
 
 محمد كرمانشاهي بيمارستان 

 منزل مراقبت درنحوه   آموزش

 (19)کویید  کرونا ویروسدر 

 

 بيماران و همراهان گروه هدف: 

 تنفسي شديد بيماري كنترل و مقابله مادگيآ منظور به راهنما اين

 .است گرديده تهيه ويروس كورونا از ناشي

، خشک سرفهدرجه،  40و كمتر از   8/37تب باالتر از  عالیم اصلی:

تنگي نفس، احساس خستگي يا كوفتگي، احساس ناراحتي در 

 .احساس گرفگي بينيبي اشتهايي،  .فقسه سينه

م درد، تهوع اسهال، شکبيني، ز عطسه، ابريزش الرز،  عالیم نادر:

 .سردردو استفراغ، گلودرد، 

بر خالف انفوالنزا تدريجي است و عوامل :  شروع عاليم نکته

 .ن موثر استبروز آساز كامال در زمينه 

 .است متغير روز 14 تا 2 از بيماري كمون دوره :کمون دوره

 پايان از بعد ساعت 24 تا ديگران به بيماري سرايت امکان نکته:

 .دارد وجود بيماري عالئم ساير و تب

  بيماري موارد تعريف

 مشکوک مورد

 با همراه گلودرد يا لرز يا خشک سرفه حال شرح با بيمار 

 تب بدون يا با نفس تنگي

 راديولوژيک تظاهرات با تحتاني/فوقاني تنفسي عائم با بيمار 

 CT  در طرفه دو يا يک لوبولر مولتي انفيلتراسيون بصورت

scan صدري قفسه گرافي يا 

 محتمل مورد

 تماس سابقه قبل روز 14 عرض در كه مشکوک مورد هر 

 حضور داشته يا سابقه را COVID-19 قطعي مورد با نزديک

 .باشد داشته را COVID 19اپيدمي با مناطق در

 پاسخ ، مناسب هاي درمان عليرغم كه پنوموني به مبتا فرد 

 و سرعت معمول غير شکل به و داشته نامناسب باليني

 تر وخيم و حادتر بيمار باليني وضعيت انتظاري غيرقابل

 .شود

 قطعی مورد

 ويروس جداسازي COVID-19 تنفسي عاليم با فرد از 

 توجه:

 بروز صورتدر  بايد گيرند، مي قرار سرپايي درمان تحت كه افرادي

 ارجاع منتخب بيمارستاني مراكز به سريعا زير معالي از كدام هر

 :شوند

 دشوار تنفس و نفس تنگي .1

  سرفه تشديد .2

  تب قطع عدم .3

 هوشياري سطح كاهش عائم .4

 : انديکاسيون هاي بستري

 متري اكسي پالسبيماراني كه عالوه بر مشکالت تنفسي حاد 

  .باشند داشته درصد 93 از كمتر

 بيماري هر.  باشد نمي گيري نمونه به نيازي سرپايي بيماران براي

 درصورتمورد بررسي قرار گيرد   E ژن نظر از بايد شود بستري كه

 درنظر آنفلوآنزا جمله از ها بيماري ساير E  ژن نظر از بودن منفي

 تاييد هاي آزمايش انجام در محدوديت به توجه شودبا گرفته

 و مثبت E  ژن تست كه بيماراني براي فقط آزمايش اين تشخيص،

 دشو مي انجام دارند، انتوباسيون به نياز

 دارد، مثبت راديولوژيک تصاوير با همراه باليني معالي كه بيماري

 شود مي تلقي درمان براي مثبت مورد عنوان به

 درمان دارويي

 رژیم دو دارویی-1

 :سرپايي بيماران در دارويي دو درماني رژيم

 كلروكين/كلروكين هيدروكسي+ اسلتاميوير

 داروئی سه رژیم.2

 ريتوناوير/لوپيناوير+  كلروكين/كلروكين هيدروكسي+ سلتاميوير

 14 تا تواند مي بيمار باليني پاسخ با متناسب درمان مدت طول*

 يابد افزايش روز

  داروئی چهار رژیم-3

 بعنوان باشد، داشته وجود زير عائم از يک هر كه شرايطي در

 دارويي درمان مي شود. 4شده  گرفته نظر در شديد بسيار بيماري

 كاهش سطح هوشياري .1

 24تعداد تنفس بيشتر يا مساوي  .2

 60/90فشار خون كمتر از  .3

 سي تي اسکندرگير منتشر ريوي با توجه به گرافي يا  .4

 كاهش اكشيژن خون  .5

+  كلروكين/كلروكين هيدروكسي+ اسلتاميوير

 ريباويرين.ريتوناوير+/لوپيناوير



 درمان پایش و تجویز کلیدی نکات

 همراه است بهتر گوارشي تحمل منظور به اسلتاميوير كپسول 

 . شود تجويز غذا

 كپسول محتوي سوسپانسيون تهيه براي كودكان در 

 يا  ساده شربت از مشخص حجم در توان مي را اسلتاميوير

 تا اتاق دماي در شده آماده نمودسوسپانسيون حل ميوه آب

 است استفاده قابل روز 17 تا  يخچال در و روز 10

  .شود داده تکان مصرف از قبل سوسپانسيون

 شکسته. شود تجويز غذا همراه كلروكين هيدروكسي قرص 

 پاک الکلي پنبه با قرص پوشش گاواژ، جهت. نشود خورد يا

 بافاصله و شده سوسپانسيون آب ليتر ميلي 20 در و شده

  .شود گاواژ

 به نياز صورت در. شود تجويز غذا همراه ريتوناوير/لوپيناوير 

 و شده سوسپامسيون آب ليتر ميلي 20 در قرص دارو، گاواژ

   .شود گاواژ بافاصله

 صورت در. شود مصرف غذا همراه ريباويرين كپسول يا قرص 

 آب ليتر ميلي 10-20 در كپسول محتواي دارو، گاواپز به نياز

  .شود گاواژ و سوسپانسيون

  جهت جلوگيري از تداخالت دارويي هيچ دارويي بدون

  اندانسترون، متادون،دستور پزشک مصرف نشود بخصوص 

 كوئتياپين متوكلوپراميد،

  سي سي در ساعت  5/0توجه به حجم ادرار كه در بزرگساالن

 سي سي در ساعت طبيعي تلقي مي شود 1در كودكان 

 عدم و باليني عايم بهبودي براساس صرفاً بيماران ترخيص 

بيماران  ترخيص از بعد  و ونتياتور دستگاه به وابستگي

 .شوند مراقبت و پيگيري سرپايي پروتکل مطابق مثبت،

 توجهات

 صورت در و نمايد استفاده معمولي ماسک از حتما بايد بيمار 

  .گردد معدوم يکبار ساعت 4 هر يا شدن خيس

 به مبتال بيمار به رسيدگي مسئول فرد يک شود مي توصيه 

 اصول خانواده اعضاي ساير از بيشتر فرد اين و باشد كرونا

 خارج محيط با را تماس كمترين و نمايد رعايت را بهداشتي

 .باشد داشته خانواده افراد ساير و خانه از

 
 به ماسک بيمار از مراقبت لحظات تمام در كننده مراقبت فرد 

 را خود ي ها دست مراقبت هر بعداز و قبل وداشته  صورت

 .كند ضدعفوني شده عنوان عمومي ي ها دستورالعمل طبق

 بهداشت لوازم شامل بيمار شخصي لوازم تمام شود مي توصيه 

 محل لوازم و خوردن غذا براي استفاده مورد ظروف شخصي،

 ي اعضا ساير از تشک و مالفه و بالش مانند بيمار استراحت

و سرويس  .باشد كرونا به مبتال بيمار مختص و جدا خانواده

 بهداشتي و سطوح و وسايل بيمار روزانه ضدعفوني شود

 باشد داشته را معمول تحرک بيمار است الزم. 

  با سطوحلوازم و محيط اطراف بيمار مکررا ضدعفوني شود 

يا وايتکس رقيق  كننده عفوني ضد مواد با شده مرطوب پارچه

روزانه يکبار ضدعفوني كردن اتاق ها  .شود انجام %1شده 

 كفايت مي كند.

  3/37 از بدن ي دما كه صورتي درمراجعه به مراكز درماني 

 نفس تنگي خشک، سرفه عالئم وجود يا و است باالتر درجه

 .غيرطبيعي ناخوشي احساس يا

 و كنيد ي ريز برنامه بيمار ي برا متعادلي هفتگي غذايي رژيم 

 عنوان بهداشتي موارد تمام غذا پخت و ي ساز آماده هنگام در

 را صحيح روش به ها دست مداوم شستن خصوص به شده

  .كنيد رعايت

 كار به بيمار و خود آرامش حفظ جهت در را خود تالش تمام 

 منزل در استرس بدون و آرام محيطي كنيد سعي و ببريد

 .كنيد فراهم

  بار عوض شود مهم اين است  12هواي اتاق بيمار بايد روزانه

اير اتاق هاي ساختمان منتقل نشود و روي دريچه كه هوا به س

 كولر پوشانده شود.

  افراد خانواده كه در تماس با بيمار هستند نياز به پوشيدن

محافظ  لباس يک سره ندارند و فقط زدن ماسک معمولي و

 چشم ضروري است.

  روز از اخرين روز تماس  14الزم است افرادي كه الزم است تا

 با فرد مبتال تحت نظر بوده و پايش شوند شامل

افرادي كه بصورت رسمي يا غير رسمي از فرد بيمار مراقبت 

كرده اند يا با او در يک فضاي بسته قرار داشته اند مثل افراد 

ن، همکالسي ها و افرادي كه با فرد خانواده، دوستان، همکارا

 مبتال در يک وسيله نقله به سفر رفته اند

  

 روش شستشوی دست

 :قرار دادن ترمومتر جیوه  نحوه گرفتن درجه حرارت

 20با فاصله  و با دهان بسته  زیر زبان 3-5ای به مدت 
 دقیقه از خورن ، نوشیدن

 :فقط باال امدن د تنفس ) تعدا نحوه کنترل تعداد تنفس

( در وضعیت راحت و بدون محاسبه می شودفقسیه سینه 
دقیقه 10جلب توجه به مدت یک دقیقه و با فاصله حداقل 

 از فعالیت بدنی

 :بررسی کیفیت پاسخگویی  نحوه کنترل هوشیاری

 مناسب به سواالت


