
 

 

 بیماران کريوا ي اطرافیان بٍ اَىمای آمًزشیر

 

         ن گَارض ی هل     تی حالی، خستگی، درد ػضالًی، ػالئ  تؼضی اس ػالئن )تة، لزس، گلَدرد، سزفِ خطک، تٌگی ًفس، اس دست دادى حَاس تَیایی، چطایی،  داضتي * ػالئن تیواری :

 اضتْایی، دل درد، تَْع، استفزاؽ ٍ اسْال ( تی

  تًصیٍ بٍ مراقب بیمار ي بیمار : 

 )ػالئن ضزٍع اس پس رٍس 14 حذاق ( هٌشل در ضذُ تؼییي سهاى عی در تیوارتیوار ٍ هزاقة  جذاساسی کاه  رػایت  -1

 هزتَعِ ّای ارسیاتی تزای )هزاکش هٌتخة( ساػتِ 24یا  16سالهت  جاهغ خذهات هزاکش تِجْت هزاجؼِ  تیوار تا تواس در افزاد تِ تَصیِ  - 2

 هالحظِ گزدد.   vch.qums.ac.irیا در سایت تواس حاص  ضَد 4434ضوارُ تلفيتا  هٌتخة،کش اهزهح  اعالع اس  جْت کسة ) *

 سزفِ   تطذیذ یا ٍ َّضیاری سغح کاّص ، ًفس تٌگی ، تة ػالین تزگطت صَرت در تیوارستاى تِ هجذد هزاجؼِ -3

 (ضذى تاس دارای قاتلیت ّای پٌجزُ ٍ در) تا هٌاسة تَْیِ دارای جذاگاًِ اتاق در تیوارحضَر - 4

 تِ تاضٌذ.کِ، اهکاى جذاساسی تیواراس سایز اػضای خاًَادُ ٍجَد ًذاضتِ تاضذ،کلیِ افزاد تایذ ضوي سدى هاسک، حذاق  دٍ هتز اس یکذیگز، فاصلِ داضدر صَرتی  -5

 تا اهکاى تاستَدى پٌجزُ جْت گزدش َّا (ٍ ... ، حوام، تَالتشخاًِتَْیِ هٌاسة فضاّای هطتزک )آضپ  -6

  .ٍ حذاق  حضَر در فضاّای هطتزک در هٌشل تیوار حزکت ٍ جاتجاییلشٍم هحذٍدیت  -7

  اس ٍسیلِ ًقلیِ ضخصی، پٌجزُ ّاتاس تاضٌذ( )در صَرت ًیاس تِ خزٍج تیوار اس هٌشل جْت هزاجؼِ تِ هزاکش درهاًی، اس ٍسیلِ ًقلیِ ػوَهی استفادُ ًطَد ٍدرصَرت استفادُ *

 هزاقث ت  تیوار اس (ًثاضذ ای سهیٌِ تیواری یا ٍ ایوٌی سیستن ضؼف دارای تَدُ ٍ هغلَب سالهت ٍضؼیت دارای کِ ًفز یک تزجیحاً( ضَد رساًذُ حذاق  تِ تیوار اس هزاقثیي تؼذاد -8

 .)کٌذ

 تاضذ. ارتثاط در ٍی تا تایذ تیوار هزاقة تٌْا ٍتیوار هالقات هوٌَع است  -9

 است.  یضزٍر افزادخاًَادُ ای ٍ تزای تیوار، هزاقة ثاًیِ( 24)حذاق   دستْا یضستطَ  - 14

استفادُ اس تَالت، قث  ٍ تؼذ اس تْیِ غذا، قث  ٍ تؼذ اس غذاخَردى،قث  گذاضتي ٍ تؼذ اس تزداضتي هاسک، تؼذاس ّزتارتو اس ت ا   تار ّز اس تؼذ) : در هَاردضستطَی دست  *

 سغَح هحیغی هکاى ًگْذاری تیوار(
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 رػایت تْذاضت تٌفسی تغَر جذی تَسظ تیوار ٍ هزاقة تیوار، تصَرت :  - 11

 پزّیش اس دخاًیات *

 استفادُ اس هاسک عثی جْت جلَگیزی اس اًتطارتٌفسی *

 تا تزضحات تٌفسی ٍ سزفِ در صَرت آلَدُ ضذى تؼَیض فَری هاسک *

 سزفِ ٍ دٍر اًذاختي دستوال کاغذی پس اس استفادُپَضاًذى کاه  تیٌی ٍ دّاى تا دستوال کاغذی در ٌّگام ػغسِ یا  *

 ػذم دستکاری ٍ لوس هاسک در سهاى استفادُ   *

 .سَراخ کزدى هاسک ٍ دفغ تْذاضتی آى تؼذ اس استفادُ *

ِ  هلحفِ، لثاس، است تْتز .ضست ضَیٌذُ هایغ ٍ داؽ آب تا را آًْا ّا، آى اس استفادُ اس پس تتَاى کِ اختصاصی ظزٍف ٍ ضخصی ّای هلحفِ اس استفادُ -12  ّ ای  حَل 

 .ضًَذ خطک کاهالً ٍ ضستِ رجِد 64ی داؽ تاال آبٍ  هایغ ضَیٌذُ تا (لثاسطَیی هاضیي در)تزجیحاً  هزتة عَر تِ ٍ رٍساًِ ؛دست ٍ حوام

پ س اس ّزت ار    تیوار استفادُ هَرد حوام تَالت ٍ حسغ .ذًضذػفًَی ضَ ٍ تویش رٍساًِ تایذ )...ٍ اتاق هثلواى تخت، هیش،(  است تواس در ّا آى تا تیوار کِ سغَحی -13

 قسوت آب سزد( 9 تا درصذ،5قسوت ٍایتکس )سفیذ کٌٌذُ(  1هخلَط کزدى استفادُ اس هحلَل گٌذسدا : تا ضًَذ. ) ػفًَی ضذ ٍ ضستِاستفادُ، 

 تزض حات  رسیذى اس جلَگیزی تِ هٌظَر تٌذ پیص یا هحافظ لثاس ( ،خاًگی دستکص یا  هصزف تار یک) دستکص استایذ  تیوار، سًذگی هحیظ ًوَدى تویش سهاى در -14

دس تکص ًی ش پ س اس اس تفادُ     . ض َد  ضستِ دست تایذ دستکص اس استفادُ اس تؼذ ٍ قث ذ. قاتلیت استفادُ دارً است تویش ّا آى سغح کِ سهاًی تا ٍ دکز استفادُ تذى تِ

 ، دٍر اًذاختِ ضَد.است هصزف تار یک ضستِ ضَد ٍ اگزاسًَع صاتَى ٍ آب تا اگز اس ًَع خاًگی است

 ار تذلی  پخص ٍیزٍس در َّای هحیظ، خَدداری ضَد.اس تکاًذى الثسِ ٍ هلحفِ تیو -15

ُ  ل َاسم  ت ا  هَاجِْ اًَاع اس .ضَد دفغ تاضذ هی ضخین کیسِ پالستیکی دارای دارکِ درب سغ  در ٍ ضذُ گزفتِ ًظز در ػفًَی ستالِ تیوار تا هزتثظ ّای ستالِ -16  آل َد

 .ضَد اجتٌاب ّستٌذ تیوار تا هستقین ارتثاط در کِ

 مراجعٍ ومًدٌ salamat.gov.irجُت خًدارزیابی بیماری کريوا، بٍ سایت 

 تماس حاصل ومایید. 4030ي در صًرت ویاز بٍ دریافت  َر گًوٍ مشايرٌ رایگان می تًاوید  با شمارٌ تلفه  
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