
  
سط  منزل در بیمار پیگیری شت  تیم تو   یبهدا

 : سالمت مراقب

بیمار بایستی در اتاق تنهاا باا تههیان سنا ا          -1

 دارای پنجره ( باشد

سااراینیب بهداشااز ره اضاان هیااریز بیمااار را   -2

ضظاار  شاادف  اار،ن نتاا ن تن اای ض اا  ه  اا    

 ههشیاری بصهرف تل نی چک سی کنند

سرایناز سای کنناد     ا،رادیکن در سنزل ا  بیماار  -3

 یاا ضصاس  یساتی ایمنای     بایستی بیماری  سینن ای

 .ضداشتن ه در  السز جسمی کاسل باشند

 تا بهنهدی کاسل بیمار بن اطرا،یان هشدار دهید کن  -4 -

 سمنهع ا زسالیاف   -

 

 ا ات اده  طنای   سا اک  ا  سنازل  در باید بیمار -5

 حماااا ن  سنااازل سشاااتر  ضصاااا  در ه کناااد

 .کند آسد ه کمترر،ز( آشپزخاضننپذیرایی

 

در هن ا  ع سن ه  ر،ن جلهی بینی ه دهان  -6

خهد را با د تمال کاغذی یا باالی آ تیب بپهشاضید 

ه د تمال را پ  ا  سصرف درهن   ل  بالن درب 

 دار بیندا ید

ا  سا ک طنی در هن ا  برخهرد با ا،راد  -7

ا ت اده کنید ه ،اصلن حدایل ده ستر را رعایز 

 .کنید

 

ه ظرهف غذا نه ایل شخصی بیمار ساضند لیهان  -8

 رییق هایتک  با یا سایع شهینده آب ر  هغیره ..را با

سهبایل ن لپ تاپن  هئیچن  . دهیدشستشه  شده

 کنید.یدع هضی %76با الکل   را ضیز د ت یره دربها

 

سلح ن ه رهبالشی ه لنا های بیمار بایستی با آب  -9

ه سایراف شهینده ه  درجن  اضتی راد 69-99داغ

شهد ه در سررض  داده هایتک  رییق شده شستن

 .شهد خشک اته با یا گر،تن آ،تاب یرار 

 

بنا بن  ل دهره درسان ه یتا تکم ن  سیشهدتهصی-19

 ره  5-14سرالج سصرف داره را تشخیس پزشک 

 اداسن دهید

 

 بالن های سربه  بن بیمار باید در ضایلهضی ریختن ه           -11

ی ه بصااهرف صااحی  د،ع ردرب دار ض هدادر  اا ل 

 شهضد

  غذا ا  ینل ن غذا کردن آساده ا  برد ه ینل ل  ا-12

   ا هربار برد د ااتشااهیین بن ر،تب ا  برد ن خهردن

  یا صابهن  ه گر  آب با را خهد د تان     ر،ن  ه ع سن 

 .دهید شستشه %79الکل کننده  یدع هضی سحلهل

 

ا سصاارف غذاهای  سرتنا سایراف گر  بنهشااید ه  -13

  رخ شده یا ،سز ،هد جدا خهدداری کنید

های      -14 ،ن  ت ن تن ی ض  ن  اار در صااهرف بره  

ماری    خشااک   بدتر شاادن بی بن    ه عالئی  جددا  س

 بیمار تان سراجرن کنید.

 



 ا کس بایستی کنند سی سراینز بیمار ا  ا،رادیکن 

 با هرگز هلی بپهشند سصرف یکنار د تکش ه

  ضکنند آسد ه ر،ز سنزل ضصا  همن در د تکش

 

 هاار بایسااتی اه سرایاا  ه بیمااار طناای سا ااک

ه در  اا ل  گااردد ترااهی  یکنااار ده اااعز

  بالن درب دار اضداختن شهد.

 

 باایب هیااره  اضتشااار احتمااال باان تهجاان بااا

 بمادف  پیشا یراضن  ضکااف  رعایز ه تن  نتاده

 یرهریسز ه تن 2 حدایل
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 وضعیت ریه ها در گرافی از ریهبهبود  .3
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 زنجاندانشگاه علوم پزشكی وخدمات بهداشتی درمانی 

 اورژانس بیمارستانیواحد -معاونت درمان

تحت نظارت سرکار خانم دکتر کرمی متخصص 

عفونی و عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشكی 

 زنجان

 آیا می دانید؟؟؟

پس از ترخیص از بیمارستان چه نكاتی 

 باید رعایت کنید؟را 

 




