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 مديريت عالئم در بیمار مشکوک

 يا مبتال به کرونا  

 از احتمال انتقال ویروس به دیگران اهمیت زیادی دارد.

ضدعفوني سرویس بهداشتي بعد از هر بار استفاده ضرروری 

 است.

دقت کنید که مصرف تغذيه متناسب و مايعات کافی: 

مایعات بیش از حد خصوصا در سنین باال ممکن است 

وضعیت اکسیژن رساني را بدتر کند.  غذای شما باید غني از 

 پروتئین ها، ویتامین ها و امالح معدني باشد.

در صورت تغذیه مناسب، استفاده کافي از میوه و سبزیجرات 

تازه و لبنیات نیازی به مصرف مکمل نمي باشرد و مصررف 

 مکمل های ویتامیني و امالح توصیه نمي شود.

درصـورت داشـتن عالئم  زير به نزديک تريـن 

 مراکز درمانی مراجعه فرمائید:

 * تنگي نفس، تنفس دشوار و درد قفسه سینه

 *درد مداوم یا فشار قفسه سینه      

 *سیاه شدن لب ها و صورت

 * تشدید سرفه ها یا بروز سرفه های خلط دار

 روز از شروع بیماری 5* عدم قطع تب پس از 

 * ناتواني در بیدار شدن یا احساس گیجي
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 موردبیماریکروناهستند.

در  91راهنمای تشخیص و درمان بیماری کووید منبع:  

سطوح ارائه خدمات  سرپایي و بستری. وزارت بهداشت درمان 

   11و آموزش پزشکي ایران. ویرایش نهم آذرماه 

کند. مجموع این راهکارها به اینکه حس چشرایري  کمک مي 

 کند. زودتر برگردد کمک مي

تهوع و استفراغ ممکن است ناشي از تهوع و استفراغ: 

باشد یا بدلیل عوارض و تداخالت 91عالئم بیماری کوید

 دارویي ایجاد شود.

* اقدامات زير می تواند به کاهش تهوع و 

 استفراغ کمک کند:

 نفس کشیدن های آرام و عمیق -

 نوشیدن اندک اندک مایعات سرد  -

مصرف غذاهای سبک نظیر نان سوخاری و غذاهایي که  -

 توانید تحمل کنید. مي

 عدم مصرف غذاهای سرخ شده، چرب یا شیرین -

 افزایش دفعات مصرف غذا و کاهش حجم غذا در هر نوبت -

و  عدم استفاده از مسواک بالفاصله   عدم فعالیت بعد از غذا -

 بعد از غذا

مصرف داروهایي نظیر دیفن هیدرامین و دیمن هیدرینات  -

  در صورت تجویز پزشک

درمان اسهال،  جایگزیني  آب  و  الکترولیتها   اسهال: 

 است. 

 در موارد شدید اسهال حتما به پزشک مراجعه کنید. 

با توجه  به  دفع ویروس از مدفوع، خصوصا در  شرایطي  که 

 رعایت کامل نکات بهداشتي برای جلوگیری  فرد اسهال دارد،

 357156شماره شناسایی :
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 عالئم بیماري را مديريت کنیم؟ چگونه

کاهش فعالیت شدید روزانه و ضعف و بی حالی: 

استراحت در منزل، داشتن تغذیه مناسب و کافي به برطرف 

 حالي شما کمک مي کند. شدن ضعف و بي

تواند  انجام حرکات نرمشي همراه با تمرین های تنفسي مي -

 کمک کننده باشد.

برای مي شود.   توصیه به مصرف ضد دردتب و درد  بدن: 

این امر مي توانید از داروی استامینوفن استفاده کنید. مقدار 

میلي گرم  555داروی استامینوفن به عنوان ضد درد و تب  

 ساعت است.  6هر 

بعد از رفع عالئم نیاز به ادامه استامینوفن نیست. در 

 که درد شما بهبرود پیدا نکرد مي توانیرد از داروهای  صورتي

ضد درد غیر استروئیدی مثل ناپروکسن استفاده کنیرد. ایرن 

عروقي  و عوارض نسبتا قابل -دارو به علت عوارض کمتر قلبي

تحمل گوارشي به بقیه داروهای این دسته ارجح است. مقردار 

 ساعت است. 91تا  8میلي گرم هر  555داروی توصیه شده 

توجه کنید که داروهاي مسکن را فقط در حد الزم،  -

جهت کاهش شدت نشانه هایی مانند تب و درد در 

 کمترین مقدار و با توصیه پزشك  استفاده کنید.

جهت کنترل سرفه توصیه مي شود در بهترین    :سرفه

 کنید، قرار بگیرید. حالتي که احساس راحتي مي

شود که هنگام سرفه کردن از خوابیدن بصرورت  توصیه مي -

طاق باز )خوابیدن به پشت( اجتناب کنید و ترجیحا وضعیرت 

 .داشته باشید نشسته یا نیم نشسته

برم هگزین، دکسترومتورفان و    از داروهای ضد سرفه مانند -

توانید استفاده کنید.  مقدار توصیه شرده  دیفن هیدرامین مي

 95ترا  95از شربت دکسترومتورفان و دیفن هیردرامریرن 

ساعت است. دیفرن هریردرامریرن دارای  8تا  6سي هر  سي

خواص خواب آوری، آرام بخشي و ضد تهوع نیز مي باشد. در 

افراد مسن و بیماران مبتال به بیماری مزمن انسدادی ریه این 

 داروها با احتیاط و تحت نظر پزشک مصرف شود. 

تایید شده و دارای مجوز رسمي، عسل   فراورده های گیاهي -

و لیمو )یک قاشق چایخوری داخل یک لیوان آب گرم( بررای 

 کاهش سرفه، کمک کننده است. 

قبل از استفاده از داروهای گیاهي حتما با پزشک خود  -

 مشورت کنید.

 از دست دادن حس بويايی و چشايی:

یابد و  و حتي ممکرن  این عارضه به صورت تدریجي بهبود مي

است هفته ها طول بکشد. این عالمرت درمان اخرترصراصري 

هفته تداوم داشرت،  1ندارد. در صورتي که این عالئم بیشتر از 

توانید با تحریک عصب بویایي به کمک ترکیبات بودار ایرن  مي

مشکل را برطرف کنید. دقت کنید که این ترکیبات مرحررک 

 نباشد و به مخاط آسیب نرساند.

برای برگشتن حس بویایي شستشوی ناحیه بیني و استنشراق 

کننده اسرت. برویریردن گرالب،  آب نمک رقیق بسیار کمک

بوییدن اسانس نعنا یا اکالیپتوس هم به دلیل اینکه مرحررک 

 شود. بویایي هستند، توصیه مي

های دیگر طب سنتي برای برگشتن حس برویرایري  از توصیه

تواند انرجرام  بخور دادن است. این بخور تا دوبار در روز هم مي

 شود. 

برای بازگرداندن حس چشایي بهتر است چوب دارچریرن را 

دقیقه در داخل دهان مزه مزه کنید. سعي کنید بوی 15روزی 

نعنا را استشمام کنید یا یک عدد سبزی نعنا را داخرل دهران 

 بگذارید و بجوید. 

نمک رقیق به صورت روزانه و روزی دو الي سره  شستشو با آب

 های  چشایي مرتبه به برطرف کردن  موانع در مسیر گیرنده

 هموطن گرامی؛ سالم

مديريـت اين برگه آموزشی در بردارنده  نکاتی در مورد 

است. لطفاً اين مطالب را بـا دقت مطالعه عالئم در کرونا 

بفرمايید. ضمنا در صورت نیاز به دريافت خدمات پزشکی و 

توانید با  مراکز مراقبت هاي بالینی در منزل �پرستاري می

و مراکز مشاوره و ارائه مراقبت هاي پرستاري مورد تايید 

انـد تـمـا   دانشگاه که در لینک ذيل معرفی شـده

 https://www.mums.ac.ir/nursing-care-at-homeبگیريد.


