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 داًشگاُ علَم پسشکی ٍ خدهات بْداشتی درهاًی آذربایجاى غربی

 شبکِ بْداشت ٍ درهاى شْرستاى شاّیي دش
 بیوارستاى شْید راثی

 کرونا ویروس

 راهنمای بیمار

 

Shahindezh.edh@umsu.ac.ir 

 09332866900:  شوارُ تلفي

در صَرت ّر گًَِ سَال در خصَص بیواری با  ایویل ٍ شوارُ 

تواس  بِ غیر از رٍزّای تعطیل 13الی  11  ز ساعت تلفي فَق ا

. حاصل فرهایید
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 ّای تَصیِ بِ بایستی هٌسل در بالیٌی هراقبت برای

 :ًوایٌد عول زیر

 دّيذ لشاس هٌاسة تَْيِ تا ٍ جذاگاًِ اتاق يه دس سا تيواس. 

  عَس تِ ديگش، افشاد تا تيواس تواس ٍ استثاط هحذٍديت 

 است خَتي ٍضؼيت دس هتيسال ًظش اص وِ ًفش يه آل ايذُ

 هاًٌذ پشخغش ّاي گشٍُ اص تشجيحا هثال ػٌَاى تِ(

 دادُ اختػاظ تيواس اص هشالثت تشاي )ًثاضذ سالوٌذاى

 .ضَد

 تيواس تستشي اتاق تِ تشدد اص تايذ خاًَادُ اػضاي 

 فضاي اضتشان اص ًاچاسي ضشايظ دس ٍ خَدداسي ًوايٌذ

 اص ٍ ًوَدُ يتسػا سا تٌفسي  تْذاضت تايذ تيواس سٍصاًِ،

 هثال( وٌذ حفظ سا هتش ١ حذالل فاغلِ خاًَاس افشاد سايش

 است هوىي استثٌا يه)تخت جذاگاًِ يه دس خَاتيذى

 هضاياي تِ تَجِ ضَد تا گشفتِ ًظش دس ضيشدُ هادس يه تشاي

 اًتمال دس هادس ضيش ًاچيض ًمص ٍ تغزيِ تا ضيش هادس

 ضيشدّي تِ تَاًذ هي هادس ، تٌفسي دستگاُ ّاي ٍيشٍس

 اص تايذ وَدن تِ ضذى ًضديه ٌّگام هادس .دّذ اداهِ

 سػايت وَدن، تا تواس اص لثل ٍ ًوايذ استفادُ هاسه

 سايش تايذ ّوچٌيي ٍي .دّذ اًجام سا دست تْذاضت دليك

ًوايذ  سػايت سا تْذاضتي الذاهات

 تِ سا هطتشن فضاي ٍ تاضذ هحذٍد تيواس جاتجايي ٍ تشدد 

 .داسيذ ًگِ تاص سا ّا تَْيِ پٌجشُتشاي  .تشساًيذ حذالل

 يه دس تيواس فشد تا وِ صهاًي تيواس اص وٌٌذُ هشالثت فشد 

 . ًوايذ استفادُ هؼوَلي هاسه اص تايذ لشاسداسد اتاق

 تشضحات خػَظ تِ ، تذى هايؼات تا هستمين تواس اص 

 .وٌيذ خَدداسي هذفَع ٍ تٌفس يا دّاى

  

 دلت تا آب ٍ غاتَى اص استفادُ تا سا دست تْذاضت ٍ 

 .داد اًجام تايذ غحيح

 دست تْذاضت اص هشالثت تشاي هػشف يىثاس دستىص اص 

 جاتجايي ٌّگام تٌفس، يا دّاى تْذاضت تشاي هاسه ٍ

 سا دست تْذاضت .وٌيذ استفادُ پسواًذ ٍ ادساس هذفَع،

 دّيذ اًجام دستىص تشداضتي اص تؼذ حتي ٍ لثل

 ظشفطَئي هايغ ٍ آب تا تيواس غزايي ظشٍف ضستطَي 

 تا تيواس تواس هَسد سغَح ًِسٍصا عَس تِ.ضَد هي تَغيِ

 .ضَد صدايي گٌذ( %١ ( سليك ٍايتىس ػفًَي ضذ هحلَل

 ضذ هحلَل تا سٍصاًِ تيواس استفادُ هَسد سٍضَيي ٍ تَالت 

  .ضَد صدايي گٌذ( %١ ) سليك ٍايتىس ػفًَي

 ِاستفادُ تا تيواس استفادُ هَسد ّاي هلحفِ ٍ حَلِ ، الثس 

 .ضَد ضستِ دسجِ ٩٠ تا ٦٠ آب دس لثاسطَيي هاضيي اص

 ِتىاًذى اص ، وٌٌذُ آلَدُ سيض رسات ايجاد احتوال دليل ت 

 .ضَد خَدداسي تيواس ّاي هلحفِ ٍ الثسِ

 ِدس تيواس هجذد هشاجؼِ ٍ دسهاى پيگيشي تِ تَغي 

 از تٌفسی حاد عفًَت عالئن:ّطذاس ػالئن تشٍص غَست

 .دشَار تٌفس ٍ درد گلَ ، سرفِ ، تب جولِ

 

 1398بْوي  -شَری دستَرالعول ک: هٌبع

ٍاحد آهَزش سالهت بیوارستاى :تْیِ ٍتدٍیي 

 1398شْید راثی بْوي 
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 تيواسي ايي اص پيطگيشي تشاي ٍاوسٌي ، سشهاخَسدگي

 يؼٌي ٍيشٍس تا تواس اص خَدداسي پيطگيشي، تْتشيي ساُ

 داسًذ سشهاخَسدگي ػالئن وِ است افشادي تا ًضديه تواس

 .)ّستٌذ گزضتِ ّفتِ دٍ دس چيي تِ سفش ساتمِ داساي ٍ(

 هَاصيي ّوَاسُ هشدم هيىٌذ تَغيِ تْذاضت ٍصاست الثتِ

 :ضاهل وٌٌذ سػايت سا تٌفسي تيواسيْاي اًتطاس اص پيطگيشي

 توذت غاتَى ٍ آب تا دستْا غحيح ٍ هىشس ضستطَي 

 پيص دستطَيي، تِ سفتي اص تؼذ تخػَظ ثاًيِ 40 تا 30

 سشفِ ٍ ػغسِ تيٌي، وشدى تويض اص تؼذ خَسدى، غزا اص

 دستشس دس تشاحتي غاتَى ٍ آب اگش)دستْا دسٍى دس(

 دست ػفًَي ضذ الىلي تشپايِ ّاي هحلَل اص ، ًيست

 ، ّستٌذ وثيف تَضَح اگشدستْا الثتِ .وٌيذ استفادُ

 دستْاي تواس اص .ًوائيذ استفادُ غاتَى ٍ آب اص سُّوَا

 .وٌيذ خَدداسي دّاى ٍ تيٌي ّا، چطن تا ًطذُ ضستِ

 سشهاخَسدگي ػالئن وِ افشادي تا ًضديه تواس اص 

 هتش، ٢-١ حذالل فاغلِ حفظ( ًوائيذ خَدداسيداسًذ،

 )دادى دست ٍ گشفتي آغَش دس اص سٍتَسي، خَدداسي

 هٌضل دس ٍسدگيسشهاخ ػالئن داضتي غَست دس 

 .وٌيذ استشاحت

 ٍسيلِ ّش تا سا خَد تيٌي ٍ دّاى ، سشفِ ٍ ػغسِ ٌّگام 

 هاسه يا لثاس آستيي واغزي، دستوال( تپَضاًيذ هوىي

آلَدُ  لغشات پشتاب هاًغ ػول ايي .)جشاحي هؼوَلي

 هيطَد آًْا آلَدگي ٍ سغَح يا افشاد سايش غَست تشسٍي

 اص استفادُ اص تؼذ .هيىٌذ لغغ سا اًتمال تيواسي چشخِ ٍ

 دسب اًذاختِ، ًايلَى ويسِآًْا سا دس  دستوال يا هاسه

 .تيٌذاصيذ صتالِ دس سغل ٍ صدُ گشُ سا ويسِ

 
 

کرونا ویروس چیست؟ 

ٍٍّاى  ضْش دس تاس اٍليي وِ است تٌفسي جذيذ ٍيشٍس يه

 ّا وَسًٍاٍيشٍس ٍادُخاى .ضذ دس وطَس چيي ضٌاسايي

 تيواسي سثة ٍ اًذ داضتِ چشخص دساًساًْا ضايغ تغَس

 ايي دس لثالً جذيذ ٍيشٍس .اًذ سشهاخَسدگي هيطذُ

 .تَد ًطذُ ديذُ ٍيشٍسي خاًَادُ

 چیست؟ 2019 کَرًٍاٍیرٍس(هٌشأ(هٌبع

 دس وِ ّستٌذ ٍيشٍسْا اص تضسگي خاًَادُ ّا وَسًٍاٍيشٍس

 خفاش ٍ ّا گشتِ ضتشّا، ًٌذها ديذُ هيطًَذ حيَاًات هياى

 جشياى دس فؼلي جذيذ ٍيشٍس طًتيىي تحليل ٍ تجضيِ .ّا

 ًوايذ هطخع سا ٍيشٍس حيَاى هٌثغ تا تاضذ هي

 احتواالًهیشَد؟ هٌتشر کَرًٍاچگًَِ جدید ٍیرٍس

 ضذُ هٌتمل چيي دس حيَاًي هٌثغ يه اص اتتذا دس ٍيشٍس

 ًساىا-تِ-اًساى تػَست آى اًتمال اوٌَى ّن ٍلي تاضذ

 .گيشد هي غَست

 وِ ػالئويعالین ٍ عَارض بیواری کرًٍا  چیست؟

 ضاهل ضذُ گضاسش تيواسي ايي خػَظ دس تاوٌَى

سشهاخَسدگي  ػالين هطاتِ ضذيذ تا خفيف تٌفسي تيواسي

 سشفِ ٍ خفيف تة تٌفسي تيواسي اغلي ػالئن .است

 ، ٍسشفِ تة تش ػالٍُ تيواسي ضذيذ فشم دس ٍ است

 ديذُ ًيض الشيِ رات هطاتِ )ًفس گيتي( تٌفس دضَاسي

 . هيطَد

  ّاي ٍيشٍس هاًٌذ حاضش حال در:اصَل پیشگیری

 

 دستْا تا هىشس تواس هؼشؼ دس وِ سا اضيايي ٍ سغَح 

 يا ّا اسپشي اص استفادُ تا سا )ّا دستگيشُ هاًٌذ( ّستٌذ

 سغَح تشاي( وٌٌذُ ضذػفًَي هَاد تِ آغطتِ پاسچِ ّاي

 )دسجِ 7٠ الىل حساس سغَح تشاي ٍ ٍايتىس هماٍم

 .وٌيذ ضذػفًَي ٍ هىشس تويض تػَست

 داسٍي ًَع ّيچ حاضش حال دس؟چیست بیواری ایي درهاى

 ٍجَد 2019 جذيذ وَسًٍاٍيشٍس تشاي اختػاغي ٍيشٍس ضذ

 ًِ هثتال تيواس دُ ّش اص حاضش حال دس آًىِ تِ تَجِ تا .ًذاسد

 ػوذتاً( هيطًَذ سشهاخَسدگي حذ دس خفيف ػالئن اسدچ ًفش

 ًظيش فشػي ػالئن تاضافِ اغلي ػالئن تؼٌَاى سشفِ ٍ تة

 هثتال وِ افشادي )وَفتگي يا خستگي احساس سشدسد، آتشيضش،

 ػالهتي ٍ حوايتي ّاي دسهاى اص تايذ اًذ ضذُ تيواسيتِ ايي 

 اٍاىفش هايؼات هػشف هٌضل، دس استشاحت:ضاهل وٌٌذ استفادُ

 هَاسد دس .)تش تة ّاي هسىي ٍ هشوثات، آب ٍ سَج ًظيش

 ٍ تة تش ػالٍُ( داسًذ تيواسستاى تِ ًياص وِ تيواسي ضذيذ

 ػالئن تِ ًيض ًفس تٌگي ًظيش تٌفس دضَاسي ػالئن سشفِ

 اًجام تيواسستاى دس دسهاًي وادس تَسظ دسهاًْا )هيطَد اضافِ

 .هيطَد

 وَسًٍاٍيشٍس تِ تتالم تيواساى تا هيىٌٌذ فىش وِ افشادي

 تيواس، اص هٌظَس حاضش حال دس( اًذ داضتِ ًضديه تواس

 ًضديه تِ فَساً الصهست ) است سشهاخَسدگي ػالئن افشاددچاس

 .وٌٌذ هشاجؼِ پضضه يا دسهاًي تْذاضتي هشوض تشيي
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