آموزش هب بیمار و خانواده

ع
هش
مرکزآموزشی ژپو ی و ردمانی اقئم( ج)

-6دستاى خَد را کاهال تا آب ٍ صاتَى تِ ٍیژُ پس اس سزفِ
ٍ عطسِ توذت  03-03ثاًیِ تطَییذ.قثل اس ضستي دست ّا،

مىاتع:

آًْا را تِ چطن ،تیٌی ٍ دّاى خَد ًشًیذ.
-7اس دستوال یک تار هصزف در ٌّگام سزفِ ٍ عطسِ استفادُ

*هزکش هذیزیت تیواری ّاٍ ،سارت تْذاضت ،درهاى ٍ آهَسش

ٍ تطَر هٌاسة جوع آٍری ٍ دفع گزدد.

پشضکی :فلَچارت تطخیص ٍدرهاى تیواری در سطَح ارائِ

-8هادراى تاردار ٌّگام اًجام تصَیزتزداری ٍ سًََگزافی تایذ
اس هاسک استفادُ کٌذ
 -9اس خَردى غذاّای فستفَد ٍ خارج اس خاًِ خَدداری
کٌیذ.
در صًرت تريز مجذد عالئم ي وشاوٍ َا حتما تٍ مراکس

خذهات سزپایی ٍتستزی  COVID19در سطَح ارائِ خذهات
سزپایی ٍ تستزی.

مادر تاردار کٍ دچار عفًوت تىفسی
(آوفًالوسا-يیريس(COVID19

است،چگًوٍ از خًد مرالثت کىذ ؟

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019ncov/hcp/inpatient-obstetric-healthcareguidance.html, last reviewed: February 18th,
2020

درماوی مراجعٍ شًد
اگز یکی اس اعضای خاًَادُ عالئن حاد تٌفسی هاًٌذ :تة ٍ
سزفِ -گلَدرد ٍ تٌفس دضَار را تجزتِ کزد تالفاصلِ تِ تین
تْذاضت ضْزستاى یا داًطگاُ اطالع دّیذ

با رویكرد مراقبت از خود و آموزش به مادر
تاریخ ویرایش :دی 99
تاریخ بازنگری :دی 1041
کد بازنگری440 :
1
4

5

مادر گرامی ایه ترگٍ شامل وکاتی در راتغٍ تا مادر

چٍ مًاردی را تایذ جُت کاَش اوتمال کريوا يیريس

.0استفادُ اس درهاًْا تایذ تزاساس سٌجص سَدٍ سیاى درهاى

تاردار ي عفًوتُای تىفسی می تاشذ .لغفا تا دلت مغالعٍ

مادر تاردار رعایت کىذ؟

ٍ تی خطز تَدى تزای جٌیي ٍ هفیذتَدى تالقَُ تزای سالهت
هادر اًجام ضَد

تفرماییذ.

(تا کسة مشًرت از متخصص زوان ي کمیتٍ اخالق داوشگاٌ)

ممذمٍ:
 03دساهثز  0339عفًَت تٌفسی ضذیذ در ضْز ٍّاى
( ) Wuhanچیي ’گشارش ضذ .در حال حاضز ایي ٍیزٍس
تِ اختصار  n Cov-0339یا کٍَیذً 39ام گذاری هَقت
ًوَدُ اًذ.

*ضستي هکزر دستّا
*پزّیش اس رٍتَسی ٍ دست دادى
*خَدداری اس حضَر در خارج اس خاًِ
* تواسّای غیزضزٍری تایذ تَسط سًاى تاردار کاّص
یاتذ.

اوتمال کريوا يیريس (  ) COVID19تٍ مادر تاردار:

احتمال سرایت يیريس کريوا در زوان تاردار در زمان حضًر

-0در هکاى ّایی هاًٌذ هتزٍ کِ فاصلِ افزاد اس ّن کن است ٍ

در جامعٍ ي ارتثاط تا افراد دیگر تیشتر از زوان غیرتاردار است.

احتوال قزار گزفتي در هعزض قطزات تٌفسی حاصل اس عطسِ
ٍ سزفِ ،سیاد هی تاضذ استفادُ اس هاسک تَصیِ هی گزدد.

عفًَت ّای ٍیزٍسی تٌفسی هثل اًفلَاًشا ٍ-یزٍس
کزًٍا ،سًاى تاردار را در هعزض خطز تیواری ضذیذتز،
قزار هی دّذ عَارض ٍ هزگ ٍ هیز تاالتز در هقایسِ تا
سایزیي دارا هی تاضٌذ.
اوتمال  COVID19از عریك شیر مادر یا از عریك جفت
غیر ممکه است.يیريس در شیر مادر یافت ومی شًد.

از ماسک فمظ ترای یک تار ي تا زماوی کٍ مرعًب وشذٌ می تًان

تًصیٍ َایی کٍ الزم است یک مادر تاردار تذاوذ:

 -4تزدد در اهاکي ضلَغ ٍ درتستِ هاًٌذ سیٌوا ،رستَراى،
-3هادرتاردار هطکَک تِ اتتال تِ ٍیزٍس کزًٍا جذیذ

هتزٍ ،تجوعات ٍ ...کِ تَْیِ خَتی ًذارًذ هوٌَع است.

 0339یا هَارد قطعی دارای عفًَت تاییذ ضذُ. ،تایذ هطاتق

 -5هاًذگاری ایي ٍیزٍس چٌذ رٍس است ٍ اهکاى اًتقال اس

درهاى ّای سایز افزاد تحت درهاى حوایتی قزار گیزًذ

آى اس سطَح آلَدُ ،اسکٌاس ،تلفي ٍ ّز ٍسیلِ دیگزی کِ
هوکي است آلَدُ تِ ٍیزٍس ضذُ تاضذ ٍجَد دارد.

اوتمال فرد تٍ فرد ضثیِ تِ سایز عَاهل تیواری سای تٌفسی ،
عوذتاً از عریك لغرات تىفسی ایجاد هی ضَد کِ در سرفٍ یا

تُتریه ي سادٌ تریه راٌ پیشگیری از کريوا شستشًی مکرر دست

عغسٍ فزد هثتال ٍجَددارد.
1

استفادٌ کرد.

َا تا آب ي صاتًن می تاشذ.
2

3

