
 آموزش سالمت بیمارستان عالمه بهلول گنابادی

 :کودکان مبتال به کروناتوصیه های مراقبتی در هنگام ترخیص 

زمان  نیشترینفر که ب کیبهتر است ، فرد بیمار یا مشکوک بایستی در اتاقی که تهویه و نور الزم را داشته باشد قرنطینه شود .1

 شود. ماریندارد،  مسئول مراقبت ب یا نهیزم یماریحضور در منزل را دارد و سن باال و ب

 . کند یم تیکفا یمعمول ماسک . استفاده ازدیاز ماسک استفاده نما دیمبتال با ایفرد مشکوک  .2
 یم رونیب یبه فضا روسیآن باعث انتقال و چهیدر رایز .فرد مبتال ممنوع است یدار، برا چهیدر N95 ماسک یحت دار  چهیدر یاستفاده از ماسک ها .3

 . شوند ضیساعت تعو 8حداکثر هر  ایدر صورت مرطوب شدن  دیبا شود. ماسک ها

  .دست زده نشود یپارچه ا قسمت آن استفاده شود و به یدرآوردن ماسک از بندها یبرا

 . دینمای درصد ضد عفون 07الکل  ای دست ها را مرتب با آب و صابون .4

 یکیپوشش پالست یدارا سطل کی. دستمال را در دینما یریجلوگ روسیتا از انتشار و گرفته دهان خود را یآرنج خود جلو ایدر هنگام سرفه با دستمال  .5

 .ندازدیب

ده و افراد جدا ش ریاز سا زین فرد یبه صورت مجزا با ابر و اسکاچ جدا شسته شود. لباس ها و ظروف منزل جدا ریکند از سا یکه فرد استفاده م ییظرف ها .6
ود که استفاده ش یماتیتنظ ییلباسشو نیاز ماش استفاده و سپس شسته شود. در صورت ساندهیدرجه خ 07تا  67 حرارت پودر شستشو و آب داغ با ای عیدر ما

 .هیاول ساندنیخ ای یدما و زمان شستشو با آبکش نیشتریب یعنیکند  لحاظ موارد را نیا

 . دیینما مراجعهی به مراکز درمان و تنفس دشوار  نفس یتنگ تب و  جادیا ای یدر صورت بدتر شدن حال عموم .0

 .شود استفاده ماسک است بهتر منزل نیز محیط در نمایید.  استفاده ماسک از حتما بیمار حضور در .8

  .نمایید رعایت را با بیمار متر یک حداقل فاصله .0

 .بپرهیزید صورت و بینی لمس چشم، ازنمایید.  عفونی ضد یا بشویید مرتب طور به را ها دست .07

 محل به است بهتر کورتون است با درمان تحت یا ایمنی نقص فشارخون، دیابت، عروقی، تنفسی،-قلبی بیماری با فردی یا سالمند فرد منزل در اگر .00

 .نباشد مبتال محل فرد نزدیکی در یا شود منتقل دیگری

 .شود ضدعفونی بیمار اشیای و میز اتاق و سطوح و وسایل تمام قرنطینه مدت اتمام و بهبودی از پس .01

 تغذیه در دوران نقاهت: 
 . گرددیم هیتوص یا هیتغذ یهانوجوانان و سالمندان، ادامه مصرف مکمل رده،یدو سال، زنان باردار، ش ریدر کودکان ز .0
مواد  افتیدقت گردد که در در دیمرغ استفاده کنند. با ،یگوشت، ماه نینان و غالت سبوسدار، حبوبات و همچن ،یسبز وه،یم یحاو ییغذا میرژ دیافراد با .1

 شود. تیتعادل رعا ییو تنوع مواد غذا ییغذا
 آب ج،یتازه )آب کرفس، آب هو یها یآب هندوانه و...(  و آب سبز ب،ی)آب پرتغال، آب س یعیتازه و طب یهاوهیشامل آب، آب م عاتیما ادیمقدار ز نیتام .3

 آب مرغ  ایکمرنگ، آب گوشت  یو...( ، چا یگوجه فرنگ
 و... جاتیسبک مانند آش برنج، آش جو، آش سبز یهاسوپ جو، سوپ بلغور، جو دوسر و...( و  آش جات،یمصرف انواع سوپ داغ )سوپ سبز .4
 ج،یرنگ همچون هو یزرد و نارنج یهایو سبز هاوهیجگر، م ،یآ )مانند زرده تخم مرغ، گوشت قرمز، مرغ، ماه نیتامیسرشار از و ییاستفاده از منابع غذا .5

  یفسمخاط تن تیرنگ مانند کاهو، اسفناج و...( به منظور حفظ تمام رهیت یبا برگها جاتیسبز ،یارنجزرد و ن یافلفل دلمه ،ییکدو حلوا
 یآنت تیاصخ یترش تازه و ...(  دار مویآب نارنج، آب ل ای ،یاسبز مثل فلفل دلمه جاتیث  )مانند مرکبات و سبز نیتامیسرشار از و ییاز منابع غذا استفاده .6

 .شود یاشتها م شیزابوده و سبب اف یدانیاکس
 و مهار سرفه یمنیا ستمیس تیاستفاده از عسل جهت تقو .0
امل، تخم مرغ، حبوبات، غالت ک گو،یسالمون، م ی)مانند گوشت مرغ، گوشت قرمز، گوشت ماه ومیآهن و سلن ،یرو ن،یپروتئ یحاو ییاستفاده از منابع غذا .8

 گردد یم یمنیا ستمیس تیانواع مغز بادام، گردو، پسته، فندق و... (  و خشکبار حداقل دو وعده در روز سبب تقو
 بدن. یمنیا ستمیعملکرد س تیبه غذاها جهت کمک به تقو لیتازه و زنجب ازیو پ ریافزودن س .0

 تند و سس خردل یهافلفل، انواع سس ،یمحدود کردن مصرف رب گوجه فرنگ .07
 گازدار، شکر، مربا و قند ینوشابه ها ،یصنعت یها وهیآبم نجات،یریو ش نیریکردن مصرف مواد ش محدود .00
 شکالت تلخ ایقهوه، نسکافه  ظ،یغل یمحرک مانند چا یهایها و خوراک یدنیکردن مصرف نوش محدود .01
 استفاده از سبوس در صورت وجود اسهال تیممنوع .03
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 که در هر جایی یک تقویت کننده سالم برای کودکان بوده و از هایی دارد شیر مادر پادتنبله.   ؟هدشیردهی ادامه د مادر می تواند به  آیا

 ادر تغذیه کند. زمانی که سن کودک بیش از شش ماهتر است، باید فقط از شیر ماگر کودک شما شش ماهه یا کوچککند. آنها در برابر عفونت محافظت می
 . شد، به همراه شیر مادر غذاهای مکمل سالم و ایمن به وی دهید

 یماری منجر شود( تواند به بتاکنون، انتقال ویروس فعال کرونا )ویروسی که می  شود؟آیا بیماری کرونا با شیردهی به کودک منتقل می

 . دهندن گزارش نشده است. البته محققین به آزمایش شیر مادر ادامه میاز طریق شیر مادر یا تغذیه با آ

 اگر احتماال یا قطعا به بیماری کرونا مبتال شدم، شیردهی را ادامه دهم؟   
ون ها با آب یا صاباستفاده از ماسک، شستشوی دست بله، شیردهی را با رعایت اصول احتیاطی ادامه دهید. این اصول شامل موارد زیر است: 

 اید. عد از تماس با کودک، و نظافت و ضدعفونی مداوم سطوحی که لمس کردههای الکلی قبل و بیا ژل
 .ستشو دهیدها را در هر بار شیردهی ششما تنها در صورتی باید شستشو شود که بر آن سرفه کرده باشید. در غیر این صورت، نیازی نیست که سینه پستان

 اگر برای شیردهی سالمت کافی نداشته باشم چکار کنم؟ 

عی کنید هایی برای تأمین کودک با شیر مادر بیابید. سای خوب نیست که توانایی شیردهی داشته باشید، سعی کنید روشتان به اندازهوضعیت جسمانیاگر 
تحان کنید. با ، امتوانید تغذیه با شیر مادر اهدایی را در صورتی که در دسترس باشدشیر را دوشیده و از طریق یک قاشق یا فنجان تمیز به کودک دهید. می

 .تان مشورت کنیدهای پیش رویمتخصص بهداشت درباره گزینه

 تان بهتر شد، شیردهی به کودک را ادامه دهید. هیچ گونه فاصله زمانی قطعی برایدوشیدن شیر برای تداوم تولید شیر نیز مهم است تا بتوانید زمانی که حال

   .احتمالی به کرونا وجود ندارد انتظار پس از ابتالی قطعی یا

یا شیر خشک نوزاد که با روش درست تهیه شده، سالم و در دسترس توانید از دایه اگر امکان دوشیدن شیر یا استفاده از شیر انسانی اهدایی وجود ندارد، می

 .است، استفاده کنید

 به شیردهی ادامه دهم؟ اگر کودکم مریض است 

تان به کرونا مبتال شود و چه بیماری دیگری، ادامه تغذیه با شیر مادر مهم است. شیر تان مریض شد به تغذیه با شیر مادر ادامه دهید. چه کودکاگر کودک

 .کند با بیماری مبارزه کندکمک میشود و به او های شما از طریق شیر به وی منتقل میکند و پادتنمادر سیستم ایمنی کودک را تقویت می

 در زمان شیردهی کدام مسائل احتیاطی را رعایت کنم؟ 

دار های الکلتوانید از ژلها باید با صابون و آب، قبل و بعد از تماس با کودک، شسته شوند. میکنید. دستها را رعایت میشستشوی دستمطمئن شوید که 

 .کنید نیز اهمیت داردچنین نظافت و ضدعفونی هر سطحی که لمس مینیز استفاده کنید. هم

 با آب داغ بجوشانید(  "رجیحاتظروف تغذیه شیر را )  .وسایل دوشیدن شیر، ظرف ذخیره شیر و نیز ظروف تغذیه را هر بار پس از مصرف بشویید

  توجهات دارویی هنگام ترخیص :

 تجویز شده است به این نکات توجه کنید  : هیدروکسی کلروکین ، اسلتامیویر ، کلترا  داروهای  بیمار  اگر برای

 . دیکن لیم آب وانیل کی با و غذا همراهداروها را  برای کاهش مشکالت گوارشی،   .1

 . طبق دستور پزشک مصرف کنید با آب حل کنید و  کپسول اسلتامیویر را اتیمحتو دیتوان یم .2

 شربت و اس یج ام ومینیآلوم قرص و شربت مثل دیاس یآنت باتیترک مصرف از دارو مصرف از بعد و قبل ساعت چهار فاصله هب .3

 .دیکن یخوددار دیدروکسیه ومیزیمن

 مصرف زمان به ساعت دو از کمتر اگر یول.  دیکن مصرف را آن عیسر اوردن ادی به هنگام ،دیکرد فراموش را دارو مصرف اگر .4

 . دیکن اجتناب برابر قرص یا کپسول دو خوردن از مصرف زمان دنیرس هنگام و دینکن مصرف گرید د،یدار زمان یبعد قرص

  .دیبگذار انیم در خود پزشک با را ها دارو مصرف یالگو و یاسام حتما گرید یداروها مصرف صورت در .5

 .دیینما یجداً خوددار یگرید یاز مصرف خودسرانه هر داروداروها را سر ساعت مصرف کنید و  .6

  گریپ فروت خودداری کنید.هستید از مصرف  11تا زمانی که تحت درمان با داروهای کووید 
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