
* در طــی شــیوع  بیمــاری کرونــا ویــروس عاقالنــه تــر اســت کــه در خانــه بمانیــد تــا 
خطــر ابتــال بــه ویــروس را بــه حداقــل برســانید.

ــکان از  ــورت ام ــق درآورده و در ص ــت تعلی ــه حال ــروری را ب ــر ض ــای غی * قراره
طریــق تلفــن بــا مطــب یــا پزشــک خــود مشــورت کننــد و ســؤال کنیــد کــه آیــا ایــن 
ــات  ــرار مالق ــه مــی شــود. اگــر ق ــا توصی ــرای شــما در دســترس اســت ی خدمــات ب
حضــوری ضــروری اســت ، دســتورالعمل هــای پزشــک خــود را دنبــال کنیــد تــا خطــر 

ــه حداقــل برســاند. ــا  را ب قــرار گرفتــن در معــرض کرون

* اگــر وارفاریــن مصــرف مــی کنیــد، نظــارت منظــم بــر میــزان 
تســت INR  و نتایــج زمــان پروترومبیــن )PT( شــما مهم اســت. 
اگــر ســطح INR شــما نســبتًا پایــدار بــوده اســت، آنهــا ممکــن 
اســت توصیــه کننــد کــه مــی توانیــد دفعــات تســت هــای INR و 
)PT( را کاهــش دهیــد. در ایــن حالــت شــما بایــد همچنــان بــه 
دقــت نظــارت بــر میــزان مصــرف مــواد غذایــی خــود داشــته 

باشــید و از غذاهایــی کــه بــر میــزان INR تأثیــر مــی گــذارد آگاه باشــید.

ــاز  ــی نی ــرر دوز  داروی ــات مک ــه تنظیم ــت و ب ــدار اس ــبتًا ناپای ــما نس ــر INR ش * اگ
دارد، بهتــر اســت از خدمــات تســت مراقبــت در مراکــز بهداشــتی درمانــی منطقــه خود 
اســتفاده کنیــد و یــا ممکــن اســت نیــاز بــه برنامــه ریــزی جهــت ویزیــت درکلینیــک های 

تخصصــی بــا حفــظ فاصلــه گــذاری اجتماعــی داشــته باشــید. 

مــورد  جهــت اطــاع از وضعیــت ســامت 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

معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی لرستان
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دانشگاه علوم پزشکی لرستان 
معاونت بهداشت

* اگــر عالیــم کرونــا ویــروس را در خــود احســاس کردیــد در اســرع وقــت خــود را 
ــه دهنــده  ــا ارائ ــواده و اطرافیــان جــدا کنیــد ) قرنطینــه ( و ب ــار خان از حضــور در کن
ــا خــط تلفــن کوویــد در  ــا مرکــز بهداشــت عمومــی محلــی ی خدمــات بهداشــتی و ی
شــهرخود تمــاس بگیریــد تــا دریابیــد کــه در کجــا و چگونــه مــی توانیــد ارزیابــی کنید.

ــز  ــم ، تجوی ــار حج ــه ب ــرایط اضاف ــا ش ــی ی ــایی قلب ــه نارس ــال ب ــاران مبت ــرای بیم * ب
مایعــات فــراوان بــرای عفونــت ویروســی بایــد بــا احتیــاط و بــا دقــت مــورد اســتفاده 

قــرار گیــرد.



ــما  ــه ش ــد ب ــی توانن ــه م ــتانی ک ــواده و دوس ــای خان ــن اعض ــه و همچنی ــان خان کارکن
ــد .  ــه کنی ــد، تهی کمــک کنن

* از نســخه هــای فعلــی اطمینــان حاصــل کنیــد و بررســی کنیــد 
ــن  ــر. )مطمئ ــا خی ــد ی ــزل داری ــی دارو در من ــزان کاف ــه می کــه ب
شــوید شــخصی در خانــواده بــا نســخه هــای شــما آشــنا اســت و 

مــی توانــد داروهــای مــورد نیــاز شــما را تامیــن کنــد.( 

* ادامــه مصــرف مرتــب و منظــم تمــام داروهــا مطابــق دســتور پزشــک معالــج ، اگــر 
برخــی از داروهــای خــود را متوقــف کنیــد ، ممکــن اســت وضعیــت ســالمتی تــان بدتــر 

شــده و نیــاز بــه مراقبــت پزشــکی داشــته باشــید.

 * تهیــه مــواد غذایــی غیــر قابــل فســاد، مــواد غذایــی ســالم و مفیــد بــرای قلــب را در 
اولویــت قــرار دهیــد. بــه عنــوان مثال ، اگــر نارســایی قلبی داریــد ، کنترل میــزان نمکی 
کــه مصــرف مــی کنیــد مهــم اســت. مــواد غذایــی بــا برچســب هایــی را انتخــاب کنیــد 

که گزینه های نمکی پایین و گزینه های بدون اضافه نمک داشته باشد.

  * در همیــن حــال اطمینــان از رژیــم غذایــی ســالم و بــه طــور 
منظــم فعالیــت بدنــی بــه حفــظ ســالمت قلــب و مغــز شــما 

ــه از  ــت ک ــی اس ــده خوب ــن ای ــه ای ــد و البت ــی کن ــک م کم
مصــرف دخانیــات خــودداری شــود.

تعریف بیماری : 
بیمــاری کرونــا ویــروس جدیــد                
) کوویــد19( یــک بیمــاری واگیــردار 
ویروســی اســت کــه قابلیــت انتقــال 

ــا را دارد . ــان ه ــن انس بی

راه های انتقال :
به طور معمول ویروس از طرق زیر منتقل می شود :

* تماس نزدیک  با افراد مبتال )در فاصله  ی کمتر از 2-1 متر( 
* تماس با قطرات و ترشحات دستگاه تنفس فرد آلوده در اثر عطسه یا سرفه

* تمــاس دســت هــا بــا ســطوح آلــوده بــه ویــروس و ســپس لمــس دهــان ، چشــم هــا 
و بینــی

عایم بیماری :
ــی  ــک، تنگ ــای خش ــرفه ه ــب ، س ــامل ت ش
نفــس و گاهــی مشــکالت حــاد تنفســی ماننــد 
تنفــس تنــد ،گلــودرد و  در مــوارد کمتــری 
ــایعی ،  ــر ش ــور کمت ــه ط ــت و ب ــی اس ــزش بین آبری
ــی ،  ــاد تنفس ــایی ح ــهال ، نارس ــر اس ــی نظی ــکالت گوارش مش

ــت . ــزارش شده اس ــز گ ــه نی ــایی کلی ــادی خــون و نارس ــالالت انعق اخت

دوره نهفتگی : 
دوره نهفتگی این بیماری حدود 2 تا 14 روز و به طور شایعتر 3 تا 7 روز است.
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قلبی عروقی  : 

هــر چنــد کــه بزرگتریــن عامــل خطــر مــرگ ناشــی از کرونــا ویــروس ، بیمــاری قلبــی 
عروقــی اســت امــا ایــن بــدان معنــا نیســت کــه ابتــال بــه کرونــا لزومــا باعــث حملــه قلبــی 
مــی شــود بلکــه احتمــاال افــراد بــا مشــکالت قلبــی جــدی، شــدیدتر بیمــار مــی شــوند و 
داده هــا حاکــی از آن اســت کــه افــرادی کــه بیمــاری قلبــی یــا عروقــی دارنــد و یــا دچــار 
ــد 19 در معــرض خطــر  ــوده بــودن بــه کووی ســکته مغــزی شــده انــد در صــورت آل
عــوارض بیشــتری هســتند. بنابرایــن انجــام هــر کاری ممکــن اســت بــرای جلوگیــری از 

عفونــت مهــم باشــد . 

ــرض  ــن در مع ــرار گرفت ــود را از ق ــم خ ــی توان ــه م چگون
ــم؟ ــت کن ــروس محافظ وی

* شستشــوی مکــرر دســت هــا و صــورت بــا آب و صابــون 
حداقــل 20 ثانیــه یــا بیشــتر. خوانــدن 6 صلــوات بــا نیــت ســالمتی،

 ) هــر زمــان کــه از دستشــویی اســتفاده مــی کنیــد ، غذا مــی خورید 
یــا از یــک مــکان عمومــی اســتفاده  مــی کنید. (

* از لمــس کــردن صــورت خــود تــا حــد امــکان خــودداری کنیــد و 
ســطوح لمســی را بطــور مرتــب  بــا الــکل 70 درجــه ضــد عفونــی کنیــد.

ــتی ،  ــای بهداش ــت ه ــدگان مراقب ــه دهن ــد ارائ ــم مانن ــن مه ــتی از مخاطبی * لیس
 


