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 ویروس کرونا چیست؟  .1
ها توانند حیوانات و انسانها هستند که میویروس های کرونا خانواده بزرگی ازویروس

 موجباند، شده های کرونا که تاکنون شناختهتعداد زیادی از ویروس را بیمار کنند.

 شوند. های دستگاه تنفسی در انسانها میعفونت از طیفی به ابتال

های شدیدتری مثل سندروم تنفسی خاورمیانه که از سرماخوردگی تا ابتال به بیماری

 ( متغیر هستند.SARS-( و سندروم تنفسی حاد )سارسMERS-)مرس

 . تاس 91-مل ابتال به بیماری کوویدعا است شده کشف تازگی به که کرونایی ویروس

 چیست؟ 11-عالئم کووید .2

 91-ترین عالئم ابتال به بیماری کوویدرایج های خشکتب، خستگی و سرفه

 هستند. 

نی، درد و کوفتگی، گرفتگی بیسردرد ، بدن ممکن است عالئم دیگری مثل  افرادبعضی 

 . دداشته باشنادن حس بویایی و چشایی ، از دست دآبریزش بینی، گلودرد یا اسهال 

 .است یجیتدر هاآن شروع و هستند فیخف معموال عالئم نیا

 احساس و نکرده تجربه را یماریب عالئم از کی چیه است ممکن مبتال افراد از یبرخ

 .نکنند یناخوش

 .کنندیم دایپ بهبود یخاص درمان به ازین بدون( درصد 08 حدود) انیمبتال شتریب

 نفس یتنگ دچار و شده ماریب شدت به نفر کی ،91-دیکوو به مبتال نفر 6 هر از باًیتقر

 .شودیم

 .نندک مراجعه پزشک به دیبا دارند نفس یتنگ و سرفه تب، عالئم که یکسان

 چه افرادی گروههای پرخطر کرونا محسوب می شوند: 
  سالمندان 

 مدت مانند بیماری قلبی، ریوی، دیابت، سرطان یا فشارخونی بیماری طوالنیسابقه 

 سیستم ایمنی ضعیف 

  مادران باردار 
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 ه انتقال بیماری : را .3
هایی که با سرفه یا بازدم از دهان و بینی فرد مبتال ه تواند از طریق قطراین بیماری می

  شود، به دیگران نیز سرایت کند.به اطراف پخش می 91-به کووید

سپس سایر افراد با و  شودمی طوح اطراف فرد بیمار پخشها بر وسایل و سهاین قطر

 91-، به کوویدلمس چشم ها، دهان و بینیدست زدن به این وسایل یا سطوح آلوده و 

 شوند.مبتال می
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های ناشی از سرفه یا بازدم فرد مبتال به همچنین امکان ابتال از طریق تنفس قطرک

  91-به همین دلیل، مهم است که از فرد مبتال به کووید نیز وجود دارد. 91-کووید

 .و ماسک بزنید فوت( فاصله بگیرید 3متر )یا  9ل حداق

 سایر راههای انتقال بیماری هنوز در حال بررسی می باشد.  

 راههای تشخیص کرونا:  .4
 انجام می شود.  PCR پی سی آر تشخیص قطعی کرونا با تست در حال حاضر .9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

که به شما میگوید آلوده شده  است،ک آزمایش خون ی:  آزمایش آنتی بادی کرونا. 2

اید یا خیر. این آزمایش ، آزمایش آنتی بادی نامیده می شود. متخصصان امیدوارند که 

این آزمایش اطالعات بهتر و بیشتری در مورد میزان شیوع ویروس کرونا برای مسئوالن 

 .سالمت داشته باشد

بالینی، ازمایش  از طریق عالیمسایر روشهایی که به تشخیص کمک می کنند : . 3

 ریه هستند.  و سی تی اسکن CRPو   CBC مانند  خون

 

 

 : PCRنمونه گیری روش 

وارد شده  بینی و دهان اینچی به داخل حفره  6اب بلند ک سوی

 . شودچرخانده می چندین بارثانیه و  91به مدت  و

سپس جابجایی در طرف دیگر بینی تکرار می شود تا از جمع 

 آوری مواد کافی اطمینان حاصل شود. 

سپس سواب در ظرفی قرار داده می شود و برای آزمایش به 

 .آزمایشگاه فرستاده می شود
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 :  بهداشتی نکات کلی  .5
داروهای تجویزی خود را به طور منظم در زمان های ذکر شده در نسخه مصرف  .9

 درمان کنید و حتی اگر احساس بهبودی می کنید دارو ها را قطع نکنید تا دوره

 . کامل شود

این داروها بر اساس شرایط جسمی و وضعیت بیماری شما برایتان تجویز شده  .2

 . است. لطفا از توصیه کردن آنها به دیگران بپرهیزید

در صورتیکه سرفه شما بدتر شد، مجدد تب کردید یا تنگی نفس شما  .3

   .اصله به مرکز درمانی مراجعه کنیدالفب، تشدید شد 

 شما باید در یک اتاق مجزا از سایر اعضای خانواده استراحت کنید.  .4

اتاق مورد نظر باید یک پنجره باز و یک درب باز داشته باشد تا تهویه هوا به درستی  .1

 . انجام شود

 اتاق از یضرور موارد یبرا فقط و دیبرسان حداقل به را اتاق از خروج دفعات تعداد .6

   .دیشو خارج

 ماسک داشته باشید. حتما هنگام خروج از اتاق  .7

 رکمشت طور به خانواده یاعضا ریسا و شما که ییها محل که دیکن حاصل نانیاطم .0

  د.دارن یمناسب هیتهو( ییدستشو و آشپزخانه مانند) دیکن یم استفاده آنها از

 . دیبخواب مجزا تخت و مجزا اتاق در .1

 

 دهخانوا یاعضا ریسا از دارد اتاق کی فقط شما منزل و ستین فراهم امکان نیا اگر .98

  .دیکن انتخاب فاصله با را خود خواب محل و دیریبگ فاصله متر کی حداقل

 .باشد مجزا هیبق از دیبا شما چنگال و قاشق و غذا ظرف .99

 راهنمای بیماران کرونا پس از ترخیص
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 ریسا ظروف از جدا و ییشو ظرف عیما و آب با مصرف از پس دیبا لیوسا نیا .92

 .شود شسته خانواده یاعضا

 یمعمول ماسک . استفاده ازدیاز ماسک استفاده نما دیمبتال با ایفرد مشکوک  .93

 کند.  یم تیکفا

فرد مبتال  یدار، برا چهیدر N95 ماسک یحتدار   چهیدر یاستفاده از ماسک ها .94

 شود.  یم رونیب یبه فضا روسیآن باعث انتقال و چهیدر رایز .ممنوع است

 ی. براشوند ضیساعت تعو 0حداکثر هر  ایدر صورت مرطوب شدن  دیبا ماسک ها .91

  .دست زده نشود یپارچه ا قسمت آن استفاده شود و به یدرآوردن ماسک از بندها

کسانیکه از شما مراقبت می کنند باید محدود باشد. ترجیحا فقط با یک نفر  تعداد .96

وی را بیماری کرونا  الیکه خطر ابت)مت کامل است و بیماری زمینه ای الکه در س

 ید. در یک منزل بمان ،ندارد (... بارداری شتر میکند مانند دیابت، مشکل قلبی وبی

 متیالبهبود یابید و هیچ ع مالکسی اجازه عیادت از شما را ندارد تا زمانیکه کا .97

 نداشته باشید. 

 .روز طول می کشد 94 احتماال این روند .90

محل هایی از اتاق که شما مکرر با انها در تماس هستید باید به طور مکرر شسته   .91

 و ضدعفونی شود. 

این سطوح شامل میزهای کنار تخت، کناره های تخت و صندلی های اتاق می  .28

 باشد.

ابتدا با شوینده های معمول سطوح را بشویید و سپس با ضدعفونی کننده حاوی   .29

 1ی تهیه این محلول یک لیوان وایتکس را با )برانیم درصد هیپوکلریت سدیم 

 .ضد عفونی کنید (لیوان آب جوشیده سرد شده مخلوط کنید

بعد از هر بار که فرد سالم با شما، محل هایی که شما رفت و آمد داشتید یا وسایل   .22

 .شما تماس داشته باشد باید دست های خود را با اب و صابون بشوید
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 از استفاده از بعد خوردن، غذا از قبل غذا، کردن ستدر از بعد و قبل نیهمچن .23

 نزلم افراد ریسا و شما یبرا رسد یم نظر به فیکث دست که گاه هر و ییدستشو

  .است یضرور

  .نباید برای سایر اعضای خانواده غذا بپزید شخص مبتال،تاکید می شود که   .24

حوله برای  بعد از شستن دست ها با آب و صابون از دستمال کاغذی به جای .21

خشک کردن دست ها استفاده کنید. اگر تهیه دستمال کاغذی برای شما مقدور 

خیس شدن آنرا تعویض  ضاز حوله پارچه ای استفاده کنید ولی به مح ،نیست

 . کنید و جدا از سایر لباس ها بشویید

پس از شستن دست ها با آب و صابون ، شیر آب را نیز شسته و سپس اقدام به  .26

 .بنماییدبستن آن 

به صورت مداوم دستگیره درب اتاق ها و سرویس های بهداشتی را ضد عفونی   .27

 .نمایید

دست شویی، حمام و کلیه سطوح توالت حداقل روزی یکبار باید ضدعفونی شود.   .20

می شویید همه جا را بشویید. سپس با آن اول با موادیکه به طور معمول توالت را 

رای بنیم درصد )آب بکشید و با ضدعفونی کننده های حاوی هیپوکلریت سدیم 

لیوان آب جوشیده سرد شده مخلوط  1تهیه این محلول یک لیوان وایتکس را با 

  . ضد عفونی کنید (کنید
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 ها لباس شستن یبرا ییها هیتوص .6
 ای عیما با را ها لباس ریسا از مجزا طور به را ماریب یها حوله و ملحفه ها، لباس 

 کامل طور به و دییبشو گراد یسانت درجه 18-68 آب با و معمول ییشو لباس پودر

 .دیکن خشک

  در صورت استفاده از ماشین لباسشویی تنظیماتی استفاده شود که این موارد را

 .یهاوللحاظ کند یعنی بیشترین دما و زمان شستشو با آبکشی یا خیساندن 

 یها لباس. دیببند آنرا درب و دیبگذار سهیک داخل را ماریب فرد فیکث یها لباس 

 خودتان یها لباس و خود پوست با الوده یها لباس تماس از و دینتکان را یخاک

 . دیکن یریجلوگ

  برای تمیز کردن سطوح آلوده، حمل لباس ها و ملحفه های بیمار حتما دستکش

کش های ظرف شویی استفاده می کنید بعد از حمل وسایل اگر از دستبپوشید. 

طرز )ددر ص نیمبیمار آنها را با آب و صابون بشویید و با محلول هیپوکلریت سدیم 

 ضدعفونی کنید.  (تهیه در موارد قبلی

  .اگر از دستکش یکبار مصرف استفاده می کنید پس از اتمام کار آنها را دور بیاندازید 

  دستکش،  دستکش و پس از درآوردن آن دست ها را بشوییدقبل از پوشیدن

ماسک یا هر پوشش یکبار مصرفی که برای مراقبت از بیمار استفاده می شود باید 

در سطل آشغال در بسته در اتاق خود بیمار نگهداری شود و هنگام دور انداختن 

 . روی آن برچسب زباله عفونی چسبانده شود
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 شوی میوه و سبزی جهت شست  الزم توصیه های .7
  میوه و سبزیجاتی را که ظاهری سالم و بدون پوسیدگی دارند، جهت خرید انتخاب

 . نمایید

  در هنگام خرید از قرار دادن میوه و سبزی در کنار سایر مواد خوراکی همانند نان

 . د، گوشت خام و .... پرهیز نمایی

 مخصوص و دور از  پس از ورود به منزل، کیسه های میوه و سبزی را در جایی

 .دسترس کودکان قرار دهید به گونه ای که تماس با سایر وسایل نداشته باشند

  پس از شستن دستها ، ظروف مخصوص حاوی مواد ضد عفونی کننده را درون

  .سینک ظرفشویی قرار داده و میوه و سبزی را داخل آن بریزید

  میوه و سبزی را به  (بر حسب ماده ضد عفونی کننده ) الزمپس از گذشت زمان

ت پس از اتمام عملیا د.را در سبد مخصوص قرار دهیخوبی آبکشی نموده و آنها 

 انداخته ، سینک و رستیکی را دوالضد عفونی کردن میوه و سبزی، کیسه های پ

  .دمحل قرار دادن کیسه ها را بشویید و یا ضد عفونی نمایی

  ل خودداری نماییددر یخچاشسته نشده، از قرار دادن میوه و سبزی. 

 پس از خرد کردن میوه وسبزی آنها را در ظروف درب بسته در یخچال قرار دهید. 

 به صورت مداوم دستگیره درب یخچال را ضد عفونی نمایید. 

 از خوردن میوه و سبزی خام در بیرون از منزل اجتناب نمایید. 
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  دستکش و ماسک از استفاده رامونیپ ینکات .8
 کند استفاده ماسک از حتما است یگرید فرد اطراف ماریب که یزمان در. 

 ردف که یصورت در و بماند جدا اتاق در حتما نباشد ماسک از استفاده به قادر اگر 

 . بزند ماسک حتما شود یم اتاق وارد یگرید

 عیرس بپوشاند، را ینیب و دهان یجلو یکاغذ دستمال با سرفه ای عطسه هنگام در 

 و آب با هیثان 28 مدت به را ها دست و ندازدیب دار در سطل کی در را دستمال

 . کند یضدعفون درجه 78 الکل با ای شسته صابون

 قدرآن مچ یباال تا ها دست کامل شدن آغشته از پس الکل با یعفون ضد هنگام در 

 .شود خشک الکل تا دیده ماساژ هم به را ها دست

 نصابو و آب با را ها دست دیبا حتما شد آلوده ترشحاتش به ماریب یها دست اگر 

 .کند ادهاستف زین الکل از تواند یم شستشو از بعد و دیبشو شده گفته اصول طبق

 ادهس ماسک کی دیبا ماریب اتاق به ورود از قبل کند یم مراقبت ماریب از که یفرد 

  .بپوشد

 ستد یشستشو دستورالعمل طبق را ها دست ماسک دنیپوش از قبل دیکن توجه 

 .دیبشوئ خوب

 ندازها "مالکا و بپوشاند را ینیب و دهان اطراف هیناح تمام کامل طور به دیبا ماسک 

 .باشد

 صورت در ماریب مثال طور به) شود آلوده ماریب ترشحات به ماسک که یصورت در 

 دامها در که یروش طبق د،یکن ضیتعو عیسر را ماسک( کند سرفه ای عطسه شما

 .شود یم گفته

 را یا پارچه قسمت همان ای ماسک یجلو وجه چیه به ماسک درآوردن جهت 

 کی رد عیسر و دیاوریب رونیب را ماسک و گرفته را ماسک بند بلکه دینکن لمس

 .دیندازیب دار در سطل

 دیکن یعفون ضد و شسته را خود یها دست عیسر ،ماسک اوردن در از پس. 
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 ثلم گرید ترشحات و یتنفس ترشحات هم) ماریب ترشحات با میمستق تماس از 

 .دیکن یخوددار( مدفوع و ادرار

 دو هر مصرف بار کی دستکش حتما ماریب از یمراقبت اقدامات انجام صورت در 

 .دیبزن صورت به ماسک و دیبپوش دست

 خود دستان دستکش کردن خارج از بعد طور نیهم و دستکش دنیپوش از قبل 

 .دیکن یعفون ضد سپس و دییبشو صابون و آب با را

  :توجه توجه 

 دیرآو در را ماسک انتها در و دییبشو را ها دست سپس دیکن خارج را ها دستکش ابتدا

 .دیکن یعفون ضد و دییبشو را ها دست مجدد باز و

 رفمص مجدأ را شده استفاده دستکش و ماسک یطیشرا چیه تحت دیباش داشته دقت

 .دینکن

 ها دست شستن حیصح نحوه .1
 نجپ شامل و کند ییبسزا کمک یماریب از یریشگیپ در تواند یم ها دست شستن

 ،هادست به صابون با کف زدن ها، دست کردن سیخ) باشد یم موثر و ساده مرحله

( ها دست کردن خشک و ها دست شستن ها، آن کردن زیتم و هم به ها دست دنیمال

 سالم دیبتوان تا دیکن اقدام یتنفس یها یماریب وعیش کاهش یبرا دیتوان یم شما که

  د.یبمان

 نیبهتر از یکی ، خاص یتهایفعال از بعد و قبل خصوص به ، دست منظم یشستشو

 ازگسترش یریجلوگ و شدن ضیمر از یریجلوگ ، ها کروبیم بردن نیب از یبرا راهها

 .است گرانید به کروبیم

 یماریب به ابتال از را ما همه تواند یم و است یا ساده و عیسر کارشستن دستها ، 

 . دهد نجات

 



 

13 

 

 
 یماریب برابر در خانواده و خود از محافظت یها راه نیبهتر از یکی دست یشستشو

 . دیبمان سالم تا دییبشو را خود یها دست دیبا چگونه و موقع چه دیریبگ ادی  .است

 . دییبشو را خود یها دست ماندن، سالم یبرا

 که ریز در شده ذکر یدیکل مواقع در خصوص به ، ها دست شستن با دیتوان یم شما 

 کمک زانتانیعز و خود به ، دیده یم گسترش و دیریگ یم را ها کروبیم الاحتما

 :  دیکن

 . است ماریب خانه در که یشخص از مراقبت از بعد و قبل .9

 غذا خوردن از قبل .2

  غذا هیته از بعد و نیح قبل، .3

 گردد ماریب فرد ای خود بدن سطح در زخم ای برش کی درمان از بعد و قبل .4

 یولهامحل با توالت یفضا تمام و شود شسته ها دست حتما توالت از استفاده از بعد .1

 است کننده، یعفون ضد
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 ، واناتیح با تماس از پس یخانگ واناتیح درمان ای غذا به زدن دست از بعد .6

  واناتیح یها زباله ای واناتیح خوراک

 یودکک کردن زیتم ای پوشک ضیتعو از بعد عطسه ای سرفه ، ینیب هیتخل از بعد .7

  است کرده استفاده توالت از که

 زباله ی محفظه ای زباله لمس از بعد .0

 : نقاهت دوران در حیصح هیتغذ .11
 آب پرتغال، آب) یعیطب و تازه یوههایم آب آب، شامل عاتیما ادیز مقدار نیتام .9

 گوجه آب ج،یهو آب کرفس، آب) تازه یها یسبز آب و...(  و هندوانه آب ب،یس

 در وانیل هشت حداقل زانیم به مرغ آب ای گوشت آب کمرنگ، یچا ،...( و یفرنگ

 . ییهوا یمجار ترشحات کردن قیرق منظور به روز

  و...( و دوسر جو بلغور، سوپ جو، سوپ جات،یسبز سوپ) داغ سوپ انواع مصرف .2

 ...و جاتیسبز آش جو، آش برنج، آش مانند سبک یآشها

 پز آب جاتیسبز ای...(  و خوردن یسبز کلم، کاهو،) تازه یسبز و وهیم مصرف .3

 قرمز، گوشت مرغ، تخم زرده مانند) آ نیتامیو از سرشار ییغذا منابع از استفاده .4

 کدو ج،یهو همچون رنگ ینارنج و زرد یهایسبز و وههایم جگر، ،یماه مرغ،

 اهو،ک مانند رنگ رهیت یبرگها با جاتیسبز ،ینارنج و زرد یدلمها فلفل ،ییحلوا

  یتنفس مخاط تیتمام حفظ منظور به...( و اسفناج

 بزس جاتیسبز و مرکبات مانند)  ث نیتامیو از سرشار ییغذا منابع از استفاده .1

 یآنت تیخاص یدار...(   و تازه ترش مویل آب نارنج، آب ای ،یا دلمه فلفل مثل

 .  شود یم اشتها شیافزا سبب و بوده یدانیاکس

 بوسدارس نان و ینیزم بیس برنج، مانند دراتیکربوه یحاو ییغذا منابع از استفاده .6

  روزانه ییغذا یها وعده از یکی در حداقل

 گوشت مانند) ومیسلن و آهن ،یرو ن،یپروتئ یحاو ییغذا منابع از استفاده .7

 کامل، غالت حبوبات، مرغ، تخم گو،یم سالمون، یماه گوشت قرمز، گوشت مرغ،
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 سبب روز در وعده دو حداقل خشکبار و... (  و فندق پسته، گردو، بادام، مغز انواع

  گردد یم یمنیا ستمیس تیتقو

 .سرفه مهار و یمنیا ستمیس تیتقو جهت عسل از استفاده .0

 موز ای لیزنجب از استفاده ماریب در تهوع حالت صورت در .1

 کنجد تون،یز دانه، پنبه ا،یسو آفتابگردان، مانند ینبات ای یاهیگ یروغنها از ستفادها .98

 یهادیاس از یبرخ نیتام و روزانه ازین مورد یانرژ از یبخش نیتام منظور به کلزا و

 . یچرب در محلول ینهایتامیو و یضرور چرب

 .آن یالتهاب ضد تیخاص علت به غذا هیته در زردچوبه از استفاده .99

 ستمیس عملکرد تیتقو به کمک جهت غذاها به لیزنجب و تازه ازیپ و ریس افزودن .92

 .بدن یمنیا

 هب استاندارد و شده یفرآور(  گندم ای برنج) یخوراک سبوس پودر یمقدار افزودن .93

 بوستی از یریشگیپ یبرا ساالد ای سوپ آش، همچون ییغذاها

 یهایزمغذیر و یانرژ نیتام یبرا وعده انیم سه تا دو و صبحانه منظم مصرف .94

 ازین مورد
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 : نقاهت دوران در ییغذا یتهایمحدود .11
 که سیسوس و یماکارون ظ،یغل گوشت آش مانند نیسنگ یغذاها مصرف از زیپره .9

 .دارند دشوار هضم

 سرخ ینیزم بیس ه،یالو ساالد مانند کرده سرخ ای پرچرب یغذاها کردن محدود .2

 کتلت و کوکو انواع تزا،یپ ریپن کرده،

 شده یفرآور آماده یغذاها و فود فست انواع مصرف کردن محدود .3

 نفست دستگاه کیتحر و یخشک سبب که سرکه و هایترش از استفاده تیممنوع .4

  شودیم

 لیزنجب و ریس ادیز مصرف از اجتناب .1

 ادیز نمک یدارا یکنسرو یغذاها و نمک مصرف تیمحدود .6

 جادیا سبب که( کیوتیپروب محصوالت جز به) اتیلبن و ریش مصرف کردن محدود .7

 . شودیم یتنفس دستگاه در موکوس

 خردل سس و تند یسسها انواع فلفل، ،یفرنگ گوجه رب مصرف کردن محدود .0

 یها نوشابه ،یصنعت یها وهیآبم نجات،یریش و نیریش مواد مصرف کردن محدود .1

 قند و مربا شکر، گازدار،

 قهوه، ظ،یغل یچا مانند محرک یهایخوراک و ها یدنینوش مصرف کردن محدود .98

 تلخ شکالت ای نسکافه

 اسهال وجود صورت در سبوس از استفاده تیممنوع .99

...  و آفتابگردان کنجد، کلزا، تون،یز روغن مانند ییها روغن از استفاده تیممنوع .92

 ییغذا مواد کردن سرخ یبرا

 ... و دنبه کره، مانند یوانیح یهایچرب و ها روغن مصرف کردن محدود .93

 مانند یا نهیزم یهایماریب یدارا افراد در ژهیو ییغذا میرژ و ها تیمحدود تداوم .94

 .... و باال خون فشار ابت،ید
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  11در بیماران کووید  توانبخشی ریه .12
شود درگیر می 91از آنجا که یکی از مهمترین ارگانهایی که به دنبال بیماری کووید 

سیستم تنفسی است، بنابراین فیزیوتراپی تنفسی نقش مهمی در درمان و مراقبت این 

 .دارد 91به کووید  البتم تنفسی بیماران معالئدسته از بیماران و غلبه بر 

 :  نهیس قفسه یوتراپیزیف 

 کمک مخاط جمله از یتنفس یراهها ترشحات یپاکساز به که است یوتراپیزیف ینوع 

 قفسه یراپوتیزیف انجام. دینما بهتر را ششها در هوا افتنی انیجر بیترت نیا به و کندیم

  .باشد بر زمان و ندیناخوشا و نامطلوب است ممکن نهیس

 جمله از گرید فرد توسط که است ییکهایتکن از یکسری شامل نهیس قفسه یوتراپیزیف

 .شودیم انجام یتنفس ستیوتراپیزیف

 را آموزش خواهیم داد:  قفسه سینهدر اینجا چند تکنیک فیزیوتراپی 

 یا دق یا ضربه زدن به قفسه سینه:  پرکاشن 

به صورت انجام کف زدن ریتمیک بر روی قفسه سینه، در حالی که مچ دست آزاد و  

دست در وضعیت فنجانی و گود قرار گرفته است و انرژی را به راههای هوایی محیطی 

  . گرددمنتقل میکند، انجام می

 دقیقه با آب ساده بخور داد.  28-38جهت انجام پرکاشن ابتدا باید بیمار را حدود 

بیمار را به صورت نیمه نشسته قرار داده و دست را به صورت کاسه در آورده و سپس 

ضربه وارد کرد. این کار در هر دو سمت قفسه اال از سمت پایین قفسه سینه به سمت ب

 ها در تمامی نقاط زده شود.  سینه تکرار میگردد و باید سعی شود ضربه

 زده شود.  االبها حتما باید از پایین قفسه سینه به سمت  ضربه
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ضربه در هر  428تا  908ضربه در هر ثانیه و یا  7تا  3فرکانس پیشنهادی پرکاشن 

 شود. از ریه اعمال  بخشدقیقه به صورت متوالی در هر  4تا  2دقیقه است که باید 

       

 : قفسه سینه ویبریشن یا لرزش

در روش ویبریشن یکسری حرکات ریز نوسانی توسط دستها بر روی دیواره قفسه سینه، 

 شود. عمیق انجام میدر زمان بازدم پس از انجام یک دم 

تکنیک ویبریشن در دیواره قفسه سینه برای حرکت ترشحات به سمت راههای هوایی 

ه نوعی کبراتوروی یا وسیله مکانیکیو  با کمک دستویبریشن  شود بزرگتر انجام می

  .شودانجام می ،ماساژور است
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انجام پرکاشن و ویبریشن باید با تنفس عمیق و آرام انجام شود تا از اسپاسم برونشها 

  د. و بسته شدن راههای هوایی جلوگیری شو

در حین این عمل بیمار را باید تشویق به سرفه کرد. سپس بیمار را به پهلو خوابانیده 

مجددا ً بیمار به سرفه و تخلیه و و این کار در پشت قفسه سینه مجددا تکرار گردد 

ترشحات از دهان تشویق گردد. این کار باعث کنده شدن ترشحات و باز شدن راه هوایی 

 .میشود

 : فیزیوتراپی تنفسی
الگوی تنفسی، تقویت  الحبه عنوان یک مداخله درمانی است که شامل اص این روش 

سیستم تنفسی، تخلیه ترشحات داخل ریه و مجاری تنفسی، همچنین تحریک  ضالتع

 برای بهتر شدن . رفلکس سرفه و آموزش روشهای تنفسی و تمرینات تنفسی است

یر داخله به روشهایی که در زوضعیت تنفسی و اکسیژن رسانی به بدن بایستی این م

 . توضیح داده میشود، انجام گیرد

 ایتنفس لب غنچه: 
 تنگی نفس الئمعای یک ورزش تنفسی ساده و راحت برای کاهش  تنفس لب غنچه

 کشیدن کمتر شود.  نفستنفس مؤثرتر و فرکانس  شوداست و باعث می

راههای هوایی در زمان شود همچنین باعث مید. کنهمچنین الگوی تنفسی را بهتر می

 چهبرای اجرای تنفس لب غن. ری داشته باشند طوالنی تری باز بمانند و بازدم النی تطو

 . ای آموزش زیر باید داده شود

 .در وضعیت راحت بنشینید .9

های  دهان خود را ببندید و از راه بینی هوا را به صورت یک دم عمیق وارد ریه .2

 .خود کنید

اید هوا  درآورده (حالت سوت زدن)ای  به حالت غنچه ر حالی که لبهای خود راد .3

ز بینی وارد و از دهان توجه داشته باشید که هوا ا. خارج کنیدبه آرامی را از دهان 

خارج کردن هوا )طوری نفس خود را خارج کنید که زمان بازدم  د. شوخارج می
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. طول بکشد  (وارد کردن هوا از طریق بینی)دو برابر زمان دم  حدودا (از دهان

 ثانیه باید طول بکشد.  4ثانیه و بازدم  2حدودا مدت زمان دم 

 د. بعدی انجام دهیتوانید این نوع نفس کشیدن را همراه با روش می .4

 
 دیافراگمی: تنفس

اید. ی دیافراگم را تقویت مینم این نوع نفس کشیدن وضعیت تنفسی را بهتر و عضله 

ه در زیر قفسه سینه قرار گرفته و سینای است که به صورت یک صفحه  دیافراگم عضله

جهت انجام تنفس  .را از شکم جدا میکند. این عضله در نفس کشیدن نقش مهمی دارد

 :دیافراگماتیک آموزشهای زیر باید داده شود

 ک دست خود را روی سینه و دست دیگر خود را روی شکم قرار دهیدی .9

دست روی شکم به طرف  که (ها دم یا وارد کردن هوا در ریه)طوری نفس بکشید .2

 . جلو کشیده شود

ای را انجام دهید و در حالی که با دست روی شکم به داخل فشار  تنفس لب غنچه .3

ها خارج کنید. توجه کنید که دست باید روی سینه  میدهید، به آرامی هوا را از ریه

 در همان حالت نگه داشته شود 
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جاری ریه افزایش اکسیژن خون تأثیر آنی تنفس دیافراگمی شامل افزایش حجم 

 . و کاهش فرکانس تنفس و بهبود تهویه است شریانی

  :سگمنتال  تنفس

در این روش، بیمار راحت نشسته، فیزیوتراپیست یا مراقب دست خود را در دو طرف 

قفسه سینه در لوبهای مختلف ریه بیمار گذاشته و از فرد خواسته درحین دم هوا را در 

تراپیست هدایت کند طوری که حرکت دست درمانگر دیده شود و دیگر فیزیوزیر دست 

  .قسمتهای ریه آرام باشد

به  یاالستیک ت تنفسی این عمل را خود فرد نیز با کمک کمربندالبرای تقویت عض

 . صورت مقاومتی میتواند انجام دهد

 
 بدنی  و ورزش در ایام کرونا : فعالیت فواید 

دقیقه در هفته و با شدت متوسط ( باعث افزایش  918داشتن فعالیت بدنی ) حداقل 

افزایش حجم اکسیژن در خون و در نتیجه تقویت دیواره های سیستم عروقی بدن، 

ن عملکرد ها تقویت سیستم ریوی بدن و افزایش گردش خون می شود و مجموع ای

باعث تقویت کل سیستم ایمنی بدن فرد و محافظت در مقابل بیماری ها بخصوص 

 .بیماری هایی مانند کرونا می شود
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 اسخ به سواالت مادران در دوران شیردهی :  پ .13
شیر مادر بله. هد؟  شیردهی ادامه د مادر می تواند به در ایام کرونا،  آیا .9

هایی دارد که در هر جایی یک تقویت کننده سالم برای کودکان بوده و از آنها در برابر پادتن

تر است، باید فقط از شیر مادر کند. اگر کودک شما شش ماهه یا کوچکعفونت محافظت می

دک بیش از شش ماه شد، به همراه شیر مادر غذاهای مکمل سالم تغذیه کند. زمانی که سن کو

 . و ایمن به وی دهید

س تاکنون، انتقال ویرو  شود؟آیا بیماری کرونا با شیردهی به کودک منتقل می .2

تواند به بیماری منجر شود( از طریق شیر مادر یا تغذیه با آن گزارش فعال کرونا )ویروسی که می

 . دهندین به آزمایش شیر مادر ادامه مینشده است. البته محقق

   اگر احتماال یا قطعا به بیماری کرونا مبتال شدم، شیردهی را ادامه دهم؟ .3
  بله، شیردهی را با رعایت اصول احتیاطی ادامه دهید. این اصول شامل موارد زیر است: 

های الکلی قبل و بعد از ها با آب یا صابون یا ژلاستفاده از ماسک، شستشوی دست

 اید. تماس با کودک، و نظافت و ضدعفونی مداوم سطوحی که لمس کرده

شما تنها در صورتی باید شستشو شود که بر آن سرفه کرده باشید. در غیر این صورت،  پستان

 .ردهی شستشو دهیدها را در هر بار شینیازی نیست که سینه

اگر وضعیت  اگر برای شیردهی سالمت کافی نداشته باشم چکار کنم؟ .4

هایی ای خوب نیست که توانایی شیردهی داشته باشید، سعی کنید روشتان به اندازهجسمانی

  برای تأمین کودک با شیر مادر بیابید.

د تغذیه توانیکودک دهید. میسعی کنید شیر را دوشیده و از طریق یک قاشق یا فنجان تمیز به 

 با شیر مادر اهدایی را در صورتی که در دسترس باشد، امتحان کنید. 

 .تان مشورت کنیدهای پیش رویبا متخصص بهداشت درباره گزینه

یردهی تان بهتر شد، شدوشیدن شیر برای تداوم تولید شیر نیز مهم است تا بتوانید زمانی که حال

  به کودک را ادامه دهید.

   . دهیچ گونه فاصله زمانی قطعی برای انتظار پس از ابتالی قطعی یا احتمالی به کرونا وجود ندار

ر توانید از دایه یا شیاگر امکان دوشیدن شیر یا استفاده از شیر انسانی اهدایی وجود ندارد، می

 .خشک نوزاد که با روش درست تهیه شده، سالم و در دسترس است، استفاده کنید
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 اگر کودکم مریض است به شیردهی ادامه دهم؟ .5

 تان مریض شد به تغذیه با شیر مادر ادامه دهید. اگر کودک
تان به کرونا مبتال شود و چه بیماری دیگری، ادامه تغذیه با شیر مادر مهم است. شیر مادر چه کودک

ه او کمک شود و بتقل میهای شما از طریق شیر به وی منکند و پادتنسیستم ایمنی کودک را تقویت می
 .کند با بیماری مبارزه کندمی

 در زمان شیردهی کدام مسائل احتیاطی را رعایت کنم؟ .6

 کنید. ها را رعایت میمطمئن شوید که شستشوی دست
دار نیز های الکلتوانید از ژلها باید با صابون و آب، قبل و بعد از تماس با کودک، شسته شوند. میدست

 . استفاده کنید
 .کنید نیز اهمیت داردهمچنین نظافت و ضدعفونی هر سطحی که لمس می

) ظروف تغذیه  .وسایل دوشیدن شیر، ظرف ذخیره شیر و نیز ظروف تغذیه را هر بار پس از مصرف بشویید
 . د( شوییبا آب داغ ب "شیر را ترجیحا
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 نکاتی جهت پیشگیری از ابتالی بیماران دیابتی  .14

مربوط به دیابت خود ) قرص یا داشته باشید و داروهای در منزل ی کافی دارو .9

 انسولین( را همان طور که پزشک شما تجویز کرده است، مصرف نمایید.

 قندخون خود را مرتباً چک کرده و یادداشت کنید. .2

 مایعات کافی مصرف کنید و رژیم غذایی دیابتی خود را ادامه دهید. .3

کی از عالئم افزایش قندخون از دست دادن هر روز خودتان را وزن کنید چون ی .4

 وزن به صورت ناخواسته می باشد.

 چرا که تب یکی از عالئم عفونت می باشد. ،درجه حرارت خود را هر روز چک کنید .1

 به ،دیکن استفاده الکل یها محلول از ای دییبشو آب و صابون با را دستها مرتباً .6

 خانه از رفتن رونیباز  بعد و غذا خوردن از قبل خصوص

 هنگام خروج از منزل و در مکانهای شلوغ، ماسک بزنید.  .7

 .دینگذار اشتراک به را خود حوله و وانیل ل،یوسا غذا، .0

 . دیکن یخوددار ماریب افراد با کینزد تماس از .1

 .دیکن یدور یو از کند، یم عطسه ای سرفه است، ماریب وضوح به یکس اگر .98

 .دیبپوشان آرنج کنج با ای دستمال کی با را دهان و ینیب سرفه، ای عطسه هنگام .99

 تماس بگیرید:  111در صورتی که عالئم زیر را داشتید سریعاً با اورژانس 

 احساس ناخوشی شدید و کاهش اشتها به دنبال آن 

 اسهال و استفراغ شدید 

  کیلو یا بیشتر 2کاهش وزن 

  درجه سانتی گراد 83دمای بدن بیش از 

  866یا بیشتر از  06قندخون کمتر از 

 تنفس مشکل 

 احساس خواب آلودگی یا گیجی 

 عالئم قندخون باال مثل خشکی دهان، تنفس بدبو )بوی استون(  یا عدم تعادل 
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 نکاتی جهت پیشگیری از ابتالی بیماران قلبی و عروقی .15

 هفته در منزل مطمئن باشید. 2از داشتن داروهای خود به مدت حداقل  .9

بدون مشورت پزشک به خصوص در صورت ابتال به عالئم تنفسی، داروهای خود را  .2

 قطع نکنید.

از تغییرات وضعیت تنفسی خود آگاه باشید و در صورت هرگونه مشکل تنفسی،  .3

 آن را به پزشک معالج اطالع دهید.

 تا حد امکان سفرهای غیرضروری و حضور در اماکن شلوغ را محدود نمایید. .4

 دهید. شستشوی صحیح دستها را انجام .1

بیماران قلبی و عروقی باید واکسن های مربوطه، مانند  طبق دستورالعمل جهانی، .6

نفلوانزا و واکسن های الزم برای پنومونی باکتریایی را دریافت کنند. در آواکسن 

 .این خصوص با پزشک خود مشورت نمایید

ال تسیگار را ترک کنید . آیا می دانستید که فقط یک سال پس از ترک، خطر اب .7

 درصد کاهش می دهید؟ 18به بیماری قلبی عروقی را تا 

دقیقه در روز راه رفتن می تواند  38یک برنامه ى تمرینى را شروع کنید . فقط   .0

 .خطر ابتال به حمله قلبی را کاهش دهد

 ریمقاد یحاو یغذاها. رژیم غذایی خانواده خود را در صورت نیاز بررسی کنید .1

 .دیکن مصرف را نمک و کلسترول ترانس، یچرب اشباع، یچرب از ینییپا

 .. غذاهاى سالم را جایگزین فست فود ها کنید .98

 در صورت بروز عالیم هشداردهنده قلبی به اورژانس مراجعه نمایید: 

ممکن است این درد به شانه ها و گردن، فک و صورت درد وسنگینی قفسه سینه که 

ی کرختی و سنگین،  و احساس گرفتگی در فک و گردن . دردنیز گسترش پیدا کند

احساس فشار شدید در صورت و ، درد سنگین در باالی کمر و شانه ها، در دست ها

 و حالت تهوع تنگی نفس و تعریق سرد .  پشت چشم ها
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 مدیریت استرس در زمان شیوع کرونا  .16
با گسترش شیوع کرونا ویروس در کشورهای مختلف از  جمله ایران،  کهاست  طبیعی

احساس غم ، استرس ، گیج شدن ، ترس و عصبانیت داشته باشید اما الزم است بدانید 

 می شود.  کاهش سطح ایمنی و مقاومت بدن در مقابل ویروساسترس باعث 

 .ضروری است نکاتی را در مورد مدیریت استرس بیاموزید بنابراین

 

 تواند به شما کمک کند.با افرادی که به آن اعتماد دارید می صحبت .9

 . بگیرید تماس خود وخانواده دوستان با  .2

 : مجبورید درخانه بمانید ، شیوه زندگی سالم را رعایت کنید، ازجمله اگر .3

 و ارتباط اجتماعی با عزیزان در خانه وکافی  رژیم غذایی و خواب مناسب، ورزش .4

 تلفن با دیگر افراد خانواد و دوستان از طریق ایمیل و

را در  هاییاست برای پرکردن اوقات فراغت خود و اعضای خانواده سرگرمی بهتر .1

 مثل خواندن کتاب، تماشای فیلم.  .محیط منزل تدارک ببینید

 .دینکن استفاده مخدر مواد ای الکل ، گاریس خود، یمنف تااحساس با مقابله یبرا .6

 .دیباش ها تیواقع دنبال .7

 کننده ناراحت یارسانه یها شبکه به دادن گوش ای دنید زمان مدت کردن کم با .0

 .دیکن محدود را تان وخانواده خود اضطراب و ینگران ،

 و دیا کرده استفاده یزندگ مشکالت تیریمد یبرا درگذشته که ییها مهارت از .1

 .دیریبگ بهره خود احساسات کنترل یبرا و یکنون تیدرموقع اند، بوده مؤثر

 یبهداشت پرسنل افراد از یکی با د،یدار شدن وعاجز آمدن در یپا از ساحسا اگر .98

 .دیکن صحبت مشاور ای

 یمجس مشکالت رفع یبرا لزوم درصورت که دیباش داشته خودتان یبرا یا برنامه .99

 .دیباش کمک  دنبال به چگونه و دیبرو کجا خودتان یروان و
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 چگونه با کرونا زندگی کنیم ؟

 


