اطالعات الزم برای خانواده و دوستان کسانی که بهدلیل بیامری کووید ۱۹-در
بیامرستان بسرتی شدهاند
کووید ۱۹-م یتواند باعث بیامری جزئی تا جدی شود.
عضو خانواده یا دوست شام ب هدلیل ابتال به بیامری کووید ۱۹-در بیامرستان بسرتی شده است تا بتوانیم تنفس او را زیر نظر داشته باشیم.
ممکن است الزم باشد با استفاده از اکسیژن و گاهی با دستگاه تنفس مصنوعی (ونتیالتور) از تنفس او پشتیبانی شود .همچنین اگر عالئم
این بیامری را داشته باشد ،در آن زمینه هم به او کمک خواهیم کرد.
این جزوه درمانهایی را که احتامالً دریافت خواهد کرد و حامی تهایی را که در دسرتس ایشان و شام خواهد بود ،ب رای شام توضیح م یدهد.

چه درمانهایی دریافت خواهد کرد؟
در کنار اقدامات فعال برای درمان بیامری ،مهم است که نگرانی و دردهای احتاملیاش را نیز کاهش دهیم .این کار با درمان عالئم بیامری انجام
میشود:
•تنگی نفس را میتوان با حفظ حداکرث آرامش و آسودگی ممکن بهبود بخشید ،ولی اگر تنگی نفس بدتر شود ،برای کمک به این مسئله از دارو
استفاده خواهیم کرد .مورفین رایجترین داروی مورد استفاده است .اگرچه مورفین معموالً برای درد توصیه میشود ،میتوان بدون هیچ خطری
برای رفع احساس تنگی نفس نیز از آن استفاده کرد.
•رسفه را هم میتوان با مورفین تسکین داد.
•اضطراب میتواند شایع باشد؛ داروهایی که برای کمک به رفع این عالمت بیامری استفاده میشود ،لورازپام و میدازوالم است.
•احساس بیقراری ممکن است درصورت داشنت تب رخ دهد که میتوان با استفاده از پاراستامول آن را کنرتل کرد.
متام داروها بهطور مرتب و هنگام نیاز تجویز میشود .درصورت نیاز داروها ازطریق تزریق وریدی یا زیرپوستی به بیامر داده میشود.
کووید ۱۹-در جدیترین موارد میتواند بهشدت بر ریهها تأثیر بگذارد و فعالیت عادی آنها را متوقف کند .در این موارد ممکن است از دستگاه
تنفس مصنوعی برای وارد کردن هوا به ریهها و خارج کردن هوا از آنها استفاده شود تا در نفسکشیدن به بیامر کمک کند .ممکن است الزم باشد
چندین روز از دستگاه تنفس مصنوعی استفاده شود تا وقتی ریهها دوباره بتوانند بهخوبی کار کنند.

تصمیمگیریها
ممکن است الزم باشد تی مهای پزشکی دربارهی م راقبتی که عضو خانواده یا دوست شام دریافت م یکند ،رسیع اً تصمی مهای دشواری بگیرند،
مث الً تنفس مصنوعی چه زمانی رشوع شود یا اگر قلب از کار افتاد ،چه کاری انجام شود .اگر قب الً در این موارد با عضو خانواده یا دوستتان
صحبت کردهاید ،این موضوع را هم راه با نظ رات ایشان به اطالع تیم پزشکی برسانید .اگر در مورد مسئل های تردید دارید ،لطف اً موضوع را با
یکی از اعضای تیم پزشکی مطرح کنید .بسیاری از گف توگوها با پزشکان و پرستاران باید ب هصورت تلفنی انجام شود و ما درک م یکنیم که
انجام چنین کاری دشوار است .لطف اً مطمنئ شوید اطالعات درست متاس با شام را داشته باشیم و اگر مایلید در جریان وضعیت بیامر ق رار
داشته باشید ،لطف اً به کارکنان بخش اطالع دهید.
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چگونه میتوانم با بیامر ارتباط برقرار کنم؟
قوانین جداسازی سختگی ران های هم در خارج و هم در داخل بیامرستان وجود دارد ،و به این ترتیب ممکن است به شام اجازهی مالقات داده
نشود .درصورت م راجعه به بیامرستان ،باید تجهیزات محافظت شخصی (یا هامن  - PPEماسک صورت و غیره) بپوشید .درصورت امكان،
كاركنان بخش به شام کمک م یكنند متاس تلفنی یا ویدیویی برق رار كنید.

آیا میتوانم پشتیبانی بیشرتی دریافت کنم؟
ما درک م یکنیم که دوران دشواری است .ممکن است بخواهید در مورد احساسی که دارید صحبت کنید .لطف اً از یکی از کارکنان بخش
بخواهید تا با هریک از خدمات پشتیبانی زیر که در دسرتس شامست ،متاس بگیرد:

فهرست خدمات پشتیبانی محلی بیامرستان:
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