
1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 (سرفه خشک، لرز، با و یا بدون تبمثل )COVID-19  کودک با عالیم شبه

 (1)آورده شده استبه اورژانس 

را دارد؟خیلی شدید است(  بیماری)که به نفع آیا کودک هر کدام از عالیم هشدار 
 

90خون کمتر از  ثاع اکسیژن ضریانیضا افت% 

 (2)و تاکی پنه  تینی یهاپرهوجود توکطیذگی قفسه سینه، سیانوز، ناله، زنص  

یا کاهص هوضیاری یآلودگخواب 

و تکلم  ناتوانی در خوردن 

 (3)ضوک عالئموجود 

 تطنج 

 جهت مراکز منتخب انتقال بیمار به
  (4) ای سی یو کودکانبستری در 

 (5)حمایتیشروع درمان  
 (6)اختصاصیشروع درمان 
ارسالCT(7) / CBC,CRP,CXR 

بر اساس پروتکل  (8)ارسال نمونه
 COVID-19 جهت بررسی

 در صورتی که پس از بررسی های
بعمل آمده تشخیص دیگری مطرح 

 باشد درمان مرتبط انجام شود 
 بررسی و درمان کوموربیدیتی همراه

  COVID-19با 

   

 مشکوک به کرونا منتقل می گردد انتظاربه اتاق   کودک

جذاسازی و استراحت در منسل 

 (5)درمان های حمایتی 

و عالیم  (10)آموزش توصیه های پیطگیرانه
 (11)هطذار

 مراجعه ته مراکس منتخة در صورت تروز
 عالیم هطذار

 

مخصوص بیماران مشکوک به  (9)معاینهدر اتاق  ارزیابی براساس

COVID-19 را دارد.تحتانی عالیم و نشانه های دستگاه تنفسی  ، بیمار  

یافته های  معاینه بالینی وبیمار بر اساس ارزیابی در 
CBC,CRP,CXR/CT(7) ، رار می گیردقکودک در یکی از دو گروه زیر: 

1-CRP لنفوپنی، ترومبوسایتوپنیوجود ، باال 

 CXR/CT در ریه هدرگیری دو طرف-2
  

بدون فاکتور خطر خفیفپنومونی 
(12)

شدید تا پنومونی متوسط  با فاکتور خطر خفیفپنومونی  
(12) 

  ترخیص بیمار با 
 (6)درمان سرپایی اختصاصی -

  و (10)دادن آموزش های الزم در مورد اقدامات پیشگیرانه-
جهت مراجعه به مراکز منتخب در صورت بروز  (11)عالیم هشدار

  فوقعالیم 

و  ICUارجاع به مراکز منتخب جهت بستری در 

  (6)اختصاصی  و (5)دریافت درمان های حمایتی
 (8)+ارسال نمونه 

 بله

 خیر

 بله

 COVID-19ًحَُ برخَرد با کَدک هشکَک بِ 

 خیر

 بله

 خیر
 COVID-19جاع به واحد مرتبط غیر را

، 1)داًشیار( صَر قٌاعیرکساًا هٌدکتر  ،1)داًشیار(، دکتر صدیقِ رفیعی طباطبایی2)استادیار(، دکتر حوید رحیوی2)استادیار(دکتر زّرا پَر هقدس، 1(عبداهلل کریوی )استاد کتر د

 1)استاد(، دکتر سید علیرضا فْین زاد1شیار()داًدکتر شٌْاز آرهیي

 پسشکی اصفْاىداًشگاُ علَم -2 داًشگاُ علَم پسشکی شْید بْشتی ،کَدکاى هفید هرکس تحقیقات عفًَی اطفال، بیوارستاى-1
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وَدن هشىَن ثِ ػالین شجِ ورًٍب ثِ سریبش هخظَص ایي ثیوبراى هٌشمل شذُ ٍ خَد ثیوبراى ٍ ّوراّبى ٍی هبظه  تریاش: -1

 .وٌذ. درظشبر سریبش ثب هبظه جراحی ثیوبر را ارزیبثی هیجراحی هی دَشٌذ

 ظبل  5 ظي ثبالیثرای  30ظبل، ٍ ثیششر از  4-1 ثرای 40در دلیمِ زیر یه ظبل، ثیششر از  50سؼذاد سٌفط ثیش از  :تاکی پٌِ -2

(، سبوی وبردی ٍ 5 درظٌشبیل: افز فشبرخَى ثر اظبض ظي )ووشر از یب ثیششر از هَارد زیر ٍجَد دٍ ػالهز :شاهل عالئن شَک -3

یب ثرادی وبردی ثر اظبض ظي، سبوی دٌِ ثر اظبض ظي، ّبیذَسرهی یب ّبیذرسرهی، وبّش ظغح َّشیبری، زهبى ثبزگشز هَیرگی 

 افسایش الوشبر، وبّش حجن ادرار، ًجض ثبًذیٌگ، دششی یب دَردَرا، شغرًجی شذى دَظزثیششر از دٍ ثبًیِ، 

گردد، در طَرر ًجَد اسبق ایسٍلِ فشبر هٌفی در اسبق ایسٍلِ فشبرهٌفی ثعشری هی ICUثیوبر در ٌّگبم ثعشری در  بستری : -4

ثِ فبطلِ یه هشر وََّرر ثیوبراى ثِ طَرر  اًفرادی. در طَرر ًجَد سخز ایسٍلِ گیردثب درة ثعشِ لرار هیوَدن در اسبق ایسٍلِ 

 .شًَذًگِ داری هیدر یه اسبق 

 ، سٌظین آة ٍ الىشرٍلیز ٍ ...هبیغ درهبًیاوعیصى،  : درهاى حوایتی -5

 :اختصاصیدرهاى  -6

ٍ درهبى    (ریباویرین ± ولرٍویيّیذرٍوعی +  kaletra)اظلشبهیَیر+  یضذٍیرٍظ درهبى :ICUدر هَارد بستری در  -611 

  )یب وبرثبدٌن ثعشِ ثِ ٍضؼیز ثیوبر( + ًٍىَهبیعیي + ظیذرٍفلَوعبظیي ظفبلَظذَریي ًعل ظَم :آًشی ثیَسیىی شبهل

ٍ درهبى آًشی  ( ّیذرٍوعی ولرٍویي+  kaletraدرهبى ضذٍیرٍظی )اظلشبهیَیر+  :شدید اتپٌَهًَی هتَسط در هَارد  -612

  (ًٍىَهبیعیي ±) + ظیذرٍفلَوعبظیي ظفبلَظذَریي ًعل ظَم  :ثیَسیىی شبهل

 آزیشرٍهبیعیي  ٍ درهبى آًشی ثیَسیىی شبهل ( ّیذرٍوعی ولرٍویي ± درهبى ضذٍیرٍظی )اظلشبهیَیر :در هَارد سرپایی -613

 دارٍّب در اًشْب آهذُ اظز.ز د

 :پاراکلیٌیکیافتِ ّای  -7

 در هَارد زیر:اسکي ریِ  CT اًجام -

 ریِ در ػىط لفعِ طذری ِّر ثیوبر ثب درگیری دٍ عرف 

  اًشمبلی ثِّر ثیوبر ICU 

  اظزٍ دیعشرض سٌفعی در حبل دیشرفز  ًذادُّر ثیوبر وِ ثِ درهبى ّبی اثشذایی دبظخ  

 ػىط ظیٌِ در حبل ثذسر شذى ثبشذ 

  در سوبض ثب ثیوبر لغؼی هجشال ثِ ثیوبر ػالهشذار ّرCOVID-19 

 ثیششر وِ ثیٌبثیٌی سغییرار ٍ هشؼذد ّبی دالن: شبهل   COVID-19 درگیری ثب هٌغجك گرافی ّبی یبفشِگرافی قفسِ سیٌِ : -

 ریِ دبراًشین درگیری عرف دٍ یب گردد هی دٍعرفِ گالض گراًذ طَرر ثِ درگیری ثیوبری دیشرفز ثب. وٌذ هی درگیر را ریِ هحیظ

 .شَد هی دیذُ ثٌذرر دلَر افیَشى ٍ شذیذ هَارد در ریِ وذٍرر. شَد هی دیذا

CBC  یب ٍ 2500 زیر ظبل 5 سب یىعبل ثیي ٍ 4500 زیر لٌفَظیز هیساى هبُ ًِ ظي سب:  ظي اظبض ثر لٌفَدٌی یب لىَدٌی: ٍجَد 

  دٌِ سبوی 1500 زیر آى از ثؼذ
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 بیوار هشوَل ًوًَِ گیری:-8

 .وِ ثر اظبض درٍسىل ثبال هشوَل ثعشری در ثخش ثیوبراى هشىَن ثِ ورًٍب ٍ یب آی ظی یَ هی ثبشذ یّر وَدو

فرد ًوًَِ گیر از احشیبعبر سَلیذ وٌٌذُ آئرٍظل اظشفبدُ وٌذ ٍ ثبیذ دٍ سب ظِ ػذد دظشىش  :ارسال ًوًَِ ٍ ًحَُ ًوًَِ گیری

ٍاًیلی را دظز ًوبیذ ٍ دط از اًجبم ّر یه از هرحلِ ) ًوًَِ گیری ،  اًشمبل لَلِ ّبی حبٍی هحیظ اًشمبلی ٍ اًشمبل ثِ دالظشیه 

. آى الذام وٌذ ثِ ًحَی وِ الیِ خبرجی ٍیبل ظرٍف اًشمبلی ٍ ویعِ دالظشیىی زیخ دار آلَدُ ًشَد زیخ دار( ًعجز ثِ سؼَیض

ػذد ظَاح ًبزٍفبرًصیبل ٍ اٍرٍفبرًصیبل سْیِ گردد ثِ ًحَی وِ ّر یه از هحیظ ّبی اًشمبلی حبٍی یه ػذد ظَاح چْبر 

         ارظبل   BALشَثِ ًوًَِ از آظذیرُ لَلِ اًذٍسراوئبل یب ًوًَِ از ثیوبراى ایًٌبزٍفبرًصیبل ٍ یه ػذد ظَاح اٍرٍفبرًصیبل ثبشذ. 

 .گرددهی

وَدن هشىَن ثِ ػالین شجِ ورًٍب ثِ اسبق هؼبیٌِ هخظَص ایي ثیوبراى در اٍشاًط هٌشمل شذُ ٍ   :احتیاطات در اتاق هعایٌِ -9

ثر اظبض را  احشیبعبر اظشبًذارد ٍ لغرُ ایًیس دسشه هؼبیٌِ وٌٌذُ . خَد ثیوبراى ٍ ّوراّبى ٍی هبظه جراحی هی دَشٌذ

 .وٌذجذٍل حیي هؼبیٌِ رػبیز هی

 تَصیِ ّای بْداشتی در هٌسل ٌّگام ًگْداری از بیوار هشکَک بِ ابتال کرًٍا: - 11

 ّب رػبیز ًىبر ثْذاشز فردی شبهل جذاظبزی لَازم ثْذاششی شخظی هبًٌذ هعَان ٍ حَلِ ٍ شعششَی هىرر دظز 

  هٌسل ٍ درّیس از حضَر در هراوس ػوَهیهبًذى در 

 ِطَرر سىی ثِ ّوراُ یىی از ٍالذیي لرار ثگیرد. ثیوبر در یه اسبق ث 

 .ثمیِ افراد خبًَادُ حذالل فبطلِ یه هشری ثب ٍی را رػبیز وٌٌذ 

 ِشحبر از سوبض هعشمین ثب سرٍ  شذُ ثبشذ اظشفبدُ وٌذ خَثی ثر رٍی طَرر ثعشِ هرالت وَدن از هبظه جراحی وِ ث

 ثبر هظرف دالظشیىی یب السىط اظشفبدُ وٌذ. سٌفعی، دّبًی ٍ هذفَع خَدداری وٌذ ٍ در طَرر ًیبز از دظشىش یه

 طَرر هىرر اثشذا ثب آة  شًَذ ٍ دظششَیی ٍ حوبم ثبیذ ثِ طَرر هىرر لوط هی ّبیی وِ ثِ ظغح هیس ٍ سخز ٍ ظبیر هىبى

 % درطذ ظذین ّیذَولریز شعشِ شًَذ.5/0 شاٍل( ثب غلظز ٍ طبثَى هؼوَلی ٍ ظذط ٍایشىط )آة

 ِدرجِ شعشِ  00سب  60ّبی ثیوبر ثبیذ اثشذا در ًبیلَى هحبفظ ًگْذاری شًَذ ٍ ظذط ثب آة ثب دهبی  لجبض، حَلِ ٍ هلحف

 شًَذ. در زهبى سوبض ثب لجبض شعشِ ًشذُ ثبیذ دظشىش دَشیذُ شَد.

 ثبر هظرف ثذَشذ.  بیذ فرد دیشجٌذ هحبفظ ٍ دظشىش یهآٍری الجعِ ثیوبر ث در ٌّگبم سویس وردى ظغَح ٍ یب جوغ

 دیشجٌذ هحبفظ ثبیذ هثل لجبض ّبی ثیوبر سویس شًَذ.

ظبل، ٍ  4-1ثبر در ظي ثیي  40ثبر در دلیمِ زیر یه ظبل، ثیششر از  50سٌفط سٌذ )سؼذاد سٌفط ثیش از :ّشدار عالئن  -11

ّبی ثیٌی(، وجَدی دٍر چشن ٍ  ظبل(، سٌفط ظخز )ٍجَد سَوشیذگی لفعِ ظیٌِ، ًبلِ، زًش درُ 5 ثبالیثبر در ظي  30ثیششر از 

لراری ثیش از اًذازُ، خشىی هخبط دّبى ٍ ػذم  زثبى، ًبسَاًی در خَردى یب آشبهیذى، ػذم ثرلراری ارسجبط در ٌّگبم ثیذاری، یب ثی

 د یب ست دبیذار ثرای ظِ سب دٌج رٍز، ػَد ػالئن ثؼذ از ثْجَد ًعجیدرجِ ظبًشی گرا 40اشه یب وبّش حجن ادرار، ست ثیششر از 

وٌٌذُ  شرح حبل ثیوبری زهیٌِ ای شبهل ظبثمِ ّرگًَِ ًمض ایوٌی یب هظرف دارٍّبی سضؼیفداششي : فاکتَرّای خطر -12

 .یهَی، للجی، سٌفعی، خًَی، هشبثَلّبی ولی ظبثمِ ثیوبرّبی هسهي ًظیر دیبثز، ثیوبری ،ظیعشن ایوٌی
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 :دارٍّاز د

  

* Ribavirin oral  

<47 kg:    15 mg/kg/ day-BID 

47-59:      400mg –BID 

60-73:      400mg- in the morning,    600mg- in the evening 

>73       600 mg- BID 

 

*Kaletra 

14 days to 6 months: 16 mg/kg or 300 mg/m2 (lopinavir component) orally twice a day 

6 months to 18 years: 

Based on BSA: 230 mg/m2 (lopinavir component) orally twice a day 

Maximum dose: Lopinavir 400 mg-ritonavir 100 mg orally twice a day 

Based on weight: 

Less than 15 kg: 12 mg/kg (lopinavir component) orally twice a day 

15 to 40 kg: 10 mg/kg (lopinavir component) orally twice a day 

Greater than 40 kg: Lopinavir 400 mg-ritonavir 100 mg orally twice a day 

         

*Chloroquine  

Infants and children: 

Less than 60 kg: 

First dose: 16.7 mg chloroquine phosphate/kg (10 mg base/kg) orally 

Second dose (6 hours after first dose): 8.3 mg chloroquine phosphate/kg (5 mg base/kg) orally 

Third dose (24 hours after first dose): 8.3 mg chloroquine phosphate/kg (5 mg base/kg) orally 

Fourth dose (36 hours after first dose): 8.3 mg chloroquine phosphate/kg (5 mg base/kg) orally 

Total dose: 41.7 mg chloroquine phosphate/kg (25 mg base/kg) in 3 days 

 

60 kg or more: 

First dose: 1 g chloroquine phosphate (600 mg base) orally 

Second dose (6 hours after first dose): 500 mg chloroquine phosphate (300 mg base) orally 

Third dose (24 hours after first dose): 500 mg chloroquine phosphate (300 mg base) orally 

Fourth dose (36 hours after first dose): 500 mg chloroquine phosphate (300 mg base) orally 

Total dose: 2.5 g chloroquine phosphate (1.5 g base) in 3 days 

 

 

 

 


