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 مقدمه

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

 زاست.بیماریبهداشتی و پیشگیری از مواجهه با عامل 

 ممکن است در صورتکننده ایمنی تضعیفکننده یا تنظیمواسطه مصرف داروهای به پسوریازیس افراد مبتال به بیماریاز طرفی 

م شدیدتری را تجربه کنند؛ لذا با توجه به اهمیت تداوم مصرف داروها برای کنترل بیماری و پیشگیری از ئعال ،ابتال به عفونت

 ها ضروری است.ها و باکتریایت نکات بهداشتی پیشگیرانه برای کاهش احتمال مواجهه با ویروسعود بیماری، رع

 

 هاتوصیه

کنید به نکات ذیل توجه کننده ایمنی استفاده میهستید و از داروهای تنظیم پسوریازیسدر صورتی که مبتال به 

 :فرمایید

 

  های پزشک پیشگیرانه بهداشتی قید شده توسط وزارت بهداشت و توصیهنکات شما نیز همچون سایر افراد جامعه باید

 :دقت رعایت کنیدمعالج را با 

o  .تا حد امکان در منزل بمانید 

o  .از افراد با عالئم عفونت تنفسی فاصله بگیرید 

o ونقل عمومی استفاده ننمایید.آمد نکنید و از وسایل حملوهای شلوغ و پرتردد رفتبه مکان 

o وسایل استفاده از های شلوغ مانند بیمارستان یا و حضور در محیط ضرورت خروج از منزل در صورت

متری از سایر افراد  3تا  1استفاده نمایید؛ ولی فاصله  (معمولیهای )مانند ماسک از ماسکونقل عمومی حمل

 را رعایت کنید.

o  اجبار و برحسب ضرورت از منزل خارج شده از ورود به منزل )در مواقعی که ممکن است به پسبالفاصله

ثانیه با آب و صابون بشویید یا ضدعفونی کنید؛ همچنین وسایل همراه  40مدت های خود را بهباشید( دست

ها را کنید؛ لباسکننده با پایه الکلی ضدعفونی خود مانند گوشی موبایل و دسته کیف را با مواد ضدعفونی

های خود را با آب و صابون بشویید یا ها مجدداً دستای قرار دهید و بعد از تعویض لباسدر مکان جداگانه

 ضدعفونی کنید.

۱ 
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o کننده های ضدعفونیهای دست حاوی اتانول یا محلولاز ژل ،در صورت در دسترس نبودن آب و صابون

 دست با پایه الکلی استفاده نمایید.

  و دست، حاوی ترکیباتی هستند که باعث تحریک  یهاکنندهیضدعفونو  هاصابونبسیاری از در نظر داشته باشید که

مانند شامپو و  میمالهای ندهیاز شو بهتر است ؛ لذاشوندیماگزما و پسوریازیس  خشکی پوست در بیماران مبتال به

 استفاده نمایید.کننده ی مرطوبهاشو، از کرمواستفاده کنید و پس از شست صابون بچه

 تواند منجر به خشکی که میدست  شوی مکرروجلوگیری از شست یبرا ،از منزل خارج شوید هستید که گر ناچارا

دستکش نایلونی به صورت  ،هانبودن آنوینیل و در صورت در دسترسیا  نیتریل یا التکس) از دستکش پوست شود،

 ها کاهش یابد.تا دفعات نیاز به شستن دست دیاستفاده کن (دوالیه

  ویروس علت ترس از ابتال به و به یدمصرف نمای ایشان طور کامل و طبق دستوررا به توسط پزشک داروهای تجویزشده

 نکنید. طعق بدون مشورت با پزشک معالج وجه داروهای خود راهیچبه ،منظور پیشگیری از ابتالکرونا و به

 دیابت دیگری مانند هایمراکز درمانی مشغول به کار هستید یا عالوه بر پسوریازیس به بیماری در صورتی که در ،

درمورد امکان ادامه درمان در شرایط موجود با  ،سال دارید 60مبتال هستید یا سن باالی  های قلبی و ریویبیماری

 .پزشک معالج خود در تماس باشید

  با رعایت نکات کامل بهداشتی  ولی عالمتی ندارید، ،ایدکروناویروس جدید در تماس بودهدر صورتی که با فرد مبتال به

در اتاق خود بمانید و عالئم خود را پایش کنید؛ این موضوع را به پزشک معالج اطالع دهید و تا زمانی که ایشان دستور 

 مصرف داروها را ادامه دهید. ،اندبه قطع مصرف داروها نداده

 د یا با رعایت نکات یمانند تب، سرفه و تنگی نفس ایجاد شد، حتماً و سریعاً با پزشک خود تماس بگیر اگر عالئمی

 د.یبهداشتی به مرکز درمانی مراجعه نمای

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

 دارو ی پسوریازیسزمان مصرف دارو و فرارسیدننفس سرفه و تنگی عالئم عفونت تنفسی مانند تب،  بروز در صورت ،

 ،درمان عفونت تنفسی منظوربهرا مصرف نکنید و مصرف آن را تا زمان تأیید پزشک معالج به تعویق بیندازید؛ همچنین 

 با رعایت نکات بهداشتی به مرکز درمانی مراجعه کنید. فوراً

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

ی درمورد مصرف داروهاشد، موضوع را به پزشک متخصص پوست خود اطالع دهید تا با توجه به شرایط شما 

 .و در صورت در دسترس نبودن ایشان داروهای پسوریازیس را ادامه ندهید گیری نمایندتصمیم پسوریازیس

۲ 
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  و مصرف  در جریان داروهای مصرفی شما برای پسوریازیس قرار گیرند نیز متخصص عفونیم است پزشک همچنین الز

  .داروهای کنترل عفونت تجویزشده توسط ایشان بالفاصله شروع شود

 دادن نتایج آزمایش یا تجویز مجدد 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 بخواهیدارو(، به مطب یا مرکز درمانی مراجعه نکن

۳ 


