اسهال:برای کنترل اسهال معموو

دارویوی توجوویوز

نمیشود .مایعات کافی و مواد مورد نیاز بدن مانند سدیم
و پتاسیم به منظور جبران میزان از دست رفته آن از

از داروهای رقیق کننده خون و ضد انعقاد نظیظیظ
آسپ ین و اناگزاپارین فقط با تجظویظز پظز ظ
استفاده ود.
هموطن گ امی ،دوباره تاکید میکنیم که تا کنون هیچ

بدن باید حتما استفاده شود.
برای جبران سدیم از دوغ و برای جبوران کوموبوود
پتاسیم از موز ،سیب زمینی ،گوجه فرنگی و مورکوبوات
(درصورتیکه ممنوعیت مصرف ایون موواد را نوداریود
میتوانید استفاده کنید.

داروی معتبر و موثری در درمان بیماری کوید 91-در
دنیا معرفی نشده است و مصرف داروهای ذکر شده نیز

فقط با دستور پزشك مجاز است.

دارودرماني در کرونا

بهترین راه مقابله با این بیماری ،رعایت رفتار های
بهداشتی ،شستشوی دست ها به روش صحیح ،استفاده
صحیح از ماسك و اجتناب از حضور در اجتماعات و
دورهمی ها

میباشد.

تب و بدن درد  :در صورت درد و تب از استامینوفون
 055میلی گرم هر ش ساعت و ناپروکسن  055میلوی
گرم هر هشت تا دوازده ساعت استفاده می شود.
توجه کنید داروهای مسکن فقط در حود
کمترین میزان ممکن استفاده شود.

ناراحتي معده:جهت کواهو

زم و در

اسویود موعوده از

سامانههایتلفنی191،0404و01009009


پاسخگویسؤاالتشمادرموردبیماریکروناهستند.

فاموتیدین با حداکثر دوز روزانه  05میلی گرم طبق
دستور پزشك میتوان استفاده

کد پمفلتPA-00-106 :
ماره بازنگ ی29 :

کرد.

منبع:

کمیته آموزش خودمراقبتی به بیمار و خانواده

راهنمای تشخیص و درمان بیماری کووید  91در سطوو

اراهوه مودموات

سرپایی و بستری .وزارت بهداشت درماان و آموزش پزشکی ایران .ویورایو
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تاریخ آخ ین بازنگ ی1/1131931 :

نهم آذرماه 11
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دانشگاه علوم پزشکی مشهد

زمستان 99

هموطن گرامي؛ سالم

مراجعه به موقع و عدم دارو درمانی مودسرانه از عوامو

اين برگه آموزشي در بردارنده نکاتي در مورد دارو
درماني در کرونا است .لطفا ًاين مطالب را بـا دقت
مطالعه بفرمايید .ضمنا در صورت نیاز به دريـافـت
خدمات پزشکي و پرستاری ميتوانید با مراکز مراقبت

مهم در درمان این بیماری است.
در زی تعدادی از داروهایی که در حال حاض ب ای
بهبود عالئم بیماری به کار می رود مع فی

های بالیني در منزل و مراکز مشاوره و ارائه مراقبت

اند:

های پرستاری مورد تايید دانشگاه که در لینک ذيـ

التهاب ريه:

معرفي گرديده اند تماس بگیريد.
https://www.mums.ac.ir/nursing-care-at-home

به منظور کاه

ظده

التهاب و عالهم بیماری مموکون اسوت

سرفه :جهت کنترل سرفه بهتر است از درموان هوای
مانگی موثر مانند استفاده از آب گرم ،سوپ ساده ولورم،
عدم استفاده از مواد محرك ،کمك گرفوت .در صوورت
عدم بهبود عالهم و با دستور پوزشوك از شوربوت بورم
هگزین ،دکسترومتورفان و دیفن هیدرامین طبق دستوور
پزشك استفاده می شود.

توجه داشته باشید که این داروها ممکن است مووجوب
مواب آلودگی در شما شود .بنابراین از انجام کوارهوایوی
که نیازمند دقت بیشتر هستند مانند رانندگی موودداری
نمایید.

طبق تجویز پزشك برای شما از داروهای کورتون ماننود
دگزامتازون و یا پردنیزولون استفاده شود.
در ابتدا باید به این موضوع اشاره کرد که موهوار کوردن
بیماری کرونا فقط با اقدامات دقیق پیشگیرانه و رعوایوت
رفتارهای بهداشتی امکان پذیر است و تاکنون هیچ داروی
ضد ویروسی ثابت شده ای برای درمان بیماری کوید91-
در دنیا معرفی نشده است .
داروهای مورد استفاده فقط نتایج تحقیقات دانشمونودان
در این زمینه بوده و بیشتر برای درمان عالهم بویومواری
مورد استفاده قرار میگیرند.

دقت داشته باشید که این داروها را به هیچ عونووان بوه
صورت مودسرانه قطع نکرده و یا مقدار آن را کم و زیواد
نکنید.
به دلی عوارض گوارشی در نوع موراکی آن ،بهتر اسوت
بعد از غذا استفاده شوند.
در صورتیکه برای درمان سایر بیماری ها از دارو استفاده
می کنید حتما به اطالع پزشك رسوانوده و داروهوای

توجه کنید مص ف ه گونه دارو باید تحت
نی پز

کورتون را با فاصله از سایر داروها مصرف نمایید.

صورت گی د.
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تهوع و استفراغ :در صورتیکه تهوع و استفراغ شودیود
باشد پزشك برای شما دارو تجویوز موواهود کورد .در
صورتیکه این حالت در شما مفیف است می توانیود بوا
نوشیدن مایعات منك ( سرد نباشد و نویوز مووردن
غذاهای مشك و عدم مصرف غذاهای آبکی تهوع مود را
کاه دهید.
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