
پمفلت آموزشی مراقبت از بیمار کرونایی در منزل
مرکز آموزشی درمانی بیمارستان امدادی ابهر

واحد آموزش به بیمار دفتر پرستاری

براي مراقبت بالینی از بیمار کرونایی در منزل بایستی به توصیه هاي زیر عمل شود:

* بیمار را در یك اتاق جداگانه و با تهویه مناسب قرار دهید
محدودیت ارتباط و تماس بیمار با افراد دیگر، به طور ایده آل یك نفر كه از نظر سالمتي در وضعیت 

خوبي است براي مراقبت از بیمار اختصاص داده شود. به عنوان مثال ترجیحا از گروه هاي پرخطر 
مانند سالمندان نباشد

اعضاي خانواده باید از تردد به اتاق بستري بیمار خودداري نمایند و در شرایط ناچاري از اشتراك 
فضاي روزانه، بیمار باید بهداشت تنفسي را رعایت نموده و از سایر افراد خانواده فاصله حداقل 

١متر را حفظ كند (مثالً خوابیدن در یك تخت جداگانه)
*یك استثنا ممكن است براي یك مادر شیرده در نظر گرفته شود. با توجه به مزایاي تغذیه با شیر 
مادر و نقش ناچیز شیر مادر در انتقال ویروس هاي دستگاه تنفسي ، مادر مي تواند به شیردهي 
ادامه دهد. مادر هنگام نزدیك شدن به كودك باید از ماسك استفاده نماید و قبل از تماس با كودك، 

رعایت دقیق بهداشت دست را انجام دهد. وي همچنین باید باید از ماسك استفاده نماید و قبل از تماس 
با كودك، رعایت دقیق بهداشت دست را انجام دهد. وي همچنین باید سایر اقدامات بهداشتي شرح داده 

شده در این پمفلت را رعایت نماید.

تردد و جابجایي بیمار محدود باشد و فضاي مشترك را به حداقل برسانید. اطمینان حاصل كنید كه 
فضاهاي مشترك به عنوان مثال آشپزخانه ، حمام( به خوبي تهویه مي گردند )به عنوان مثال پنجره 

ها را باز نگه دارید.
*مراقبت كننده از بیمار زماني كه با فرد بیمار در یك اتاق قراردارد باید از ماسك معمولي استفاده 

نماید و دقت كند كه به طور مناسب صورت را بپوشاند

در حین استفاده، ماسك نباید لمس شود یا دستكاري شود. 

اگر ماسك فرد مراقبت كننده، با ترشحات تنفسي و سرفه بیمار آلوده گردد، باید فوراً تعویض شود. 
ماسك بعد از پایان استفاده، با شرایط بهداشتي به طور مناسب جمع آوري و دفع گردد و بهداشت 

دست بعد از برداشتن ماسك انجام گیرد.
بهداشت دست را فورا به دنبال تماس با افراد بیمار یا محیط اطراف آنها انجام دهید. 

بهداشت دست نیز مي تواند قبل و بعد از تهیه غذا، قبل و بعد از خوردن غذا ، بعد از استفاده از 
توالت و هر زمان كه دستها كثیف به نظر مي رسند انجام شود. مي توان از الكل %٧٠نیز استفاده 



كرد.
بهداشت دست را با استفاده از صابون و آب با دقت و صحیح باید انجام داد . قبل از توصیه براي 
استفاده ازالكل براي ضدعفوني در كاربرد خانگي، توجهات الزم مربوط به ایمني باید اعالم گردد. 

مانند احتراق و خطرات ناشي از آتش سوزي 
هنگام استفاده از آب و صابون، از حوله هاي كاغذي یكبار مصرف استفاده شود. باید دستها خشك 
گردد. اگر حوله كاغذي در دسترس نیست از حوله هاي پارچه اي اختصاصي استفاده كنید اما حتما 

بعد از خیس شدن آنها را جایگزین كنید.
*بهداشت تنفسي باید در همه اوقات به ویژه در خصوص افراد بیمار انجام شود. بهداشت تنفسي 

بصورت پوشاندن دهان و بیني در هنگام سرفه یا عطسه ، با استفاده از ماسك هاي طبي، ماسك هاي 
پارچه اي و امثالهم انجام مي شود كه به دنبال آن بهداشت دست نیز باید رعایت گردد.

مواد مورد استفاده قرار گرفته براي پوشاندن دهان و بیني بعد از استفاده به روش مناسب جمع 
آوري و دفع گردد و یا به روش مناسب شسته شود )به عنوان مثال، دستمال ها با استفاده از صابون 

معمولي یا مواد شوینده و آب شسته شود)
*از تماس مستقیم با مایعات بدن ، به خصوص ترشحات دهان یا تنفس و مدفوع خودداري كنید. از 
دستكش یكبار مصرف براي مراقبت از بهداشت دست و ماسك براي بهداشت دهان یا تنفس، هنگام 

جابجایي مدفوع، ادرار و پسماند استفاده كنید. بهداشت دست را قبل و حتي بعد از برداشتن دستكش 
انجام دهید

دستكش ها ، حوله ها ، ماسك ها و سایر پسماندهاي تولید شده توسط بیمار یا در حین انجام فرایند 
مراقبت از بیمار قبل از دفع با. سایر پسماندهاي خانگي باید در یك ظرف دربدار در اتاق بیمار جمع 

آوري گردند
*رعایت بهداشت فردي ضروریست و بایستي استفاده از ظروف غذایي مشترك، سیگار مشترك )به 

منظور اجتناب از آلودگي با ترشحات دهاني فرد بیمار حوله و یا ملحفه هاي مشترك خودداري شود
شستشوي ظروف غذایي بیمار با آب و مایع ظرفشوئي توصیه مي شود.

به طور روزانه سطوح مورد تماس بیمار با محلول ضد عفوني وایتكس رقیق %١گند زدایي شود.
توالت و روشویي مورد استفاده بیمار روزانه با محلول ضد عفوني وایتكس رقیق  %١گند زدایي 

شود.
البسه ، حوله و ملحفه هاي مورد استفاده بیمار با استفاده از ماشین لباسشویي در آب ٦٠تا 

٩٠درجه شسته شود.
به دلیل احتمال ایجاد ذرات ریز آلوده كننده ، از تكاندن البسه و ملحفه هاي بیمار خودداري شود.

توصیه به پیگیري درمان و مراجعه مجدد بیمار در صورت بروز عالئم هشدار
*اگر یكي از اعضاي خانواده عالئم عفونت حاد تنفسي از جمله تب ، سرفه ، گلو درد و تنفس 

دشوار را تجربه كرد ، بالفاصله به تیم بهداشت شهرستان و دانشگاه منطقه اطالع داده مي شود و 
توصیه هاي بهداشت را دنبال كند




