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 دانشکده پرستاری و مامایی     

 

 : بیماران آموزش

 (اطالعات پایه( )19-کووید)2019بیماری کروناویروس 

 چیست؟ 19-کووید 

 ایجاد می SARS-COV-2عفونتی است که توسط نوع خاصی از ویروس به نام  19-یا کویید 2019بیماری کروناویروس 

زمان به سرعت گسترش یافته و اما از آن . درشهر ووهان چین پدیدار شد 2019این ویروس اولین بار در اواخر سال . شود

می توانند  19-افراد مبتال به کووید. و آمریکا مواردی از آن وجود دارد روپااط شامل اهم اکنون در بسیاری دیگر از نق

را تحت تاثیر  دهد که عفونت، ریه ها اشکال در تنفس زمانی رخ می. تنفس مشکل را تجربه کنند سرفه، عالئمی چون تب،

 (1شکل ). شودبه پنومونی  و منجر قرارداده

 



 

 

وقتی مبتال به پنومونی هستید، کیسه های هوایی ریه هایتان ملتهب هستند  . پنومونی عفونت ریه ها است : توضیح زیرشکل)

 .(شودمی که منجر به دشواری در تنفس . شوند می با مایعات و سلول هایی که سعی در مبارزه با عفونت دارند پر و. 

 . هستندیادگیری درباره آن  در حالمتخصصان در حال مطالعه بر روی این ویروس بوده و همچنان 

 چگونه انتشار می یابد؟ 19-کووید 

زمانی رخ میدهد که این انتشار معموال . عموما این ویروس همانند آنفلوآنزا به صورت شخص به شخص انتشار می یابد 

همچنین پزشکان بر این باورند که لمس سطوح آلوده به ویروس و . و یا عطسه کند زدیکی سایر افراد سرفهنفرد بیمار در 

 . تواند منجر به بیماری شود لمس دهان، بینی یا چشم ها میسپس 

انتشار پیدا  زیاذیرسد این ویروس از افراد دارای عالئم با سرعت  دانند، به نظر می تا جاییکه متخصصان هم اکنون می

 هم چنین ممکن است افراد فاقد عالمت نیز این ویروس را منتشر کنند . می کند 

 کدام اند؟ 19-عالیم کووید

اما در برخی افراد ممکن است عالئم دیرتر . شوند شروع می د،شپس از اینکه فرد به ویروس آلوده عالئم معموال چند روز 

 . ظاهر شوند

 : عالئم شامل

 تب

 سرفه

 احساس خستگی

 تنگی نفس

 عضالنیدرد 

در حس بویایی را نیز تجربه می کنند اما کمتر شایع  اشکالگلو درد ، آبریزش بینی یا  رد،برخی افراد عالئمی چون سرد

در بیشتر افراد عالئم طی چند هفته بهبود . مشکالت گوارشی مانند تهوع یا اسهال را نیز تجربه می کنند افراد، برخی . است

 ،اما در برخی دیگر از افراد. برخی افراد نیز هیچ گونه عالئمی ندارند. شود مدت نمیمی یابد و منجر به مشکالت بلند 

 . مشکالت قلبی و یا حتی مرگ دریافت ناکافی اکسیژن، همچون پنومونی، .تواند به مشکالت جدی منجر شود می 19-کووید

 شود مانند افراد دچار دیده می زمینه ایر افراد مسن و یا مبتال به بیماری که چنین شرایطی بیشتر دممکن است رخ دهد 

 به این ویروس مبتال شوند اما به نظر میممکن است با اینکه کودکان نیز . مشکالت ریه یا سرطانمشکالت قلبی ،دیابت ،

 . رسد شدت عالئم در آن ها خفیف تر باشد

 آیا باید به پزشک یا پرستار مراجعه کنم؟ 

در  . با پزشک یا پرستار خود تماس بگرید ایدبوده  19-در معرض کووید احتماالو  دارید سرفه یا تنگی نفس اگر تب،

 : قرار گرفته باشیدویروس روز گذشته اتفاق افتاده باشد ممکن است در معرض  14صورتیکه هرکدام از موارد زیر در طی 

 . فرد قرار داشته اید متری 2حدود  در فاصله  یعنی. در تماس نزدیک با فرد آلوده به ویروس بوده ایداگر 



  د به ویروس مبتال هستنداکنید یا به منطقه ای سفر کرده اید که تعداد زیادی از افر شما در منطقه ای زندگی میاگر 

آن ها به . یا کلینیک خود تماس بگیرید  پزشک، پرستاره ب اگر عالئم شدید ندارید بهترین کار این است که پیش از مراجعه

بسیاری از افرادی که عالئم  . چه کارهایی الزم است انجام دهید و چه زمان باید معاینه حضوری شوید شما خواهند گفت که

اگر باید به بیمارستان یا کلینیک بروید باید از . دور از سایر افراد بماننده زمان بهبودی در خانه و ب توانند تا خفیف دارند می

حتی اگر به . شما بخواهند در مکانی دور از سایر افراد منتظر بمانید همچنین کارکنان ممکن است از. ماسک استفاده کنید

توانند  میاز این طریق کارکنان . شدت بیمارید و باید به سرعت به کلینیک یا بیمارستان بروید مجددا نیاز است تماس بگیرید

 . حین مراقبت از شما از دیگران نیز محافظت کنند

همچنین درباره هرگونه مسافرت . پرسد د گرفت و درباره عالئمتان از شما سوال میپزشک یا پرستار از شما آزمایشی خواه

 . اخیر و یا بودن در نزدیکی فردی که احتمال بیماری دارد از شما خواهند پرسید

 آیا به آزمایش نیاز دارم؟ 

ترشحات داخل بینی و یا دهانتان گرفته  از اگر پزشک یا پرستار شما درباره ابتالی شما مشکوک شوند ممکن است نمونه ای

همچنین اگر سرفه خلط دار دارید ، ممکن است نمونه ای از این ترشحات را نیز . و برای آزمایش به آزمایشگاه بفرستند

 . مبتال هستید یا به سایر عفونت ها 19-دهند که آیا به کووید این آزمایشات نشان می . آزمایش کنند

امکان آزمایش کردن تمام افراد در معرض ویروس وجود نداشته باشد،اگر پزشک یا  در برخی نواحی ممکن است

تواند شما را آزمایش کند ممکن است از شما بخواهد در خانه و به دور از سایر افراد بمانید و درصورت  پرستارتان نمی

سه سینه و یا سی تی اسکن برای قف عکسهمچنین ممکن است پزشکتان برای شما یک . وخیم تر شدن عالئمتان تماس بگیرید

 . بررسی ریه هایتان درخواست کند

 شود؟ چگونه درمان می 19-کووید 

توانند در خانه بمانند تا بهبود یابند اما افراد  بسیاری از افراد می. وجود ندارد  19-هیچ داروی اختصاصی برای کووید

 . باشد که به بیمارستان مراجعه کننددارای عالئم شدید یا مبتال به سایر بیماری ها ممکن است نیاز 

افراد دارای عالئم خفیف مانند تب و  . توانند در خانه بمانند تا بهبود یابند می 19-بیشتر افراد مبتال به کووید : بیماری خفیف

 . اما این زمان برای همه یکسان نیست ،رسد در عرض دو هفته بهبود یابند سرفه به نظر می

یا  هستید بسیار مهم است که در خانه و دور از سایر افراد بمانید تا زمانیکه پزشک 19-کوویداگر درحال بهبودی از 

این تصمیم به مدت زمانی که عالئم شما طول . توانید به فعالیت های عادی خود برگردید پرستارتان به شما بگوید که می

نشان دهنده این است که ویروس دیگر در )ید یا خیرکشیده است بستگی دارد و در برخی موارد اینکه آیا تست منفی داشته ا

 . نیز وابسته است (بدن شما نیست

ممکن است نیاز باشد که در بیمارستان و احتماال در بخش  ،اگر بیماری شدیدتر همراه با مشکل تنفسی دارید : بیماری شدید

تنها . شوید  زیاد در یک اتاق ایزوله نگهداری میتا زمانیکه آن جا هستید به احتمال  . بستری شوید ( ICU)مراقبت های ویژه

 . های مخصوص ،دستکش ، ماسک و محافظ چشم بپوشند( لباس )تیم پزشکی اجازه ی ورود به این اتاق را دارند و باید گان

ممکن است برای تنفس  . کنندمی پزشکان و پرستاران تنفس شما و دیگر عملکردهای بدن شما را تحت نظر گرفته و حمایت 

 . اگر در تنفس بسیار مشکل دارید ممکن است نیاز به ونتیالتور باشد. راحت تر به اکسیژن اضافی احتیاج داشته باشید

 . است که به شما در تنفس کمک می کند دستگاهونتیالتور یک 

 کارآمد است  19-کنند تا بدانند کدام یک برای درمان کووید پزشکان بر روی داروهای مختلف تحقیق می



 

 پیشگیری کرد؟ 19-توان از کووید می آیا 

این گام ها برای تمام افراد مفید است . را کاهش دهید 19-توانید شانس ابتالی خود به کووید  با انجام یک سری کارها می

سال به باال یا کسانیکه دارای بیماری زمینه  65 اما برای افراد . انتشار است مخصوصا زمانیکه عفونت به سرعت در حال

 : برای کمک به کاهش سرعت انتشار عفونت . ستند اهمیت بیشتری دارندای ه

 مخصوصا زمانیکه در معابر عمومی بوده اید و سطوح . به صورت مکرر با آب و صابون: یدیدست هایتان را بشو

ها و  ، ناخن، مچ دست هاثانیه مالش دهید 20حتما دست هایتان را با صابون حداقل برای  . یا افراد را لمس کرده اید

 . را آب کشیده و با دستمال کاغذی که بتوانید دور بریزید،خشک کنید  سپس دست ها. یدیمیان انگشتان را بشو

درصد  60 لژل هایی که حداق. توانید از یک ژل دست برای تمیز کردن دست ها استفاده کنید  ندارید میامکان شستشو اگر

 . درصورت امکان آب و صابون بهتر استاما . الکل دارند دارای بهترین کارکرد هستند 

 ،بپرهیزیدبینی و چشم ها  از دست زدن به صورتتان مخصوصا دهان . 

 دور بمانیده هرگونه عالئمی از بیماری دارندسعی کنید از افرادیک ، . 

 کنید که کروناویروس دیده شده است سعی کنید تا حد  اگر در منطقه ای زندگی می . از مکان های شلوغ بپرهیزید

 . امکان در خانه بمانید

 کمک کند بیماری تواند به کاهش سرعت انتشار حتی اگر سالم هستید، محدود کردن ارتباطات می . 

به طور کلی توصیه بر لغو کردن یا به تاخیر انداختن گردهمایی های . گویند  می" فاصله اجتماعی" متخصصان به این کار 

اما حتی گردهمایی های کوچک نیز . رژه ها و عروسی ها است جشنواره ها،کنسرت ها  عظیم مانند رویدادهای ورزشی،

د و درصورت امکان از اگر مجبورید اطراف سایر افراد باشید حتما مکررا دست ها را بشویی. توانند خطرناک باشند می

 . تشویق کنید به اینکار دست دادن پرهیز کرده و دیگران را نیز رتباطاتی چونا

توصیه می کنند  در آنها دیده شده است را نیز 19-تناب از سفر به مناطقی که موارد باالی کوویدبرخی متخصصان اج

 . توصیه های مربوط به مسافرت به صورت مکرر تغییر می کنند. 

متخصصان پوشیدن ماسک در صورتی که بیمار نیستید را توصیه نمی کنند مگر اینکه از فرد مبتال یا مشکوک مراقبت می 

 . کنید

شامل شایعات مربوط به راه های جلوگیری از ابتال وجود دارند اما تمام این اطالعات  19-اطالعات بسیاری درباره کووید

برای مثال ممکن است شنیده باشید که استفاده از خشک کننده دست یا شستشوی بینی با محلول نمکی و یا  . صحیح نیستند

 . فایده ای ندارندخوردن آنتی بیوتیک مفید است اما این موارد 

 . وجود ندارد 19-هنوز واکسنی برای کووید

 باشد باید چه کنم؟ 19-اگر فردی در خانه من مبتال به کووید 

توانید برای محافظت خود و دیگران انجام  است کارهای دیگری هست که می 19-اگر در خانه شما فردی مبتال به کووید

 : دهید

جداگانه بهداشتی فرد بیمار باید در اتاق جداگانه ای بماند و درصورت امکان از سرویس  : ا کنیددفرد بیمار را از بقیه ج

 . دغذا بخور همچنین باید در اتاق خودش. استفاده کند



اگر شما از فرد بیمار مراقبت . ماسک استفاده کنند زافراد بیمار زمانیکه با دیگر افراد در اتاقند باید ا: از ماسک استفاده کنید

مخصوصا زمانیکه فرد بیمار نتواند از ماسک استفاده . شوید باید از ماسک استفاده کنید زمانیکه وارد اتاق او میمی کنید 

 . کند

 (به باال رجوع کنید). دست هایتان را به صورت مکرر با آب و صابون بشورید-دست هایتان را بشویید

 : تواند مفید باشد برخی کارهایی که می. مرتب سطوح را تمیز کنید

همچنین زمانیکه مجبور به لمس لباس ها ، ظروف یا زباله . در حین شستشوی سطوح دستکش های یکبار مصرف بپوشید

 . های فرد بیمار شدید از دستکش استفاده کنید

،دستگیره ی درها  اوپن، میزهای کنار تخت: این سطوح شامل . یدیشوند بشو به طور منظم اشیائی را که به کرات لمس می

 . شوند تلفن ها و سطوح سرویس بهداشتی می ،کامپیوترها،

برخی محصوالت پاک  . ید همچنین از ضدعفونی کننده ها برای سطوح استفاده کنیدیاشیا را در خانه با آب و صابون بشو

 .  پس الزم است تا برچسب آن ها را بررسی کنید .را نه ما ویروس هاابرند  را به خوبی از بین می کننده باکتری ها

 کنم؟ل زندگی من شیوع پیدا کرد باید چه در مح 19-اگر کووید 

از تماس نزدیک با افراد بیمار بپرهیزید  . د شستشوی منظم دست هاستید برای سالم ماندن انجام دهیتوان بهترین کار که می

کمک به کاهش سرعت انتشار پیروی از دستورالعمل های منطقه خود مبنی بر به عالوه برای  . و اگر بیمارید در خانه بمانید

شما نیست در آینده این  گر اکنون موردی از کرونا در محل زندگیحتی ا . محدودیت ارتباط با سایر افراد ضروری است

 . وضع میتواند تغییر کند

زمانیکه این  . می گویند" انتقال جمعی"خصصان آن را در یک ناحیه انتشار می یابد ، مت 19-زمانیکه موارد زیادی از کووید

 مسوولین شهرها . و بسیاری از رویداد ها در آن ناحیه وجود داردال تعطیلی موقتی مدارس یا مشاغل اتفاق می افتد احتم

، کار برای مثال توانید به منظور آمادگی برای این شرایط شما می. ممکن است به مردم بگویند که برای مدتی در خانه بمانید

خود را از خانه انجام دهید همچنین اطمینان حاصل کنید که یک راه ارتباطی برای در تماس بودن با بستگان ،همسایگان و 

 . طریق شما میتوانید اطالعات را ساده تر دریافت کرده و به اشتراک گذاریداین از  . دیگران در آن ناحیه داشته باشید

اگر صاحبنظران در منطقه شما تاکید بر خانه ماندن و . مکن است در نواحی مختلف متفاوت باشند قوانین و آئین نامه ها م

را جدی بگیرید و به بهترین شکل ممکن از  پرهیز از گردهمایی ها دارند بسیار مهم است که شما نیز این توصیه ها

نباشید ممکن است آن را به دیگران انتقال  19-حتی اگر در معرض بیماری بسیار شدید کووید. دستورالعمل ها پیروی کنید

 . دور نگه داشتن افراد از هم یکی از بهترین راه ها برای کنترل انتشار ویروس است . دهید

تلفن های گویا توانید با  بوده اید اما هیچ عالئمی ندارید، می 19-کنید در تماس نزدیک با فرد مبتال به کووید اگر فکر می

 . درباره کرونا تماس بگیریدجهت پرسش و پاسخ 
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 برای کنار آمدن با استرس و اضطراب باید چه کنم؟ 

ده تان توانید از خود و خانوا ن روش ها میاز طریق ای . طبیعی است 19-احساس اضطراب یا نگرانی درباره کووید

 : محافظت کنید



 . از اخبار فاصله بگیرید

 . کنید و غذای سالم بخوریدبه طور منظم ورزش 

 . به دنبال فعالیت هایی باشید که از آن ها لذت میبرید و میتوانید در خانه انجام دهید

 . با دوستان و اعضای خانواده خود در ارتباط باشید

 . شوند نمی 19-به خاطر داشته باشید که بسیاری از افراد دچار بیماری شدید و یا مرگ در اثر کووید

توانید انجام دهید تا خطر و سرعت  نترسید چرا که به شما کمک می کند که آماده باشید و مهم است که هرچه میسعی کنید 

 . انتشار ویروس را کاهش دهید

 از کجا میتوانم اطالعات بیشتری کسب کنم؟ 

 . توصیه ها و دستورالعمل هارا از جدیدترین و معتبر ترین منابع دنبال کنید

 

 گرایش بهداشت مادر و کودک ارشد ماماییکارشناسی  دانشجوی زادهفاطمه مومن : مترجم 

 ویرایش: دکتر مریم نکولعل تک، عضو هیآت علمی گروه مامایی و سالمت باروری دانشگاه علوم پزشکی تهران
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