
   
 در بیماران قلبی نکات بهداشتی

  :عروقی جهت پیشگیري از کرونا 

     

  هفته  2از داشتن داروهاي خود به مدت

و داروهاي خودرا  شویددر منزل مطمئن 

  .منظم مصرف کنید

  به هیچ وجه داروهاي خود رابدون مشورت

صورت ابتال به  بخصوص دربا پزشک 

سایر عفونت هاي تنفسی قطع  آنفلوانزا یا

  .نکنید

  از تغییرات قلبی و تنفسی خود آگاه باشید

 شامل کل تنفسیو در صورت هرگونه مش

تنگی نفس غیرعادي یا ضربان هاي قلب 

نامنظم و یا تغییر شدید در فشارخون 

  .به پزشک معالج خود اطالع دهید "سریعا

  

 از سفرهاي غیر ضروري و  تا حد امکان

  .حضور در اماکن شلوغ خودداري کنید

  موازین بهداشتی مثل شستشوي صحیح

دست ها با آب و صابون و استفاده از 

دستمال کاغذي هنگام عطسه و سرفه را 

  .رعایت کنید

  شامل  باشیدداشته  سالمیسبک زندگی

نوشیدن مایعات فراوان سالم، رژیم غذایی 

 داشتن تازه،مصرف میوه و سبزیجات 

 8-7خواب کافی  آرامش،استراحت و 

   .منظمدر شبانه روز و تمرین بدنی ساعت 

هداشتی در بیماران توصیه هاي ب

  :مبتال به آسم 

    

  

  سگ، (خانگیدرصورت داشتن حیوان 

تاحدامکان ازمحل  ...)و  گربه، پرندگان

   .شوندنگهداشته  شما دور زندگی

  زمان   ,دارو برنامه کنترل آسم شامل نوع

چگونگی کنترل آسم در مواقع  ,مصرف 

از پزشک معالج  را... و آسم  حمالتشدید 

  .گرفته و نزد خود داشته باشید 

  در صورت داشتن عالئم آنفلوانزا به پزشک

معالج مراجعه کرده و دستورات دارویی 

الزم براي کنترل آسم و درمان بیماري را 

  .دریافت کنید

 یل شستن کلیه موازین بهداشتی از قب

 دستمالاستفاده از  صابون، دستها با آب و 

کاغذي هنگام عطسه وسرفه و دست نزدن 

به دهان و بینی و چشم ها با دستهاي 

  .رعایت کنیدآلوده را 

  3 هر  ,ماسک از در صورت استفاده 

کرده و از ماسک ماسک را تعویض ساعت 

افزایش  چون ,کنید جدید استفاده 

می تواند محل تجمع , رطوبت در ماسک 

سایر میکروبها باشد و وضعیت بیماري 

  .راتشدید کند
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توصیه هاي بهداشتی در بیماران 

  :دیابتی 

  

 کنترل کرده و "قندخون خود را مرتبا

  .یادداشت کنید

  راطبق )قرص و انسولین (داروهاي دیابت

  .دستور پزشک مصرف کنید

  چون یکی از  ,کنید هرروز خودتان را وزن

کاهش وزن , عالئم افزایش قندخون 

  .ناخواسته است

  رژیم غذایی دیابتی خودرا رعایت کنید و

  .مایعات کافی مصرف کنید

  و ورزش  فعالیت, با رعایت رژیم غذایی

بیشتر در منزل و مصرف منظم داروهاي 

سعی کنید قندخون خودرا در حد  ,دیابت 

  .نگهدارید طبیعی و ثابتی 

 یی که ممکن است ازمنزل خارج تاجا

   .نشوید 

  از ماسک  , بیماري درصورت داشتن عالئم

  .استفاده کنید

  مهم ترین   .کنید بهداشت فردي را رعایت

نکته شستشوي مناسب دستها با آب و صابون 

  .و خشک کردن آن ها با دستمال کاغذي است

  حتی , اورژانسی پزشکی براي مشکالت غیر

االمکان از طریق تماس تلفنی و هماهنگی با 

  .پزشک معالج و یا درمانگاه اقدام کنید

 "درصورتی که یکی از عالئم زیر را داشتید سریعا

  :کنیدبه پزشک مراجعه 

  300از  یا بیشتر 60قندخون کمتر از  

 احساس گیجی و خواب آلودگی  

 کاهش اشتها و احساس ضعف عمومی  

 تنفس , م قندخون باال مثل خشکی دهان عالئ

  و یا عدم تعادل) بوي استون ( بدبو 

  کیلو یا بیشتر  2کاهش وزن  

 اسهال و استفراغ شدید  

  تنفس مشکل  

  گراد سانتیدرجه  38تب باالي  

  ١٣٩٩- مقابله با کرونادستورالعمل کشوري : منابع

  

 

پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی دانشگاه علوم 

  لرستان

  ایرموزشی درمانی شهداي عشآمرکز

پیشگیري از ابتال به :موضوع 

) 19- کووید(ویروس کرونا  

  )مخصوص افراد با بیماري هاي مزمن ( 

  

  )آموزش به بیمار (و توانمندسازي  واحد آموزش

  )٢٣٩:تلفن داخلی (1399اردیبهشت ماه 
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