ویروس کرونا COVID-19
بسته ارتباطاتی برای مدیریت ریسک
در بیمارستان ها و مراکز درمانی
این بسته ارتباطاتی مروری است بر دستورالعمل های کلیدی ضروری
حفظ ایمنی و سالمتی در محل کار پرسنل بیمارستان ها و مراکز درمانی

ای%ن بس%ته ارت%باط%ات%ی ط%وری ط%راح%ی ش%ده اس%ت ک%ه ن%سخه  pdfآن ب%ه راح%تی در ف%ضای م%جازی ب%ه اش%تراک
گذاشته شود و برای چاپ روی کاغذ به اندازه ) (A4, A3, A2مناسب است.
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ویLروس کLرونLا

مدیریت بیمارستان ها و مراکز درمانی توجه فرمایند!

COVID - 19

کسب آمادگی بیمارستان ها و مراکز درمانی
برای مقابله با ویروس کرونا
اطـﻼﻋﯿﻪ ،ﭘـﻮﺳـﺘﺮ و ﺗـﺮاﮐﺖ ھـﺎی ﻻزم ﺑـﺮای آﮔـﺎھﯽ رﺳـﺎﻧﯽ
را در ﻣﺤـﻞ ﻧـﺼﺐ ﮐﻨﯿﺪ ﺗـﺎ راه درﺳـﺖ ﺿـﺪﻋـﻔﻮﻧﯽ دﺳـﺖ ھـﺎ

ﻧـﺰدﯾﮏ درب ورودی ﺑﯿﻤﺎرﺳـﺘﺎن ھـﺎ و ﻣـﺮاﮐﺰ

و ﺗﻨﻔﺲ را ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎران و ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﻨﮕﺎن ﯾﺎد آور ﺷﻮد.

درﻣـﺎﻧﯽ ﯾﮏ ﻣﺤـﻞ ﺗـﺮﯾﺎژ )ﺟـﺪاﺳـﺎزی( اﻓـﺮاد
ﻣﺸﮑﻮک ﺑـــﻪ وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧـــﺎ اﯾﺠﺎد ﮐﻨﯿﺪ ﺗـــﺎ
اﺣـﺘﻤﺎل آﻟـﻮده ﺷـﺪن ﺑـﺨﺶ ھـﺎی دﯾﮕﺮ ﺑـﻪ
وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ ﮐﺎھﺶ ﯾﺎﺑﺪ.

ﺑـــــﺮای

ﻣـــــﻮارد

ﻣـــﺸﮑـــﻮک

جداسازی )تریاژ( افراد مشکوک به کرونا

ﺑـــﻪ

وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧـﺎ اﺗـﺎق
اﻧـﺘﻈﺎر ﺟـﺪاﮔـﺎﻧـﻪ و
ﻣـﺸـﺨـﺼﯽ را در
ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ.

ﺑـﻪ اﻓـﺮادی ﮐﻪ ﻋـﻼﺋﻤﯽ ھـﻤﭽﻮن ﺳـﺮﻓـﻪ ،ﺗـﺐ ،ﺗﻨﮕﯽ
ﻧـﻔﺲ و دﺷـﻮاری ﺗـﻨﻔﺲ از ﺧـﻮد ﻧـﺸﺎن ﻣﯽ دھـﻨﺪ،
ﺗﻮﺟﻪ ﺧﺎص ﻧﺸﺎن دھﯿﺪ.

ﺑــﻪ اﻧــﺪازه ﮐﺎﻓﯽ ﻣﺤــﻞ ﺷﺴــﺘﺸﻮ و ﺿــﺪﻋــﻔﻮﻧﯽ ﮐﺮدن
دﺳـﺖ ھـﺎ و ﻣﺤـﻠﻮل اﻟﮑﻠﯽ ﺿـﺪﻋـﻔﻮﻧﯽ ﮐﻨﻨﺪه ﯾﺎ ﺻـﺎﺑـﻮن در
اﺧﺘﯿﺎر ﮐﺎرﮐﻨﺎن ،ﺑﯿﻤﺎران و ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﮕﺬارﯾﺪ.

مرکز درمانی و بیمارستان تحت مدیریت خود را حفاظت کنید.
آماده باشید!
اطمینان حاصل کنید که کلیه پرسنل درمانی و در تماس با بیماران:
•

در زمینه اهمیت کاربرد و انتخاب درست ابزار حفاظت شخصی آموزش الزم را دیده اند.

•

درباره عالئم مبتالیان به ویروس کرونا آموزش دیده و به مراجعه کنندگان مشکوک ماسک
بدهند.

•

نموداری با توضیحات الزم تهیه کرده و در محل پذیرش و دسته بندی موارد مشکوک نصب
کنید تا کارکنان به آن رجوع کنند.

•

موارد مشکوک را بالفاصله ایزوله کنید.
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مدیریت بیمارستان ها و مراکز درمانی توجه فرمایند!

ویLروس کLرونLا

مدیریت بیماران مشکوک یا مبتال به ویروس کرونا
در بیمارستان ها و مراکز درمانی

COVID - 19

ﮐﺎرﮐﻨﺎن درﻣـﺎﻧﯽ ﺑـﺎﯾﺪ در زﻣـﺎن دﺳـﺘﻪ ﺑـﻨﺪی ﻣـﺮاﺟـﻌﻪ ﮐﻨﻨﺪﮔـﺎن ﻣﺸﮑﻮک ﺑـﻪ ﺑﯿﻤﺎری ﮐﺮوﻧـﺎ از اﺑـﺰار ﺣـﻔﺎظـﺖ ﺷﺨﺼﯽ
اﺳـﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ .ﺑـﻪ ﺗـﻤﺎﻣﯽ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑـﺎ ﻋـﻼﺋﻤﯽ ﺷـﺒﯿﻪ ﺑـﻪ آﻧـﻔﻮاﻻﻧـﺰا ﺑـﻪ ﻣـﺮﮐﺰ درﻣـﺎﻧﯽ ﺷـﻤﺎ ﻣـﺮاﺟـﻌﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﯾﺎ از
اﺣـﺘﻤﺎل ﻣﯽ دھـﻨﺪ ﺑـﻪ وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧـﺎ ﻣـﺒﺘﻼ ﺷـﺪه ﺑـﺎﺷـﻨﺪ ﻣـﺎﺳﮏ ﺗﻨﻔﺴﯽ ﺑـﺪھﯿﺪ .ﺿـﺮورت ﺣـﻔﻆ ﺑﮫـﺪاﺷـﺖ دﺳـﺖ ھـﺎ و ﺗـﻨﻔﺲ
درﺳﺖ را ﺑﻪ ھﻤﻪ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﻪ ﻣﺮﮐﺰ درﻣﺎﻧﯽ ﺧﻮد ﯾﺎدآور ﺷﻮﯾﺪ.

ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺤﻞ ﺑﺴﺘﺮی ﺑﯿﻤﺎران
•

ﻣﻮارد ﻣﺸﮑﻮک و ﺗﺄﺋﯿﺪ ﺷﺪه اﺑﺘﻼ ﺑﮫ وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ را ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﮫ اﯾﺰوﻟﮫ ﮐﻨﯿﺪ.

•

ﺑﺮای ﮐﺎھﺶ اﺳﺘﺮس و اﺿﻄﺮاب ﺑﯿﻤﺎران ﺑﮫ آﻧﮭﺎ ﺗﻮﺿﯿﺢ دھﯿﺪ ﭼﮫ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ و
ﭼﺮا آن ﮐﺎر را اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دھﯿﺪ.

•

اﮔﺮ اﻣﮑﺎن دارد ﺑﯿﻤﺎران را در اﺗﺎق ھﺎی ﺟﺪا ﻗﺮار دھﯿﺪ.

•

ﻣﻮارد ﻣﺸﮑﻮک و ﺗﺄﺋﯿﺪ ﺷﺪه اﺑﺘﻼ ﺑﮫ وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ را ﺟﺪاﮔﺎﻧﮫ ﺑﺴﺘﺮی ﮐﻨﯿﺪ.

•

ﺑﯿﻦ ھﻤﮫ ﺑﯿﻤﺎران ﺣﺪاﻗﻞ ﯾﮏ ﻣﺘﺮ ﻓﺎﺻﻠﮫ ﺑﮕﺬارﯾﺪ.

•

در ﯾﮏ ﺗﺨﺖ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﯾﮏ ﺑﯿﻤﺎر ﺑﺴﺘﺮی ﻧﮑﻨﯿﺪ.

•

ﺣﺮﮐﺖ ﺑﯿﻤﺎران را در درون ﻣﺮﮐﺰ درﻣﺎﻧﯽ ﻣﺤﺪود ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ اﺣﺘﻤﺎل ﺷﯿﻮع
ﺑﯿﻤﺎری در ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ ﻣﺮﮐﺰ ﮐﺎھﺶ ﯾﺎﺑﺪ.

•

ﭼﻨﺎﻧﭽﮫ ﺿﺮورت ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ ﺑﯿﻤﺎر وﺟﻮد دارد ،از ﻗﺒﻞ آن را ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ رﯾﺰی ﮐﻨﯿﺪ.
ﺗﻤﺎﻣﯽ ﮐﺎرﮐﻨﺎن و ﺑﺎزدﯾﺪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎﻧﯽ ﮐﮫ در ﺗﻤﺎس ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺎ ﺑﯿﻤﺎر ﻗﺮار ﻣﯽ
ﮔﯿﺮﻧﺪ ﺑﺎﯾﺪ از وﺳﺎذل ﺣﻔﺎظﺘﯽ )ﻣﺎﺳﮏ و دﺳﺘﮑﺶ و…( اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ.

•

ﺑﮫ طﻮر ﻣﺮﺗﺐ ﻣﺤﯿﻂ را ﻧﻈﺎﻓﺖ ﮐﺮده و ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﯽ ﮐﻨﯿﺪ.

•

ﺗﮭﻮﯾﮫ ھﻮای ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻓﺮاھﻢ ﮐﻨﯿﺪ و در ﺻﻮرت اﻣﺎﮐﻦ ﭘﻨﺠﺮه و درھﺎ را ﺑﺎز

ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺤﯿﻂ

ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﻼﻗﺎت ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن

•

ﺗﻌﺪاد ﻣﻼﻗﺎت ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﯿﻤﺎران را ﻣﺤﺪود ﮐﺮده و ﺑﮫ ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﺮﺳﺎﻧﯿﺪ.

•

ﺗـﻤﺎﻣﯽ ﻣـﻼﻗـﺎت ﮐﻨﻨﺪﮔـﺎن ﺑـﺎﯾﺪ از وﺳـﺎذل ﺣـﻔﺎظﺘﯽ )ﻣـﺎﺳﮏ و دﺳـﺘﮑﺶ و…( اﺳـﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ
و ﻣﻮارد ﻣﻼﻗﺎت آﻧﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﺛﺒﺖ ﺷﻮد.
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روش حفاظت از کارکنان مراکز درمانی در مقابل ویروس کرونا

ویLروس کLرونLا
COVID - 19

از راهنمایی ها و دستورالعمل های مدیر بیمارستان یا مرکز درمانی پیروی کرده و
با همکاران خود در مورد روال ایمنی در مقابل ویروس کرونا همفکری و صحبت کنید.

به خاطر داشته باشید:

هنگام ورود به اتاق به بیمار مشکوک یا مبتال به

وسLLائLLل ایLLمنی شLLخصی مLLانLLند مLLاسLLک ،دسLLتکش و … بLLایLLد

ویروس کرونا:

بLL Lعد از تLL Lماس بLL Lا هLL Lر بLL Lیمار مLL Lشکوی یLL Lا مLL Lبتال بLL Lه کLL LرونLL Lا
تLLعویLLض شLLونLLد .اگLLر وسLLائLLل یLLک بLLار مLLصرف اسLLتفاده مLLی
کLنید ،آنLها را پLس از اسLتفاده در سLطل زبLالLه دربسLته انLداخLته
و دسLLتان خLLود را بLLر اسLLاس دسLLتورالLLعمل داده شLLده بLLشویLLید
یLا ضLدعLفونLی کLنید .هLیچ وسLیله یLک بLار مLصرف نLبایLد بLرای

•

از دستکش های یکبار مصرف استفاده کنید.

•

لباس بلند و تمیز آستین بلند بپوشید.

•

با ماسک پزشکی دهان و بینی خود را بپوشانید.

بار دو استفاده شود یا ضد عفونی گردد.

اگر از سیستم های تولید هوا نظیر
اینتیوبیشن )گذاشنت لوله( استفاده می کنید،

نیازی به پوشیدن چکمه و

از از ابزار تنفسی مخصوص مانند N95

لباس سرهمی نیست.

استفاده کنید.
چک کنید که سوراخ یا پاره نشده باشد.

به خاطر داشته باشید:
ﺑﺮای رﻋﺎﯾﺖ ﮐﺎﻣﻞ ﻧﮑﺎت ﺑﮭﺪاﺷﺘﯽ ،ﭼﺸﻢ ھﺎ ،ﺑﯿﻨﯽ و دھﺎن ﺧﻮد را ﺑﺎ دﺳﺘﮑﺶ ﯾﺎ دﺳﺘﺎن ﻋﺮﯾﺎن ﻟﻤﺲ ﻧﮑﻨﯿﺪ.

اگر در حین انجام وظیفه کار دچار سرفه و عطسه شدید
بالفاصله به مسئوالن مرتبط گزارش دهید و از توصیه های
آنها پیروی کنید.

 ۵مورد ضروری برای شستشوی کامل یا ضدعفونی دست ها
در موارد زیر از شوینده های الکلی یا صابون و آب برای تمیز کردن کامل
دست های خود استفاده کنید:
•

پیش از ملس و معاینه ی بیمار

•

پیش از روند ضد عفونی و تمیز کردن بیمار

•

پس از تماس با مایعات ترشح شده از بدن بیمار

•

پس از ملس و معاینه ی بیمار

•

پس از ملس محیط اطراف بیمار
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برقراری ارتباط با بیماران مشکوک یا مبتال به ویروس کرونا

• با احترام و ادب و دلسوزانه برخورد کنید.
• متوجه باشید که بیمار مشکوک ،مبتال به ویروس کرونا و
همراهان آنها ممکن است دچار ترس و استرس شده باشند.
• مهمترین کاری که باید انجام دهید این است که با دقت به
پرسش ها و نگرانی های آنها گوش کنید.
• از زبان و لهجه محلی استفاده کنید ،شمرده صحبت کنید.
• به آنها اطالعات صحیح در مورد ابتال به ویروس کرونا
بدهید.
• هر سوالی ممکن است جواب نداشته باشید .هنوز جنبه های
ناشناخته بسیار در ارتباط با ویروس کرونا وجود دارد؛ این
نکته را باید پذیرفت.
• اگر جزوه و بروشور درباره کرونا دارید آن را در اختیار
بیماران خود قرار دهید.
• ملس کردن بیماران مشکوک و مبتال به کرونا ،در صورتی که
رعایت پوشش ایمنی را کرده باشیدمانعی ندارد.
• مشخصات دقیق بیمار را گردآوری کنید :نام ،نام خانوادگی،
تاریخ تولد ،تاریخچه مسافرت ،فهرست عالیم و ...
• روند مراقبت های پزشکی از بیماران مبتال به کرونا را توضیح
دهید ،مانند قرنطینه ،محدودیت مالقات و گام های بعدی.
• اگر بیمار کودک است ،اجازه دهید یکی از بستگان به عنوان
همراه با او بماند .این فرد باید از پوشش ایمنی و وسائل
حفاظت شخصی استاندارد استفاده کند.
• در صورت امکان ،درباره وضعیت جدید بیمار به بستگان و
مالقات کنندگان اطالع رسانی کنید.
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بیماران و مراجعه کنندگان به بیمارستان ها و مراکز درمانی توجه فرمایند!

COVID - 19

آنچه باید درباره ویروس کرونا بدانید!
 ۵مورد که باید بدانیم

ویLروس کLرونLا

 ۵کار که باید انجام دهیم

کرونا چیست؟
ک%رون%ای ک%ووی%د ۱۹-وی%روس ج%دی%د ک%رون%اس%ت ک%ه در گ%ذش%ته در
ان%%سان ت%%شخیص داده ش%%ده ب%%ود .وی%%روس ه%%ای ک%%رون%%ا خ%%ان%%واده
ب %%زرگ %%ی از وی %%روس ه %%ا هس %%تند ک %%ه ه %%م در ح %%یوان %%ات و ه %%م در
انسان ها پیدا می شوند.

دسLتان خLود را بLه صLورت مLکرر بLا آب و صLابLون
بشویید.
ت%میز ک%ردن دس%ت ه%ای خ%ود را ح%تی زم%ان%ی ک%ه دس%ت ک%ثیف ب%ه
ن %%ظر ن %%می رس %%ند ب %%ا اس %%تفاده از ش %%وی %%نده ه %%ای ال %%کلی ان %%جام
ده%%ید .ای%%ن ام%%ر ب%%اع%%ث م%%ی ش%%ود وی%%روس ه%%ای اح%%تمال%%ی ک%%ه ب%%ر
روی دستان شما قرار گرفته از بین بروند.

عالیم آن چیست؟
در بیش%%تر م%%وارد ،ک%%رون%%ا ع%%الئ%%م خ%%فیف م%%ان%%ند آب ری%%زش ب%%ینی،

جLلوی بLینی و دهLان خLود را بLه هLنگام عLطسه یLا
س LLرف LLه ب LLا اس LLتفاده از دس LLتمال ک LLاغ LLذی ی LLک ب LLار
مصرف بپوشانید.

ت%وان%ند خ%ود را ش%دی%د ت%ر ن%شان ده%ند و منج%ر ب%ه س%ینه په%لو ی%ا

دس%%تمال ک%%اغ%%ذی اس%%تفاده ش%%ده را ب%%الف%%اص%%له در س%%طل زب%%ال%%ه

م%%شکالت ت%%نفسی ش%%ون%%د .در ب%%رخ%%یموارد ،اب%%تال ب%%ه ای%%ن ب%%یماری

دردار ب%یان%دازی%د و دس%تان خ%ود را ب%ا آب و ص%اب%ون ب%شوی%ید ی%ا

گ %%لو درد ،س %%رف %%ه و ت %%ب دارد .در ب %%رخ %%ی اف %%راد ای %%ن ع %%الئ %%م م %%ی

منجر به مرگ می شود.

از ش%%وی%%نده ه%%ای ال%%کلی اس%%تفاده ک%%نید .ب%%ه ای%%ن ت%%رت%%یب دی%%گران
از وی %%روس %%ی ک %%ه از ط %%ری %%ق ع %%طسه و س %%رف %%ه ان %%تشار ی %%اف %%ته در

این ویروس چگونه پخش می شود؟

امان خواهند ماند.

ای%% %ن وی%% %روس از ط%% %ری%% %ق ت%% %ماس ن%% %زدی%% %ک ب%% %ا ش%% %خص م%% %بتال ب%% %ه
س %%ادگ %%ی ان %%تقال م %%ی ی %%اب %%د .ب %%ا ع %%طسه ی %%ا س %%رف %%ه ف %%رد م %%بتال ب %%ه
ک %%رون %%ا ،ق %%طرات ری %%ز ن %%اق %%ل وی %%روس ره %%ا و در ه %%وا پ %%خش م %%ی
ش%%ون%%د ک%%ه در ف%%اص%%له ن%%زدی%%ک از راه ت%%نفسی ب%%ه دی%%گران ان%%تقال
پیدا می کند.

اگLLر امLLکان دارد از کLLسی کLLه سLLرفLLه و عLLطسه مLLی
کند یا تب دارد یک متر فاصله بگیرید.
ب %%ه ن %%ظر م %%ی رس %%د ک %%ه ک %%رون %%ا ب %%ا ت %%ماس مس %%تقیم ب %%ا ف %%رد
بیمار انتقال یابد.

از ملس کردن دهان و بینی خود پرهیز کنید.

چه کسانی در خطر ابتال هستند؟
ه%%نوز ن%%یاز ب%%ه ش%%ناخ%%ت بیش%%تر درب%%اره ای%%ن وی%%روس داری%%م .ن%%زد
ن %%زد اف %%راد س %%ال %%خورده و اف %%رادی ک %%ه دچ %%ار م %%شکالت س %%الم %%تی
دی%گر م%ان%ند دی%اب%ت و ب%یماری ق%لبی هس%تند ،خ%طر اب%تال ب%ه ن%وع
شدیدتری از این بیماری دیده شده است.

درمان این بیماری چیست؟
ه%نوز درم%ان ی%ا واک%سنی ب%رای ک%رون%ای ک%ووی%د ۱۹-ی%اف%ت نش%ده
است ،اما بسیاری از عوارض آن را می توان معالجه کرد.

دس%ت ه%ای ش%ما م%کان ه%ای زی%ادی را ک%ه م%مکن اس%ت آل%وده ب%ه
وی%%روس ب%%اش%%ند را مل%%س ک%%رده ان%%د ک%%ه اگ%%ر ب%%ه چ%%شمان ،ب%%ینی ی%%ا
ده%ان خ%ود ب%مال%ید ،س%بب ان%تقال وی%روس از اش%یاء ب%ه ب%دن ش%ما
می شوند.

اگ LLر ت LLب داری LLد ،س LLرف LLه م LLی ک LLنید و ی LLا م LLشکالت
تLLنفسی داریLLد بLLه پLLزشLLک مLLراجLLعه کLLنید .پLLیش از
مLراجLعه بLه پLزشLک یLا مLرکLز درمLانLی در ایLن زمLینه
هماهنگ کنید و با وقت قبلی بروید.
ب%ه راه%نمای%ی پ%زش%کان ،پ%رس%نل درم%ان%ی و و دس%تورال%عمل ه%ای
مراکز درمانی توجه کامل کرده و به آنها عمل کنید.
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پزشکان و کارکنان بیمارستان ها و مراکز درمانی توجه فرمایند!

ویLروس کLرونLا
COVID - 19

مقابله با استرس
طبیعی است که در طول بحران احساس
ناراحتی ،استرس یا غم کنید.

در این باره با کسانی که به
آنها اعتماد دارید یا یک
مشاور صحبت کنید.

شیوه زندگی سالم در پیش بگیرید:
رژیم غذایی درست ،خواب با کیفیت،
ورزش و روابط اجتماعی با دوستان و خانواده

از سیگار ،الکل یا مواد دیگر
برای مقابله با استرس
خود استفاده نکنید.

اگر نگرانی دارید با سرپرست خود در میان
بگذارید .اگر احساس ناخوشی می کنید
فوری به پزشک خود بگویید.
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پزشکان و کارکنان بیمارستان ها و مراکز درمانی توجه فرمایند!

COVID - 19

 ۵لحظه که باید به شستشوی دست ها فکر کنیم!

 ۵مورد ضروری برای
شستشوی کامل یا
ضدعفونی دست ها
در موارد زیر از شوینده های الکلی یا صابون و آب برای تمیز کردن کامل دست
های خود استفاده کنید:

پیش از ملس و
معاینه ی بیمار

پس از ملس
محیط اطراف بیمار

پیش از روند ضد عفونی
و تمیز کردن بیمار

پس از ملس و
معاینه ی بیمار

ترجمه از دفتر تولید ،پژوهش و آموزش حزب ایران آباد www.iraneabad.org

پس از تماس با مایعات
ترشح شده از بدن بیمار

مقدمه:
در  30ژانویه سال  ،2020سازمان بهداشت جهانی شیوع ویروس کرونای جدید ) (COVID-19را معادل موقعیتی
اضطراری برای سالمت عموم و دارای اهمیت بین املللی اعالم کرد .مقابله با این ویروس نیازبه آمادگی کامل دارد ،از
جمله شناخت و تسلط کارکنان حوزه ی پزشکی و درمانی به اطالعات ،روش های کاری و ابزارهایی است که برای کار
ایمن و موثر ضرورت دارند.
کارکنان حوزه ی پزشکی و درمانی نقش مهمی در مقابله با شیوع ویروس کرونا بازی می کنند و ستون فقرات دفاعی
هر کشور در محدود و مهار کردن شیوع این بیماری هستند .آنها در خط مقدم مراقبت از بیماران مشکوک و تأیید شده
کرونا قرار گرفته اند و در شرایط چالش برانگیز و دشوار انجام وظیفه می کنند .در تالش برای محافظت از جامعه،
کارکنان حوزه ی پزشکی و درمانی نسبت به دیگر افراد از در معرض ریسک باالتری از ابتال به این بیماری قرار گرفته
اند .همچنین خطراتی مانند روان پریشی ،خستگی ،فرسودگی مفرط شغلی و یا طرد شدن آنها را تهدید می کند .به
همین دلیل سازمان بهداشت جهانی امر مهم حفاظت از کارکنان حوزه ی پزشکی و درمانی را به رسمیت شناخته و در
این باره احساس مسئولیت می کند.

هدف:
ه%دف از ان%تشار ای%ن بس%ته ارت%باط%ات%ی ح%فاظ%ت از ک%ارک%نان ح%وزه ی پ%زش%کی و درم%ان%ی از خ%طر اب%تال ب%ه وی%روس ک%رون%ا و ج%لوگ%یری
از ش%%یوع گس%%ترده ی آن در ب%%یمارس%%تان ه%%ا و م%%راک%%زدرم%%ان%%ی اس%%ت .ای%%ن بس%%ته ح%%اوی مج%%موع%%ه پ%%یام ه%%ای س%%اده ش%%ده و ی%%اد آوری
ه%%ای%%ی اس%%ت ک%%ه ب%%ر اس%%اس راه%%نمای%%ی ف%%نی دق%%یق س%%ازم%%ان به%%داش%%ت ج%%هان%%ی ب%%ا ه%%دف ک%%نترل و پ%%یشگیری از ش%%یوع ای%%ن ب%%یماری در
م%%راک%%ز درم%%ان%%ی در ش%%رای%%ط ح%%ضور وی%%روس ک%%رون%%ا ت%%هیه ش%%ده اس%%ت ب%%رای اط%%الع%%ات ک%%ام%%ل ت%%ر ب%%ه راه%%نمای س%%ازم%%ان به%%داش%%ت ج%%هان%%ی
رجوع شود.

مخاطب :این بسته برای کیست؟
ب%رای ت%مام%ی ک%ارک%نان در ح%وزه ی پ%زش%کی و درم%ان%ی ،پ%زش%ک ،پ%رس%تار ،م%دی%ران ب%یمارس%تان وغ%یره .پ%وس%تره%ای ای%ن بس%ته م%ی ت%وان%د
در ش%بکه ی پ%رس%نل ب%ه اش%تراک ش%ود ،در اخ%تیار ب%یمارس%تان ه%ا و درم%ان%گاه ه%ای دول%تی و خ%صوص%ی ،انج%من پ%رس%تاران ،م%ام%اه%ا
و پزشکان و … گذاشته شده و در محل کار کارکنان حوزه ی درمانی برای هشدار و یادآوری نصب گردد.

شماره

عنوان

مخاطب اولیه

مورد استفاده

Poster 1

کسب آمادگی بیمارستان ها و

مدیریت بیمارستان ها و مراکز درمانی

در جلسات آموزشی به اشتراک

Poster 2

Poster 3

مراکز درمانی برای مقابله با

گذاشته شود .در محل قابل رویت

ویروس کرونا

برای کارکنان نصب شود.

مدیریت بیماران مشکوک یا مبتال

مدیریت بیمارستان ها و مراکز درمانی

در جلسات آموزشی به اشتراک

به ویروس کرونا در بیمارستان ها

گذاشته شود .در محل قابل رویت

و مراکز درمانی

برای کارکنان نصب شود.

روش حفاظت از کارکنان مراکز

کارکنان حوزه ی پزشکی و درمانی

در جلسات آموزشی به اشتراک
گذاشته شود .در محل قابل رویت

درمانی در مقابل ویروس کرونا

برای کارکنان نصب شود.
به عنوان مثال در ورودی و خروجی
بخش قرنطینه
Flyer 4

برقراری ارتباط با بیماران

کارکنان حوزه ی پزشکی و درمانی

در جلسات آموزشی به اشتراک
گذاشته شود .آن را در بخش پذیرش

مشکوک یا مبتال به ویروس کرونا

بگذارید
Flyer 5

اطالعات در مورد ویروس کرونا

بیماران و مالقات کنندگان

Poster 6

مقابله با استرس

کارکنان حوزه ی پزشکی و درمانی

Poster 7

پنج نکته برای بهداشت دست

کارکنان حوزه ی پزشکی و درمانی

چاپ کرده و در بخش پذیرش مراکز
درمانی نصب کنید.
در جلسات آموزشی به اشتراک
گذاشته شود .در محل قابل رویت
برای کارکنان نصب شود.
به عنوان مثال در آشپزخانه و سالن
غذاخوری
در جلسات آموزشی به اشتراک
گذاشته شود .در محل قابل رویت
برای کارکنان نصب شود.

