دستورالعمل و راهنماي پرستاري جهت آموزش به بيمار
طول مدت بستري و حين ترخيص

كرونا
دستورالعمل جامع خود مراقبتي و آموزش بيمار  ،الزامي است آموزش بيمار حين
همكار محترم پرستاري بيمارستان با توجه به 22.01..
بستري و ترخيص بيماران كرونا طبق اين دستورالعمل و حداقل محتواي زير انجام گيرد.
•

رژيم غذايي

•

حتما سه وعده اصلي و حداقل  2ميان وعده در طي روز داشته باشيد

•

مصرف صبحانه كامل در تقويت سيستم ايمني نقش دارد

•

استفاده از منابع پروتئين در غذاي روزانه مانند گوشت قرمز مرغ و ماهي  ،سفيده تخم مرغ آب پز و تمامي حبوبات
هائز اهميت است استفاده از نوشيدني غني شده با پودرهاي پرپروتئين يا پرانرژي تحت نظارت كارشناس تغذيه ممكن
است توصيه شود

•

مصرف ماهي لبنيات  ،ماهي هاي چرب و زرده تخم مرغ به علت دارا بودن ويتامين  Dجهت تقويت سيستم ايمني
توصيه مي شود

•

بعلت نقش مس در تقويت سيستم ايمني استفاده از انواع گوشت ها  ،مغزها ،آجيل  ،اسفناج  ،قارچ و زيتون در برنامه
غذايي روزانه مفيد خواهد بود .

•

استفاده از ميوه ها و سبزيجات تازه با تاكيد بر مصرف حداقل  2ميوه يا سبزي نارنجي و قرمز در روز بعلت داشتن آنتي
اكسيدان طبيعي توصيه مي شود

توصيه هاي تغذيه اي براي بيماران با كاهش اشتها
•

بسياري از افراديكه مدتي از ابتالي آنها به بيماري كرونا مي گذرد اغلب از دست دادن اشتها را در كنار ساير عالئم
گوارش نشان داده اند  .بي اشتهايي طوالني مدت مي تواند منجر به سوء تغذيه شود  .لذا براي كاهش اين عارضه الزم
است تا حد امكان راهكارهاي تغذيه اي و رفتاري در پيش گرفته شود

 .1ميوه ها و سبزيجات با تاكيد بر سيب  ،انار  ،پرتقال  ،انجير  ،ليمو ترش  ،انبه ،كدو حلوايي و انواع ديگر مطابق ميل
فرد.
 .2چاي ليمو و زنجبيل
 .3اضافه كردن ادويه ها و گلپر به غذا
 .4سمنو ،جوانه گندم و جوانه نخود
 .5شيربرنج با سياه دانه و كمي دارچين
 .6شله زرد با خالل بادام و پسته
•
•

فعاليت

نوشيدن آب  ،تنفس هواي تازه و تحرك كافي  ،سه اصل مهم در مديريت شرايط تنفسي اين بيماران است

•

در بيماران مبتال به كرونا از جهات مختلف فيزيوتراپي مي تواند سودمند باشد انجام فيزيوتراپي تنفسي و تمرين درماني
موجب تقويت عضالت تنفسي  ،بهبود ظرفيت تنفسي و افزايش كيفيت زندگي بيمار مي شود.

•

از جمله توصيه هاي فيزيوتراپي مناسب براي بيماران تمرينات تنفسي لب غنچه اي  ،تنفس ديافراگمي  ،چرخه فعال
تنفسي  ،آموزش وضعيت قامتي صحيح  ،تمرينات هوازي و  ....است

•

شدت سختي تمرينات بايد متناسب با وضعيت باليني بيمار  ،متوسط و كمتر از آن باشد

•

اگر به تازگي عالئم در وي بروز كرده است ( كمتر از سه روز)  ،فشار خون باالتر (  )140/90يا پايين تر (  ) 90/60از حد
طبيعي دارد يا ضربان قلب باالي  100بار در دقيقه دارد تمرينات تنفسي و تمرين درماني بدني بدون آموزش و نظارت
فيزيوتراپيست به هيچ وجه توصيه نمي شود

•

اگر فردي حين تمرينات احساس تنگي نفس زياد يا تهوع  ،سرگيجه  ،سبكي سر با تاري ديد و تپش قلب داشت ،
ميبايست تمرينات را بالفاصله قطع نمايد .فعاليت فيزيكي در حد سبك تا متوسط بسيار مفيد است

•

تمرينات ساده كه در منزل و بستر بيمار قابل انجام است مانند  :تمرين تحرك قفسه سينه و ستون فقرات  ،در اين تمرين
بيمار دستها را پشت سر قالب مي كند تا ريه هاي او باز شود  ،سپس به طرفين و جلو و عقب خم مي ود اين جابجايي ها به
دنده ها  ،ستون فقرات و خروج ترشحات احتمالي كمك ميكند ( حين اين جابجايي ها تنفس صحيح با سرعت و حجم بهتر
به بهبود عالئم كمك ميكند )

•

در تمرينات لب غنچه اي  ،هدف از انجام اين تمرين استفاده بهينه از ريه و طبيعي كردن سرعت تنفس است به آرامي از
طريق بيني هوا را به آرامي از طريق بيني هوا را به داخل ريه بكشيد  ،سپس در مرحله بعد لب ها را به صورت غنچه
دراورده و از طريق مركز لب بازدم را به آرامي انجام دهيد

•

عالوه بر خواب شبانه مناسب و تنفس هواي تازه  ،ورزش از جمله ورزش هوازي مي تواند سيستم ايمني را بهبود ببخشد اما
ورزش خيلي زياد نيز مي تواند اثر عكس داشته و افراد در معرض بيماري بيشتر قرار دهد .
• مراقبت از خود در منزل:

•

بيمار را در يك اتاق جداگانه و با تهويه مناسب قرار دهيد.

 )1فقط افرادي در خانه باشند كه حضورشان براي مراقبت از بيمار ضروري است .اگر امكان پذير نبود در اتاق ديگري بمانند.
•

افراد سالخورده يا افراد مبتال به بيماري مزمن قلب ،ريه ،كليه و ديابت را ازبيمار دور كنيد.

•

فاصله حداقل  1متر از ساير افراد خانواده را حفظ كنيد.

•

مادر هنگام نزديك شدن به كودك حتما بايد از ماسك استفاده نمايد.

•

تردد و جابجايي بيمار محدود شود و فضاي مشترك را به حداقل رسانده شود اطمينان حاصل شود كه فضاهاي مشترك (
آشپزخانه ،حمام و  ) ...به خوبي تهويه ميگردند ( پنجره ها باز نگه داشته شود)

•

فرد مراقبت كننده از بيمار زماني كه فرد بيمار در يك اتاق قرار دارد بايد از ماسك معمولي استفاده كند  .در حين استفاده ،
ماسك نبايد لمس و يا دستكاري شود .ماسك بعد از پايان استفاده ،با شرايط بهداشتي به طور مناسب جمع آوري و دفع گردد و
بهداشت دست بعد از برداشتن ماسك انجام گيرد.

•

بهداشت دست را فورا" بدنبال تماس با افراد بيمار يا محيط اطراف آنها انجام دهيد .بهداشت دست نيز ميتواند قبل و بعد از
تهيه غذا ،قبل وبعد از خوردن غذا ،بعد از توالت و هر زمان كه دست ها كثيف به نظر مي رسند بايد با آب و صابون با دقت و به
روش صحيح شسته شوند.

•

دستانتان را مرتب  20ثانيه با صابون و آب بشوييد.

•

هنگام استفاده از آب و صابون از حوله هاي كاغذي يگبار مصرف ( دستمال كاغذي) استفاده شود و دستها بايد خشك گردد اگر
دستمال كاغذي در دسترس نيست از حوله هاي اختصاصي و شخصي استفاده كنيد اما حتما بعد از خيس شدن حوله بايد در
مجاورت هوا خشك گردد.

•

بهدا شت تنفسي بايد در همه اوقات به ويژه در خصوص افراد بيمار انجام شود بهداشت تنفسي بصورت پوشاندن دهان و بيني
در هنگام سرفه يا عطسه  ،با استفاده از ماسك هاي طبي  ،ماسك هاي پارچه اي و  ...انجام مي شود كه بدنبال آن بهداشت
دست نيز بايد رعايت گردد.

•

در صورت امكان از يك حمام جداگانه استفاده كنيد.

•

وسايل مورد استفاده براي پوشاندن دهان و بيني بعد از استفاده به روش مناسب جمع آوري و دفع گردد و يا به روش مناسب
شسته شود( دستمالهاي پارچه اي با استفاده از آب و صابون معمولي يا مواد شوينده شسته شود)

•

دستكش ها ،حوله ها ،ماسك ها ،و ساير پسماندهاي خانگي بايد در يك ظرف دربدار در اتاق بيمار جمع آوري گردد.

•

رعايت بهداشت فردي ضروري است و بايستي استفاده از ظروف غذايي مشترك ،سيگار مشترك ،حوله و يا ملحفه هاي
مشترك خودداري شود

•

شستشوي ظروف غذايي بيمار با آب و مايع ظرفشويي توصيه مي شود.

•

بطور روزانه سطوح مورد تماس بيمار با محلول ضدعفوني كننده گندزدايي شود.

•

البسه و ملحفه هاي مورد استفاده بيمار با استفاده از ماشين لباسشويي در آب  60تا  90درجه شسته شود.

•

به دليل احتمال ايجاد ذرات ريز آلوده كننده  ،از تكاندن البسه و ملحفه هاي بيمار خودداري شود

•

اگر بيماري رو به وخامت است سريع به مراكز درماني مراجعه كنيد.

