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تــب یــا لــرز، ســرفه، کوتاهی یــا اشــکال در تنفس، خســتگی، 
ــت  ــردرد، از دس ــدن، س ــی در ب ــا درد عموم ــی ی درد عضالن
دادن حــس چشــایی یــا بویایــی کــه بــه تازگــی بــروز کــرده 
ــا  ــوع ی ــی، ته ــزش بین ــا آبری ــی ی ــودرد، گرفتگ ــد، گل باش
اســتفراغ و اســهال، لیســت عالئــم احتمالــی ابتــال بــه کوویــد 

می باشــد.   19
ــرار  ــس از ق ــا 14 روز پ ــد 2 ت ــاری می توان ــن بیم ــم ای عالئ
گرفتــن در معــرض ویــروس بــروز کنــد و ممکن اســت خفیف 
ــه نظــر می رســد پیامدهــای بیمــاری در  ــا شــدید باشــد. ب ت
ــد،  ــه ای شــدید دارن ــرادی کــه بیمــاری زمین ســالمندان و اف

ــت شــدیدتر اســت. ــه و دیاب ــب، ری ماننــد بیماری هــای قل
ــس، درد  ــکال در تنف ــد: اش ــی مانن ــروز عالئم ــورت ب در ص

پایــدار یــا فشــار در قفســه ســینه، احســاس گیجــی، ناتوانــی 
در بیــدار شــدن یــا بیــدار مانــدن، کبــودی لب هــا یــا صــورت 
و یــا هــر عالمتــی کــه موجــب ناراحتــی در فــرد گــردد، بایــد 

بالفاصلــه بــا اورژانــس تمــاس بگیریــد.

آزمایش های تشخیصی 

دو نوع آزمایش در رابطه با کووید 19 در دسترس است:
1- آزمایــش شــاخص وجــود عفونــت در حــال حاضــر 

ویروســی(  )آزمایــش 
2- آزمایــش نشــاندهنده ابتــال بــه عفونــت، در روزهــای 

آنتی بــادی( )آزمایــش  گذشــته 
بــرای تشــخیص اینکــه شــما در حــال حاضــر مبتال بــه عفونت 

 آنچه در مورد آزمایش ها باید بدانید

ویروس کرونا
معاونت دانشجویی

مرکز بهداشت و سالمت



ــا  ــود، ام ــام می ش ــروس انج ــش تشــخیص وی هســتید، آزمای
ــب  ــد. اغل ــش ندارن ــن آزمای ــام ای ــه انج ــاز ب ــراد نی ــه اف هم
ــدون  ــد و ب ــف می گیرن ــورت خفی ــه ص ــاری را ب ــراد، بیم اف
ــه  ــاز ب ــد و نی ــود می یابن ــزل بهب ــکی در من ــت پزش مراقب
ــانی  ــورد کس ــری در م ــد. تصمیم گی ــش ندارن ــام آزمای انج
ــر  ــای نظ ــر مبن ــد، ب ــش را بدهن ــن آزمای ــت ای ــه می بایس ک
ــا ســالمت اســت. اگــر شــما عالئمــی از  مســئوالن مرتبــط ب
ــا  ــدا ب ــد، ابت ــش دهی ــد آزمای ــد و می خواهی ــد 19 داری کووی

ــد. پزشــک خــود مشــورت نمایی
وجــود  لحــاظ  از  را  شــما  خــون،  آنتی بــادی  آزمایــش 
ــد  ــان می ده ــد و نش ــرار می ده ــی ق ــورد بررس ــادی م آنتی ب
کــه شــما قبــال مبتــال بــه کوویــد 19 شــده اید یــا خیــر. در 
حقیقــت، آزمایــش آنتی بــادی ممکــن اســت قــادر بــه نشــان 
دادن عفونــت فعلــی در شــما نباشــد، زیــرا 3-1 هفتــه بعــد از 

ــود. ــد می ش ــدن تولی ــادی در ب ــت، آنتی ب عفون
ــدن  ــه ب ــه مقابل ــه ب ــتند ک ــی هس ــا پروتئین های آنتی بادی ه
ــل ابتــالی  ــد در مقاب ــد و می توانن ــت کمــک می کنن ــا عفون ب
ــا در  ــازی( ام ــد )ایمنی س ــه کنن ــت مقابل ــه عفون ــدد ب مج
مــورد بیمــاری کرونــا، هنــوز مشــخص نیســت کــه آیــا وجــود 
آنتی بــادی علیــه ویــروس، می توانــد فــرد را در مقابــل 
ابتــالی مجــدد بــه عفونــت حفاظــت کنــد؟ و ایــن حفاظــت 
چــه مــدت ادامــه خواهــد داشــت؟ تحقیقــات در ایــن مــورد 
ــر بیمــاری هــم مختــص همــان  ــادی ه ــی ب ــه دارد. آنت ادام
ــادی ســرخک، فــرد  ــه عنــوان مثــال آنتی ب بیمــاری اســت، ب
ــه  رادر مقابــل ســرخک مقــاوم می کنــد و اگــر فــرد مبتــال ب

ــدارد. اوریــون شــود، هیــچ تاثیــری در ایمنــی بــدن او ن

نتایج آزمایش 

 تشخیص ویروس

ــی  ــت باشــد، م ــروس شــما مثب ــش تشــخیص وی ــر آزمای اگ
بایســت اقدامــات مراقبتــی را انجــام دهیــد. امــا اگــر نتیجــه 
ــان  ــما در زم ــال دارد، ش ــد احتم ــی باش ــما منف ــش ش آزمای
ــت  ــه عفون ــل اولی ــا در مراح ــوده و ی ــال نب ــری مبت نمونه گی
ــما  ــت ش ــده تس ــد روز آین ــت در چن ــن اس ــد و ممک بوده ای
مثبــت شــود. بــه عبــارت دیگــر نتیجــه تســت منفــی بــه ایــن 
معنــی اســت کــه شــما در زمــان انجــام نمونه گیــری مبتــال 
ــرای عــدم ابتــالی شــما در روزهــای  نبوده ایــد و تضمینــی ب

آینــده نخواهــد بــود. 

آزمایش آنتی بادی

مثبــت بــودن نتیجــه آزمایــش بدیــن معنــی اســت کــه شــما 
ــی  ــد ناش ــر می توان ــن ام ــه ای ــد، ک ــدن داری ــادی در ب آنتی ب
از کرونــا ویــروس )عامــل بیمــاری کوویــد 19( و یــا عفونــت 
ناشــی از ویروســی از همــان خانــواده کرونــا ویــروس )ماننــد 
نوعــی کــه موجــب ســرما خوردگــی می شــود(، باشــد. 
آزمایــش آنتی بــادی در تشــخیص بیمــاری فعــال کوویــد 19 
ــادی  ــش آنتی ب ــر، آزمای ــارت دیگ ــه عب ــه کار رود. ب ــد ب نبای
ــات  ــر را اثب ــال حاض ــما در ح ــودن ش ــار ب ــد بیم نمی توان
کنــد. در مــورد نتیجــه آزمایــش بــا پزشــک مشــورت کنیــد، 
ــرای  ــری ب ــی دیگ ــات تکمیل ــت آزمایش ــن اس ــک ممک پزش

ــودن آزمایــش اول انجــام دهــد.  ــات درســت ب اثب
توجــه بــه ایــن نکتــه مهــم اســت کــه نتیجــه آزمایــش کووید 
ــدون در نظــر گرفتــن  ــا منفــی باشــد، ب شــما اگــر مثبــت ی
ــرای  ــی ب ــات محافظت ــش، شــما می بایســت اقدام ــوع آزمای ن

ــد. ــه کار ببری محافظــت از خــود و دیگــران را ب
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