هب انم هستی بخش

دٍست عسیس ،خَشحالین بیواری را شکست دادُ ٍبِ سالهت از
بیوارستاى هرخض شذیذ .
در هذت  14رٍز در هٌسل استراحت فرهائیذ ٍبا افراد تواس ًذاشتِ باشیذ .
لطفا هَارد ریل را زهاى هظرف دارٍ رعایت فرهائیذ.

هوکي است تش حسة ششایط ،یک یا ّوِ داسٍّای رکش
شذُ صیش تشای شوا تجَیض شذُ تاشذ.تجَیض ایي داسٍّا تِ

داًشگاُ علَم پسشکی ٍخذهات بْذاشتی درهاًی ّرهسگاى
بیوارستاى پیاهبر اعظن ص قشن

ّای بْذاشتی ٍ دارٍئی درکٍَیذ19
هراقبت

هٌضلِ اتتال قطعی شوا تِ ٍیشٍس کشًٍا ًیست :تَجِ
اگر دارٍی ّیذرٍکسی کلرٍکیي برای شوا تجَیس شذُ است:

داسٍ سا ّوشاُ غزا یا یک لیَاى شیش هظشف کٌیذ.
قشص سا تا یک لیَاى آب هیل کٌیذ ٍ اص شکستي ٍ جَیذى
قشص خَدداسی کٌیذ.
داسٍ سا تِ هَقع ٍ سش ساعت هظشف کٌیذ.
تِ فاطلِ چْاس ساعت قثل ٍ تعذ اص هظشف داسٍ اص هظشف
تشکیثات آًتی اسیذ هثل ششتت ٍ قشص ٍ ساشِ الَهیٌیَم ام
جی اس ٍ ششتت هٌیضیَم ّیذسٍکسیذ خَدداسی کٌیذ.
دس طَستی کِ داسٍّای دیگش هظشف هی کٌیذ ،پضشک خَد سا
اص هظشف اًْا هطلع کٌیذ.
اگر دارٍی اسلتاهیَیر) تاهی فلَ (برای شوا تجَیس شذُ است:
تْتش است داسٍ تا غزا هظشف شَد ٍلی دس ششایطی کِ تِ غزا
دستشسی ًذاسیذ هی تَاًیذ داسٍ سا تا هعذُ خالی ًیض هظشف کٌیذ.
حتوا سش ساعت داسٍ سا هظشف کٌیذ ٍ دس طَستی کِ فکش هیکٌیذ
هوکي است فشاهَش کٌیذ ،ساعت کَک کٌیذ.
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شستي دست ،پیرٍزی برای ّوِ است بِ جس هیکرٍب ّا
تیواسدس خاًِ تحشک کافی داشتِ ٍ ٍسصش کٌذ تْتش است تِ
طثیعت سفتِ ٍدم ٍتاصدم عویق داشتِ تاشذ.
داسٍّای ًسخِ شذُ تَسط پضشک ساسشساعت تخَسد ٍحتی اگش
احساس تْثَد کشد دٍسُ دسهاى سا کاهل کٌذ.
داسٍّا تا هْش هتخظض عفًَی اص داسٍخاًِ هشخض شذُ ،تْیِ
فشهائیذ.
اگش تیواس ٍیا اطشافیاى اٍعالئن تة ،سشفِ ،تٌگی ًفس ٍسشدسد
داشتٌذ تِ تیواسستاى ٍاحذ تشیاط هشاجعِ ًوایىد .
یک ّفتِ تعذ اص هشخض شذى دس سٍصّای هشخض شذُ تِ
کلیٌیک هتخظض عفًَی جْت هعایٌِ هشاجعِ فشهائیذ.

اگش عالئن تیواسی هاًٌذ تٌگی ًفس  ،سشفِ شذیذ یا خَاب
آلَدگی شذیذ پیذا کشد یذ صٍدتش اص یک ّفتِ تِ تشیاطتیواسستاى
هشاجعِ ًوائیذ.
کلیٌیک هتخظض عفًَی سٍصّای شٌثِ ،دٍشٌثِ ٍچْاس شٌثِ
دس تیواسستاى هی تاشذ.
تیواس تِ هکاى ّای شلَغ ٍ پشاصدحام ٍ هسافشت ًشٍد.
شست ٍ شَی دست ّا تا آب ٍ طاتَى ٍ ضذعفًَی تا الکل
هذاٍم اًجام دّیذ.

دس طَستی کِ ًوی تَاًیذ کپسَل سا قَست دّیذ هی
تَاًیذ هحتَیات آى سا دس یک ششتت حل کٌیذ ٍ هیل کٌیذ.

اگش هظشف داسٍ سا فشاهَش کشدیذ ٌّگام تِ یاد اٍسدى
سشیع آى سا هظشف کٌیذ ٍلی اگش کوتش اص دٍ ساعت تِ
صهاى هظشف قشص تعذی صهاى داسیذ دیگش هظشف ًکٌیذ ٍ
ٌّگام سسیذى صهاى هظشف اص خَسدى دٍ کپسَل تا ّن
اجتٌاب کٌیذ.
دس طَست هظشف داسٍّای دیگش حتوا اساهی ٍ الگَی
هظشف داسٍ ّا سا تا پضشک خَد دس هیاى تگزاسیذ.
اگر دارٍی)  Kaletraلَپیٌاٍیر+ریتًَاٍیر (برای شوا تجَیس
شذُ است:

ّشگض هظشف داسٍ سا فشاهَش ًکٌیذ.
داسٍ سا تا غزا هظشف کٌیذ ٍ دس طَست عذم دستشسی تِ
غزا هی تَاًیذ داسٍ سا تا هعذُ خالی هظشف کٌیذ.
اص شکستي ٍ یا خشد کشدى قشص اجتٌاب کٌیذ ٍ قشص سا
دسستِ تا یک لیَاى آب هظشف کٌیذ.
دس طَست فشاهَش کشدى هظشف قشص ّش هَقع کِ تِ یاد
آٍسدیذ داسٍ سا هظشف کٌیذ ٍلی اگش کوتش اص دٍ ساعت تا

تِ تیواس هایعات ٍآب فشاٍاى دّیذ ٍ جْت حفظ ایوٌی تذى اص

هظشف قشص تعذی صهاى تاقی است اص هظشف قشص

سثضیجات ٍ هیَُ جات تاصُ استفادُ کٌیذ.

فشاهَش شذُ خَدداسی کٌیذ.

هخظَطا چغٌذرَّ،یج،حبَبات،گَشت،هاّی،زعفراى ٍ اًَاع
فلفل.سیر،پیاز،پرتغال،کیَی،کلن،کذٍ،گَجِ فرًگی بخَریذ .

تَطیِ تسیاس هْن ٍ جذی  :دس طَستی کِ داسٍّای دیگشی
هظشف هی کٌیذ حتوا پضشک خَد سا هطلع کٌیذ.

