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  (COVID-19) 2019 ويروس کرونابیماري شیوع  درراهنمايي براي افراد مبتال به ديابت 

شود( به عنوان علت ابتال به  یم واناتیانسان و ح یماریکه باعث ب یاختصاص یروسی)و دیجد ویروس کرونا، 2019در اواخر سال 

 جهیو در نت افتیگسترش  تشخیص به سرعتمشخص شد. پس از  نیچ یدر استان هوب یدر ووهان، شهر هیذات الر یها یماریب

 نی. درک اذاشتگ ریدر همه قاره ها تأث باًیآن در سطح جهان و تقر عیسر رشگست بر ،نیدر سراسر چ ریهمه گ یماریباین   وعیش

 هنوز در حال تحول است.ویروس کرونا جدید 

 رند؟یگ یقرار م ریچگونه مردم تحت تأث

آن از آغاز شده است(، اما انتقال  یوحش واناتیاز مصرف ح نیدر چ ادی)به احتمال ز ابدیآلوده گسترش  واناتیتواند از ح یم روسیو

عطسه از دهان  ایآلوده که هنگام صحبت، سرفه  یهوا ذرات قی، از طرگرید یتنفس یماریممکن است. مانند هر ب زیانسان به انسان ن

زنده بماند )بسته به سطح و  ستیز طیتواند از چند ساعت تا چند روز در مح یم روسیو نیشود. ا ی، پخش مشدهافراد آلوده خارج 

محلول های با  طیدر مح روسیو نی. اموجب انتقال آن می شود ینیب ایو سپس دهان  لوده( و لمس کردن سطوح آیطیمح طیشرا

 الکلی از بین می رود.

 ؟شدت عفونت چگونه است

اکثر موارد ابتال در زنده مانده اند.  یماریب نیبه ا انمبتالی از ٪98است و حدود  فیخف یماریب ایناست که معموالً  نیخوب ا خبر

از موارد  برخی. یابند بهبود خانه در توانند می افراد و( دهند می نشان را آنفلوانزا عالیم حداقل فقط) است خفیف( ٪80 بیشتر از )

 یعالمت چیاز افراد ه یمبتال شوند. برخنوع حاد آن  به است ممکن( ٪5از آنها )حدود  یکمهستند و تعداد  دشدی( ٪14)حدود 

 ای هیمانند ذات الر یتواند منجر به مشکالت جد یم COVID-19، گریدارند. اما در افراد د یسرماخوردگ فیفقط عالئم خف ایندارند، 

، یعروق یقلب یماریبه ب انیسالمندان، مبتال ژهیدارند، به و یگرید یالمتکه مشکالت س یدر افراد شتریمسئله ب نیمرگ شود. ا یحت

 . ، متداول استو فشار خون باال دارند هیمزمن ر یماریب
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مانند  قاًی)دق یجد یماریتوانند ب یم روسیپرخطر هستند که در صورت ابتال به و یاز جمله دسته ها ابتیبه د انیمبتال

 آنفوالنزا( داشته باشند.

 ست؟یچ بیماری یعالئم احتمال

و درد عضالت داشته باشند. مشکالت  ی(، احساس خستگینفس )مشکل تنفس یتوانند تب، سرفه، تنگ یم COVID-19به   انیمبتال

شود. عالئم معموالً چند روز پس از  یپنومون جادیها اثر بگذارد و باعث ا هیر یافتد که عفونت رو یاتفاق م یمربوط به تنفس هنگام

از افراد  یشود. اما در بعض یروز پس از مواجهه مشاهده م 7تا  3 باً یموارد تقر شتریبدر شود که  یم عشرو روسیآلوده شدن فرد به و

 طول بکشد. شتریب روز( 14تا  یممکن است بروز عالئم )حت

 د؟یانجام ده یوجود دارد چه کار یاگر احتمال آلودگ

شدن  ماریروز قبل از ب 14باشد )اگر آنها  COVID-19دچار تب شده و ممکن است در معرض  یمشکل تنفس ایبا سرفه  یفرد اگر

مشاوره با  یبرا دیبا داشته است( روسیبوده اند که احتماالً و یدر اطراف فرد نکهیا ایکرده اند، به آنجا سفر  ایکرده  یزندگ نیدر چ

و  گریبه افراد د یماریب تا، مراجعه نکنیدخود  بیمارستان شهرسریعا به بهتر است . ردیپرستار خود تماس بگ ایپزشک 

در این مواقع به جای اینکه شما در نوبت قرار بگیرید و به ترتیب ویزیت شوید، ویزیت توسط  ،شودنانتقال داده  لیوسا

 .ه اولویت انجام می شودب یپرسنل پزشک

در جایی دور از افراد ممکن است آنها را  ی. کادر پزشکدنماسک بپوش دی، بادنبرو مارستانیب ای کینیشود به کل هیتوص آن هااگر به 

 روسیدهد و یگلو نشان م ای ینیگرفته شده از ب عاتی. نمونه مامعاینه کنندمناسب  یمنیبا ا آن ها را تا بتواننددیگر به انتظار بگذارند 

 اریتعداد بس است، فقط فیموارد خف شتریانجام نشده است  اما از آنجا که ب یماریب نیا یبرا ی. تاکنون درمان خاصریخ ایوجود دارد 

ویروس بیشتر شیوع  برای اینکه هستند. هرچند الزم است  مارستانیدر ب یمجبور به بستر یتیحما یمراقبت ها یاز افراد برا یکم

  .شونددر چند هفته ایزوله و  ییکه با آنها در تماس بوده اند شناسا یگریموارد و افراد د نیا پیدا نکند،

 



 

3 
 

 

 ؟در خانه بمانید چه کاری باید انجام دهیددرصورتیکه به شما توصیه شود 

و کنترل عفونت انجام دهند.  یریشگیپ جهترا  یمانند، اقدامات مناسب یافراد مبتال که در خانه م یبرا دیو خانواده با مارانیب

در بیمارستان  عیسر یکه ممکن است بستر ینیو نظارت بر وخامت بال گرانیاز انتقال به د یریبر جلوگ دیبا یمارانیب نیچن تیریمد

 . متمرکز شود ،داشته باشد را به دنبال

در صورت عدم امکان،  ایبمانند و  یگریدر اتاق د دیخانواده با ی، اعضارندیمناسب قرار بگ هیاتاق منفرد با تهو کیدر  دیمبتال با راداف

دست  یبهداشت یتخت جداگانه( و مراقبت ها کیدر  دنیرا حفظ کنند )به عنوان مثال، خواب ماریمتر از فرد ب 1فاصله حداقل 

 . دیانجام ده افورآنها را  طیمح ای مارانیو آب( پس از هر نوع تماس با ب بون)شستن دست ها با صا

موارد در دسترس  نی. اگر ادیخشک کردن آنها استفاده کن یمصرف برا کباری یکاغذ یهنگام شستن دست، بهتر است از حوله ها

ماسک  دی، بایترشحات تنفس کنترل ی. برادیکن ضیشدن آنها را تعو سیاستفاده شود و هنگام خ زیتم یحوله هاباید از ، ستین

 شود.  دهیو تا حد ممکن پوش دهقرار داده ش ماریب اریدر اخت یپزشک

هنگام سرفه  ینیدهان و ب یعنی ،کنند را به شدت رعایت یبهداشت تنفس دیرا تحمل کنند با یتوانند ماسک پزشک یکه نم یافراد

 پوشانده شود.  رفمص کباری یدستمال کاغذ کیبا  دیعطسه با ای

 .هستند، بپوشاند ماریدر اتاق بمی که گاهنآنها را  ینیمحکم داشته باشند که دهان و ب یماسک پزشک دیبا نیهمچن نیمراقب

 انجام دهند؟اگر مبتالیان به دیابت به ویروس کرونا مبتال شوند، چه کاری باید 

انجام دهند، به عنوان  دیبا یکنند که چه کار یزیبرنامه رابتال به ویروس کرونا  از شیهستند، پ ابتیکه مبتال به د یاست افراد بهتر

نظارت بر قند خون  یبرا یداروها و مواد مصرف یخود را در دست داشته و از منابع کاف یمثال شماره تلفن ارائه دهنده خدمات درمان

 یداروخانه محل بازبودنزمان  فقطنداشته باشند یا  رفتن رونیبه ب یازین یماریکه آنها در صورت ب ی، به طورباشنددر خانه برخوردار 

 . لینکار را انجام دهند
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 یبهبود جبران یبرا دیباشد. آنها با یماریب یدر طخود کنترل قند خون کاهش  دچارمبتال شوند، ممکن است  روسیاگر به و بیماران

 کنند. نیشود، تمر یم هیاسترس زا توص تیهر وضع یرا که برا "روزانه نیانقو"خود،  ابتید

( نی)خصوصاً انسولخود  یداروها یبرا نسخهمجدد  افتی، درکنترل کنند خود را قند خون چند بار بیماران باید روزانه در صورت ابتال 

 .رندیخود تماس بگارائه دهنده خدمات درمانی با و  دخود انجام دهن ییغذا میرژ ایو آنچه ممکن است الزم باشد در داروها 

 

 

 

 

 

 

 

 کرد؟ یریجلوگ یماریتوان از ب یچگونه م

 :روزمره انجام شود یاقدامات ساده و معقول در زندگ دیبا یماریاز ب یریجلوگ یبرا

 قرار گرفتن ، به خصوص قبل از خوردن غذا و بعد دیالکل استفاده کن هایاز محلول  ای دییمرتباً دستها را با صابون و آب بشو

 در معرض عموم )بیرون رفتن از خانه(

  ،دیبه اشتراک نگذار خود را و حوله وانیر، لوسایلغذا. 

 دیکناز وی دوری کند،  یعطسه م ای، سرفه است ماریبه وضوح ب ی. اگر کسدیکن یخوددار ماریبا افراد ب کیاز تماس نزد. 

 دیمطلع کن شرایط نیخود را از ا یو ارائه دهنده خدمات درمان گرانیو د دی، در خانه بماندیمبتال هست یاگر به عالئم تنفس. 

 قوانین روزانه بیمار برای مبتالیان به دیابت

 .آب کافی بنوشید 

 دیقند خون خود را کنترل کن. 

 دیخود را کنترل کنبدن  یدما. 

 کنترل کنید. زیخود نبدن ، کتون تزریق می کنید نیاگر انسول 

 دیخود را دنبال کن یبهداشت یمراقبت ها میت یها هیتوص 



 

5 
 

  دی. دستمال را در سطل پرتاب کندیج آرنج بپوشاننبا ک ایدستمال  کیو دهان را با  ینیسرفه، ب ایهنگام عطسه. 

 دیکن یمزرعه خوددار واناتیو ح یوحش واناتیاز تماس محافظت نشده با ح. 

 در هنگام حضور  یماسک پزشک دنیندارند، پوش یکه عالئم تنفس یافراد یکند برا یم هیتوص یسازمان بهداشت جهان

را  یاقدامات عموم ریسا تیماسک اهم دنیدارد. پوش وعیمنطقه ش نیدر ا COVID-19اگر  ی، حتستین یجامعه الزام

 شود. یرضروریغ یها نهیهزدهد و ممکن است منجر به مشکالت و  یاز عفونت کاهش نم یریجلوگ یبرا

 


