
   فردر 
  :تعریف 

 "نوعی ویروس هستند که معمـوال , کرونا ویروس ها 

و ایجاد عفونت در بینی باعث سرماخوردگی معمولی 

نـام ویـروس    .شـوند  انسان می  سینوس ها و گلو در

کرونــا از شــکل آن گرفتــه شــده اســت کــه در زیــر 

 .اسـت   تـاج خورشـیدي   میکروسکوپ شبیه به یک 

اگر چه در بسیاري از افـراد باعـث عالئـم شـبیه بـه      

سرفه و تنگی نفـس و گـاهی   , شامل تب  ( آنفلوانزا 

امـا در   ,شـود  مـی  ) اسهال و سایر عالئـم گوارشـی   

ن ممکن است عالئم تنفسی شـدیدتر  بعضی از بیمارا

  . شده و باعث بستري شدن آنها در بیمارستان شود 

  :عالئم بیماري 

  درجه سانتی گراد  38تب باالي  

  گلودرد و سایر عالیم تنفسی , سرفه  

  ضعف و بی حالی  

  سردرد و درد عضالنی  

  ــهال و ــتفراغ اس ــوع و اس ــی از  ته در بعض

  بیماران 

  تنگی نفس  

  

  

  :اقدامات احتیاطی 

همه افراد چه اعضاي , عالوه بر احتیاطات استاندارد 

کادر و بیمارخانواده بیمار و چه مالقات کنندگان با 

در تماس با فرد مشکوك به ,درمانی بیمارستان 

کرونا ویروس جدید باید احتیاطات قطره اي و 

  .تماسی را رعایت کنند 

بینی و , چشم  از لمس, در صورت آلودگی دست ها 

  .دهان خودداري شود 

  : روش هاي پیشگیري

  .دستهایتان را بطور مکرر با آب و صابون بشوئید -1

از تماس با افرادي که عالئمی شبیه به آنفلوانزا -2

  .دارند خودداري کنید 

ئم بیماري حفظ فاصله یک متري با افرادي که عال-3

   .است را دارند الزامی 

از ماسک  استفاده, افراد مشکوك در برخورد با -4

  .الزامی است  ساعت 3جراحی و بهداشتی به مدت 

پس از هر باردست زدن به سطح بیرونی ماسک -5

 .دستها را بشوئید 

 

حال حاضر کرونا ویروس جدید در :درمان 

و در موارد , واکسن و درمان قطعی دارویی ندارد 

اغلب درمان حمایتی و در , شدید بیماري 

  .شود می بیمارستان انجام 

  :مورد مشکوك بیماري . 

فرد مبتال به بیماري تنفسی شدید تب دار که بـه  -1

سرفه و تنگی نفـس نیـاز بـه بسـتري در     , دلیل تب 

را  زیـر بیمارستان دارد و حداقل یکـی از مشخصـات   

  :دارد 

روز  14سابقه سفر به کشـور چـین در عـرض    ) الف 

  قبل از شروع عالئم بیماري 

 عفونت(علیرغم درمانهاي مناسب براي پنومونی ) ب 

پاسخ به درمان نامناسب بوده و وضعیت بیمار  ) ریه 

  .حادتر و وخیم تر شود 

کـه  )با هر شدتی که باشـد  (بیمار با عالئم تنفسی -2

روز قبل از شروع عالئم بالینی یکـی از   14در عرض 

تمـاس  ) الـف  : انواع تماس هاي زیر را داشته باشـد  

یـا عالمـت دار بیمـاري کرونـا      مورد قطعینزدیک با 

  مراقبت مستقیم از بیمار مبتال)ب
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  :آموزش به بیمار و همراهان 

که بدون عالئم تب و سرفه و گلودرد  بیمارانی- -1

 هايبیماري هستند و یا داراي عالئم خفیف و بدون 

ریوي و کلیوي –بیماران قلبی  مثلزمینه اي مزمن 

  .در معرض خطر کمتري هستند , باشندکبدي می و

مبتال به عالئم خفیف یا بدون عالمت می  بیماران-2

توانند با دادن آموزش هاي کافی به آن ها در منزل 

  .تحت مراقبت و درمان باشند 

 وه سرف, تب خفیف ( بیماران  داراي عالئم خفیف  -3

و بدون ) ضعف و بیحالی , گلودرد , آبریزش بینی 

خلط زیاد یا , عالئم هشدار دهنده اي مثل تنگی نفس 

استفراغ و , خونریزي و عالئم گوارشی مثل تهوع 

و یا گیجی و بیحالی و بدون  داشتن شرایط ) اسهال 

 مزمن بیماري می توانند در خانه مراقبت شوند فقط

پیشرفت عالئم بیماري باید بیماران از نظر 

  : بنابر این توصیه می شود که,  تحت نظر باشند

بیمار در یک اتاق جداگانه با تهویه مناسب قرار -1

  .گیرد 

  .ارتباط و تماس بیمار با افراد دیگر محدود باشد -2

سالمت باشد و  نظردر شرایط مطلوبی از  مراقبفرد -3

  .نباشد ) سالمندان ( از گروه هاي پر خطر  "ترجیحا 

فرد مراقبت کننده اي که در تماس با فرد است باید -4

از ماسک معمولی استفاده کند و دقت کند که بطور 

  .توسط ماسک پوشانده شود  مناسب صورت

  .ماسک نباید دستکاري شود , در حین استفاده -5

اعضاي خانواده از تردد به اتاق بستري بیمار خودداري - 6

بایستی بهداشت , کنند و در شرایط عدم فضاي کافی 

متر با بیمار فاصله  1تنفسی را رعایت کرده و حداقل 

  .داشته باشند 

  .ایی بیمار محدود باشد سعی کنید که تردد و جابج -7

از ماسک  "حتما ,اتاق در صورت بیرون رفتن بیمار از -8

  . طبی استفاده کند

مادران شیرده می توانند به نوزاد خود شیر دهند -- ٩

دستهاي خود را تمیز , فقط باید قبل از تماس با کودك 

با آب و صابون بشویند و در هنگام نزدیک شدن به 

  .کنند اسک استفاده م از, کودك و شیر دهی 

) ncov 2019-(ویروس جدید دستورالعمل کشوري کرونا : منابع

  پزشکی  درمان و آموزش وزارت بهداشت

  

 

پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی دانشگاه علوم 

  لرستان

  ایرموزشی درمانی شهداي عشآمرکز

  کرونا ویروس

  
  1398بهمن ماه -موزش به بیمارآواحد

            :سایت بیمارستان

http://shohada.lums.ac.ir               

  33236401-7: شماره تلفن هاي بیمارستان
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