
خود مراقبتی بیماران مبتال به سرطان 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

* از تمــاس بــا كســی كــه عالئــم كروناویــروس را نشــان مــی دهــد ، خــودداری كنیــد 
)عالئــم شــامل درجــه حــرارت بــاال / ســرفه مــداوم/ تنگــی نفــس و ... (

* در هیــچ تجمعــی حتــی اجتماعــات دوســتان و خانــواده در فضاهای خصوصــی ) مجالس 
خانوادگــی ، عروســی هــا و خدمــات مذهبی( شــركت نکنید .

* بــه شــما توصیــه مــی شــود كــه در خانــه بمانیــد و از تمــاس چهــره بــه چهــره بــه 
مــدت 4-2 هفتــه جلوگیــری كنیــد. ایــن ایمــن تریــن كاری اســت كــه مــی توانــد از 

شــما در برابــر بیمــاری / عــوارض كوویــد 19 محافظــت كنــد.

دانشگاه علوم پزشکی لرستان 
معاونت بهداشت
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خود مراقبتی بیماران مبتال
به سرطان در کرونا 

* افــراد مبتــال بــه ســرطانهای خــاص و     
افــرادی كــه معالجــه خاصــی را دریافــت 
هســتند. دریافــت  حــال  در  یــا  انــد  كــرده 

* افرادی كه در گذشته به سرطان مبتال شده اند.
* افراد مبتال به سرطان كه تحت شیمی درمانی فعال قرار دارند.

* افراد مبتال به سرطان كه تحت رادیوتراپی رادیکال برای سرطان قرار دارند.
* مبتالیــان بــه ســرطان خــون یــا مغــز اســتخوان ماننــد لوســمی ، لنفــوم یــا میلومــا 

كــه در هــر مرحلــه از درمــان هســتند.
* افــرادی كــه ایمونوتراپــی یــا ســایر درمــان هــای آنتــی بــادی مــداوم برای ســرطان 

دارند.
* افــرادی كــه ســایر درمــان هــای هدفمنــد ســرطان را دارنــد كــه مــی تواننــد بــر 

سیســتم ایمنــی بــدن تأثیــر بگذارنــد .
* افــرادی كــه پیونــد مغــز اســتخوان یــا ســلول هــای بنیــادی پیونــد در 6 مــاه گذشــته 

داشــته انــد و یــا داروهــای ســركوب كننــده سیســتم ایمنــی مصــرف مــی كنند. 

سرطان ها :

بــه  مبتــال  پذیــر   آســیب  افــراد 
بــه  ابتــال  صــورت  در   ، ســرطان 
خطــر  معــرض  در  كروناویــروس 
ــا ویــروس هســتند كــه  بیمــاری كرون

شــامل:

ــاران  ــد 19 در بیم ــاری کووی ــه بیم ــال ب ــی از ابت ــات احتیاط اقدام
ــرطان : ــه س ــال ب مبت

و  بــا آب  هــا و صــورت  مکــرر دســت  * شستشــوی 
ــوات  ــدن 6 صل ــا بیشــتر. خوان ــه ی ــل 20 ثانی ــون حداق صاب
ــا نیــت ســالمتی )هــر زمــان كــه از دستشــویی اســتفاده  ب
ــی  ــکان عموم ــک م ــا از ی ــد ی ــی خوری ــذا م ــد، غ ــی كنی م

ــد. ( ــی كنی ــتفاده  م اس

ــورت  ــد و در ص ــرون نروی ــه بی ــافرت ب ــا مس ــت ی ــات فراغ ــد ، اوق ــرای خری * ب
ضــرورت هنــگام تهیــه مــواد غذایــی یــا تحویــل گرفتــن داروهــا، از وســایل حفاظــت 
ــا  ــد ت ــتفاده كنی ــت و.. ( اس ــده دس ــی كنن ــتکش، ژل ضدعفون ــک ، دس ــردی ) ماس ف

ــد. ــل برس ــه حداق ــاس ب تم

ــرار  ــر ق ــت تأثی ــروس تح ــا وی ــاری كرون ــیوع بیم ــان ش ــر در زم * اگ
گرفتــه ایــد یــا یــک قــرار مالقــات پزشــکی داریــد ، بــا تیــم بالینــی 

ــان  ــان حاصــل كنیــد كــه همچن ــا اطمین ــد ت خــود صحبــت كنی
ــه مراقبــت هــای مــورد نیــاز خــود ادامــه مــی دهیــد و  ب

ــروری  ــاًل ض ــا كام ــک از آن ه ــدام ی ــه ك ــد ك ــن كنی تعیی
اســت.


