

اس دست سدى بِ گل ٍ گیاُ ٍ ریطِ درختاى ارتتتٌتا

توجــه :

ًواییذ.

 در صَرت دچارضذى بِ عالئن فَق فَراً با سشضه هعالذ

 بزای تزاضیذى ریص ٍ اصالح هَّای سایذ بذى اس ریص

یا سزستار هزبَط در بیوارستاى تواس تلفٌی بگیزیذ.

تزاش بزلی استفادُ ًواییذ.

 در صَرت تزَیش آًتی بیَتیه طبك دستَر سشضه ٍ بتِ

 اگتتز ستتَستتت ضتتوتتا خطتته ضتتذُ اس رٍ تتي ٍ

طَر هٌظن استفادُ ًوائیذ.

لَسیَى ّای هخصَظ استفادُ وٌیذ.

 سیگتار ًىطیتتتذ



لبْا را با ٍاسلیي چز وٌیذ.

* ًفس ّای عویك بىطیذ.

آموزش مراقبت در

 اس تواس با افزاد سیگاری خَدداری وٌیذ.
 اس هصزف فزآٍردُ ّای تٌباوَ ارتٌا وٌیذ.

برخورد با بروز عفونت

* با سزفِ خلط را بیزٍى وٌیذ.
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* بعذ اس ّزبار ارابت هشاد با دلت ًطیوي گتاّتتتاى را
بطَئیذ.
نشانه های عفونت چیست؟


تب بیطتز اس  83دررِ



عزق وزدى سیاد در ضب ٍ ٌّگام خَا



اسْال ضذیذ



سَسش ٍ درد هَلع ریشش ادرار



سزفِ ضذیذ یا گلَدرد
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مـــ مه
اوخز دارٍّائتی وتِ در ضتیتوتی درهتاًتی بتِ وتار بتتزدُ
هی ضَد احز هستتتمتیتوتی رٍی هزش استختتَ ىا دارد و ِ

*بهداشت دهان و دندان را رعایت کنید.


اس هسَان ًزم استفادُ وٌیذ.

 اس تواس با افزادی وِ تاسُ ٍاوسیٌِ ضتذُ اًتذ ختَدداری



ًخ دًذاى بِ وار ًبزیذ.

وٌیذ.



اس دّاى ضَیِ ّائی هخل آ ًوه ٍ هتلتلتَل رتَش

 اس رفتي بِ هىاًْای ضلَغ هاًٌذ سارن ،سیٌوا ،تتزهتیتٌتال

ضیزیي ٍ  ...استفادُ وٌیذ.

هسافزتی ،هىاًْای سیارتی ٍ  ...خَدداری وٌیذ.



لبل ٍ بعذ اس ذاخَردى دّاى خَد را بطَئیذ.

 اس رفت ٍ آهذ با افزاد هتفزلِ بخصَظ وساًی وِ بیتوتاری



رٍساًِ آ آضاهیذًی ٍ هللَلْای ضستطتَی دّتاى ٍ

عفًَی ،تٌفسی ،هسزی ٍ سزهاخَردگی دارًذ خَدداری وٌیذ.

دًذاًتاى را تعَیض وٌیذ.

تا حذ اهىاى اطاق هزشا داضتِ باضیذ.

باعج ون واری هزشاستختَاى ٍ در ًتتتیتزتِ وتتاّتتص
فعالتیتت آى هتی ضتَد.
گلبَلْای سفیذ وِ درهزشاستخَاى ساختِ هتی ضتًَتذ ،در
سیطگیزی اس عفًَت ٍ هبارسُ ا هیىزٍبْای عفًَت سا ووه
بشرگی بِ ضوار هی آیذ.

 در اتاق خَدتاى گلْا ٍ گیاّاى طبیعی ،آوتَاریتَم ،لتفتس

د احز واّص گلبَلْای سفیذ احتوال خطز بزٍس بیوتاریتْتای

سزًذگاى ،گزبِ ٍ سگ خاًگی ًگْذاری ًىٌیذ.

عفًَی افشایص هی یابذ.

مراقبت های الزم:
 بْذاضت ٍ ًظافت فزدی خَد را رعایت وٌیذ.
 دستْایتاى را هخصَصاً لبل اس صزف ذا ٍ بعذ اس ارابتت
هشاد با آ ٍ صابَى بطَئیذ.



ٌّ گام گزفتي ًاخٌْا ،گَضِ ّای ًاخي را ًگیزیذ.

سَسش دّاى ،درد ،لزهشی ،آسیب لب ّاٍ ،رم ٍ واّص
تلول ًسبت بِ حزارت ذا را گشارش دّیذ.

 سعی وٌیذ بِ طَر هزتب دٍش آ گزم بگیزیذ.
ً اخٌْایتاى را هزتباً تویش وٌیذ.

 اس هاسه استفادُ وٌیذ.



اس هصزف ذاّای تٌذ ،بسیار داغ یا ستزد ٍ رتَیتذى
چیشّای سخت خَدداری وٌیذ.

