
خود مراقبتی در بیماران مبتال به فشارخون باال در کرونا

مــورد  جهــت اطــالع از وضعیــت ســالمت خــود و خانــواده تــان در
بیمــاری کرونــا ویــروس بــه ســامانه الکترونیکــی زیــر مراجعــه نمایید: 

Salamat.gov.ir 
در صــورت نیــاز بــه پیگیــری همــکاران مــا بــا شــماره 4030 بــا شــما 

تمــاس خواهنــد گرفــت .
ــتان  ــای اس ــر کج ــای 190 و 3115 در ه ــماره ه ــری ش ــماره گی ــا ش ب

ــتید. ــتی هس ــات بهداش ــت خدم ــه دریاف ــادر ب ق

دانشگاه علوم پزشکی لرستان 
معاونت بهداشت

معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی لرستان

* اگــر بــا خوانــدن فشــار خــون غیــر طبیعــی روبــرو هســتید، بایــد تمرینــات آرامشــی 
ــد و مجــددا فشــار  ــه موســیقی گــوش دهی ــا ب ــا دراز بکشــید وی ــد، ی را امتحــان کنی

خــون انــدازه گیــری شــود .

* افــرادی کــه فشــار خــون بــاال دارنــد بایــد نســبت بــه حفــظ قرنطینــه بســیار محتــاط 
. شند با

* لــوازم و داروهــای خــود را ذخیــره کنیــد. در صــورت نیــاز بــه مانــدن در خانــه بــرای 
مــدت طوالنــی ، حتمــًا وســایل خانگــی روزمــره ، مــواد غذایــی از جملــه مــواد غذایــی 

غیــر قابــل فســاد و لــوازم پزشــکی را تهیــه کنیــد.
* توجــه بــه ورزش، مراقبــت، خــواب و مدیریــت اســترس از مهمتریــن اولویــت هــا 

در ایــن بیمــاران مــی باشــد . 



خود مراقبتی در
    بیماران مبتال به فشارخون

باال درکرونا

چگونه ایمنی خود را در طول همه گیری کرونا ویروس تقویت کنید : 

و  بــا آب  * شستشــوی مکــرر دســت هــا و صــورت 
ــوات  ــدن 6 صل ــا بیشــتر. خوان ــه ی ــل 20 ثانی ــون حداق صاب
ــا نیــت ســامتی )هــر زمــان کــه از دستشــویی اســتفاده  ب
ــک مــکان عمومــی  ــا از ی ــد ی ــد ، غــذا مــی خوری مــی کنی

ــد ( ــی کنی ــتفاده  م اس
ــات  ــری از تجمع ــزرگ دور شــوید. جلوگی ــات ب * از اجتماع
ــی و  ــم مذهب ــا ، مراس ــن ه ــد جش ــلوغ مانن ــترده وش گس

ــدام پیشــگیرانه اســت . ــک اق ــه ی ــاط اســت بلک ــک احتی ــا ی ــه تنه ــس ن ــم ، کنفران ترحی

: فشارخون 
فشــار خــون بــاال شــایع تریــن نــوع 
بیمــاری قلبــی اســت و از آنجــا کــه 
فشــار خــون بــا بــاال رفتــن ســن 
افــراد شــایع تــر اســت ، بــه ایــن 
معنــی کــه بســیاری از افــراد بــا فشــار 
ــت  ــا جمعی ــر ب ــال حاض ــاال در ح ــون ب خ
ســالخورده همپوشــانی دارنــد، کــه بــه 
ــتری  ــر بیش ــرض خط ــد در مع ــی رس ــر م نظ

ــتند. ــد 19 هس ــاری کووی ــرای بیم ب

* از ارتبــاط بــا افــراد بیمــار خــودداری کنیــد. اگــر شــخصی عائمــی از قبیــل عطســه، 
ســرفه یــا تــب داشــت، خــود را در معــرض خطــر قطــرات و ترشــحات دهــان و بینــی 
او قــرار ندهیــد. از افــرادی کــه بیمــاری تنفســی دارنــد حتــی اگــر بــه نظــر مــی رســد 

ســرماخوردگی یــا یــک عفونــت تنفســی فوقانــی خفیــف باشــد، دوری کنیــد.

* فاصلــه اجتماعــی را رعایــت کنیــد. اگــر الزم باشــد بیــرون برویــد ، حداقــل 1 متــر 
)3 تا 6 قدم ( بین خود و دیگران فاصله برقرار کنید.

ــج  ــا آرن ــتمال ی ــک دس ــا ی ــه ، ب ــا عطس ــرفه ی ــگام س * هن
ــه دســت خــود( دهــان خــود را بپوشــانید و بعــد  داخلــی )ن
ــر  ــطل درب دار بیندازید.اگ ــتمال را در س ــتفاده ، دس از اس
بیمــار هســتید، در خانــه بمانیــد یــا در محیــط هــای عمومــی 

برای محافظت از اطرافیان خود ماسک بزنید. 

* مناطــق خاصــی از صــورت را لمــس نکنیــد. دســتان شــما در طــول روز بــا بســیاری 
ــه  ــی ک ــت . در حال ــاس اس ــروب در تم ــزاران میک ــل ه ــطوح حام از س

ــه T« صــورت ،  در مــکان هــای عمومــی هســتید ، از لمــس »ناحی
ــد.  دهــان ، چشــم و بینــی خــودداری کنی

* داروهــا را قطــع نکنیــد مگــر اینکــه پزشــک به شــما بگوید.
داروهایــی را کــه پزشــک بــرای بیماری شــما تجویــز کرده 

اســت بطــور صحیــح و منظــم اســتفاده کنید.


