  داشته باشید، به آسیب ظروف توجه ای برای ذخیره سازی خودداری کنیداز استفاده ظروف شیشه

 فراهم کنید. تراوشاضطراری را برای 

  باید جداگانه نگهداری شوند. الکولو  کلورینمواد ضد عفونی کننده های حاوی 

 سطل و یلچهب، مواد آتش نشانی کیمیاوی خشک، ریگباید در مکانی مجهز به تجهیزات و امکانات آتش نشانی )مانند  الکول ،

 فراهم باشد.غیره( 
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 COVID-19 انتان  شخصی تتجهیزات محافظیا  (PPE)، تجهیزات و تسهیالتست ل: 3ضمیمه 

 معلوماتی قابل استفاده است. برابخش فارمسی شفاخانه ها ن تهیه شده است. مخصوصاً در چی فارمسستاناین لیست توسط انجمن 

 (2020،  نفارمسستان چیکنید. )انجمن  مراجعه، موجود است FIPسند اصلی )به زبان انگلیسی( که در صفحه اختصاصی  به، بیشتر

 نام طبقه بندی

 امکانات
 پنجره توزیع جدا شده ضروری

 ایمنی بیولوژیکی جعبه اختیاری

 تجهیزات
 ضروری

 UVCالمپ 

 دستگاه ضدعفونی کننده هوا

 تبتجهیزات اندازه گیری 

 ضد عفونی کننده بخار با فشار باال

 جعبه انتقال

 تجهیزات توزیع هوشمند اختیاری

 تجهیزات محافظ شخصی

 ضروری

 ظوی طبیماسک محاف

 کاله کار یکبار مصرف

 دستکش یکبار مصرف

 رولباس

 اختیاری

 طبیماسک جراحی 

 یا ماسک معادل آن( N95)ماسک  وی طبیماسک محافظ

 (face shield) سپرهای صورت

 محافظتیعینک 

 رابری دستکش ضخیم آستین بلند

 کفش کار

 یا رابری ستیکیپالهای  موزه

 پوشش بوت ضد آب

 پوشش کفش یکبار مصرف

 چپن طبی

 پیش بند ضد آب

 لباس عایق ضد آب
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ریجنت های مورد ضرورت 

 1برای فورمولیشن شماره 

ریجنت های مورد ضرورت برای 

 2فورمولیشن شماره 

 96 تانولیا٪ 

  3 پراکسیدهایدروجن٪ 

 98 گلیسرول٪ 

 آب یا مقطر سرد آب 

 جوشانده

 99.8 ایزوپروپیل الکل٪ 

  3 پراکسیدهایدروجن٪ 

 98 گلیسرول٪ 

 جوشانده آب یا مقطر سرد آب 

 پیچی های سرپوش با پالستیکی یا ای شیشه لیتری 10 های بوتل 

 یا ،( 1)

 با ناتیل پلی یا پروپیلن پلی از ترجیحا) لیتری 50 پالستیکی مخازن 

 یا ،( 2( )شود مشاهده مایع سطح تا شفافنیمه  باال، کثافت

 برای) یترل 100-80 ظرفیت با استیل استنلس جنس از مخازن 

 (4 ، 3( )شسرریز بدون کردن مخلوط

 (5) برای مخلوط کردن فلزی یا پالستیکی چوبی، های کفگیر 

 گیری اندازهسلندر های درجه دار و جک )تملوت( درجه دار برای 

(6 ، 7) 

 فلزی یا پالستیکی قیف 

 (8) سرپوش مسدود کننده با لیتری میلی 100 پالستیکی های بوتل 

 های پوشسر با پالستیکی یا ای شیشه لیتری میلی 500 های بوتل 

 (8) یپیچ

 تانولیا غلظت و پایین قسمت در حرارت مقیاس: الکول سنج 

 (11 ، 10 ، 9) فیصدی حجم بر حجم در قسمت باال)

 یادداشت

 نرم سایر اما شود، می استفاده ساز رطوبت عنوان به: گلیسرول 

 ند،گیر قرار استفاده مورد جلد از مراقبت برای است ممکن ها کننده

به آسانی و  طور به ارزان، الکول منحل، و آب در آنکه شرط به

 ایجاد باعث یا نکنند اضافه سمیت به و فراوانی دستیاب باشد

 .شوندن حساسیت

 

  اسپورهای آلودگی کردن غیرفعال برای: پراکسیدهایدروحن 

 دض برای فعال ماده و شود می استفاده محلول در موجود باکتریایی

 .نمی باشد دست کننده عفونی

 

 بشکل واضح  باید فورمولیشن دو هر برای اضافی افزودنی گونه هر

 .باشد سمی غیر تصادفی بلع صورت در و در لیبل ذکر گردد

 

 را مایعات سایر از تمایز تا شود اضافه کننده رنگ است ممکن 

 اب یا حساسیت زا نباشد بیفزاید، سمیت به نباید اما باشد، داشته

 رنگها یا عطرها افزودن. کندن ایجاد اختالل میکروبی ضد خواص

 .شود نمی توصیه آلرژیک واکنشهای بروز خطر دلیل به

 فورمولیشن مایع ضد عفونی دستبرای تولید محلی  WHOراهنمای : 4ضمیمه 

Source: Guide to Local Production: WHO-recommended Handrub Formulations (World Health 

Organization, 2010) 

https://www.who.int/gpsc/5may/Guide_to_Local_Production.pdf


 April 16, 2020 صحی مراکز و ها شفاخانه فارمسی بخش برای انتان کنترول و وقایه : رهنمودCOVID-19ویروس کرونا، انتان 

 
21 

 

 را به میزان دلخواه تنظیم کنید( ریجنت ها، نسبت م کمتری یا باالتر تولید می کنید)اگر حج لیتری 10: آماده سازی های روش

 مناسب هستند. چیپوش های پیسرشه ای یا پالستیکی ده لیتری با های شی بوتل

 مقادیر توصیه شده محصوالت:

 

 

 

 

 تهیه مرحله به مرحله:

   

  

مورد ضرورت برای فورمولیشن  ریجنت های

1شماره   

ریجنت های مورد ضرورت برای فورمولیشن 

2شماره   

 میلی لیتر 8333 :٪96تانول یا 

  میلی لیتر 417 ٪:3پراکسید هایدروجن 

  میلی لیتر 145٪: 98گلیسرول 

 میلی  7515 ٪:99.8 ایل الکولایزوپروپ

 لیتر

  میلی لیتر 417 ٪:3پراکسید هیدروژن 

  میلی لیتر 145٪: 98گلیسرول 

 برای را لوالک. 1

 در استفاده مورد فرمول

 تا مخزن یا بزرگ بوتل

 .بریزید شدهدرجه نشانی 

 

 

 

 

 

 پراکسیدهایدروجن . 2

 یک از استفاده با را

در آن  درجه دار سلندر

 .کنید اضافه

 

 

 

 

 با را گلیسرول. 3

 سلندر یک از استفاده

کنید.  اضافه دارجه دار

 بسیار گلیسرول چون

 جدار به و است چسبناک

 ،می چسپد اندازه لندرس

 آب مقداری با را آن باید

انده جوش آب یا مقطر

آبکش نموده و  سرد شده

 کنید. تخلیه داخل بوتل

 آب سپس در بوتل -4

 شده جوشاندهمقطر یا آب 

 لیتری 10 عالمتتا  سرد

 .برسانید

 

 

 

 

 

سرپوش بوتل را زود  -5

 تبخیر از بسته نموده تا

 .شود جلوگیری

 دادن تکان با را محلول. 6

 از استفاده با ویا آرامی به

کننده  مخلوط وسیله 

یا فلزی چوبی، پالستیکی 

 مخلوط کنید.

 

 

 در را محلول بالفاصله. 7

در  مثالً ) آن نهایی ظروف

 100 یا 500 بوتل های

 تقسیم( پالستیکی لیتر میلی

 به مدت را ها بوتل و کنید

 استفاده از قبل ساعت 72

 این. دهید قرار قرنطینه در

 تا شود می باعث کار

 در موجود اسپور هرگونه

 بین از ها بوتل یا الکول

 .برود
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 محصول نهایی

 

 

 

 

 

 

 کیفیت کنترول

چون گواهی  صورت گیرد چون قبل از تولیدباید هر بار . تجزیه و تحلیل 1

ل را وغلظت الک. ممکن برای تولید محلی اسناد کیفیت الکول موجود نباشد

کرده و در تفاوت غلظت آنرا تنظیم نمائید تا محصول بررسی  الکول سنجبا 

 نهای حاولی غلظت توصیه شده بدست آید.

REAGENTS FOR 

FORMULATION 1: 

REAGENTS FOR 

FORMULATION 2: 

 حجم بر  80تانول %یا(

 حجم(

 :حجم  1.45% گلیسرین(

 بر حجم(

  : هایدروج پراکساید

)حجم بر  %0.125

 حجم(

 ایزوپروپیل:  الکول

 )حجم بر حجم( %75

 % :حجم  1.45گلیسرین(

 بر حجم(

  : هایدروج پراکساید

)حجم بر  %0.125

 حجم(

 عمومیمعلومات 

آن باید به اساس رهنمود های ملیباشد و باید  لیبل

 شامل معلومات ذیل باشد:

  مرجع تولید کنندهنام 

 مطابق فورمولیشن سازمان جهانی صحت 

 فقط برای استفاده خارجی 

 از تماس با چشم اجتناب شود 

 دور از دسترس اطفال نگهدارید 

  تاریخ تولید و شماره تولید یاBatch No. 

  طریقه استفاده: مایع ضد عفونی حاوی الکول را

در کف دست ریخته و تا زمانی مالش بدهید که 

 شود.خشک 

  ترکیب: ایتانول یا ایزوپروپانول، گلیسرول و

 هایدروجن پراکساید

  اشتعال آور: دور از شعله آتش و حرارت

 نگهدارید

 

 :نکات برای ذخیره و نگهدارموارد احتیاط و 

  مراحل تولید و نگهداری باید در محیط هوای

آزاد ویا اتاق سرد صورت گیرد. دور از شعله 

 آتش و سگرت نوشی.

 یشن سازمان صحی جهان برای مایع ضد فورمول

ر لیتر د 50عفونی دست نباید به مقادیر بیشتر از 

شرایط محلی یا تهویه نا مناسب هوا صورت 

 بگیرد.

 چون ایتانول رقیق ناشده قویعا قابل اشتعال است 

درجه سانتیگراد، مراجع  10حتی در حرارت 

تولیدی باید آنرا مستقیما به غلظت فوق رقیق 

حجم بر حجم  %80نقطه اشتعال ایتانول سازند. 

درجه سانتیگراد و از ایزوپروپایل الکول  17.5

 درجه سانتی گراد است. 19حجم بر حجم  75%

  رهنمود های ملی برای محافظه و ذخیره سازی

 اجزای ترکیبی آن مراعات گردد.

 از استفاده صورت در. 2

 محلول یا تانولیا

 و تجزیه ایزوپروپانول،

 الزامی تولید از پس تحلیل

 غلظت کنترول برای. است

محصول از الکول سنج 

 محدودیت استفاده نمائید.

بقدر  باید شده پذیرفته های

در نظر گرفته شود)  %5±

-75مثال برای ایتانول بین %

%85.) 

 

. الکول سنجی را که در 3

یان تصویر می بینید برای 

ایتانول سنجش غلظت 

 کنترول برای اگر است.

 ایزوپروپانول محلول

 محلول ،میکنید استفاده

±(  1٪ )77 درجه 75٪

 25 به حرارت در را

 نشان سانتیگراد درجه

 .خواهد داد
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 :COVID-19سایر رهنمود های وزارت صحت عامه در رابطه به : 5ضمیمه 

امه از طریق لینک به سایت وزارت صحت ع COVID-19سایر رهنمود های وزارت صحت عامه در مورد ویروس کرونا و برای 

 ذیل مراجعه کنید:

https://moph.gov.af/dr/%D8%B1%D9%87%D9%86%D9%85%D9%88%D8%AF-%D9%87%D8%A7%DB%8C-
%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%B5%D8%AD%D8%AA-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%87 

 19-الف: رهنمود های وقایوی شیوع ویروس کرونا کوید

 لینک های داونلود رهنمود ها شماره

 برای دانلود اینجا کلیک کنید یروس جدید کروناو -تعریف واقعه برای سرویالنس  1

 برای دانلود اینجا کلیک کنید رهنمود سکریننگ 2

 برای دانلود اینجا کلیک کنید چک لیست نظارتی از مراکز صحی 3

 برای دانلود اینجا کلیک کنید رهنمود وقایه از انتان در مراکز صحی و شفاخانه ها 4

 برای دانلود اینجا کلیک کنید رهنمود اهتمامات برای جنازه مریضانی که از سبب کرونا فوت کرده 5

 برای دانلود اینجا کلیک کنید استفاده درست از وسایل محافظت شخصی پی پی ای 6

 برای دانلود اینجا کلیک کنید رهنمود تهیه و استفاده مواد ضد عفونی 7

 برای دانلود اینجا کلیک کنید رهنمود تغذی در جریان شیوع ویروس کرونا 8

 ینجا کلیک کنیدبرای دانلود ا رهنمود قیود گشت و گذار در شهر ها 9

 برای دانلود اینجا کلیک کنید رهنمود برای موسسات دولتی و غیر دولتی 10

 یدبرای دانلود اینجا کلیک کن رهنمود برای ایستگاه های بس ها 11

 برای دانلود اینجا کلیک کنی رهنمود قرنطین خانگی 12

 19-و پروتوکول های معالجوی شیوع ویروس کرونا کوید رهنمودب: 

 لینک های داونلود رهنمود ها و پروتوکول ها شماره

 برای دانلود اینجا کلیک کنید رهنمود مراقبت های تسکینی 1

 رای دانلود اینجا کلیک کنیدب ویروس کرونارهنمود مدیریت واقعه  2

 برای دانلود اینجا کلیک کنید 19-رهنمود عملیاتی برای مدیریت واقعه کوید 3

 برای دانلود اینجا کلیک کنید 1399پروتوکول استفاده منطقی وسایل محافظت شخصی برای کرونا ویروس_ حمل  4

5 SOP for Crono Virus Sampling Dari  26 Jan 2020 برای دانلود اینجا کلیک کنید 

6 Septic Shock protocol برای دانلود اینجا کلیک کنید 

7 SARI Protocol برای دانلود اینجا کلیک کنید 

8 ARDS protocol برای دانلود اینجا کلیک کنید 

 

  

https://moph.gov.af/dr/%D8%B1%D9%87%D9%86%D9%85%D9%88%D8%AF-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%B5%D8%AD%D8%AA-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%87
https://moph.gov.af/dr/%D8%B1%D9%87%D9%86%D9%85%D9%88%D8%AF-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%B5%D8%AD%D8%AA-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%87
https://moph.gov.af/sites/default/files/2020-02/Revised%20case%20defination%20.pdf
https://moph.gov.af/sites/default/files/2020-02/%D8%B1%D9%87%D9%86%D9%85%D9%88%D8%AF%20%D8%B3%DA%A9%D8%B1%DB%8C%D9%86%D9%86%DA%AF%20%D9%88%20%D9%82%D8%B1%D9%86%D8%B7%DB%8C%D9%86.pdf
https://moph.gov.af/sites/default/files/2020-04/1a.%20%DA%86%DA%A9%20%D9%84%DB%8C%D8%B3%D8%AA%20%D9%86%D8%B8%D8%A7%D8%B1%D8%AA%DB%8C%20%D8%A7%D8%B2%20%D9%85%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%B2%20%D8%B5%D8%AD%DB%8C.pdf
https://moph.gov.af/sites/default/files/2020-04/1-%D8%B1%D9%87%D9%86%D9%85%D9%88%D8%AF%20%D9%88%D9%82%D8%A7%DB%8C%D9%87%20%D8%A7%D8%B2%20%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%A7%D9%86%20%D8%AF%D8%B1%20%D9%85%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%B2%20%D8%B5%D8%AD%DB%8C%20%D9%88%20%D8%B4%D9%81%D8%A7%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87%20%D9%87%D8%A7.pdf
https://moph.gov.af/sites/default/files/2020-04/revised-%20%D8%B1%D9%87%D9%86%D9%85%D9%88%D8%AF%20%D8%A7%D9%87%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA%20%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C%20%D8%AC%D9%86%D8%A7%D8%B2%D9%87%20%D9%85%D8%B1%DB%8C%D8%B6%D8%A7%D9%86%DB%8C%20%DA%A9%D9%87%20%D8%A7%D8%B2%20%D8%B3%D8%A8%D8%A8%20%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7%20%D9%81%D9%88%D8%AA%20%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%87.pdf
https://moph.gov.af/sites/default/files/2020-04/3.%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87%20%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA%20%D8%A7%D8%B2%20%D9%88%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%84%20%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%AA%20%D8%B4%D8%AE%D8%B5%DB%8C%20%D9%BE%DB%8C%20%D9%BE%DB%8C%20%D8%A7%DB%8C.pdf
https://moph.gov.af/sites/default/files/2020-04/4-%20%D8%B1%D9%87%D9%86%D9%85%D9%88%D8%AF%20%D8%AA%D9%87%DB%8C%D9%87%20%D9%88%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87%20%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF%20%D8%B6%D8%AF%20%D8%B9%D9%81%D9%88%D9%86%DB%8C.pdf
https://moph.gov.af/sites/default/files/2020-04/5-%20%D8%B1%D9%87%D9%86%D9%85%D9%88%D8%AF%20%D8%AA%D8%BA%D8%B0%DB%8C%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%AC%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86%20%D8%B4%DB%8C%D9%88%D8%B9%20%D9%88%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B3%20%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7.pdf
https://moph.gov.af/sites/default/files/2020-04/6-%20%D8%B1%D9%87%D9%86%D9%85%D9%88%D8%AF%20%D9%82%DB%8C%D9%88%D8%AF%20%DA%AF%D8%B4%D8%AA%20%D9%88%20%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%B4%D9%87%D8%B1%20%D9%87%D8%A7.pdf
https://moph.gov.af/sites/default/files/2020-04/7-%20%D8%B1%D9%87%D9%86%D9%85%D9%88%D8%AF%20%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C%20%D9%85%D9%88%D8%B3%D8%B3%D8%A7%D8%AA%20%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C%20%D9%88%20%D8%BA%DB%8C%D8%B1%20%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C.pdf
https://moph.gov.af/sites/default/files/2020-04/8-%20%D8%B1%D9%87%D9%86%D9%85%D9%88%D8%AF%20%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C%20%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87%20%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%A8%D8%B3%20%D9%87%D8%A7.pdf
https://moph.gov.af/sites/default/files/2020-04/9-%20%D8%B1%D9%87%D9%86%D9%85%D9%88%D8%AF%20%D9%82%D8%B1%D9%86%D8%B7%DB%8C%D9%86%20%D8%AE%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C.pdf
https://moph.gov.af/sites/default/files/2020-04/%D8%B1%D9%87%D9%86%D9%85%D9%88%D8%AF%20%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%82%D8%A8%D8%AA%20%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%AA%D8%B3%DA%A9%DB%8C%D9%86%DB%8C%20.pdf
https://moph.gov.af/sites/default/files/2020-04/%D8%B1%D9%87%D9%86%D9%85%D9%88%D8%AF%20%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA%20%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9%D9%87%20%D9%88%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B3%20%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7.pdf
https://moph.gov.af/sites/default/files/2020-04/%D8%B1%D9%87%D9%86%D9%85%D9%88%D8%AF%20%D8%B9%D9%85%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA%DB%8C%20%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C%20%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA%20%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9%D9%87%20%DA%A9%D9%88%DB%8C%D8%AF-19%20%20.pdf
https://moph.gov.af/sites/default/files/2020-04/%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%AA%D9%88%DA%A9%D9%88%D9%84%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87%20%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%DB%8C%20%D9%88%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%84%20%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%AA%20%D8%B4%D8%AE%D8%B5%DB%8C%20%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C%20%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7%20%D9%88%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B3_%20%D8%AD%D9%85%D9%84%201399.pdf
https://moph.gov.af/sites/default/files/2020-04/SOP%2Cfor%20Cronovirus%20Sampling%20Dari%20%2026%20Jan%202020%20%282%29.pdf
https://moph.gov.af/sites/default/files/2020-04/Septic%20Shock%20protocol.pdf
https://moph.gov.af/sites/default/files/2020-04/SARI%20Protocol.pdf
https://moph.gov.af/sites/default/files/2020-04/ARDS%20protocol.pdf
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 امتنان اظهار

ه تذکر بالزم  .به رهبری فارمسست عبدالحفیظ قریشی رئیس خدمات دوایی تهیه شده است ریاست خدمات دواییاین رهنمود توسط 

ی، تهیه،  که در غنامند ذیل اشخاص و مراجع همکارآمریت استفاده معقول ادویه این ریاست، است تا از همکاری های مخلصانه 

 :  د سهم گرفته اند سپاسگذاری نمایمترتیب و تدوین این سن

 فارمسست عبدالقادر میرزاده، آمر استفاده معقول ادویه، ریاست خدمات دوایی 

 ور آقا محمد ژکفر، رئیس پوهنځی فارمسی، پوهنتون کابل و رئیس اتحادیه سراسری فارمسستان افغانستانپروفیس 

  ریاست خدمات دواییمدیر عمومی پالیسی ها و رهنمود ها،  ی،هشفامستوره فارمسست 

 فارمسست فهیمه حبیبی، مدیر عمومی منابع دوائی و استفاده معقول ادویه، ریاست خدمات دوائی 

 ییفارمسست لیلما شجاعی، مدیر ترویج استفاده معقول ادویه و همآهنگی کمیته های دوایی و معالجوی، ریاست خدمات دوا 

 فارمسست عبدهللا مسعود، مشاور ارشد، ریاست خدمات دوایی 

 )فارمسست محمد نذیر حیدرزاد، مدیر عمومی پالن ، شرکت دولتی فارمسی )تصدی فارمسی 

 ی، مشاور کنترول امراض ساری، ریاست عمومی وقایه و کنترول امراضداکتر محب هللا حلیم 
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 فبروری 12 که بتاریخو با استفاده از منابع بین المللی در رابطه با نامگذاری ویروس و بیماری  پذیرفته شدهاین سند بر اساس شواهد 

 .تجدید شده است 2020 اپریل 11 جدید بتاریخو طبق شواهد  است شده صورت گرفته بود تهیه 2020

 

مراکز وقایه و کنترول  ،صحت جهانیاین سند بر اساس شواهد موجود و توصیه های سازمان های معتبر مانند سازمان همچنان 

حال تغییر است و چنین  به سرعت در COVID-19. دانش موجود در مورد و اتحادیه اروپا تهیه گردیده استایاالت متحده امراض 

 مراجعهو مدارک جدید  ی متذکرهسایت های سازمان ها معلومات جدید به ویبتغییر کند. برای  نظر به شواهد جدیدممکن  توصیه ها

 .ماس بگیریدطرق ذیل تدر صورتی که در مورد این رهنمود هر مالحظه، پرسش و یا نظری داشته باشید از  کنید.
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