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  بیماریسابقه   مدت درمان  عالئم بالینی  پاراکلینیک  بیمارستان و پزشکویزیت   سن  سمت -شغل   ردیف
فایل 

  صوتی

١  
همسر یکی از کارمندان 

  صداوسیمای قم
  روز بستری بیمارستان فرقانی قم٤  ٣٧

CRP+  

  اسکن ریه+

، تنگی نفس شدید، ریه، سردرد غیرعادی، عفونت تب و لرز شدید

ثانیه نفس نگه دارد. بی ٥فقط میتواند  –سنگینی در قفسه سینه 

  تلخی شدید دهان –اشتهایی 

بهبودی کامل 

  درعالئم بالینی 

  ساعت ٤٨

  دارد  

٢  
روابط عمومی 

  بیمارستان فرقانی قم
  بیمارستان فرقانی  ٣١

CRP+  

  اسکن ریه+

تست کرونا+ 

  تهراناز 

تب و لرز شدید، سردرد غیرعادی، عفونت ریه چپ، تنگی نفس، 

  سنگینی در قفسه سینه

بهبودی کامل 

  عالئم بالینی در

  ساعت ٢٤

  دارد  

    بیمارستان  ٥٠    ٣
تب، رنگ پریدگی، سرفه شدید، افت فشارخون، توانایی حبس 

  ثانیه ٥نفس فقط 

بهبودی کامل 

  بالینی درعالئم 

  ساعت ٤٨

  دارد  

٣٢    ٤  

  دستور دکتر مظفری برای بستری

با رضایت شخصی  بعلت کمبود جا در بیمارستان بستری نشد.

  بستری در منزل

CRP+  

  اسکن ریه+

  قبل و بعد

بدن درد، سردرد، حالت تهوع، سرگیجه، تب شدید، ضعف بدن، 

  ثانیه ٥سرفه، توانایی حبس نفس فقط 

بهبودی کامل 

  عالئم بالینی در

  ساعت ٢٤

  دارد  

٥  
سرپرستار بیمارستان 

  فرقانی قم
٢٥  

اعالم بستری  –کتر فرهاد حسینی د  -کتر دادفر د  -بیمارستان فرقانی 

  توسط پزشکان. با رضایت شخصی بستری در منزل

CRP+  

  اسکن ریه+

تنگی نفس در  – ۹۸تپش قلب باالی   -  ٩٠افت اکسیژن خون تا 

سرفه شدید همراه با خلط  –حدی که نمیتوانم راه بروم. تب و لرز 

  ضعف شدید –سردرد  – خونی

بهبودی کامل 

  عالئم بالینی در

  ساعت ٢٤

  دارد  ضربان قلب باال –قندخون باال 

  بیمارستان فرقانی  ٣٠    ٦
CRP+  

  اسکن ریه+

بدن درد، سردرد، حالت تهوع، سرگیجه، تب شدید، ضعف بدن، 

  سرفه های شدید

بهبودی کامل 

  عالئم بالینی در

  ساعت ٢٤

    

    دکتر مرتضی نوریان  ٤٥    ٧
بدن، بدن درد، سردرد، حالت تهوع، سرگیجه، تب شدید، ضعف 

  سرفه های شدید

بهبودی کامل 

  عالئم بالینی در

  ساعت ٤٨

عمل صفرا در یک ماه پیش و تصادف جدید که 

  منجر به ضعف و خونریزی زیاد شده بود
  

  درد در ناحیه قفسه سینه و ریه –سرفه های شدید   اسکن ریه+  ترعادلی متخصص ریهدک -بیمارستان   ٤٥    ٨

بهبودی کامل 

  عالئم بالینی در

  ساعت ٤٨

  دارد  

    دکتر عسگری  ٥٧    ٩
ضعف و لرز از  –عطسه  –سنگینی سر  –سرگیجه  –اسهال  –تهوع 

  تنگی نفس شدید –زانو به پا�ن 

بهبودی کامل 

  عالئم بالینی در

  ساعت ٧٢

    

  فشار خون باال –ضعف عمومی  –بی حالی  –تعوع زیاد     از طرف پزشکمشکوک به کرونا   ٤٥    ١٠

بهبودی کامل 

  عالئم بالینی در

  ساعت ٤٨

    دیابت

  سپس بستری در منزل با رضایت شخصی –بستری در بیمارستان   ٨١    ١١
CRP+  

  اسکن ریه+

تب  –تنگی نفس  –ضعف و بی حالی  – ٧٢سطح اکسیژن خون 

سرفه (بیمار از مصرف عسل ها اجتناب میکرد.  –بدن درد  –و لرز 

  و در آبمیوه ها مخفیانه به ایشان داده شد)

بهبودی کامل 

  عالئم بالینی در

  ساعت ٩٦

  دارد  



 بنام خدا

عسل و فرآورده هاي زنبورعسل حکیمزیر نظر مرکز پژوهشی درمان با کرونایی  بهبودیافتگانبرخی از لیست   

1399فروردین  9آپدیت شده در تاریخ   

    دکتر مظفری فوق تخصص ریه  ٦٢    ١٢

تنگی  –تهوع  –ضعف شدید بدن  –سرفه های شدید و پی در پی 

  نفس

  (با در نظر گرفتن تاخیر در مصرف عسل ها)

بهبودی کامل 

  عالئم بالینی در

  ساعت ٩٦

  دارد  

١٣  
رئیس  -...  همسردکتر

  بیمارستان قنوات قم
  دکتر علیرضا جوکار  ٣٥

CRP+  

  اسکن ریه+
  عالئم کرونا طبق تشخیص پزشک

بهبودی کامل 

  درعالئم بالینی 

  ساعت ٤٨

    

٥٢    ١٤  

  دکتر ابراهیمی

دستور پزشک برای بستری در بیمارستان  با رضایت شخصی بستری 

  در منزل

  

از شدت سرفه  –بیحالی شدید  –تنگی نفس  –تب و لرز  –اسهال 

عدم  –نمیتوانم بخوابم استفاده از دستگاه اکسیژن در منزل 

  بهبودی با داروهای پزشک

  (تاخیر در مصرف عسل ها)

بهبودی کامل 

  عالئم بالینی در

  ساعت ٩٦

    

٣٨    ١٥      

احساس سنگینی در  –اسهال  –تلخی دهان  –تب و لرز شدید 

سوزش  –خشکی دهان  –سرفه های شدید  –تنگی نفس  –سینه 

  خلط زرد مایل به قهوه ای –زبان 

بهبودی کامل 

  عالئم بالینی در

  ساعت ٤٨

    

٦٨    ١٦  
  بیمارستان بقیة ا...

  دکتر دمشقی
  کلیه عالئم کرونا با شدت پا�ن  

بهبودی کامل 

  عالئم بالینی در

  ساعت ٤٨

    

  تنگی نفس –تلخی دهان  –تب و لرز       ٥١    ١٧

بهبودی کامل 

  عالئم بالینی در

  ساعت ٢٤

  دارد  

  عالئم کروناکلیه     روز بستری در بیمارستان امام رضا(ع)٤      ١٨

بهبودی کامل 

  عالئم بالینی در

  روز ٧در 

  دارد  

    ارتباط مستقیم با یک کرونایی      ١٩
نفر عالئم کرونا بروز با مصرف پک کرونا در هیچ یک از این چهار 

  نداد.
  دارد    

٢٠  
خادم حرم حضرت 

  معصومه (س)
    تشخیص کرونا –اورژانس داخل منزل   ٥١

 –درد در ناحیه قفسه سینه  –تنگی نفس زیاد  –درد شدید بدن 

  از بین رفتن حس بویایی و چشایی –التهاب در گلو و لثه 

  بیماری بوده اند.روز درگیر این  ٤٣ایشان 

بهبودی کامل 

  عالئم بالینی در

  ساعت ٤٨

  دارد  

٦١    ٢١  

  بیمارستان شهید پزشکی

  خانم دکتر درخشان

  خانم دکتر تفریحی

  

  کلیه عالئم کرونا

ایشان از ابتدای مصرف داروهای پزشکان، هیچگونه بهبودی 

  نداشته اند.

بهبودی کامل 

  عالئم بالینی در

  ساعت ٤٨

    

٨١    ٢٢  
با رضایت شخصی  –اسفند بستری در بیمارستان فرقانی  ٢١تا  ٩از 

  بستری در منزل شدند.
  

  کلیه عالئم کرونا

ایشان با دو بار مصرف از عسل ها، هم جان گرفت هم به نحوه 

  صحیح توانست صحبت کند.

بهبودی کامل 

  عالئم بالینی در

  ساعت ٤٨

  دارد  

    آقای دکتر مرادی  ٣٨    ٢٣

  کلیه عالئم کرونا

گزارش دکتر: به شدت از بهبودی سرفه و سرگیجه و شعف و 

  برگشت اشتها راضی و خوشحال بود.

بهبودی کامل 

  عالئم بالینی در

  ساعت ٢٤
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  اسکن ریه+  آقای دکتر مرادی  ٥٤    ٢٤

  کروناکلیه عالئم 

گزارش دکتر: ایشان به شدت از بهبودی تنفس و سرفه رضایت 

  داشت ولی هنوز ضعف و بیحالی کمی مانده

بهبودی کامل 

  عالئم بالینی در

  ساعت ٤٨

    فشار خون باال

  کلیه عالئم کرونا    آقای دکتر مرادی  ٥٠    ٢٥

بهبودی کامل 

  عالئم بالینی در

  ساعت ٤٨

    

  عالئم کرونا    دکتر حسینی  ٥٥    ٢٦

بهبودی کامل 

  عالئم بالینی در

  ساعت ٤٨

    

٥٠    ٢٧  
  خانم دکتر موهبتی

  ساعت٤٨با دو ویزیت قبل و بعد طی 
  یحالیب -درد بدن  –تهوع شدید  –تب  –تنگی نفس  –استفراغ   اسکن ریه+

بهبودی کامل 

  عالئم بالینی در

  ساعت ٢٤

    

٢٨                  

٢٩                  

٣٠                  

٣١                  

٣٢                  

٣٣                  

٣٤                  

٣٥                  

٣٦                  

٣٧                  

٣٨                  

٣٩                  

                  

 


