ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯿﺘﻮان ﻋﻮارض ﮐﻮﯾﺪ  ١٩را ﮐﻨﺘﺮل ﻧﻤﻮد
 ١۶دﺳﺎﻣﺒﺮ ٢٠٢٠
اﮔﺮ ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ  COVID-19ﮔﺮدﯾﺪه و ﯾﺎ ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری دﭼﺎر ﺷﺪه اﯾﺪ  ،ﻃﯽ  10ﺗﺎ
 14روز ﺑﻪ ﺧﻮدی ﺧﻮد ﺑﯿﻤﺎری ﺑﺮﻃﺮف ﻣﯿﺸﻮد .ﺑﯿﺸﺘﺮ اﻓﺮاد ) (٪80ﺑﺪون درﻣﺎن ﺧﺎﺻﯽ ﺑﻬﺒﻮد ﻣﯽ ﯾﺎﺑﻨﺪ.
اﻣﺎ  COVID-19ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ اﯾﺠﺎد ﺑﯿﻤﺎری ﺟﺪی ﯾﺎ ﺣﺘﯽ ﻣﺮگ در اﻓﺮاد ﻣﺴﻦ و اﻓﺮاد ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺸﮑﻼت
ﺻﺤﯽ ﮔﺮدد.
ﻋﻼﯾﻢ ﺑﯿﻤﺎری:
ً
ﻋﻼﺋﻢ  COVID-19ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﺷﺒﯿﻪ آﻧﻔﻠﻮاﻧﺰا ﯾﺎ ﺑﯿﻤﺎری ﻫﺎی دﯾﮕﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺷﺶ ﻫﺎ و ﻣﺠﺎری ﺗﻨﻔﺴﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮ
ﻣﯽ ﮔﺬارد .در اﯾﻨﺠﺎ ﻟﯿﺴﺘﯽ از ﻋﻼﺋﻢ راﯾﺞ و ﺑﺮﺧﯽ ﻋﻼﺋﻢ دﯾﮕﺮی ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﻨﯿﺪ وﺟﻮد دارد:
ﺳﺎﯾﺮ ﻋﻼﯾﻢ

ﻋﻼﯾﻢ ﻣﻌﻤﻮل

● ﺑﻨﺪ ﺷﺪن ﺑﯿﻨﯽ
● درد ﻫﻨﮕﺎم ﺑﻠﻌﯿﺪن
● ﺳﺮدرد
● اﺣﺴﺎس ﺳﺮﻣﺎ
● ﺟﺎن دردی و درد ﻣﻔﺎﺻﻞ
● ﮐﺴﺎﻟﺖ
● اﺣﺴﺎس ﺧﺴﺘﮕﯽ و ﺑﯿﺤﺎﻟﯽ
● دﻟﺒﺪی و اﺳﻬﺎل
● از دﺳﺖ دادن ﺣﺲ ﺑﻮﯾﺎﯾﯽ و ﭼﺸﺎﯾﯽ
● ﺳﺮﺧﯽ ﭼﺸﻢ

● ﺗﺐ
● ﺳﺮﻓﻪ
● ﻧﻔﺲ ﺗﻨﮕﯽ
● ﻣﺸﮑﻼت ﺗﻨﻔﺴﯽ
● ﮔﻠﻮ درد
● رﯾﺰش

در ﺻﻮرت داﺷﺘﻦ ﻋﻼﯾﻢ ﭼﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺮد؟
اﮔﺮ ﻫﺮﮐﺪام از اﯾﻦ ﻋﻼﺋﻢ را دارﯾﺪ  ،ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺪاﻗﻞ  10روز ﭘﺲ از ﺷﺮوع ﻋﻼﺋﻢ ﯾﺎ ﺗﺎ زﻣﺎن ﺑﺮﻃﺮف ﺷﺪن آن
 ،ﺧﻮد را ﻣﻨﺰوی ﮐﺮده در ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻤﺎﻧﯿﺪ و ارﺗﺒﺎط ﺧﻮد را ﺑﺎ دﯾﮕﺮان ﻣﺤﺪود ﮐﻨﯿﺪ.
در ﺻﻮرت ﻗﺮﻧﻄﯿﻦ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﮐﻮﯾﺪ  ، ١٩اﯾﻨﻬﺎ ﻣﻮاردی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ در ﺧﺎﻧﻪ اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ
ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ اﺣﺴﺎس ﺑﻬﺘﺮی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ:
● ﮐﻨﺘﺮل ﺗﺐ:

• از اﺳﺘﺎﻣﯿﻨﻮﻓﻦ )ﺗﺎﯾﻠﻨﻮل( اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﺮای ﮐﻨﺘﺮل ﺗﺐ ﯾﺎ درد از NSAIDS (Advil ، Motrin ،
 (Ibuprofenﯾﺎ آﻧﺘﯽ ﻫﯿﺴﺘﺎﻣﯿﻦ )داروﻫﺎی آﻟﺮژی( اﺳﺘﻔﺎده ﻧﮑﻨﯿﺪ.
• ﺑﺎ دﻗﺖ ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ و ﺗﻤﺎم دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻫﺎی روی ﻗﻮﻃﯽ دارو ﻫﺎ را دﻧﺒﺎل ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﺮﺧﯽ از داروﻫﺎی ﺳﺮﻓﻪ
و ﺳﺮﻣﺎﺧﻮردﮔﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺮای ﮐﻮدﮐﺎن ﺧﺮدﺳﺎل ﯾﺎ اﻓﺮادی ﮐﻪ دارای ﺑﺮﺧﯽ ﺑﯿﻤﺎری ﻫﺎی ﺳﻼﻣﺘﯽ
ﻫﺴﺘﻨﺪ )ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﯿﻤﺎری ﮐﻠﯿﻮی( ﺧﻄﺮﻧﺎک ﺑﺎﺷﺪ.
• اﮔﺮ ﺗﺐ ﺷﻤﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﻧﺎراﺣﺘﯽ ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺷﻮد  ،ﺑﺪن ﺧﻮد را ﺑﺎ آب ﻧﯿﻢ ﮔﺮم و اﺳﻔﻨﺞ ﭘﺎک ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﺗﺐ را
ﮐﺎﻫﺶ دﻫﺪ .از آب ﺳﺮد ﯾﺎ ﯾﺦ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﮑﻨﯿﺪ .ﮐﺎﻫﺶ ﺗﺐ ﺑﺎﻋﺚ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد ﻋﻼﺋﻢ ﺷﻤﺎ ﺳﺮﯾﻌﺘﺮ ﺑﺮﻃﺮف
ﺷﻮﻧﺪ  ،اﻣﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ اﺣﺴﺎس راﺣﺘﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
•
•
•

ﮐﻨﺘﺮل ﺳﺮﻓﻪ و ﻧﻔﺲ ﺗﻨﮕﯽ:
از ﺳﮕﺮت و دود ﺳﯿﮕﺎر اﺟﻨﺘﺎب ﮐﻨﯿﺪ.
ﺑﺮای ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﺗﻤﯿﺰ ﺷﺪن ﺑﯿﻨﯽ  ،ﻫﻮای ﻣﺮﻃﻮب را از دوش آب ﮔﺮم ﯾﺎ ﯾﮏ ﺳﯿﻨﮏ ﭘﺮ از آب ﮔﺮم
ﺗﻨﻔﺲ ﮐﻨﯿﺪ .ﯾﺎ ﺑﺮای ﺷﻞ ﺷﺪن ﻣﺨﺎط ﺧﺸﮏ ﺷﺪه از ﻗﻄﺮه ﻫﺎی ﺑﯿﻨﯽ ﯾﺎ آﺑﮑﺸﯽ ﻧﻤﮏ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ.
اﮔﺮ ﭘﻮﺳﺖ اﻃﺮاف ﺑﯿﻨﯽ و ﻟﺐ ﻫﺎی ﺷﻤﺎ از ﺷﺪت دﻣﯿﺪن ﺑﯿﻨﯽ زﺧﻢ ﺷﺪ  ،ﮐﻤﯽ واﺳﻠﯿﻦ ﺑﺮ روی ﻧﺎﺣﯿﻪ
ﻗﺮار دﻫﯿﺪ .ﻫﻤﯿﺸﻪ ﭘﺲ از ﻟﻤﺲ ﺻﻮرت  ،دﺳﺘﺎن ﺧﻮد را ﺑﺸﻮﯾﯿﺪ.
اﮔﺮ ﺳﺮﻓﻪ ﺧﺸﮏ دارﯾﺪ  ،ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ داروی ﺳﺮﻓﻪ را ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از رﻓﻠﮑﺲ ﺳﺮﻓﻪ اﻣﺘﺤﺎن ﮐﻨﯿﺪ .از
ﻓﺎرﻣﺴﯽ ﺑﭙﺮﺳﯿﺪ ﮐﺪام ﯾﮏ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺷﻤﺎﺳﺖ .ﮐﻮدﮐﺎن زﯾﺮ  6ﺳﺎل ﻧﺒﺎﯾﺪ از داروی ﺳﺮﻓﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ.
اﮔﺮ از ﺷﺪت ﺳﺮﻓﻪ ﺷﺐ ﻫﺎ ﺑﯿﺪارﻣﯿﻤﺎﻧﯿﺪ  ،ﺳﺮ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺑﺎﻟﺶ اﺿﺎﻓﯽ ﺑﺎﻻ ﻧﮕﻬﺪارﯾﺪ.
ﺑﺮای ﺗﺴﮑﯿﻦ ﮔﻠﻮدرد  ،ﺷﯿﺮﯾﻨﯽ ﻫﺎی ﺿﺪ درد را ﺑﺨﻮرﯾﺪ .اﯾﻦ ﻣﻮارد ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺧﻄﺮات ﺧﻔﮕﯽ ﺑﻪ
ﮐﻮدﮐﺎن زﯾﺮ  6ﺳﺎل ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻧﻤﯿﮕﺮدد.

•
•

ﻋﺎدت ﻫﺎی ﺳﺎﻟﻢ را ﺣﻔﻆ ﮐﻨﯿﺪ:
ﺑﻪ ﻣﻘﺪار زﯾﺎد ﻣﺎﯾﻌﺎت ﺑﻨﻮﺷﯿﺪ .آب  ،ﺳﻮپ  ،آب ﻣﯿﻮه ﯾﺎ ﭼﺎی داغ ﺑﺎ ﻟﯿﻤﻮ و ﻋﺴﻞ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ در
ﺣﻔﻆ آب ﺑﺪن و ﺗﺴﮑﯿﻦ ﮔﻠﻮ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ.
اﮔﺮ ﻧﺎراﺣﺘﯽ ﻣﻌﺪه دارﯾﺪ  ،ﺣﺘﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮﺑﺎﯾﺪ ﺑﻨﻮﺷﯿﺪ .ﺑﺎ ﻧﻮﺷﯿﺪن ﻣﺪاوم ﻣﻘﺪار ﮐﻤﯽ ﻣﺎﯾﻌﺎت ﺣﺎوی ﻧﻤﮏ
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﻮﺷﯿﺪﻧﯽ ﻫﺎی ورزﺷﯽ  ،ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ.
ﺑﻪ اﻧﺪازه ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﻧﻤﻮده و دﺳﺘﺎن ﺧﻮد را ﺑﺸﻮﯾﯿﺪ.
ﻣﯿﻮه ﻫﺎ و ﺳﺒﺰﯾﺠﺎت ﺗﺎزه را در رژﯾﻢ ﻏﺬاﯾﯽ ﺧﻮد ﺑﮕﻨﺠﺎﻧﯿﺪ.
در ﺻﻮرت ﺗﻮان ،ورزش را ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﮑﻨﯿﺪ.
ﻋﻮاﻣﻞ اﺳﺘﺮس زا را ﺑﻪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺷﮑﻞ ﻣﻤﮑﻦ از ﺑﯿﻦ ﺑﺒﺮﯾﺪ .از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﻤﺎس ﺗﻠﻔﻨﯽ ﯾﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﻓﻨﺎوری ﻫﺎ ﺑﺎ
دوﺳﺘﺎن و ﺧﺎﻧﻮاده ﺧﻮد در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎﺷﯿﺪ
ً
در ﺻﻮرت اﺳﺘﻔﺎده از داروﻫﺎی ﺗﺠﻮﯾﺰ ﺷﺪه  ،ﺣﺘﻤﺎ رﻫﻨﻤﻮد دﻗﯿﻖ  ،دوز ﻣﺼﺮﻓﯽ و ﻣﺪت زﻣﺎن آن را
ﭘﯿﺮوی ﮐﻨﯿﺪ.

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

• ﺑﺎ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﺻﺤﯽ ﻣﺸﻮره ﮐﻨﯿﺪ:
اﮔﺮ ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ ﮐﻮﯾﺪ ١٩ﻣﺒﺘﻼ ﺷﺪه اﯾﺪ  ،ﻗﺒﻞ از ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﮐﻠﯿﻨﯿﮏ  ،از ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﺷﻤﺎره  811ﺗﻤﺎس
ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﯾﺎ  CCHBﺧﻮد را در ﺟﺮﯾﺎن ﺑﮕﺬارﯾﺪ.

در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺷﺪﯾﺪا ﻣﺮﯾﺾ ﺑﻮده و ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﺻﺤﯽ ﻧﯿﺎز دارﯾﺪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎره  ٩١١ﺑﻪ ﺗﻤﺎس ﺷﻮﯾﺪ:
• در ﺻﻮرت درد ﺷﺪﯾﺪ ﺳﯿﻨﻪ و ﯾﺎ ﻣﺸﮑﻞ ﻧﻔﺲ ﮐﺸﯿﺪن
• در ﺻﻮرت ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺧﯿﻠﯽ ﮔﯿﺞ ﻫﺴﺘﯿﺪ ﯾﺎ واﺿﺢ ﻓﮑﺮ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﯿﺪ.
• در ﺻﻮرت از دﺳﺖ دادن ﺣﻮاس.
ﺑﻪ داﮐﺘﺮ ﺧﻮد وﯾﺎ ﺷﻤﺎره  ٨١١ﺗﻤﺎس ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ اﮔﺮ:
• در ﺻﻮرت ﺷﺪت و ﯾﺎ ﭘﯿﺪا ﺷﺪن ﺗﻨﮕﯽ ﻧﻔﺲ
• ﻋﻼﯾﻢ ﻣﺮﯾﻀﯽ ﺷﻤﺎ ﺷﺪت ﯾﺎﺑﺪ.
• در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﻬﺒﻮد ﯾﺎﻓﺘﻪ وﻟﯽ دوﺑﺎره ﻣﺮﯾﺾ ﮔﺮدﯾﺪ.
• در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ اب ﺑﺪن ﺷﻤﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻢ ﮔﺮدﯾﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ :داﺷﺘﻦ دﻫﺎن ﺑﺴﯿﺎر ﺧﺸﮏ  ،دﻓﻊ ﻓﻘﻂ ﮐﻤﯽ
ادرار  ،ﯾﺎ اﺣﺴﺎس ﺳﺒﮑﯽ ﺷﺪﯾﺪ.

