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 پیام های بهداشتی در مورد میتالیان به سرطان در شرایط کرونا

بنابراین در بیماران مبتال به سرطان تحت درمان با انواع داروهای تضعیف کننده سیستم ایمنی هستند،  -

 رار دارند.معرض خطر بیشنری ق

و از لمس دیگران را داشته باشیم کمترین مواجهه با افراد به ویژه افراد دارای عالیم مشکوک سعی کنیم  -

 کنیم. اجتناب تحت هر عنوان از جمله دست دادن یا روبوسی

مانند تب، سرفه، تنگی نفس، لرز، درد بدن، سردرد، اسهال، تهوع، استفراغ، آبریزش بینی به  یبه عالیم -

ت داشتن این کنیم و در صور توجه، ویژه در طی دو هفته پس از تماس با فردی که این عالیم را دارد

 عالیم به پزشک مراجعه کنیم.

ثانیه )ترجیحا هر ساعت یک بار( یا استفاده از مواد  20آب و صابون به مدت دست های خود را مرتب با  -

  تمیز کنیم. ضدعفونی کننده حاوی الکل

ها قبل از غذا، بعد از دستشویی، بعد از عطسه یا سرفه و پس از تماس با سطوح مشکوک  شستن دست -

 توصیه می شود. به آلودگی

 را بگیریم. آرنج دست جلوی بینی و دهان قسمت داخلیعطسه و سرفه با دستمال و یا هنگام  -

 خودداری کنیم. آناطراف  وچشم  ،با دهان، بینیاز تماس دست  -

 از لحظه خروج از منزل تا بازگشت به منزل حتما ماسک بزنیم. -

هستند مانند ریموت کنترل، دستگیره درها، گوشی همراه، وسایلی که به صورت مکرر در تماس دست  -

  ضدعفونی کنیم.مرتب را  لپتاب یا تبلت

  بپزیم. کاملبه طور مواد غذایی به ویژه گوشت و تخم مرغ  -

یمنی خود را سیستم ا طبیعی«  ث » C شسته و تمیز شده و ویتامین با مصرف مرتب میوه و سبزی -

 کنیم. تقویت
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 در شرایط کرونا در محیط های درمانیپیام های بهداشتی در مورد حضور 

ما لطمه ای وارد نشود، اقدامات تشخیصی دی که به درمان، مراقبت و سالمت تا ح ماز پزشک خود بخواهی -

 درمانی را به تعویق بیندازد یا به حداقل ممکن کاهش دهد. 

و از حضور در م زمان حضور خود را به حداقل برسانیدر صورت نیاز به حضور در مراکز تشخیصی درمانی،  -

 . مفضاهای انتظار شلوغ اجتناب کنی

در زمان انتظار برای ویزیت در سالن انتظار بیمارستان یا مطب حداقل فاصله یک متر را با سایر افراد  -

 . مرعایت کنی

دستکش استفاده  و ترجیحا در هنگام مراجعه به محیط های تشخیص درمانی، حتما از ماسک مناسب -

  م.و از لمس دهان، بینی و چشم خودداری کنی مکنی

توجه داشته باشیم همه کارکنان مراکز تشخیص و درمان سرطان در زمان اشتغال به کار باید از ماسک  -

 مناسب و دستکش استفاده کنند. 

 پرسنل سوال کنیم.در مورد ضدعفونی مرکز، سطوح در تماس با بیمار از جمله تخت درمان رادیوتراپی از  -

توجه داشته باشیم در بخش شیمی درمانی سرپایی و بستری، صرفا بیمار اجازه ورود دارد و پیش از ورود  -

 همه وسایل به همراه بیمار تحویل داده می شود. 

توجه داشته باشیم داروهای شیمی درمانی )و نه پالستیک همراه آن(، پیش از ورود بیمار به بخش شیمی  -

 اخل سبد مناسبی قرار می گیرد و به پرستار بخش تحویل داده می شود.  درمانی، د

توجه داشته باشیم برای بیمارانی که برای رادیوتراپی مراجعه می کنند در زمان درمان، از گان یک بار  -

 مصرف استفاده می شود. 

 درمانی کاهش دهیم.با تنظیم دقیق نوبت های رادیوتراپی و شیمی درمانی، میزان خود را  در مراکز  -

 با مشورت با پزشک معالج خود، موارد مراجعه غیرضروری به مراکز درمانی را کاهش دهیم. -
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 محیط های عمومی در شرایط کروناپیام های بهداشتی در مورد حضور در 

پرهیز و شلوغ  یعموم یها حضور در مکان خارج از منزل را تا حد امکان محدود نموده و از یها تیفعال -

 حداقل فاصله یک متر را رعایت کنیم. و

 در صورت نیاز به حضور در مکان های عمومی، حتما از ماسک استفاده کنیم.  -

از لمس سطوح وسایل نقلیه عمومی پرهیز کنیم و در صورت لمس از شستشو و ضدعفونی کردن دستان  -

 خود در اولین فرصت غفلت نکنیم. 

خالل دندان یا دستمال  ستمال کاغذی، سوآپ گوش پاک کن،از دسانسور برای استفاده از دکمه های آ -

 را در نزدیک ترین سطل زباله بیندازیم.  صرف استفاده کنیم و بالفاصله آنیک بار م

در هنگام سوار شدن در آسانسور، رو به در آسانسور بایستیم نه رو به دیگران و از صحبت کردن اجتناب  -

 کنیم. 

بار و لیوان یکن غذاخوری پرهیز کنیم و در صورت ضرورت حضور، از ظرف از حضور در رستوران ها و اماک -

 مصرف استفاده کنیم. 

 از سطل های پدالی دردار در اماکن عمومی استفاده کنیم.  -

گوشی تلفن، دکمه آسانسور، دستگاه خودپرداز، دستگاه  از تماس با کیبورد، موس، موبایل،بالفاصله پس  -

ها را با آب و صابون به  استامپ، دست و منازل، ثبت اثر انگشت پرسنل ومی کارتخوان، زنگ اماکن عمو

 . کنیمضد عفونی الکلی ا مواد شسته و یا بثانیه  20مدت 

 پیام های بهداشتی در محیط خانه در شرایط کرونا
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، پس از می کنیمدر صورتی که برای خدمات تشخیصی درمانی به بیمارستان، کلینیک یا مطب مراجعه  -

داده، ت به خانه و در بدو ورود، تمام لباس های خود را در سبد شستشو یا ماشین لباس شویی قرار بازگش

 . مو لباس تمیز به تن کنی بالفاصله حمام کرده

خانواده اصول  یاعضا ریاز سا شتریفرد ب نیا .مبتال به سرطان باشد ماریبه ب یدگیول رسوفرد مس کی -

 .افراد خانواده داشته باشد ریخارج از خانه و سا طیتماس را با مح نیو کمتر دینما تیرا رعا یبهداشت

ماسک به صورت داشته و قبل و بعد  ماریمراقبت از ب زماندر از بیمار مبتال به سرطان مراقبت کننده  فرد -

  کند. یخود را ضدعفون یدست ها ،از هر مراقبت

 و ..( تشک ،فهحمل ،بالش، غذاظروف  ،یلوازم بهداشت شخصمبتال به سرطان ) ماریب یتمام لوازم شخص -

 باشد. ماریبخود خانواده جدا و مختص  یاعضا ریاز سا

حداقل خروج از  ،خانواده باشد یاعضا ریجدا از ساو مخصوص به خود  ییدر فضامبتال به سرطان  ماریب -

رفت و آمد نداشته  بیمار یساکن به محل زندگ یاز اعضا ریغ یفردو تا حد ممکن  فضا را داشته باشد نیا

  باشد.

لخته عروقی در افراد مبتال به سرطان که در حال درمان هستند، محدود ایجاد با توجه به خطر باالتر  -

بیمار تحرک معمول را داشته  بایدکردن فرد بیمار در یک اتاق به هیچ وجه به معنای کم تحرکی نیست و 

 باشد. 

مشترک را به حداقل  یرا محدود کرده و فضا با دیگر اعضای خانواده مبتال به سرطان ماریب مواجهه -

د شون یم هیتهو ی( به خوبو .. ل آشپزخانه، حماممثمشترک ) یکه فضاها یمحاصل کن نانی. اطمیمبرسان

 (.دی)به عنوان مثال پنجره ها را باز نگه دار

 .انیمبه حداقل ممکن برس را خانواده یاعضا ریتوسط سا ماریرفت و آمد به اتاق ب -

 دو یحداقل روزرا ( ییبا آن ها در تماس است )لوازم اتاق خواب و روشور دستشو ماریکه ب یتمام سطوح -

 انجام شود. عفونی کنندهشده با مواد ضد کردن سطوح با پارچه مرطوب ی. ضدعفونکنیم یبار ضدعفون



5 
 

و در  یمریمبتال به سرطان را توسط تب سنج اندازه بگ ماریبار درجه حرارت بدن ب کی یروز حداقل -

 اینفس  یم سرفه خشک، تنگیاز عال کیهر ماریب ایدرجه باالتر است و  3/37بدن از  یکه دما یصورت

یا مرکزی که بیمار خدمات تشخیصی درمانی  ماریب درمانگررا دارد با پزشک  یعیرطبیغ یاحساس ناخوش

 .یمریتماس بگخود را از آن دریافت می نماید، 

عطسه  ای ینیب فیخف زشیدر حد آبر یحت ،یم سرماخوردگیو آمد افراد مبتال به هرگونه عالرفت  از -

 . یمکن یخوددار دایشد ماریب یاندک، به محل زندگ

و پخت غذا تمام موارد  یو در هنگام آماده ساز یمکن یزیبرنامه ر ماریب یبرا یمتعادل یهفتگ ییغذا میرژ -

 . یمکن تیرا رعا حیعنوان شده به خصوص شستن مداوم دست ها به روش صح یبهداشت

آرام و بدون  یطیمح یمکن یو سع یمبه کار ببر ماریتالش خود را در جهت حفظ آرامش خود و ب تمام -

 . میاسترس در منزل فراهم کن

 

 

 

 

 

 

 

 

 


