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 معرفی گزاره برگ
بــا توجــه بــه ضــرورت پیگیــری و مراقبــت از مبتالیــان بــه COVID-19 در دوره نقاهــت، در نوشــتار حاضــر نــکات 
کلیــدی مراقبت هــای بعــد از ترخیــص در بیمــاران ارائــه شــده اســت. رعایــت ایــن اقدامــات توســط بیمارانــی کــه 

دوره نقاهــت بیمــاری را می گذراننــد و اطرافیــان آنهــا ضــروری اســت.

فهرست این گزاره برگ شامل چه مواردی است؟
COVID-19 معیارهای ترخیص بیمار مبتال به  

 اقدامات پس از ترخیص
 اصول جداسازی در منزل

 ضرورت مراقبت از سالمت روان

ادامه درمان بیمار: طول مدت درمان حداقل 7 روز است و بنا بر 
صالحدید پزشک می تواند تا 14 روز ادامه یابد. لذا در صورتی که در 
زمان ترخیص، بیمار کمتر از 7 روز دارو گرفته است، باقیمانده داروها تا 

پایان 7 روز به بیمار تحویل داده می شود.

پیگیری: الزم است بیمار تا 14روز بعد از تاریخ بستری، به صورت 
تلفنی و روزانه توسط مراقب سالمت پیگیری شود و در صورت برگشت 
به  یا تشدید سرفه مجددا  تب، تنگی نفس، کاهش سطح هوشیاری 

بیمارستان ارجاع داده شود.

از  بعد  منزل  در  تنفسی/تماسی  جداسازی  مدت  طول  جداسازی: 
بهبود عالئم در بیمارن بستری و سرپایی، حداقل 14روز است. با توجه 
به اینکه احتمال دفع ویروس از مدفوع تا 3ـ2 هفته بعد از ترخیص 
وجود دارد، رعایت بهداشت فردی و شستشوی دست ها بعد از توالت 

رفتن به شدت توصیه می شود.

آموزش: الزم است فرد مورد نظر و اطرافیان وی در زمینه ی بهداشت 
فردی، روش های انتقال عفونت و پیشگیری از آن و نحوه مراقبت از 
فرد ایزوله شده، آموزش های الزم را به طور مستمر دریافت کنند و 

مورد حمایت قرار گیرند. 

  قرار دادن فرد در اتاق مجزا و دارای تهویه مناسب )پنجره های اتاق 
نباشد،  امکان پذیر  این شرایط  در صورتیکه  باشند(.  باز شدن  قابل 

بایستی فاصله یک یا یک و نیم متر با فرد حفظ شود.
مشترک  فضاهای  االمکان  حتی  فرد.  جایی  به  جا  در    محدودیت 
و  بوده  مناسب  تهویه  دارای  و...(  بهداشتی  سرویس  )آشپزخانه، 

پنجره ها برای گردش هوا باز شوند(.
  به حداقل رساندن تعداد مراقبین فرد )حتی االمکان یک نفر  بدون 

بیماری زمینه ای یا نقص ایمنی(.
  ممنوعیت مالقات.

  شستشوی دست ها بعد از هر بار تماس با فرد جداسازی شده یا وسایل وی.

  استفاده از ماسک و رعایت بهداشت تنفسی هنگام سرفه یا عطسه.
  استفاده از ماسک توسط مراقبین و نزدیکان فرد.

  شستشـو و ضدعفونـی کـردن لباس ها و وسـایل شـخصی بیمار به 
طـور روزانه.

  ضدعفونی کردن سطوحی که فرد با آنها در تماس است.
  استفاده از دستکش توسط مراقب هنگام تمیز و ضدعفونی کردن 
محیط زندگی فرد و شستن دست ها قبل و بعد از استفاده از دستکش.

  دفع مناسب زباله های فرد.

 به دلیل نوپدید بودن بیماری COVID-19، در حال حاضر اطالعات جامعی 
در رابطه با مشکالت بهداشت روان ناشی از این بیماری در دسترس نیست. با 
این حال توجه به سالمت روان بیماران، افراد قرنطینه شده در منزل و اطرافیان 
آنها ضرورتی اجتناب ناپذیر است. با توجه به مدت زمان طوالنی جداسازی در 
منزل پس از ترخیص، امکان بروز مشکالتی مثل احساس خستگی، تنهایی، 
عصبانیت، احساس گناه و ترس از مسری بودن برای اطرافیان و به جا ماندن 

انگ وجود دارد. در این راستا اقدامات زیر می توانند مفید باشند:
روانشناس،  روانپزشک،  )شامل  روان  سالمت  تیم های    تشکبل 

مددکار، پرستار آموزش دیده( جهت حمایت روانی افراد
  غربالگری به منظور شناسایی افسردگی، استرس، افکار خودکشی و 

سایر اختالالت روانی
  اقدام متناسب و به موقع در جهت رفع اختالالت روانی شناسایی شده

  توجه ویژه به افراد دارای سابقه قبلی بیماری های روانی

وجود همه معیارها زیر برای ترخیص الزم است:

 قطع تب بدون مصرف تب بر به مدت 48 تا 72 ساعت

 بهبود قابل توجه در رادیوگرافی قفسه سینه )رادیوگرافی زمان ترخیص(

PO بدون ونتیالتور در هوای اتاق 
2
>93% 

 بهبود عالئم بالینی تنفسی/حیاتی بیمار با تشخیص پزشک معالج
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