
 

 راهنمای بخش کرونا

 واحد کنترل عفونت - معصومه پاکدل  تهیه کننده:

 0011تاریخ بازنگری: بهار—واحد آموزش سالمت 

 توصیه هایی برای شستن دستها  

شستن دست ها می تواند در پیشگیری از بیماری کمک بسزاییی 

خیییک کیرد   ( کند و شامل پنج مرحله ساده و موثر می باشد

دست ها، زد  کف با صابو  به دست ، مالید  دست ها به هم و 

تمیز کرد  آ  ها، شستن دست ها و خشک کرد  دست ها( کیه 

شما می توانید برای کاهش شیوع بیماری های تنیسیسیی امیدا  

 کنید تا بتوانید سالم بمانید. 

شستشوی منظم دست ، به خصوص مبل و بعد از فعیالیییتی یای 

خاص ، یکی از ب ترین راه ا برای از بین برد  مییکیروه هیا ، 

جلوگیری از مریض شد  و جلوگیری ازگسترش میییکیروه بیه 

 دیگرا  است.

این کار سریع و ساده ای است و می تواند همه ما را از ابیتیهبیه 

 بیماری نجات دهد. 

 .شستن دست ، پیروزی برای همه است ، به جز مییکیروه هیا

شستشوی دست یکی از ب ترین راه های محافیظیت از خیود و 

 خانواده در برابر بیماری است.  

یاد بگیرید چه مومع و چگونه باید دست های خود را بشویید تیا 

 سالم بمانید. 

 مبل از خورد  غذا 

  مبل، حین و بعد از ت یه غذا 

  بعد از استساده از توالت 

  بعد از تعویض پوشک 

 بعد از لمک زباله یا محسظه ی زباله 

 حتما دست ای خود را بشویید. 

برای بیمار خود وسایل شخصی تهیه کنییی   
دمپایی مناسب، لیوا  شخصی یا چند لیوا  یکیبیار مصیر ، 

چند بطری آه معدنی، دستمال کاغذی،مسواک و خمیردندا ، 

فهسک چای، بشقاه و ماشق ، میوه و آبمیوه طیبیییعیی  آه 

هویج ، آه سیب، پرتقال، لیموشیرین و میوه های فصیل( در 

صورت تمایل برای بیمار ت یه شود.این وسایل تحویل نگ بیا  

 داده شود تا به بیمار شما در بخش تحویل گردد.   

 :استفاده از داروهای شخصی در زمان بستری

داروهای شخصی بیمار در زما  بستری بیه روییت پیرسیتیار 

مسوول بیمار برسد تا در پرونده یادداشت و ج ت ادامه درما  

به پزشک معالج اطهع داده شود و از مصیر  داروهیا بیدو  

 اطهع پزشک و پرستار مسئول خودداری گردد. 

 تماس تلفنی درون شهری  

تلسن داخل اتاق،   9ج ت تماس داخل ش ری با فشرد  دکمه 

 خط برای شماره گیری تماس داخل ش ری آزاد می شود 

 مراجعات و مراقبت های بع  از ترخیص 

تاریخ مراجعه بعدی و مرامبت های الز  در زمیا  تیرخییی  

توسط پزشک معالج در برگ خهصه پرونده درج می گیردد و 

در برگ آموزش ترخی  توسط پرستار مسوول ییادداشیت و 

 یکبرگ تحوبل بیمار می گردد که الز  است رعایت گردد .
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با آرزوی ب بودی هرچه سریعتر برای شما جی یت آگیاهیی از 

 مقررات بخش این پمسلت ت یه  در اختیار شما مرار می گیرد .

 زمان مالقات و مقررات مربوط به تردد همراهیان 

 با توجه به شیوع بیماری کرونا، ساعت مهمات نداریم. 

بیمار با نظر پزشک، پرستار مسئول همراه بربالین  حضور یک نسر 

 شیست و سوپروایزر  بهمانع می باشد .

هد  از همراهی بیمار، تن ا مهمات با بیمار نیست و شیمیا بیه 

عنوا  همراهی بیماری که در امر مرامبت از خود ناتوا  است، در 

 . بخش حضور خواهید داشت

لطفاً در مدت زمان حضور بر بالین بیمار نکاکات زیکر را 

 رعایت فرمایید:

  چنانچه بیماری ملبی، دیابت، بیماری کلییوی و مشیکیهت

تنسسی دارید، ب تر است مرامبت از بیمار بیه فیرد دییگیری 

 سپرده شود.

  بعد از هماهنگی با مسئول بخش ، وسایل حساظت فردی را از

 ت یه فرمایید.بوفه بیمارستان 

  .هنگا  ورود به بیمارستا  ماسک داشته باشید 

  از لمک کرد  سطوح بپرهیزید و درصورت تماس با ترشحات

بیمار از دستکش استساده و سپک دستکش را در سطل زبالیه 

 عسونی بیندازید.

  از تردد غیر ضروری در سایر اتاق ها و بخش هیا خیودداری

 نمایید.استعمال دخانیات در بخش  ممنوع می باشد 

   پیوشیشهمراهیا  بخش ای کرونا بایستی عهوه برماسیک 

 حساظت فردی  داشته باشند. 

  در شرایط کرونایی تما  پرسنل از گا  و پوشش حیسیاظیت

 فردی استساده می کنند. 

وسایل حفاظت فردی مخصوص همراهی بیکمکارمکامکل: 

یا ماسک ساده، میلد، گان یا عینک مکی  N95ماسک 

 بامد. 

 وسایل حفاظت فردی را به ترتیب زیر استفاده نمایید: 

 ابتدا دست ها را شسته یا با محلول الکلی ضدعسونی نمایید. .1

گا  را طوری بپوشید که مسمت بسته گا  در سمت جلو و  .2

 بند ها در مسمت پشت مرار گیرد. 

، بند ها را در مسیمیت  N95در صورت استساده از ماسک .3

پشت سر فیکک و گیره روی بینی را محکم نمایید. سیپیک 

نسک  عمیق بکشید اگر ماسک به سمت صورت جمع نشید 

مجدد بند ها را تنظیم نمایید. ماسک رو طوری تنظیم کنید 

 که دها  و بینی شما را کامل بپوشاند.

شیلد یا عینک را روی صورت مرار دهید و فاصله یک متر بیا  .4

 بیمار را حتی االمکا  رعایت نمایید.

در طول مدت حضور شما بر بالین بیمار، دست های خود را  .5

مرتب بشویید و تا حد امکا  از تماس دسیت بیا میاسیک 

 خودداری نمایید. 

کلیه وسایل حساظت فردی فقط ج ت استساده یک نسیر در  .6

ساعت است و در صورت تعویض همراهی، میجیدد  42طول 

 وسایل حساظت فردی ت یه شود.

در زما  خروج از اتاق گا  را طوری خارج نمایید کیه گیا   .7

پشت و رو شده و مسمت آلوده داخل مرار گیرد. گا  را در 

سطل زباله عسونی بیاندازید. دست ها را شسته  و سیپیک 

عینک و ماسک را خارج و در سطل زباله عسونیی وامیع در 

خروجی بخش بیاندازید و مجدد دست ها را ضیدعیسیونیی 

نمایید و بعد از خروج از بیمارستا  کلیه وسایل شخصیی را 

 ضدعسونی نمایید.

 82درصورت مرامبت از بیمار مبته به بیماری های تنسسی تیا 

نفس، ضعف و بیحالی،  تب، سرفه،تنگیروز  هر گونه عهئم مانند 

.را پیگیییری درد عضالنی، بی امتهایی ، تهوع استفراغ و ..

 و به پزشک مراجعه فرمایید.

 نكات مربوط به ایمنی بیمار  

حساظ تخت بیمارا   بخصوص در شیست شب الز  اسیت بیاال 

برده شود. هرتخت دارای زنگ احضار پرستار است که با فشرد  

آ  میتوانید با پرستار خود صحبت کنید. پرستار هیر بیییمیار 

درهرشیست مشخ  است وشما هرسوالی دارید می توانید از وی 

 بپرسید. 

 ارائه پیشنهادات و شكایات بیمار  

نحوه ارائه پیشن ادات و شکایت ویژه بییمیارا  و میراجیعییین 

درصورت هرگونه شکایت در ابتدا موضوع را به پرستار و مسیول 

شیست و سرپرستاربخش اطهع دهید و درصیورتیی کیه میانیع 

نشدید می توانید به سوپروایزر کشیک و مسئول رسیدگیی بیه 

 شکایات مراجعه کنید.

در صورت داشتن هرگونه انتقاد یا پیشن اد ویا تشکر از پرسنیل  

نیز می توانید از صندوق انتقادات وپیشن ادات کیه در ورودی 

 بخش نصب شده است استساده کنید. 

 سرو غذا  زمان

زمیا  تیوزییع –صبح  7.5تا  7زما  توزیع صبحانه بین ساعت 

 شب  7.5تا  7زما  توزیع شا  بین -84.5تا  84ناهار بین ساعت 

همراهیا  محتر  پک از اتما  ساعت توزیع غذا داخل بخیشی یا 

 میتوانند نسبت به ت یه ژتو  غذا امدا  نمایند .

توزیع آه جوش درداخل بخش از اتاق آبدارخانه ورودی بیخیش 

 . انجا  می شود
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