نکات بهداشتی جهت پيشگيري از ابتال به كرونا در

توصيه هاي بهداشتی به افراد مبتال به آسم جهت

بيماران مبتال به ديابت:

پيشگيري از ابتال به كرونا:

 -1دحروه ی مربوط به دی بت خود (قرص ی حناولین) رح در
طول مدت بیم ری حدحمه دهید .در صورتی که نمی توحنید آنه
رح مصرف کنید به پزشک مع لج حطالع دهید ،چو ممکن
حست میزح دحروه ی مورد نی ز شم در طول مدت بیم ری
تغییر کند.

 -1در صورت تشدید تنگی نفس ،تب و سرفه یا حساا
ن خوشی زی د به پزشک مع لج مرحجعه کارد و دساراورحت
دحرویی الزم رح برحی کنررل بیم ری دری فت کنید.

 -2قند خو خود رح به طور مرتب چک کرد و ی ددحشت
کنید.
 -3درجه سرحرت خود رح هر روز صبح و عصر چک کنید چرح
که تب یکی حز عالئم عفونت می ب شد.
 -4در صورتی که عالئم زیر را داشتید سریعا به مراکز

بهداشتی درمانی مراجعه کنید:
•

•

ن خوشی زی د به نحوی که به طور ع دی
حسا
نمیتوحنید غذح بخورید.
حسه ل و حسرفرحغ شدید دحشره ب شید.

•

دم ی بد شم بیش حز  3۳درجه س نری گرحد ب شد.

•

قند خو شم کمرر حز  06و بیشرر حز  366ب شد.

•
•
•

در تنفس مشکل دحشره ب شید.
حسا

خوحب آلودگی ی گیجی کنید.

در صورتی که عالئم قند خو ب ال مثل خشکی ده ،
بوی تنفس حسیدی ی عدم تع دل دحشره ب شید.

 - 2برن مه کنررل آسم ش مل نوع دحرو ،مقادحر دحرو ،زما

مصرف ،چگونگی کنررل آسم در موحقع شدیاد در ساما اه
آسمی و  ...رح حز پزشک خود دری فت کنید.
توصيه هاي بهداشتی به مراقبين افراد ناتوان جهتت

افراد با بيماريهاي مزمن

پيشگيري از ابتال به كرونا:
-1ک یه موحزین بهدحشری حز قبیل شارن منظم دست ه با
آب وص بو م یع ،حسرف د حز دسرم ل ک غذی هنگ م عطاااه
و سرفه رح رع یت نمود و فرد ن توح رح نیز در حیان رحسارا
کمک نم یید.
 -2روزحنه فرد ن توح رح حز نظر عالئم بیم ری حرزی بی کارد و
درصورت دحشرن عالئم ،جهت مرحجعه باه پازشاک وی رح
همرحهی نم یید.

 -3توصیه می شود حفرحد ن توح و مرحقبین آنه س النه وحکان
آنف وحنزحی فص ی رح دری فت نم یند.
سامانههایتلفنی191،0404و01009009پاسخگوی

سؤاالتشمادرموردبیماریکروناهستند.

تاریخ آخرین بازنگري1022919931 :

کد پمفلتPA-00-108 :
شماره بازنگري39 :

کمیته آموزش خودمراقبتی به بیمار و خانواده
دانشگاه علوم پزشکی مشهد

منبع:
https://www.coronavirus.gov
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هموطن گرامی؛ سالم
اين برگه آموزشی در بردارنده نکاتی در مورد كرونا در
بيماري هاي مزمن است .لطفا ًاين مطالب را بتا دقتت
مطالعه بفرماييد .ضمنا در صورت نياز به دريافت خدمتات
پزشکی و پرستاري می توانيد با مراكز مراقبت هاي بالينی
در منزل و مراكز مشاوره و ارائه مراقبت هاي پرستتاري

مورد تاييد دانشگاه كه در لينك ذيل معرفی شتده انتد
تماس بگيريد.
https://www.mums.ac.ir/nursing-care-at-home

آيا می دانيد عالئم ابتال به اين ويروس چيست ؟
تب ،سرفه ،تنگی نفس ،خارگی

چه كسانی بيشتر مستعد ابتال هستند؟
س لمندح  /حفرحد دحرحی بیم ری زمینه حی مثل دی بت،
بیم ری ه ی ق بی /خ نم ه ی ب ردحر /کودک  /حفرحد
دحرحی ضعف حیمنی /مصرف کنندگ

کورتو  /حفرحد

تحت شیمی درم نی

راه هاي پيشگيري از اين بيماري چيست؟
 دسته ی خود رح مدحوم ب آب و ص بو بشوئید. حز دست دحد و روبوسی کرد ب حفرحد دحرحی عاالئامتنفای (سرفه ،عطاه و )...خوددحری کنید.
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 ده و بینی خود رح هنگ م سرفه و عطاه ب دسرم ل و درصورت نبود دسرم ل ،ب قامت ب الی آسرین بپوش نید.
 ف ص ه سدحقل یک و نیم مرری رح حز حفرحد بایاما ر رعا یاتکنید.
 حز تم دست آلود به چشم ،بایانای و دهابپرهیزید.

خاود

 حز ره کرد دسرم ل ک غذی ه ی مصرف شد در محایاخوددحری کنید.
 حز خورد موحد غذحیی نپخره خوددحری کنید. -حز تم

ب سیوحن ت حه ی و وسشی خوددحری کنید.

 -حز تردد در مک

ه ی ش وغ خوددحری نم یید.

در اين موارد استفاده از ماسك توصيه می شود:
* زم نی که حز خ نه خ رج می شوید.
* زم نی که عالئم تنفای ،سرفه ی عطاه دحرید.
* زم نی که حز فرد مبرال به حین بیم ری مرحقبت می کنید.
* زم نی که مبرال به بیم ری زمینه حی مثل (بیم ری ق بی ی
تنفای) هارید.

نکات بهداشتی جهت پيشگيري از ابتال بيماران
قلبی و عروقی به كرونا:
 -1برحی سدحقل  2هفره دحروه ی خود رح در منزل دحشره

 -حز مصرف خودسرحنه آنری بیوتیک خوددحری کنید.

ب شید.

 -سیگ ر نکشید.

 -2دحروه ی خود رح بدو مشورت پزشک به خصوص در

از ماسك چگونه استفاده كنيم؟

صورت حبرال به آنف وحنزح ی عفونت تنفای قطع نکنید.

م سک ه ی بدو فی رر هر  ۳س عت و ما ساک ها ی
معمولی پس حز هر  2س عت ک رحیی خود رح حز دست می
دهند و در صورت مرطوب شد م سک و ی بعد حز حیان
مدت زم حسرف د ب ید تعویض شوند.
جهت بردحشرن م سک حز روی صورتر  ،ما ساک رح حز
قامت بنده ی آ گرفره و در هنگ م بردحشرن ما ساک
خاود
چشم ه باره بم ند و حز تم ب صورت و لب
حجرن ب کنید .م سک رح در ظرف درب دحر بایانادحزیاد،
سپس دسر خود رح بشویید.
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 -3حز تغییرحت تنفای خود آگ ب شید و در صورت هرگونه
تغییرحت در تنفس خود ،آ رح به پزشک مع لج حطالع دهید.
 -4موحزین بهدحشری حز قبیل شارن دست ه ب آب و ص بو
م یع ،حسرف د حز م سک ،حسرف د حز دسرم ل ک غذی هنگ م
عطاه و سرفه رح جهت پیشگیری حز عفونت رع یت نم یید.
 - 5حز سفره ی غیر ضروری و سضور در حم کن ش وغ پرهیز
نم یید.
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