 -7فقط افرادی در خانه با سالمندان در ارتباط باشند كه
مبتال به بیماری نبوده و حضورشان بدرای مدراتدبدت از
سالمند ضروری است.
 -8توصیه میشود سالمندان از وسایل شدخد دی خدود
استفاده نمایند( .مانند مهر ،جا نماز ،سدجداده ،ددادر و
غیره)

شستشوی دست را چگونه انجام دهیم؟
از سالمندان بخواهید ،شستشوی دست را به مدد
تا  54ثانیه با آب و صابون انجام دهند.
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اگر آب وصابون در دسترس نبود ،میتوانند از ضدعفونی
كنندههای حاوی الكل استفاده كنند.

 -9م رف سبزیجا  ،میوه های تازه ،مركبدا و مدواد
غذایی حاوی فیبر در رژیم غذایی روزانده سدالدمدنددان
گنجانده شود.

دانستنی های مهم برای
سالمندانِ مبتال به ویروس
کرونا و مراقبت در منزل

 -03شرایط الزم برای خواب كافی و محیط فاتد استرس
برای سالمندان فراهم گردد.
 -00سالمندان به دلیل شرایط سنی خاص خود نیازمندد
دریافت مایعا كافی و تغذیه مناسب هستند.

سامانههایتلفنی191،0404و

01009009پاسخگویسؤاالتشمادرمورد
بیماریکروناهستند.

 -01دستها حتما تبل از غذا شسته شود.
تاريخ آخرين بازنگري1022919931 :
كد پمفلتPA-00-105 :

منابع:

شماره بازنگري39 :

-1دستورالعمل پیشگیری و كنترل بیماری كرونا در
سالمندان وزار بهداشت

.سازمان بهداشت جهانی

2-https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/
need-extra-precautions/older-adults.html
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کمیته آموزش خودمراقبتی به بیمار و خانواده
دانشگاه علوم پزشکی مشهد

زمستان 99

هموطن گرامی؛ سالم

عالئم ابتال به بیماری کرونا در سالمندان چیست؟

این برگه آموزشی در بردارنده نکاتیی در میورد

در اغلب بیماران تب اولین نشانه بیماری اسدت( .دمدای
بدن باالتر از  07 /0درجه)

را بیا دقت مطالعه بفرمایید .ضمنا در صورت نیاز بیه

ولی توجه كنید كه سالمندان مبتال به كرونا ممكن است
تب نداشته باشند.

مراقبت های بالینی در منزل و مراکز مشاوره و ارائیه

همیشه به یاد داشته باشید عالئم  1تا  05روز بدعدد از
تماس مشخص می شود.

مراقبت از سالمندان در کرونا است .لطفا ًاین مطالی

دریافت خدمات پزشکی و پرستاری میتوانید با مراکز

مراقبت های پرستاری مورد تایید دانشگاه که در لینک

سالمندان عزی :شما می توانید با رعایت نکات

ذیل معرفی شده اند تماس بگیرید.
https://www.mums.ac.ir/nursing-care-at-home

زیر خطر انتقال را کاهش دهید:
•

ارتباط با دیگران را خ وصا در محیط های داخدلدی
كاهش دهید.

•

خطر ابتال به كوید  09با افزایش سن (باالی  03سدال)
همراه با بیماریهای زمینه ای ،بیشتر است .بدندابدرایدن
سالمندان عزیز باید دتت بیشتری در رعدایدت ندكدا
پیشگیری كننده داشته باشند.

پوشیدن ماسک (بخ وص در هنگدام ارتدبداط بدا
دیگران) را فراموش نكنید.

•

در حدود دو متر فاصله اجتماعی را رعایت كنید.

•

سالمندان به دالیل زیر گروه پر خطر در برابر

دستهای خود را مرتب با آب و صابون بشویید و در
صور نبودن آب و صابون از الكل  %03بدرای ضدد
عفونی دستها استفاده كنید.

•

با دستهای شسته نشده ،دشم و بیدندی خدود را
لمس نكنید.

•

تغییرا طبیعی در بدن ،به دنبال سالمندی

•

هنگام سرفه یا عطسه از دستمال یا تسمت داخدلدی
آرنج استفاده كنید و سپس دستها را بشویید.

•

ابتال به بیماری های مزمن مانند فشارخون ،دیابت،
بیماری های تلبی و سرطان

•

ابتالء به کرونا هستند :
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•

سطوحی را كه لمس می كنید ضدعفونی كنید.
كنترل روزانه دمای بدن و در صور امكان دو بدار
در روز به ویژه در سالمندان با خطر بداالی ابدتدال
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نکات مهم مراقبت از سالمندان در منزل:
 -0رعایت كامل جداسازی در طی زمان تعیین شده در
منزل
 -1مراجعه مجدد به بیمارستان در صور برگشت عالئم
تب ،تنگی نفس ،كاهش سطح هوشیاری و یدا تشددیدد
سرفه مجدد
 -0كنترل روزانه دمای بدن
 -5درسالمندان مبتال به بیماریهای مدزمدن مداندندد
بیماریهای تلبی -عروتی و دستگاه گوارش ،تشخدیدص
عالئم اصلی بیماری كرونا سخت است .در صور شک به
عالئم عفونت های تنفسی ویروسی،ضدروری اسدت بدا
پزشک یا مراكز بهداشتی درمانی به صور تلفدندی در
ارتباط باشید.
 -4در دوران شیوع بیماری كرونا از منزل خارج نشوید.
 -0با توجه به تنفس سخت در سالمنددان بده دندبدال
استفاده از ماسک ،بهتر است در مكان هایی كه نیاز بده
استفاده از ماسک است نروید.
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