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رار عمدتا جمعیت بزرگساالن را تحت تأثیر قCOVID  ‐19همه گیری 
داده است ، در حالی که به نظرر یری رسرد کادکران نسرازاب اا بیمراری

ان چگانگی بروا عالئم و رفزار ویروس در کادکر1.هسزندشدید در ایان 
یماری نشان داده شده که کادکان کمزر به این ب. خیلی یشخص نیست

ت را یازال یی شاد ولی به عناان ناقلین بری عالیرت یری تااننرد ع انر
2.کنندینزقل 

ی یطالعه حال حاضر با هدف بررسی ییزان شریا  عالئرم اولیره، بیمرار
سال بسزری در بیمارسرزان عالیره 12ایینه ای و پروگناا کادکان ایر 
.بهلال شهرگناباد انجام شده است

افزره در نزایج یطالعه حال حاضر نشان داد که بیشزرین عالیت بروا ی
کادکرران بررسرری شررده پررو اا ترر  و دیسررزرس تن سرری، اسررهال و

ر کادکران،  اسز راغ باده است و بایسزی به این عالئم غیراخزصاصی د
سزری همچنین با تاجه به بروا عالئم و احزمال ب. تاجه بیشزری شاد

شدن کادکان دارای بیماری های ایینه ای همچان آسرم و بیمراری 
ر قررار قلای، تاجه و یراقات بیشزر اا این کادکران بایسرزی یرد نظر

.گیرد
.
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سشنایه تحلیلی است که با ارسال پراین پژوهش یک یطالعه یقطعی
1398بیمار که اا اسر ند 1477یطالعه یقطعی حال حاضر بر روی  

ادنرد، در بیمارسزان عالیه بهلال گنابادی بسزری ب1399تا آبان یاه 
برر 19-ییزان شیا  عالئم بالینی در یازالیران بره کاویرد. انجام شد

یت و ارتااط آن برا جنسر( تعداد و درصد) اساس آیار تاصی ی شیا  
بر اساس آایان آیاری کای دو، آایان دقیق فیشر در نرم افزار آیراری

SPSS  یارد تجزیه تحلیل قرار گرفت20ورژن.
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در کادکان19-شیا  عالئم اولیه کاوید
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19-یا  بیماری های ایینه ای در کادکان یازال به کاویدش


