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ریاست محترم دانشگاه/دانشکده علوم پسشکي و خدمات تهداشتي درماني ...
ریاست محترم تیمارستان مسیح دانشوری
جناب آقای دکتر فریدون نوحي
ریاست محترم مرکس آموزشي ،تحقیقاتي ،درماني قلة شهید رجایي
موضوع :جایگاه و کاربرد آزمایشهای سرولوژی در ارتباط با تشخیص بیماری کوویذ91-
تا سالم و احترام

ثب ػٌبیت ثِ خبیگبُ فؼلی آظهبیطْبی سطٍلَغی ٍ ػسم قغؼیتی کِ زض تفسیط ًتبیح آًْب ثِ استٌبز هٌبثغ هؼتجط ٍ
اضظیبثی ّبی اًدبم ضسُ ٍخَز زاضز ٍ ّوچٌیي ثب تَخِ ثِ تَلیس ٍ ػطضِ کیتْبی تطریص سطٍلَغی (آًتی ثبزی) زض کطَض،
ضطٍضی است کبضثطز  ،هَاضز تدَیع ٍ ًحَُ تفسیط ًتبیح آى اظعطف ٍظاضت ثْساضت زضهبى ٍ آهَظش پعضکی تؼییي ٍ اظ تدَیع ٍ
کبضثطز غیطضطٍضی آًْب اظ عطیق اعالع ضسبًی فؼبل ٍ اًدبم اقساهبت ًظبضتی زاًطگبّْبی ػلَم پعضکی ،پیطگیطی ثؼول آیس.
ّوبًگًَِ کِ هستحضط هی ثبضیس پبسد َّهَضال سیستن ایوٌی اًسبى ،کِ اظ عطیق تَلیس ٍ تطضح آًتی ثبزی
اذتصبصی ثب ػَاهل یوبضیعا هقبثلِ هیکٌسٌَّ ،ظ ثِ ذَثی ٍ ثِ عَض کبهل ضٌبذتِ ًطسُ است ٍ الظم است ًِ تٌْب زضتدَیع
آظهبیطْبی هطتجظ ثب آى ،ثلکِ زض گعاضش ٍ تفسیط ًتبیح آظهبیطگبّی ،هالحظبت ٍ العاهبتی ضػبیت ضًَس.
 .1استفبزُ اظ آظهبیطْبی سطٍلَغی زض تطریص ٍ تحقیقّ ،ط زٍ ،هستلعم زض زستطؼ قطاض گطفتي کیت ّبی هؼتجط ٍ
صحِ گصاضی ضسُ ( ) Validatedاست کِ هدَظّبی قبًًَی ازاضُ کل تدْیعات پعضکی سبظهبى غصا ٍ زاضٍ ضا
زضیبفت کطزُ ثبضٌس .تب ظهبًی کِ کیتْبی سٌدص آًتی ثبزی ثب ثطچست  ،IVDهدَظ قبًًَی تَلیس ٍ ػطضِ زضیبفت
ًکطزُ ثبضٌس ،استفبزُ اظ کیتْبیی کِ زاضای ثطچست  RUOیب ّ IUOستٌس ،ثب ضػبیت کلیِ اصَل تضویي کیفیت ٍ
کٌتطل کیفی ،زض آظهبیطگبّْبی پعضکی هدبظ هی ثبضس.
 .2اظ آًدب کِ ایي گطٍُ اظ آظهبیطْب ثِ زلیل تبذیطی ثَزى پبسد سیستن ایوٌی ٍ ّوچٌیي احتوبل تفبٍت پبسد اظ یک
فطز ثِ فطز زیگط (ثَیػُ ثِ زلیل هتغیطّبیی هثل سي ،ضست ثیوبضی ٍ غیطُ) ،آظهبیطْبی سطٍلَغی ًوی تَاًٌس ثِ
تٌْبیی ثطای تطریص ٍ هسیطیت ثبلیٌی هَضز استفبزُ قطاض گیطًس.
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 .2.1پبسد سیستن ایوٌی ثسى زض ٍاکٌص ثِ ػفًَتْبی ٍیطٍسی ،اظ خولِ ػبهل ثیوبضی  ،COVID-19تبذیطی است.
ثٌبثطایي ًتیدِ هٌفی آظهبیطْبی سطٍلَغی ،ػفًَت  COVID-19ضا ضز ًویکٌس (احتوبل هٌفی کبشة) .ایي
هسئلِ ثغَض اکیس زض تفسیط ًتبیح هطثَط ثِ افطازی کِ زض توبؼ ٍ هَاخِْ ثب ٍیطٍؼ قطاض زاضتِ اًس ثبیس هَضز
تَخِ قطاض گیطز .ثِ هٌظَض ضز ػفًَت زض چٌیي افطازی ،ثبیس اًدبم آظهبیطْبی پیگیطاًِ ثب استفبزُ اظ ضٍضْبی
تطریص هَلکَلی ٍ سبثقِ اثتال ٍ یب هَاخِْ ثب فطز یب افطاز ثیوبض ،هس ًظط قطاض گیطًس.
 .2.2اظ آًدب کِ افطاز حبهل ٍیطٍؼ ،زض سیط ػفًَت ٍ ثیوبضی ،هی تَاًٌس ّن پبسد آًتی ثبزی هٌفی ٍ ّن هثجت
زاضتِ ثبضٌسً ،تبیح آظهبیص آًتی ثبزی ًجبیس ثطای تؼییي ٍ اػالم ٍضؼیت ػفًَت ( )Infection stateهَضز
استفبزُ قطاض گیطًس (احتوبل هثجت ٍ هٌفی کبشة).
 .2.3ثب تَخِ ثِ ایٌکِ اظ عطیق آظهبیص ًوًَِ ّبی سطهی آضضیَی هطثَط ثِ هبّْب پیص اظ ضیَع ػفًَت COVID-
 ،19هطرص ضسُ است کِ سبیط کَضًٍبٍیطٍسْب هوکي است ثبػث ًتبیح هثجت آظهبیص سطٍلَغی ضًَس ،ایي
احتوبل ٍخَز زاضز کِ ًتیدِ هثجت یک فطز ًبضی اظ ػفًَت فؼلی ٍ یب قسیوی ثب کَضًٍبٍیطٍسْبیی ثِ غیط اظ
 COVID-19ثبضس (احتوبل هثجت کبشة).
 .2.4تب تَلیس ٍ ػطضِ کیت ّبی تطریص سطٍلَغی هؼتجط ،کِ هجتٌی ثط خستدَ ٍ اًساظُ گیطی آًتی ثبزی یب آًتی
ثبزیْبی هطتجظ ثب ػبضی ضسى فطز اظ ٍیطٍؼ ٍ ایدبز ایوٌی حفبظت کٌٌسُ ثبضٌس (هثل ًقطی کِ آًتی ثبزی
ػلیِ آًتی غى سغحی ّپبتیت  Bزض ػفًَت ثب ایي ٍیطٍؼ زاضز) ،آظهبیطْبی سطٍلَغی هیتَاًٌس ثِ
هٌظَضکوک ثِ تطریص ٍ ثَیػُ ثطای تحقیقبت سطٍاپیسهیَلَیک زض هَضز عغیبى ّبی خبضی ٍ ّوچٌیي زض
ثطضسی ّبی گصضتِ ًگط ثطای تؼییي ًطخ حولِ ( ٍ )Attack Rateضست یک عغیبى هَضز استفبزُ قطاض
ثگیطًس.
 .2.5زض صَضتیکِ ًتیدِ آظهبیص تطریص هَلکَلی هٌفی ثبضس ٍلی یک اضتجبط اپیسهیَلَغیک قَی ثِ ّوطاُ ػالئن ثبلیٌی
هثجت زض یک هَضز اثتالی احتوبلی ٍخَز زاضتِ ثبضس ،اذص ًوًَِ ّبی سطهی زضهطحلِ حبز ثیوبضی ٍ زض زٍضُ
ًقبّت ،زض صَضت زستطسی ثِ آظهبیص سطٍلَغی هؼتجط ،هیتَاًس اظ تطریص ثیوبضی کٍَیس 19-پطتیجبًی کٌس.
 .2.6زض حبل حبضط سبظهبى خْبًی ثْساضت استفبزُ اظ ٍسبیل تطریص سطیغ یب ضپیس تست ضا ثطای استفبزُ زض تطریص ٍ
هطاقجت اظ ثیوبضاى تَصیِ ًویکٌس.
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 .3استفبزُ اظ زازُ ّب ٍ اعالػبت آظهبیطگبّی ،اظ خولِ ًتبیح آظهبیطگبّی سطٍلَغی زض ثطًبهِ ّبی "ثبظگطت ثِ کبض"
اصٌبف ٍ هطبغل هرتلف ،تبثغ العاهبت ٍ خعئیبت ایي ثطًبهِ ّب ذَاّس ثَز.
 .4آظهبیطگبّْبی پعضکی زض صَضت پصیطش ٍ اًدبم آظهبیطْبی سطٍلَغی هلعم ثِ ضػبیت هَاضز ظیط ّستٌس:
 .4.1آظهبیطگبّْبی پعضکی فقظ هدبظ ثِ استفبزُ اظ کیتْبی هَضز تبئیس ٍظاضت ثْساضت زضهبى ٍ آهَظش پعضکی
هی ثبضٌس.
 .4.2آظهبیطگبّْبی پعضکی هلعم ثِ ضػبیت تؼطفِ ّبی هصَة هیجبضٌس ٍ تب ظهبى تصَیت ٍ اثالؽ کس هلی ٍ تؼطفِ
اذتصبصی ،فقظ هدبظ ثِ استفبزُ اظ کس هلی ( 883728سبیط آظهبیص ّبی سطٍلَغی ٍ ایوًََلَغی کِ زض
فْطست ذسهبت هطرص ًطسُ اًس) ّستٌس.
 .4.3ثب تَخِ ثِ ایٌکِ ثسٍى زستطسی ثِ سَاثق ٍ اعالػبت ثبلیٌی ٍ ّوچٌیي ًتیدِ آظهبیطْبی اذتصبصی ،تفسیط
صحیح ٍضؼیت ثبلیٌی ٍ اثتالی ثیوبضاى ٍ سبیطهتقبضیبى ،ثط اسبؼ ًتبیح آظهبیص سطٍلَغی ثِ تٌْبیی هوکي
ًیست ،آظهبیطگبّْبی پعضکی ثبیس ضوي ذَززاضی اظ تَصیِ ّب هستقین ٍ تفسیطّبی احتوبلی کِ هوکي است
ثیوبضاى ضا گوطاُ ًوبیس ،زض ثطگِ ًتبیح آظهبیطْبی سطٍلَغی هحسٍزیتْبی شکط ضسُ زض ثٌس  2ضا ثصَضت ظیط
زضج ًوبیٌس:


آظهبیص سط ٍلَغی ثب استفبزُ اظ کیتْبی زاضای هدَظّبی قبًًَی ازاضُ کل تدْیعات پعضکی سبظهبى غصا ٍ
زاضٍ اًدبم ضسُ است.



اظ آًدب کِ ثؼضی اظ افطاز زض هَاخِْ ثب ٍیطٍؼ ػبهل کٍَیس 19-قبزض ثِ تَلیس آًتی ثبزی قبثل سٌدص
ًیستٌس ٍ ّوچٌیي ثِ زلیل تبذیطی ثَزى پبسد سیستن ایوٌیً ،تبیح آظهبیطْبی سطٍلَغی ًوی تَاًٌس
ثِ تٌْبیی ثطای تطریص ثیوبضی ٍ هسیطیت ثبلیٌی آى هَضز استفبزُ قطاض گیطًس .ثِ هٌظَض ضز ػفًَت زض
چٌیي افطازی ،ثبیس ضوي استفبزُ اظ آظهبیطْبی پیگیطاًِ ثب استفبزُ اظ ضٍضْبی تطریص هَلکَلی ،ثِ
ٍخَز سبثقِ اثتال ٍ هَاخِْ ثب افطاز ثیوبض ٍ ،یب ّط زٍ ،تَخِ ضَز.



پبسد هثجت آًتی ثبزی هوکي است ًطبًِ هصًَیت زض ثطاثط ٍیطٍؼ ٍ یب ایوٌی پبیساض زض ثطاثط اثتالی هدسز
ثِ آى ًجبضس.



ًتبیح هثجت آظهبیص سطٍلَغی هوکي است ًبضی اظ ػفًَت فؼلی ٍ یب قسیوی ثب کَضًٍبٍیطٍسْبیی ثدع ػبهل
 COVID-19ثبضس.
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ذَاّطوٌس است زستَ ض فطهبئیس هطاتت ثِ کلیِ آظهبیطگبّْبی پعضکی ،اػن اظ زٍلتی ٍ ذصَصی ،ثغَض هَثط اعالع
ضسبًی ضسُ ٍ هسیطیت اهَض آظهبیطگبّْبی زاًطگبُ ثط استفبزُ ثدب ٍ صحیح اظ آظهبیطْبی سطٍلَغی ًظبضت ًوبیٌس .ثسیْی است
زض صَضت ّط گًَِ تغییط زض خبیگبُ آظهبیطْبی سطٍلَغی ٍ یب ضاّجطزّبی ٍظاضت هتجَع هطاتت ثِ استحضبض ذَاّس ضسیس.

