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  در صورت بروز عاليم ذيل با بخش تماس حاصل فرماييد( : احتياطهشدارها و موارد( 
افت اكسيژن خون ، تب ، اختالل در تنفس ، ايجاد صدا در  كاهش ضربان قلب، ريان قلب،ن ، باال رفتن فشارخون ، افزايش ضافت فشارخو

درد يبوست ، ،  تهوع، استفراغ( ، خارش پوست ، قرمزي ، ورم صورت ، زبان ، لب ها ) بثورات جلدي،  ) خس خس سينه ( تنفس

، تيره شدن ادرار ، كم رنگ شدن سردرد، تعريق و لرز ، بي اشتهايي مضاعف پس از شروع داروي رمدسيوير ، زردي ، شكم 

 هامدفوع ، زرد شدن پوست يا چشم 
 

  ي : دارويتداخالت 
 مصرف همزمان رمدسيوير و كلروكين فسفات يا هيدروكسي كلروكين سولفات توصيه نمي شود.

 

 

 

 

 ( :فرماييد حاصل تماس بخش با ذيل عاليم بروز صورت در) احتياط موارد و هشدارها 

 از مسواك نرم استفاده شود . .نيايدخونريزي در لثه يا بيني كه در يكي دو دقيقه بند 
 خونريزي از زخم كه با فشار بر روي آن بند نيايد.

 .وجود خون در ادرار يا مدفوع

 .سياه شدن رنگ مدفوع

  .استفراغ خوني

 خونريزي غير طبيعي از واژن 

 سردرد خيلي شديد 

 كبودي در محل تزريق طبيعي است .ولي خون مردگي و يا كبودي هاي پوستي كه بدون دليل و خودبخود ايجاد مي شوند

 .درد ، تورم ، قرمزي يا احساس گرما در پاها و دست ها

 .بروز تنگي نفس مضاعف پس از تزريق داروي كلگزان
 

 

 

 ( :فرماييد حاصل تماس بخش با ذيل عاليم بروز صورت در) احتياط موارد و هشدارها 

شود لذا  افزايش چربي خون و عالئمي مثل سردرد شديد ، گيجي يا تغيير در بينايي، تزريق داروي دگزامتازون مي تواند باعث افزايش قند خون

 .قرار دهيد. حتما پزشك را در جريان  چك قند و فشار خون انجام و

 

 

 

 

 عفونت انتقال کاهش و پیشگیری جهت الزم های توصیه 

 (.باشد شدن باز قابل اتاق هاي پنجره و در) شود داده قرار مناسب تهويه داراي تنها اتاق يك در بيمار .1

 

  توجهات الزم پس از تزريق داروی رمدسیوير

 توجهات الزم پس از تزريق داروی کلگزان

 توجهات الزم پس از تزريق داروی دگزامتازون

 منزل در91 -کوويد خفیف عالئم با بیماران از مراقبت نحوه
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 و بوده مناسب تهويه داراي...( و توالت حمام، آشپزخانه،) مشترك فضاهاي االمكان حتي و شود محدود بيمار حركت و جابجايي .2

 .شوند باز هوا گردش جهت ها پنجره

 حداقل بايستي خانواده اعضاي نباشد، پذير امكان شرايط اين كه صورتي در. باشند مجزا اتاق يك در خانواده افراد ساير المقدور حتي .3

 .باشند داشته فاصله بيمار فرد از متر نيم و يك تا يك

 سيستم ضعف داراي و بوده مطلوب سالمت وضعيت داراي كه نفر يك االمكان حتي) شود رسانده حداقل به بيمار از مراقبين تعداد .4

 (.كند مراقبت بيمار از نباشد اي زمينه بيماري يا و ايمني

 .باشد ممنوع مالقات بيمار .5

 .دهند انجام دست شستشوي خانواده، افراد يا و مراقب وي، نگهداري مكان و بيمار با تماس بار هر از بعد .6

 .شود شسته بايد است آلوده وي هاي دست كه كند احساس فرد كه زماني هر يا و غذا خوردن و كردن آماده از بعد و قبل ها دست .7

 .كند استفاده( الكل پايه بر كننده ضدعفوني) هندراب از توان مي نباشد، مشهود دست آلودگي كه صورتي در .8

 به دسترسي عدم صورت در. كنند استفاده ها دست كردن خشك براي كاغذي دستمال از صابون و آب با دست شستشوي از پس .9

 جايگزين ديگري حوله شدن، خيس محض به بايستي صورت اين در كه نمود استفاده اي پارچه هاي حوله از توان مي كاغذي دستمال

 .شود

 .شود استفاده طبي ماسك از تنفسي، ترشحات انتشار از جلوگيري جهت .01

 به است الزم باشند نمي طبي ماسك از استفاده به قادر كه بيماراني براي. كند استفاده طبي ماسك از االمكان حتي بايستي بيمار .00

 و بپوشانند كاغذي دستمال با را خود دهان و بيني عطسه، يا سرفه زمان در مثال عنوان به. شود رعايت تنفسي بهداشت جدي صورت

 .بشويد صابون و آب با را آن اي پارچه دستمال از استفاده صورت در و شود انداخته دور استفاده از پس دستمال

 طول در و شود پوشانده كامل صورت به بيني و دهان كه طوري به كنند؛ استفاده طبي ماسك از بايستي نيز  كننده مراقبت  افراد .02

 خشك و تميز ماسك يك با بايستي شود، خيس يا و شده آلوده ترشحات به ماسك صورتيكه در و نزنند دست آن به ماسك از استفاده

 سر پشت هاي كش طريق از و نكنيد لمس دست با را ماسك جلوي قسمت عنوان هيچ به ماسك كردن خارج براي. شوند جايگزين

 .  بيندازيد دار درب زباله سطل در زباله كيسه يك در و نموده خارج هارا ماسك

 خصوص به بدن ترشحات و مايعات با مستقيم تماس از. شوند شسته ها دست و انداخته دور مصرف از پس بالفاصله بايستي ماسك .03

 ماسك و مصرف يكبار دستكش از ها زباله و مدفوع ادرار، مانند ضايعات دفع براي و. شود خودداري تنفسي مجاري و دهان ترشحات

 .شوند شسته صابون و آب با دستكش و ماسك از استفاده از بعد و قبل بايستي ها دست. شود استفاده

 بالمانع باشند، صابون و آب با شو و شست قابل ها، آن از استفاده از پس بتوان كه اختصاصي ظروف و شخصي هاي ملحفه از استفاده .04

 .است

 كردن عفوني ضد براي. شود ضدعفوني و تميز روزانه بايستي...( و اتاق مبلمان تخت، ميز،) است تماس در ها آن با بيمار كه سطوحي .05

 براي) درصد نيم سديم هيپوكلريت با سپس. شود آبكشي سپس و شسته ، خانگي وايتكس يا خانگي هاي شوينده از توان مي وسايل اين

 .شود شسته(  كنيد مخلوط شده سرد جوشيده آب ليوان 9 با را وايتكس ليوان يك محلول اين تهيه

 تهيه براي) درصد نيم سديم هيپوكلريت با شود عفوني ضد و شسته روز در بار يك حداقل بيمار استفاده مورد حمام و توالت سطوح .06

 (.كنيد مخلوط شده سرد جوشيده آب ليوان 9 با را وايتكس ليوان يك محلول اين

 درجه 91 تا 61 آب با لباسشويي ماشين در يا و شويي لباس صابون با مرتب طور به و روزانه دست و حمام هاي حوله ملحفه، لباس، .07

 پوست با ها آن مستقيم تماس و جايي جابه از و شده گذاشته بسته در زباله كيسه در آلوده هاي ملحفه. شوند خشك كامال و شسته

 .شود خودداري

 انتقال از جلوگيري منظور به بند پيش يا و محافظ هاي لباس و ها دستكش از بايستي بيمار زندگي محيط نمودن تميز زمان در .08

 و مصرف بار يك دستكش از توان مي. كرد استفاده ها آن از توان مي است تميز ها آن سطح كه زماني تا و شوند استفاده بدن به ترشحات

 مصرف بار يك دستكش. شود شسته  خانگي وايتكس يا و صابون و آب با بايستي خانگي هاي دستكش. كرد استفاده خانگي دستكش يا

 (.شود شسته دست بايد استفاده از بعد و دستكش درآوردن از قبل) شود انداخته دور استفاده از پس بايستي

 دار درب آشغال سطل در و بزنيد گره را آن درب گذاشته كيسه يك در اين بنابر ، است عفوني كوويد به مبتال بيمار هاي زباله تمامي .09

 .شود اجتناب هستند بيمار با مستقيم ارتباط در كه آلوده لوازم با مواجهه انواع از.  كنيد خارج منزل از و بگذاريد

 .گردد اجتناب بيمار ملحفه و حوله مسواك، ها، نوشيدني و غذا ظروف گذاشتن اشتراك به از .21
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 اجتناب تنفسي قطرات و ذرات با تماس هرگونه از و كند استفاده بهداشتي تجهيزات و لوازم از بايستي منزل در  كننده مراقبت فرد .20

 .كند

 

 91-کوويد به مبتال بیمار با تماس در افراد  

 است الزم هستند ويروس به مشكوک افراد با نزديک تماس معرض در كه رسمي غير و رسمي از اعم مراقبت دهندگان ارائه

 .شوند پايش و بوده نظر تحت مشكوک فرد با تماس روز آخرين از روز 11 تا

 :است زير موارد شامل اند داشته تماس كه افرادي از منظور

 يا و داشته مالقات بيمار با كه افرادي اند، بوده تماس در غيرمستقيم يا مستقيم صورت به مبتال فرد به مراقبت ارائه جهت كه كساني .0

 .اند بوده تماس در بيمار با بسته فضاي يك در

 بيمار فرد همكار يا و همكالسي مانند اند بوده ارتباط در بيمار فرد با نزديك و مستقيم صورت به كه افرادي .2

 باشند رفته مسافرت به اي نقليه وسيله هر با بيمار فرد با كه افرادي .3

 .باشند كرده زندگي محيط يك در فرد با عالئم شروع از بعد روزه 04 زماني دوره يك در كه افرادي .4

 و تب – سرفه مثل عالئمي يا  باشد  5.73 از باالتر درصورتيكه ، نموده چک را خود بدن حرارت درجه روز هر بايد افراد اين

 .  نمايند مراجعه بيمارستان به باشند،حتما داشته چشايي و بويايي حس كاهش – نفس تنگي – گلودرد – لرز

 

 91-در بیماران مبتال به کوويد در غذايی های توصیه  
 بسيار ها¬پروتئين منابع روزانه و كافي مصرف. حبوبات و سفيد گوشت مرغ، تخم طريق از ويژه به روزانه نياز مورد پروتئين تامين .0

 . دارد اهميت

 . رنگ كم چاي و جوشيده آب نظير فراوان گرم مايعات مصرف .2

 تمام از استفاده و C ويتامين و A ويتامين ساز پيش داشتن دليل به ها ميوه هاي زيرگروه تمام از استفاده تازه؛ سبزي و ميوه مصرف .3

 داشتن دليل به سبزيجات. شده ضدعفوني و شسته خوب رنگ سبز و نارنجي قرمز، زرد، سبزيجات بر مشتمل سبزيجات هاي زيرگروه

 . شوند-مي ايمني سيستم ارتقاي سبب فراوان، هاي رنگدانه و C ويتامين بودن دارا و فوليك اسيد ،A ويتامين ساز پيش

 C ويتامين حاوي مركبات. روز در عدد دو حداقل روزانه؛ و منظم صورت به( نارنج و ترش ليمو نارنگي، پرتقال،) مركبات انواع مصرف .4

 . دارد ايمني سيستم تقويت در مهمي نقش كه هستند

  سبوسدار هاي نان مانند( سبوسدار) كامل غالت مصرف .5

  انواع تكثير و رشد از ممانعت و گوارش دستگاه سالمت در مواد اين پروبيوتيك؛ هاي ماست از منظم استفاده .6

 . باشد مي روي و پروتيين از خوبي منبع ماست همچنين. دارند نقش ها، ميكروب

. دارند ايمني سيستم تقويت در مهمي نقش كه بوده 3 امگا هاي چربي حاوي ماهي اين. هفته در بار دو حداقل آال؛ قزل ماهي مصرف .7

 . دارد ايمني سيستم تقويت در مهمي نقش كه هستند سلنيوم از خوبي منبع ها ماهي عالوه، به

 محدوده در آنها مصرف و ساالد همراه به و غذا پخت در زيتون روغن و كنجد كانوال، روغن نظير( گياهي) مايع هاي روغن از استفاده .8

 . دارد نقش ايمني سيستم تقويت در ويتامين اين كه هستند E ويتامين حاوي گياهي مايع هاي روغن عالوه به. روزانه نياز مورد انرژي

 ايمني سيستم عملكرد تضعيف با كه چرا كنيد؛ اجتناب ساده قند مصرف و شكر با شده شيرين هاي نوشيدني و ها نوشابه مصرف از .9

 . است همراه

 توصيه شان رويه بي مصرف و آنها خاصيت نمايي بزرگ دارند، نقش ايمني سيستم تقويت در سير مانند غذايي مواد بعضي چه گر .01

 .  شود نمي

 . كنيد انتخاب نرم رژيم از رژيم، در شده تعيين مقادير از كمتر غذايي دريافت و كم اشتهاي درصورت .00

 

 9191-کوويد بیماری نقاهت دوران در غذايی های محدوديت و پرهیز برای نکته 
 . است دشوار آن هضم كه سوسيس و ماكاروني غليظ، گوشت آش، مانند سنگين غذاهاي از پرهيز .0

 كتلت و كوكو انواع پيتزا، پنير شده، سرخ زميني سيب الويه، مانند كرده سرخ يا و پرچرب غذاهاي كردن محدود .2
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 .شده فرآوري و آماده غذاهاي و فودها فست انواع مصرف كردن محدود .3

 . شوند مي آن تحريك و تنفس دستگاه خشكي سبب كه سركه و ها ترشي از استفاده ممنوعيت .4

 .شور كنسروي غذاهاي و شورها نمك، مصرف محدوديت .5

 . كنند مي تنفسي دستگاه در موكوس ايجاد كه( پروبيوتيك نوع جز به) لبنيات و شير مصرف كردن محدود .6

 . خردل سس و تند هاي سس انواع فلفل، گوجه، رب از استفاده كردن محدود .7

 . قند و مربا شكر، گازدار، هاي نوشابه و صنعتي هاي آبميوه ها، شيريني و شيرين مواد كردن محدود .8

 . تلخ شكالت و نسكافه غليظ، چاي قهوه، مانند محرك هاي خوراكي و ها نوشيدني كردن محدود .9

 . زنجبيل و سير زياد مصرف از اجتناب .01

 . اسهال وجود صورت در سبوس از استفاده ممنوعيت .00

  غذايي مواد كردن سرخ براي...  و آفتابگردان روغن و كنجد كلزا، زيتون، مانند هايي روغن از استفاده ممنوعيت .02

 ... و دنبه پيه، كره، شامل حيواني هاي چربي و ها روغن از استفاده كردن محدود .03

 ...( و باال خون فشار ديابت، مانند) دارند اي زمينه بيماري كه افرادي در ويژه غذايي هاي رژيم و ها محدوديت تداوم .04

 

 
 

 واحد آموزش بيمارستان آتيه

 1111ارديبهشت 


