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 مقدمه

 .پيشگيري بهتر از درمان است با توجه به اموزشهاي قبلي ،

-، به بيماري كويددر صورت رعايت موارد بهداشتي اگر اما 

 .رعايت نكات زير الزامي است. مواجه شديد 91
 

در و )بيمار را در يک اتاق كه تهويه مناسبي داشته باشد *

 0قرار دهيد(پنجره باز باشديک 

اعضاي خانواده بايد از تردد در اتاق بستري بيمار خودداري *

بايد بيمار  نمايند ودر شرايط ناچاري از اشترک فضاي روزانه،

بهداشت تنفسي را رعايت نموده و از ساير اعضاي خانواده 

 0متري را حفظ كند2فاصله حداقل 

وسايل بيمار ابتدا از براي تميز كردن لباس ها،ملحفه ها و *

اب و شوينده هاي مناسب استفاده نموده و متناسب به هر 

كدام براي ضد عفوني كردن از محلول هاي سفيد كننده 

 0استفاده نمود(90رقيق شده به نسبت يک به ) خانگي

 

سرويس بهداشتي و حمام نيز بايد روزانه شستشو و با *

ضد (خانگيسفيد كننده ) 9/0%محلول هيپوكلريت سديم

 0شوند ونيعف

ملحفه هاي الوده و مرطوب بيمار هنگام جمع كردن نبايد *

تكانده شود لباس ها ،حوله و ملحفه هاي بيمار را مي توان با 

درجه سانتيگراد با ماشين لباسشويي شسته و  00-10دماي

عاليم بيماري از جمله تب را *0به روش معمول خشک كرد

 0كنترل كنيد 

 

اقي كه ايزوله شده است نياز به ماسک ندارد اما بيمار در ات*

زماني كه از اتاق ايزوله خارج ميشود يا افراد خانواده از 

جهت مراقبت وارد اتاق مي شوند بيمار بايد از ماسک 

در )پزشكي استفاده كند و حداقل روزانه تعويض شود 

 (صورت مرطوب شدن زودتر تعويض شود

 
 
 
 

 :عالئم بيماري  نحوه برخورد با 

 :ضعف و بيحالي

   ستراحت در منزل،كاهش فعاليت شديد روزانه  و ا

 تغذيه مناسب و كافي

 هاي تنفسي انجام حركات نرمشي به ويژه همراه با تمرين

 

 تب و بدن درد

 .توصيه به مصرف ضد درد استامينوفن توصيه مي شود

 .ساعت توصيه مي شود 0ميلي گرمي هر  000كه يک قرص 

و ( كاهش تب و درد ) مصرف دارهاي مسكن فقط در حد نياز 

 .وز موثر استدر كمترين د

در صورت عدم پاسخ استفاده از داروي ناپروكسن هم براي 

 .كاهش درد كمک كننده است

 

 :سرفه 

بهترين وضعيت براي بيماران در حالت سرفه وضعيت 

 . نشسته يا نيمه نشسته است

در صورت تجويز پزشک از داروهاي ضدسرفه مثل ديفن 

 .استهيدرامين، برم هگزين و دكسترومتورفان بالمانع 

يک قاشق ) براي كاهش سرفه ممكن است از عسل و ليمو 

 .كمک كننده است( غذاخوري همراه اب ولرم و ليمو

 



 
 
 
 

 

 :تهوع و استفراغ 

 و ارام كشيدن نفس هاي عميق

 يخي-نوشيدن اندک اندک مايعات سرد

مصرف غذاهاي سبک نظير نان سوخاري يا غذاهايي كه 

 .مي تواند تحمل كند

 عدم مصرف غذاهاي سرخ شده، چرب يا شيرين

افزايش دفعات مصرف غذا و كاهش حجم غذا در هر 

 نوبت

 عدم انجام فعاليت بعد از غذا

 زدن مسواک بعد بالفاصله بعد از غذا عدم

مصرف داروهايي مثل ديفن هيدرامين و ديمن 

 هيدرينات در صورت تداوم عالئم

 

 :تهويه محيط

 برقراري تهويه مناسب از طريق بازكردن در يا پنجره

 بهتر است از پنكه به دليل انتشار ويروس استفاده نشود

 

 توصيه هايي براي كاهش استرس و اضطراب

وشهاي مختلف غيرحضوري و مجازي، ارتباط خود را با ر

 .با دوستان و اقوام حفظ كنيد

از شنيدن اخبار در مورد بيماري خودداري كنيد و 

 .سرگرمي هاي صوتي و تصويري را داشته باشيد

 ساعت در شبانه روز بخوابيد 8حداقل 

 .موقع خواب و استراحت تلفن خود را خاموش كنيد

 .رزشي در منزل داشته باشيدروزانه فعاليت ساده و

 مايعات كافي بنوشيد

 

 

 :تغذيه 

) درصد  90افزايش ميزان پروتئين دريافتي به ميزان 

جهت تقويت ( درصورت عدم وجود مشكالت كليوي

 سيستم ايمني

افرادي كه دريافت مكمل زينک، سلنيوم و ويتامين ث در 

 .دريافت كافي از مواد مغذي ندارند
 

 :عالئم هشداردهنده 
 در صورت تشديد عاليم تنفسي مثل تنگي نفس -

 نده سرفهافزايش پيشرو -

 تب سركش -

 در دقيقه 22افزايش تعداد تنفس بيش از  -

 حالت تيرگي لب، انگشتان و زير ناخن ها -

 درصد  10سطح اكسيژن خون كمتر از  -

 باال رفتن ناگهاني فشارخون و ديابت  -

  

 :تمرينات تنفسي بعد از كروناانجام 

سرفه و تنفس عميق به بهبود عملكرد ريه  انجام -

 ها كمک مي كند

 نفس كشيدن با لب هاي غنچه -

لب ها  با دهان بسته و اهسته از بيني نفس بكشيد ، سپس

را به صورت غنچه در اورديد و به ارامي تمام هوا را از 

بهتر است بازدم طوالني تر و . ارج كنيدطريق دهان خ

 .تقريبا دو برابر زمان دم باشد

 
 

 

 :تقويت عضله ديافراگماتيک 

به پشت بخوابيد و بالشي زير زانو قرار دهيد تا زانوها 

 .خم شود

با دهان بسته يک دم ارام از بيني انجام دهيدبه طوري 

 ه شودكه دست روي شكم به جلو كشيد

لبها به حالت غنچه درامده و كل هوا از دهان خارج 

 .شود

در صورت تنگي نفس شديد اين وضعيت را در حالت 

 .نشسته و ايستاده انجام دهيد

 

 


