
 
 

 
 »)یبوچ تابن بآ شیامزآ( Lolli-Test« دروم رد یمومع تاعالطا

 
 ،زیزع نیدلاو

 
 دودحم و SARS-CoV-2 ھب یلامتحا یالتبا دراوم ماگنھدوز صیخشت روظنم ھب ،کاپ دیع تالیطعت زا سپ ھلصافالب
 نلافتسو-نیاردرون تلایا طسوت Siemens Healthcare GmbH تکرش یصخش یاھشیامزآ ،اھنآ شرتسگ ندرک
 سرادم رد اھشیامزآ نیا ھنیھب ماجنا ھک تسا هاگآ شزومآ و سرادم ترازو .تفرگ رارق سرتسد رد سرادم یمامت رد
  .دوب دھاوخن ھنیھب اھنآ ماجنا هوحن لیلد ھب ییانثتسا و ییادتبا

 
 شزومآ و سرادم ترازو ،تسا دوجوم سرادم رد رضاح لاح رد ھک یصخش یاھشیامزآ ھیھت تازاوم ھب ،نیاربانب
 ،ھتشذگ هام دنچ یط .تسا هدرک یسررب انورک سوریو شیامزآ یارب ار ھسردم و کدوک ،نس اب بسانتم لح هار کی
 شور نیا .تسا هداد ھعسوت رتگرزب یاھهورگ رد ناکدوک رد هدافتسا یارب شیامزآ شور کی نلک هاگشناد کینیلک
 ھتفرگ رارق سرتسد رد ییانثتسا و ییادتبا سرادم رد هدافتسا یارب نونکا و هدش یسررب یجنسناکما رظن زا شیامزآ
 .تسا

 
 یرامیب اب هزرابم یارب یمادقا ناونع ھب ،2021 لیروآ 22 بوصم تنوفع ربارب رد تظفاحم نوناق ھب انب لاردف تلود
-نیاردرون رد .دنوش شیامزآ ھتفھ رد راب ود دیاب نازومآ شناد ھک تسا هدرک ینیب شیپ روط نیا سرادم یارب ریگ ھمھ
 لیروآ 12 بوصم انورک زا تبقارم لمعلاروتسد ساسا رب شیامزآ ود سرادم رد ھتفھ رھ رضاح لاح رد نلافتسو

  .دوشیم ماجنا 2021
 Lolli-Test« زا هدافتسا اب دوخ یریگدای هورگ رد راب ود یاھتفھ ییانثتسا و ییادتبا سرادم رد نازومآ شناد نیاربانب
 ماجنا .دنوشیم شیامزآ انورک سوریو ھب التبا رظن زا تسا هداس قازب شیامزآ کی ھک ،»)یبوچ تابن بآ شیامزآ(
 بوچ کی ھیناث 30 تدم ھب نازومآشناد راک نیا یارب :تسا وا نس و کدوک بسانم و ناسآ یبوچ تابن بآ شیامزآ
 ناونع ھب و هدش یروآعمج فرظ کی رد یریگدای هورگ رد ناکدوک ھیلک یریگھنومن یاھبوچ .دنکمیم ار یریگھنومن
 .دوشیم یبایزرا PCR شور زا هدافتسا اب هاگشیامزآ رد زور نامھ )»هورگ« حالطصا ھب( سانشان یھورگ ھنومن کی
 شیامزآ زا رتدوز یلیخ PCR شیامزآ اب ،نیا رب هوالع .دنکیم نیمضت ار نانیمطا لباق رایسب شیامزآ ھجیتن شور نیا

  .دوشیم هداد صیخشت یرتشیب تعرس اب تیارس رطخ نیاربانب داد صیخشت ار کدوک رد یلامتحا تنوفع ناوتیم عیرس
 

 ؟دتفایم یقافتا ھچ دشاب یفنم یھورگ شیامزآ کی ھجیتن رگا •
-SARS شیامزآ ھجیتن ھک تسا نیا نآ یانعم و تسا یفنم هرمزور یگدنز رد یھورگ شیامزآ ھجیتن نیرتلمتحم

Cov-2تفایرد ھسردم زا یاھیعالطا ھنوگ چیھ تروص نیا رد .تسا هدوبن تبثم هورگ نیا ناکدوک زا کی چیھ 
 .تفای دھاوخ ھمادا نآ لومعم لکش ھب بوانتم سیردت .دینکیمن

 
  ؟دتفایم یقافتا ھچ دشاب یفنم یھورگ شیامزآ کی ھجیتن رگا •

 دروم هورگ رد رفن کی لقادح SARS-Cov-2 شیامزآ ھجیتن ھک تسا ینعم نیا ھب یھورگ شیامزآ ھجیتن ندش تبثم
 قیرط زا ھلصافالب ھسردم ،تلاح نیا رد .دھدیم عالطا ھسردم ھب هاگشیامزآ تروص نیا رد .تسا هدش تبثم شیامزآ

 تسا نکمم ،ینامزاس لیالد ھب ،لاح نیا اب .درک دھاوخ علطم ار ھطوبرم نادنزرف نیدلاو ،هدش قفاوت شرازگ هریجنز
 رد یدعب یاھماگ و لحارم زا یاھناگادج ھمان رد امش .دوشن ماجنا ھسردم عورش زا لبق ،دعب زور حبص ات یناسرعالطا
 ھناگادج کدوک شیامزآ تیک کی امش کدوک ،دشاب مزال مود شیامزآ ھک یدراوم رد .دش دیھاوخ علطم صوصخ نیا
 نیمضت ھیور نیا .تسا هدش هدید ھیھت یریگشیپ ناونع ھبً افرص ھک ،دنکیم تفایرد ھناخ رد شیامزآ نیا ماجنا یارب
  .دوشیم تظفاحم یو یصخش قوقح زا نیاربانب و دھد ناشن هورگ رد ار شدوخ دشابن روبجم کدوک ھک دنکیم

 
 ای یمومع کشزپ دنفظوم نیدلاو ،دوش ادیپ یلكشم مود شیامزآ رد رگا ھك دوش هراشا ینشور ھب دیاب ھلحرم نیا رد
 شیامزآ ماجنا لاثم ناونع ھب( دننك عورش ار مزال یاھماگ دنناوتب اھنآ ات دننك ھعجارم دوخ لافطا صصختم کشزپ

PCR، یاھھنیزگ رد ای یروضح یاھسالک رد ددجم تکرش ،تلاح نیا رد .)دناهدوب سامت رد ھک یدارفا ییاسانش 
 .تسا ریذپ ناکما PCR شیامزآ یفنم ھجیتن ھئارا زا سپ اھنت ھسردم تبقارم

 
 :دیبایب یشزومآ هاگبو تاحفص رد دیناوتیم ار یحیضوت میف کی ھلمج زا »)یبوچ تابن بآ شیامزآ( Lolli-Test« دروم رد رتشیب تاعالطا
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 لاح نیع رد و مینک راھم رتھب ار تنوفع تیارس ات دنکیم کمک ام ھمھ ھب ناسآ و عیرس شیامزآ نیا ھک مینکیم رکف ام
 شناد یارب نینچمھ شیامزآ نیا ماجنا .میھد ھئارا ناتنادنزرف و امش ھب ھسردم رد یریگدای یارب ار نکمم ینمیا نیرتشیب
  .دروآیم ناغمرا ھب ھسردم رد روضح نیح ار یرتشیب مظن و نانیمطا نیدلاو ناونع ھب امش و ام نازومآ

 
 .دیریگب سامت ام ابً امتح لاوس نتشاد تروص رد

 
  ،تامارتحا میدقت اب
 ھسردم تیریدم

 


