
 

  

 اقدامات پس از ترخیص

روز است که بنابر صالحدید پزشک  7طول مدت درمان حداقل 

روز ادامه یابد لذا در صورتی که در زمان ترخیص  41میتواند تا 

اع روز دارو گرفته باشد به بخش بستری روزانه ارج7بیمار کمتراز 

که در  3میشود. در اینصورت بیمار هر روز صبح به بخش سالمت 

کرده و داروهای خود را  بیمارستان میباشد مراجعهطبقه دوم 

 دریافت میکند.

 دوهفته بعد ترخیص جهت کنترل بارداری به درمانگاه مراجعه

 نماید

نده و درصورت بروز هرگونه مشکلی با در دست داشتن خالصه پرو

 مدارک بارداری به اورژانس مراجعه نماید

رخیص و هفته بعد تاز مراجعه مستقیم به بلوک زایمان تا حداقل د

 اجتناب نماید

صول جداسازی در منزلا  

مئم تماسی در منزل بعد از بهبود عال-طول مدت جداسازی تنفسی

روز است.41در بیماران بستری و سرپایی حداقل   

هفته بعد  3تا2باتوجه به اینکه احتمال دفع ویروس از مدفوع   

ها ترخیص وجود دارد رعایت بهداشت فردی و شست و شوی دست

 بعد از توالت رفتن به شدت توصیه میشود

 محدودیت در جابجایی فرد انجام گردد

تی حداالمکان فضاهای مشترک مثل آشپزخانه و سرویس بهداش

 دارای تهویه مناسب بوده و پنجرهها برای گردش هوا باز باشد 

دون به حداقل رساندن تعداد مراقبین فرد )حداالمکان یک نفر ب

یا نقص ایمنی(بیماری زمینه ای   

 ممنوعیت مالقات را رعایت کنید

 

 از تماس با حیوانات خودداری کنید

به نند بیمار و مراقبت کننده از آن باید از ماسک طبی استفاده ک

 طول در به صورت کامل پوشانده شود و ینیکه دهان و ب یطور

ه ماسک ب کهیاستفاده از ماسک به آن دست نزنند و در صورت

و  زمیت ماسک کیبا  یستیشود، با سیخ ایشده و ترشحات آلوده 

 حیصح یها کیطبق تکن دیشوند. ماسک با نیگزیخشک جا

 سمل ماسک یکه جلو یاستاندارد خارج شود به طور اطاتیاحت

ودت کش پشت سر از صورت جدا و برداشته شمنشود و از س  

 شست و شوی دست را جدی بگیرید

ک ر اقالم آلوده را در یماسکها و دستکشهای استفاده شده و سای

ر ظرف کیسه دار قرار داده محتویات آن را محفوظ کرده و با سای

 زباله ها دفع کنید.

رم لباسها و وسایل شخص بیمار روزانه با صابون معمولی و آب گ

درجه شسته و خوب خشک کنید 06تا 06  

 حداقل یکبار در روز سطوحی مانند توالت، دستگیره های در،

 تلویزیون، میز، تخت خواب و... که اغلب لمستلفن، کنترل 

 میشود را ضدعفونی کنید

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

خود مراقبتی مادران 

 باردار در شرایط کرونا

 

برزبیمارستان فوق تخصصی ال  

اعظم ایمانی            

 کارشناس مامایی

: دستورالعمل مراقبت از مادران منبع

 باردار حوزه بهداشت ودرمان       

0011ار به  

 واحد ارتقاء سالمت



 

  

 عالئم خطر

هفته و باالتر 20کاهش حرکت جنن در سن بارداری   

 تنگی نفس

تا تنفس در دقیقه 21افزایش تعداد تنفس بیش از   

درجه یا بیشتر 33تب   

 گیجی

 خواب آلودگی

 اختالل هوشیاری

 کبود شدن پوست

 عدم تحمل خوردن مایعات و داروها

کرونا طیدر شرا یدوران باردار ییغذا یالگو  

مصرف کند یآب کاف  

ها را  وهیچون سوپ ها مثل سوپ مرغ و آب م یعاتیمصرف ما

دهد شیافزا  

شوند. یبهتر تحمل م ادیکم حجم با دفعات ز ییغذا یوعده ها  

 ،نیشامل پروتئ یمغذ مواد یباال ریمقاد یحاو ییغدا یوعده ها 

مصرف کند. یها و مواد معدن نیتامیو  

مانند موز، )در دسترس  و سبزیهای ها وهیاستفاده از انواع م 

 بیو س یگوجه فرنگ ،ییکدو حلوا ج،ی، هویاسفناج، جعفر

روزانه ییدر برنامه غذا ی(نیزم  

سبک و کم حجم  ییغذا یدر صورت بروز اسهال، از وعده ها

 زیچرب پره پر سرد و یلیداغ، خ یلیخ یاستفاده کند و از غذاها

دکن  

اقبتی مادران باردار در شرایط کروناخود مر  

ودش تیاو رعا انیتوسط مادر باردار و اطراف دیبا یشت فردبهدا  

 ینیاو، در هنگام سرفه و عطسه دهان و ب انیمادر باردار و اطراف

 خود را بپوشانند و دستمال استفاده شده را

تمال که دس یدر صورت اندازند،یدر سطح زباله دردار ب بالفاصله

اده استف عطسهو آرنج موقع سرفه  ینداشت از قسمت داخلوجود 

 شود

 استفاده شود مانند حوله، چادر نماز، سجاده، یشخص لیاز وسا

...مهر و  

فراموش نشود عیشستن دست ها با آب و صابون ما  

 شلوغ و پر ازدحام اجتناب یمادر باردار از حضور و توقف در محلها

 کند

نه خارج نشود و در صورت ضرورت مادر باردار تا حد امکان از خا

 تیرعا گرید فرادبا ادو متر را  ای کیحتما ماسک بزند و فاصله 

نیدک  

در هنگام حضور در مراکز شلوغ از دست زدن به چشم، دهان و 

شود یخوددار ینیب  

ندک زیپره گرانیکردن با د یمادر باردار از دست دادن و رو بوس  

مال تماس با دکمه ها از دست یدر صورت استفاده از آسانسور، برا

اخته زباله اند سطل در استفاده و دستمال استفاده شده را یکاغذ

دشو  

ب، مانند ت یسرماخوردگ میمادر باردار عال انیکه اطراف یدر صورت

ا با آنه دیبازد و دینفس دارند از د یتنگ ایسرفه، گلودرد و 

.شود یخوددار  

 شیردهی

ور بد است، به طکرونا   یعقط صیمادر با تشخ یاگر حال عموم

 (ریش در بانک شده رهیذخ) یانسان ریبا ش رخواریش هیموقت، تغذ

با  رمادریش دیبا ،ی. با بهبود حال عمومردیانجام گ یرمصنوعیش ای

  ردیو مورد استفاده قرار گ رهیذخ ده،یدوش یبهداشت اصول تیرعا

 ریبا ش هیخوب است، تغذ یقطع صیمادر با تشخ یاگر حال عموم

ردیشده مادر انجام گ دهیدوش  

 استفاده ازدست یا با خود را با  ریش دیکار مادر با نیای برا 

 بلق خود را یدست ها دیبدوشد. مادر با یبرق ای یدست ردوشیش

د از . بعدیبشو ریش یساز رهیظرف ذخ ایاز لمس هر قسمت پمپ 

مادر  که با پستان و دست ردوشیش تمام اجزا یردوشیهر نوبت ش

شسته و ضدعفونی شود. دیر تماس بوده باد  

اصول  تیمحتمل با رعا یامادر مورد مشکوک  رخواریش هیتغذ

ندارد یاز پستان مادر منع یبهداشت  

یخانگ نهیزمان خروج مادر باردار از قرنط  

محتمل،  ،یقطع یماریعالمئم ب یدر موارد مراقبت در منزل دارا

 عالمت روز بدون 3و  میروز بعد از شروع عال 41مشکوک: حداقل 

تب بر یو بدون مصرف داروها  

 یازمثبت: جداس شیآزما جهیو با نت یماریدر موارد بدون عالمئم ب

شدن انجام گیرد روز از زمان مثبت 46مادر به مدت   

 نهیکه مادر بخواهد قبل از مدت مورد نظر از قرنط یدر صورت

 عتسابا فاصله حداقل  یمنف شیآزما جهیدو نت دیخارج شود با

داشته باشد 21  

 


