
 

 پیشگیری از ابتال به کرونا

ویژه افراد دارای بیماری مزمن   

 آموزش سالمت

 بیمارستان عالمه بهلول گنابادی

  99تدوین:  بهار 

نکات بهداشتی جهت پیشگیری از افراد مبتال 

 به آسم و خانواده

در صورت داشتن عالئم و مشکالت تنفسی به پزششز  
معالج مراجعه کرده و دستورات دارویی الزم را بزرا  

 کنترل آسم و درمان عالئم تنفسی دریافت کنید.

برنامه کنترل آسم شامل نوع دارو، مزدزدار دارو،زمزان 
مصرف، چگونگی کنترل آسم در مواقع شدید در حمزهزه 
آسمی و... را از پشش  معالج گرفته و نشد خود داشزتزه 

 باشید.

در صورتی که فرزندتان آسم دارد، برنامه کنترل آسم او 
را از پشش  معالج گرفته و مطمئن شویزد کزودکزتزان 
توانایی اجرا  آن را به نحو صحیح یزا بزه خصزو  

 هنگام حمالت آسمی داشته باشد.

تمام افراد  که به نحو  در مراقبت از بیمار ندش دارند 
بایستی از برنامه کنترل آسم و نحوه اجرا  آن اطزالع 

 داشته باشند.

داروها  تجویش شده توسط پشش  معالج خزود را بزه 
درستی استفاده نمایید و نحوه صحیح استفاده از اسپزر  

را )در صورت تزجزویزش  
 بیاموزید.

 

توصیه های بهداشتی به مراقبین افراد ناتوان 

 جهت پیشگیری از ابتال

روزانه فرد ناتوان را از نظر عالئم تنفسی ارزیابی کرده و در 
صورت لشوم جهت مراجعه به پشش  و  را هزمزراهزی 

 نمایید.

داروها  فرد ناتوان را همانند قبل ادامه دهید مگر ایزنزکزه 
 پشش  معالج توصیه دیگر  داشته باشد.

گروهی از افراد ناتوان که احتمال ابتال به بیییمیاری و 

 عوارض آن در بین آنها زیاد است،عبارتند از:

  افراد  که محدودیت حرکتی دارند و قادر به مراقبت
 از خود نمی باشند.

  افراد  که مشکالت یادگیر  فراوان دارند و توانایزی
 انجام رفتارها  پیشگیر  کننده را ندارند.

  افراد  که قادر به تشخیص عالئم بیمار  و ارزیابی
 خود از نظر سالمت و بیمار  نیستند.
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 شما در مورد بیماری کرونا هستند.



 توصیه های بهداشتی عمومی جهت پیشگیری :

به طور مداوم و در هر زمان ممکن اقدام به شست و شو  
 کامل دستها با آب و صابون کنید.

از دست دادن و روبوسی کردن با افراد دارا  عالئم تزنزفزسزی 
 ) سرفه، عطسه، آبریشش بینی، و...  هستند، خوددار  نمایید.

دهان و بینی خود را هنگام سرفه و عطسه با دستمال کاغذ  یا 
 آرنج خم شده بپوشانید.

 فاصهه حداقل ی  و نیم متر  را از افراد بیمار رعایت کنید.

 از تماس دست آلوده به چشم، بینی و دهان خود بپرهیشید.

از رها کردن دستمال کاغذ  ها  مصرف شده در مزحزیزط 
 .خوددار  کنید

 از خوردن موادغذایی نیم پش خوددار  کنید.

 از تماس با حیوانات اههی/وحشی خوددار  کنید.

 

نکات بهداشتی جهت پیشگیری از ابتالی  

 بیماران قلبی و عروقی

هفته در مزنزشل  2از داشتن داروها  خود به مدت حداقل 
 مطمئن باشید.

داروها  خود را بدون مشورت پششز  بزه خصزو  در 
 قطع نکنید.صورت ابتال به عالئم تنفسی، 

از تغییرات وضعیت تنفسی خود آگاه باشید و در صزورت 
 هرگونه مشکل تنفسی، آن را به پشش  معالج اطالع دهید.

تا حد امکان سفرها  غیرضرور  و حضور در اماکن شهزو  
 را محدود نمایید.

 شستشو  صحیح دستها را انجام دهید. 

نکات بهداشتی جهت پیشگیری از ابتالی 

 بیماران دیابتی 

داروها  مربوط به دیابت خود ) قر  یا انسولین  را همان طور 
 که پشش  شما تجویش کرده است، مصرف نمایید.

 قندخون خود را مرتباً چ  کرده و یادداشت کنید.

مایعات کافی مصرف کنید و رژیم غذایی دیابتی خود را ادامزه 
 دهید.

هر روز خودتان را وزن کنید چون یکی از عزالئزم افزشایزش 
 قندخون از دست دادن وزن به صورت ناخواسته می باشد.

درجه حرارت خود را هر روز چ  کنید چرا که تز  یزکزی از 
 عالئم عفونت می باشد.

در صورتی که عالئم زیر را داشتید سریعاً بیا 

 تماس بگیرید:  111اورژانس 
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 اسهال و استفرا  شدید 
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 تنفس مشکل 
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