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دانستنی های مهم برای  

پیشگیری از ابتالی كودكان 

 به كرونا 

در كودكان با بیماري مزمن، بروز اسهال كه یکیکا از  -

بکادک چ نکون  عالئم كرونا است، بسیار خطرنکا  مکا

 كودكان به سرعت دنار كم آبا ما دون چ

همچنین به دلیل دفع ویروس كرونا از م فوع، رعکایکت 

 نیات به ادتا در این زمینه بسیار اهمیت داردچ

 

در كودكان خوب دیر نخوردن نشانه مهما در ابکتکال  -

 هاستچ به بسیاري از بیماري

در كودكان با بیماري مزمن ممین است حتا با وجود  -

یک عفونت در ب ن، تب بروز نین چ  بنابرایکن دتکت و 

 توجه در این زمینه مهم استچ 

01009009و0404،191هایتلفنیسامانه

 پاسخگویسؤاالتشمادرموردبیماریکروناهستند.

 منابع:

1- https://behdasht.gov.ir  

2- https://www.who.int/emergencies/diseases/

novel-coronavirus-2019 

 

 مدیریت درمان در كودكان با بیماری های مزمن:

 كودك در اتاق مجزا قرار گیرد. -

متر در نظرظر  2فضای استاندارد بین افراد در حدود  -

 گرفته شود.

هنگام مراجعه به مركز درمانی فقط توسط یکظی ا   -

 والدین مشایعت شوند.

در حد امکان ویزیت های سرپایی محدود شظود و   -

 تصویری  استفاده شود.  –های تلفنی ترجیحا ا  روش

در صورت برو  عالئم عفونت در كودك )تظ،  بظی  -

سرفه آبریزش بینی  ضعف  اسهال  تهظو  و...    حالی 

 حتما با پزشک مشورت كنید.

به دلیل اینکه كودكان به علت ضعف سیستم ایمنظی  -

سیر بیماری را سریع تر طی كرده و بنابراین حتی بظا 

عالئم خفیف ممکن است در مراحل شدید ابتال به كرونا 

 باشند  لذا  عالئم مشکوك را اطال  دهید.

در صورت ابتال یا داشتن عالئم مشکوك  در مظورد  -

سركوب كننده  ادامه داروهای شیمی درمانی یا داروهای

 سیستم ایمنی با پزشک كودك مشاوره كنید.
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 كودكان ناقالن  مهمی در انتقال كرونا هستند، 

 چه  كنیم تا به كرونا مبتال نشوند ؟ 
  به كودكان یاد آوري كنیم  كه از كسانا كه عطسه و

 كنن ، دوري كنن چ  سرفه ما
 ها با دعر و   به كودكان آموزش دستشوي میرر دست

 و ع م لمس نشم، دهان و بینا را ب هیمچ
   ض  عفونا سطوح و اسباب بازي ها را انجام دهیم و

از كودكان جهت تقویت حس مشاركت  آنان كمک 
 بگیریمچ

 تفاوت كودكان با بزرگساالن در همه گیری كرونا: 

  كودكان پوست نازكتري دارن ، مراتبت از آن مهم استچ 

  كودكان مایعات كمتري در ب ن دارن ، بنابراین كم آبا

 تأثیر بیشتري روي كودكان داردچ 

  كودكان در درایط ددوار داد و فریاد مکا كکنکنک  و

 توانن  مشیل خود را توضیح دهن چ نما

 

لذا در مراتبت از كودكان در  موارد ذكر دک ،، بسکیکار 

هاي كکود  و آرام  اهمیت داردچ گوش دادن به صحبت

 نمودن و در آغوش كشی ن او بسیار توصیه ما دودچ

 

 

 

نکات مهم در مورد استفاده صحیح از ماسک برای 

 كودكان:
  كودكان زیر دو سال نبای  از ماسک استفاد، كنن چ

بایست متناسب با ان از، صکورت  بقیه كودكان ما
ماسک بزنن  كه ما توان  ترجیحا رنگا و جکذاب 

 باد چ
   در بیماران با نقص ایمنا یا فیبروز كیستیک و یا

 سرطان مشاور، با پزدک بای  انجام دودچ
    در كودكان با اختالل تیلم و یا در درایط خکا

كه امیان استفاد، از ماسک نیست، از دیکلک  یکا 
 محافظ صورت استفاد، دودچ

به كودكان توصیه كنی  به تسمت جکلکویکا   آمو ش:
ماسک دست نزنن ، ماسک را در صورت خیس دک ن 
تعویض كنن ، دستشوي دیل  را با آب و صابکون یکا 
ض عفونا با الیل انجام دهن   و در آخکر مکاسکک 
 استفاد، د ،  را در سطل زباله درب دار بیان ازن چ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نحوه برخورد با كودكان در شرایط همه گیری 
 كرونا:

بدلیل اینکه اكثر كودكان در منزل می باشند 
و تفریحاتشان محدود شده دچار خستگی    
 بی حوصلگی وگاه پرخاشگری می شوند.
 بنابراین  رعایت نکات  یر الزامی است: 

با كودكان حرف بزنی  و بگذاری  احساساتشان را 
بروز دهن چ آمار مرگ را به كودكان ن هی  و سعا 
كنی  با اخبار ب  مواجکهکه نک ادکتکه بکادکنک چ 

هاي به ادتا را با بازي و دادي آمکوزش  مراتبت
دهی  و به آنها اطمینان دهی  در صکورتکا كکه 
بیمار دون ، دما مراتبشان هستکیک  و بکهکبکود 

 یابن چ ما
كنترل اضطراب وال ین نقش مهما در كکاهکش 

 اضطراب كودكان داردچ
 برایآرامسازیبرایکودکانازنقاشی

نویسیو...کشیدن.قصهگویی.داستان
 کمكبگیرید.

 هموطن گرامی؛ سالم

این برگه آموزشی در بردارنده  نکاتی در موورد 

است. لطفاً این مطالب پیشگیری از كرونا در كودكان 

را بوا دقت مطالعه بفرمایید. ضمنا در صورت نیاز بوه 

توانیود بوا  �دریافت خدمات پزشکی و پرستاری می

مراكز مراقبت های بالینی در منزل و مراكز مشاوره و 

ارائه مراقبت های پرستاری مورد تایید دانشگاه كه در 

 لینک ذیل معرفی شده اند، تماس بگیرید.

https://www.mums.ac.ir/Nursing-care-at-home 


