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 مقدمه

های بهداشتی و ترین و مؤثرترین اقدام برای همه افراد انجام مراقبتمهم ،با توجه به شیوع بیماری کرونا در سراسر کشور ،در شرایط کنونی

 ست.ا زاپیشگیری از مواجهه با عامل بیماری

افراد  رینسبت به سا ،و متوترکسات نیوپری، آزاتمانند پردنیزولون یمنیاسیستم  کنندهفیتضعداروهای و سایر  بیافراد تحت درمان با روفان

و آتا آره آلوپشیا درمانبا توجه به اهمیت تداوم مصرف داروها برای به همین دلیل و . مستعد ابتال به عفونت باشند ترشیممکن است ب

 ها ضروری است.ها و باکتری، رعایت نکات بهداشتی پیشگیرانه برای کاهش احتمال مواجهه با ویروسمجدد آنپیشگیری از عود 

 هاتوصیه

 زیرکنید به نکات کننده ایمنی استفاده میتنظیمخوراکی هستید و از داروهای آتا آرهآلوپشیا در صورتی که مبتال به 

 :فرماییدبتوجه 

  های پزشک معالج را با شده توسط وزارت بهداشت و توصیه قیدهمچون سایر افراد جامعه باید نکات پیشگیرانه بهداشتی شما نیز

 دقت رعایت کنید: 

o  دیبمانتا حد امکان در منزل.  

o دیاز افراد با عالئم عفونت تنفسی فاصله بگیر.  

o ونقل عمومی استفاده ننماییدآمد نکنید و از وسایل حملورفت ترددهای شلوغ و پرمکان به. 

o کنیداز سایر افراد رعایت را متری  3تا  1فاصله و  نماییداز ماسک استفاده  ،در صورت ضرورت خروج از منزل. 

o  های اجبار و برحسب ضرورت از منزل خارج شده باشید( دستورود به منزل )در مواقعی که ممکن است بهبالفاصله بعد از

 ،همچنین .ضدعفونی کنیدثانیه با الکل  20مدت حداقل بهثانیه با آب و صابون بشویید یا  40مدت بهحداقل خود را 

ها را در مکان لباس .دیکن با پایه الکلی ضدعفونیکننده وسایل همراه خود مانند موبایل و کیف را با مواد ضدعفونی

 .بشویید یا ضدعفونی کنیدبا آب و صابون های خود را ها مجدداً دستای قرار دهید و بعد از تعویض لباسجداگانه

o د.یهای خود دست نزنبه صورت، دهان و چشم چیزی نخورید و ها،کردن دستوشو یا ضدعفونیقبل از شست 
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  طعق بدون مشورت با پزشک معالج وجه داروهای خود راهیچبه و یدنمایطور کامل و طبق دستور مصرف ویزشده را بهداروهای تج 

 .نکنید

 منزلدر با رعایت نکات کامل بهداشتی  ولی عالمتی ندارید، ایددر صورتی که با فرد مبتال به کروناویروس جدید در تماس بوده 

 ،انداین موضوع را به پزشک معالج اطالع دهید و تا زمانی که ایشان دستور به قطع مصرف ندادهانید و عالئم خود را پایش کنید؛ بم

 داروها را ادامه دهید.

 د یا با رعایت نکات بهداشتی به یاگر عالئمی مانند تب، سرفه و تنگی نفس ایجاد شد، حتماً و سریعاً با پزشک خود تماس بگیر

 د.یکز درمانی مراجعه نمایمر

  در صورت بروز عالئم عفونت تنفسی مانند تب، سرفه و تنگی نفس، روفانیب را مصرف نکنید و مصرف آن را تا زمان تأیید پزشک

 درمان عفونت تنفسی با رعایت نکات بهداشتی به مرکز درمانی مراجعه کنید. منظوربهمعالج به تعویق بیندازید؛ همچنین 

 علت وجود عالئم تنفسی به مرکز درمانی مراجعه کردید و ابتال به کروناویروس جدید تشخیص داده شد، موضوع در صورتی که به

در  .گیری نمایندتصمیمداروی روفانیب را به پزشک متخصص پوست خود اطالع دهید تا با توجه به شرایط شما درمورد مصرف 

 را ادامه ندهید.انیب ی روفصورت در دسترس نبودن ایشان دارو

   قرار گیرند و  روفانیبداروی از جمله داروهای مصرفی شما سابقه همچنین الزم است پزشک متخصص عفونی نیز در جریان

 مصرف داروهای کنترل عفونت تجویزشده توسط ایشان بالفاصله شروع شود.

 به عهده پزشک معالج است در مورد قطع یا ادامه درماننهایی گیری در نظر داشته باشید که تصمیم. 

 به مطب  ،دادن نتایج آزمایش یا تجویز مجدد دارو(در مرکز درمانی نیست )مانند نشان شماکه نیاز به حضور  قعیدر مواطور کلی به

 د که این کار را انجام دهد.ید و از فرد دیگری بخواهییا مرکز درمانی مراجعه نکن
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