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سرماخوردگ یدر حال شابهنتوان یمکرونا و ساده یکه  ستند. به  یزیمتما بیماریهای اماکند،  جادیا ید عالئم م ه

 نیهمچنکرونا  نادر است. یتب است که در افراد مبتال به سرماخوردگکرونا عالئم  نیتر عیاز شا یکیعنوان مثال 

 مقاله نیا در دارد. یشببتریب دیشببود و خ ر عوارش شببد یم ینسبببت به سببرماخوردگ یباعث عالئم متنوع تر

کرونا می پردازند، همچنین در روزهایی و  عیشا یعالئم سرماخوردگ نیبه تفاوت ب همکاران ما در آزمایشگاه نیکو

استفاده  ازسرویس خدماتی جوابدهی آنالینمراجعه به آزمایشگاه  که به کرونا مبتال شده اید می توانید بدون

 کنید.

 قیو از طر آیند یم به وجود یتنفسبب روسیو کی جهیدارند. هر دو در نت ییشببباهت ها  کروناو  یسببرماخوردگ

سیق ر سترش م گریبه فرد د یاز فرد ات تنف ست که به  نی. با اابندی یگ ش ادیحال، مهم ا شته با که آنها  دیدا

 هستند. از هم متفاوت

 شود؟ یو چگونه درمان م ابدی یچگونه گسترش م ست،یچ روسیکرونا و

س یماریب ککرونا ی سر یتنف ست که در اثر عفونت با و یم  نیشود. معموالً ب یم جادیا SARS-CoV-2 روسیا

صله  کیکه در تماس نزد یافراد ستند )در فا س قیاز طر روسیشود. و یمتر( پخش م 2ه شر  یق رات تنف منت

ق رات  نیشود. ا یمنتشر م یفرد ندنآواز خوا ایسرفه، ع سه، صحبت کردن  دن،یشود که هنگام نفس کش یم

س ح  یاگر فردهمچنین استنشاق شوند.  ای ندیایهستند فرود ب یکیکه در نزد یفرد ینیب ایتوانند در دهان  یم

، در معرش خود را لمس کند یچشببم ها ای ینیدهان، بلمس کند و سبب س را آن  یرو روسیو یحاو یشبب ای

 ویروس کرونا قرار می گیرد.

ستگ کروناعالئم  نیتر عیشا سرفه و خ س یتب،  ست. اما ب شانه ها یاریا وجود  زین گرید یاحتمال یاز عالئم و ن

 دارد.

ست. برخ دییتا کرونادرمان  یبرا ریویبه نام رمدس یروسیضد و یدارو کیحال حاضر تنها  در از داروها  یشده ا

سه  یرا برا یمجوز استفاده اض رار جهانی یکمک کنند. سازمان غذا و دارو کروناممکن است به کاهش شدت 

 صادر کرده است.را  19-دیواکسن کوو

 چیست؟ در مقایسه با سرماخوردگی کروناتفاوتهای 

 بیماری و ناقل بودن تر یدوره طوالن 

 عالئم متنوع تر 

 شتریب ریو مرگ و معوارش  خ ر 
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 چیست؟ یسرماخوردگ عالئم

 آب ریزش بینی 

 ع سه  

 گلودرد 

 ییایحس بو کاهش  

 سرفه 

 یخستگ 

 رخ دهد.  زین کروناتواند در افراد مبتال به  یعالئم م نیا

 چیست؟ کروناعالئم 

 تب 

 نفس یتنگ 

 خشک سرفه 

 یخستگ 

 سردرد 

 بدن ای یعضالن درد 

 حس بویایی و چشاییدست دادن  از 

 تهوع 

 اسهال 

س ش نیاز ا یاریب سرماخوردگ ،یعالئم از جمله تب، درد بدن، و عالئم گوار ستند. نادر  یدر   شتریب این عالئمه

 .هستندمانند آنفلوانزا  گرید یروسیو یماریب کی ایکرونا  جهینت

 عبارتند از: کرونا عیاز عالئم کمتر شا گرید یبرخ ،یگفته سازمان بهداشت جهان به

 یپوست بثورات 

 یصورت ملتحمه 

 لرز 

 جهیسرگ 
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 یافسردگ ایاض راب،  ،یریپذ کیتحر 

 در خواب اختالل 

 :یدیکل یتفاوت ها

 .هستندمتفاوت  نیز، و درمان در نحوه گسترش، شدت یسرماخوردگو   کرونابر داشتن عالئم مختلف،  عالوه

 :انتقال

 افراد. ابدی یگسترش م یتنفس یتماس با ق ره ها قیاز طر میشوندکرونا و  یکه باعث سرماخوردگ ییها روسیو

سرفه  نیتوانند ا یم سه،  شاق کنند. اگر فرد ایق ره ها را پس از ع  ستن را  روسیو یحاو یق ره ها یگفتگو ا

 شود. بیماراستنشاق کند، ممکن است 

سرماخوردگ ییها روسیو ش یساعت بر رو 24توانند حدود  یشوند م یم یکه باعث  ست ها  اء،یس وح، ا و د

 قیعمدتاً از طرویروس کرونا ،  (CDCها ) یماریب یریشبببگیحال، به گزارش مرکز کنترل و پ نیزنده بمانند. با ا

 .ابدی یگسترش م مبتال است، روسیوبه که  یبا کس کیتماس نزد

 :شدت

سرماخوردگ یاکثر افراد سط را تجربه م فیشوند عالئم خف یم یکه دچار  س س در  یتا متو روز  1۰–۷کنند و 

 .ابندی یبهبود م

. پزشببکان به طور مبتال شببوندعفونت گوش  ای تزینویمانند سبب هیثانو یاز افراد ممکن اسببت به عفونت ها یبرخ

دارند ممکن است  یتر فیضع یمنیا ستمیکه س یکنند. افراد یدرمان م کیوتیب یرا با آنت بیماریها نیمعمول ا

 .شوندپنومونی مبتال مانند ی تر یعوارش جد به

سهاحال،  نیا با سئول ب رینوویرو سالم خود محدود  یسرماخوردگ شتریکه م ساالن  ستند، معموالً در بزرگ ها ه

 .از بین میروند یگونه درمان خاص چیکه بدون ه یمعن نیهستند، به ا شونده

سببازمان دارد. به گزارش  ینسبببت به سببرماخوردگ دیعالئم و عوارش شببد جادیا یبرا یشببتریخ ر ب کرونا ،اما

 بهداشت جهانی:

 ابندی یبهبود م مارستانیبدر بدون درمان  کرونادرصد از افراد مبتال به  8۰

 دارند یدرمان ژنیبه اکس ازیشوند و ن یم ماریبه شدت ب کروناافراد مبتال به  1۵٪
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 دارند ژهیو یبه مراقبت ها ازیشوند و ن یم ماریبه شدت ب کرونادرصد از افراد مبتال به  ۵ حدود

 باشد: ریتواند شامل موارد ز یم کرونا عوارش

 حاد یتنفس یسترسسندرم د 

 سیس س 

 یترومبوامبول 

دهد که عالئم  یرخ م یشوند که زمان یم کروناسندرم پس از  ای «یطوالن کووید»دچار  نیاز افراد همچن یبرخ

 ماه ها به درازا بکشد. ایآن ها هفته ها 

 :درمان

ست  کرونادرمان  شد. پزشکان ممکن ا ست متفاوت با سته به عالئم فرد ممکن ا شهای درمانی زیر ب ستفاده از رو ا

 کنند:

  مانند  روس،یضد و یداروهاتجویزremdesivir 

  زامتازونگمانند د ،یدیاستروئ یداروهاتجویز 

 یمونوکلون یها یباد یآنت 

 کمک به تنفس تعبیه ونتیالتور برای 

ممکن  دیموثر جد یدرمان ها نیدر حال انجام اسبببت، بنابرا کرونا یدرمان ها گرید یبرا ینیبال یها شیآزما

 یریجلوگشببدید و مرگ  یماریممکن اسببت از ب کرونا یواکسببن ها ن،یشببوند. عالوه بر ا داریپد ندهیاسببت در آ

 کنند.

آنتی و  نوفنیمامانند اسبببتبرخی مسبببکن ها حال،  نیوجود ندارد. با ا سببباده یسبببرماخوردگ یبرا یدرمان چیه

 در درمان موثر باشند.، ممکن است هیستامین ها

 ؟را از هم تشخیص دهید کروناسرماخوردگی و  دیتوان یچگونه م

از هم  کروناو  یسرماخوردگتشخیص  یبرا یراه قابل اعتماد چیتا متوسط دارند، ه فیکه عالئم خف یافراد یبرا

 وجود ندارد.

 :باشند عبارتند از کرونابه نفع ابتال به تواند  یکه م ییاز نشانه ها یبرخ

 لرز ای تب 
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 خشک سرفه 

 نفس یتنگ 

برای  جه،یباشبببد. در نت یگرید یماریب ایعفونت  ای ،تواند نشبببان دهنده آنفوالنزا یم نیحال، تب همچن نیا با

 ضروری است. PCRتشخیص ق عی انجام تست 

CDC  صیه میکند سرفه  یعالئم یفرد اگرتو ست دادن  ایمانند تب،  شد،  حس بویایی و چشایی رااز د شته با دا

 :اقدامات زیر را انجام دهد

 در خانه قرن ینه کردن خود 

  جدااستفاده از اتاق خواب و حمام در صورت لزوم ، دهخانوا هیکردن خود را از بقجدا 

 دهد یو دهان را پوشش م ینیماسک صورت که ب دنیپوش 

 ستن صابون ب ش ست ها به طور منظم با  ستفاده از  ژهیبه و ه،یثان 2۰ه مدت د سه، ا سرفه، ع  پس از 

 دست زدن به غذا ایحمام، 

 هادرب گیره، مانند دستمیشودلمس اغلب که  یکردن س وحعفونی کردن و ضد زیتم 

 پزشک کیبر عالئم و تماس با  نظارت 

 دیبا باشد کرونانشانه تواند  یکه م یدارند در صورت داشتن هر گونه عالئم یا نهیزم بیماریکه  یافراد 

 .دیریبا پزشک تماس بگ

 ریغ ای دیعالئم شبببد ایهسبببتند و  ناخوشروز  1۰از  شیب یکه برا یمبتال به عالئم سبببرماخوردگ افراد 

 باشند. یبه دنبال مشاوره پزشک دیبا زیکنند ن یمعمول را تجربه م

 باشد: یپزشک ی فوریبه دنبال مراقبت ها ریاز عالئم ز کیدر صورت ابتال به هر  دیفرد با

 نفس یتنگ 

 در قفسه سینه فشاراحساس   ای نهیمداوم قفسه س درد 

 گیجی 

 ماندن داریدر ب یناتوان 

 دیسف ای یصورت آب ای لب 

 :یریشگیپ
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 ییهاتیبه فعال دیتوانیم د،یشده باش نهی. اگر به طور کامل واکسدیکن افتیرا در کرونادر صورت امکان، واکسن 

فاصله  تیرعا ایماسک  دنیاز جمله ن وش د،یبازگرد د،یاقادر به انجام آن نبوده یریگهمه لیکه ممکن است به دل

 االجرا باشد.( الزم قانونکه طبق  یمگر در موارد ) ی یدر هر شرا یاجتماع

 روسیاستاندارد، خ ر ابتال به و یاطیاقدام احت نیچند تیبا رعا دیتوان یم ،را دریافت نکرده اید کروناواکسن  اگر

سرماخوردگ کروناکه باعث  ییها شان م قاتی. تحقدیشوند را کاهش ده یو آنفوالنزا م ی،  از  یرویدهد که پ ین

صله گذار نیا صل  یاجتماع یاقدامات، مانند فا شدن طول ف ست به کوتاه  صورت، ممکن ا سک  ستفاده از ما و ا

 آنفوالنزا و کاهش تعداد افراد مبتال  کمک کند.

 و آنفوالنزا عبارتند از: ی، سرماخوردگ کروناکاهش خ ر ابتال به  یاستاندارد برا یاطیاحت اقدامات

  فاصله گذاری اجتماعی و فاصله گرفتن از افراد خانواده 

 دشوار است یکیزیف یکه دور ییو در مکان ها یعموم اماکنماسک صورت در  دنیپوش 

 فیضع هیتهو ایشلوغ  یمکان هاحضور در از  اجتناب  

 منزل یداخل یفضاها یاز شلوغ زیپره 

 هستند که ناخوش یاز تماس با افراد اجتناب 

 ستن صابون به مدت حداقل  ش ست ها با آب و  ستفاده از  هیثان 2۰د ضد عفونیبه طور منظم و ا  ژل 

 که آب در دسترس نباشد یکننده دست در صورت

 سرفه ایدر هنگام ع سه  ینیدهان و ب پوشاندن 

 چشم، و دهان ،ینیاز دست زدن به ب اجتناب 

 یکیبرق، لوازم الکترون یدهایدرها، کل رهیکردن س وح با لمس باال مانند دستگ یکردن و ضد عفون زیتم 

 شخوانیو پ

 یریجلوگ زیندیگر  یها روسیاز گسببترش و میشببوند ویروس کرونااز گسببترش  مانعکه  ییاز راه ها یاریبسبب

 خواهند کرد.

 منابع:

https://www.medicalnewstoday.com/ 

https://intermountainhealthcare.org/ 

https://www.medicalnewstoday.com/
https://intermountainhealthcare.org/
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9%88D7%A8%D9%86%D9%88%D1%B8%D9%https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A

_9%85D1%B8%AF%D8%D9%86%D3%B8%_%D3B8%D9%88%D1%B8%C%D8%DB%

2C_%DB%B8%DB3%B8%D9%81%D9%86%AA%D8%AF_%D8%D7%A8%AD%D8%D% 

https://en.wikipedia.org/wiki/Rash 
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