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Koronavírusos beteg otthoni ápolásával kapcsolatos teendők

1. Folyamatos kapcsolattartás:

A felügyelet alatt álló beteg állapotáról folyamatosantájékoáassa telefonon keresáül a beteg
háziorvosát. Hirlelen állapotromlás esetén értesítse a mentőkeí (112) - segítségkéréskor
mindig hívja fel a figyelmet, hogy a betegnek koronavírus fertőzése van. Amennyiben saját
gépjárművel utaznak kőrhéaba, az autőban lehetőleg csak a beteg, illetve az őt ápoIő szemóly
tartózkodjon.
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lJ?2. Elkülönítés:

A fertőzött beteg szigorúan maradjon otthon! Ne fogadjon látogatókat, lehetőlegcsakaz őt
ápoló családtag ga| éintkezzen!

Legyen külön szobája, annak ajtaja legyen csukva, a szoba legyen jől szellőztethető (a hideg,
párás levegő csökkenti a légszomj &zését). Amikor a beteg kilép a szobábőI, viseljen
szájmaszkot. Köhögés, tüsszentés esetén mind a beteg, mind az ápolást végző törekedjen a
helyes technikara.

Lehetőleg legyen
sorrendet, hogy a

külön fiirdőszobája és WC-je,
családban ki mikor használja

de ha ez nem megoldható, állítsanak
a közös helyiségeket. A beteg legyen
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utolsÓ, utána alapos fertőtlenítés szükséges. A WC használataután, azclblítés előtt a WC-tetőt
hajtsa le. Amennyiben a fiirdőszobában vaíl szellőztető rendszer telepítve, kapcsolja be.
A beteg a salát szobájában fogyassza el az ételét.

3. A beteg használati tárgyainak elkülönítése: íOlt§ít
A betegnek le gyen saját tány érla, evőeszközei, tönilkö zője, kéztörlőj e, ágyneműj e.

HasznáIat után minden tényért, poharat, bögrét, evőeszközt alaposan el kell mosogatni. Ha
rendelkezésre á11, mosogatógép használata javasolt ezek mosogatására és szárításara. Ha
nincs, meleg vizes és mosogatószeres-hypos kézi mosogatás (gumikeszty.tíben!) és alapos
törlés, egy külön, mások által nem hasznáIt konyharuhával. A konyharuhát is a beteg
síob áj áb an kel 1 tartani.

Minden szeírnyes rrűaneműt, ágyneműt, törölközőket, konyharuhákat legalább 60oC-on, más
szennyesétől elkülönítetten kell kimosni, normál mosószerrel. A szárttás a ruhanemű által
elbírható legmagasabb hőfokon történjen. A kimosott textíliákat, amennyiben lehetséges
vasalja le.

4. Ápolást végzővédelme:

Saját védelmének érdekében az ápolő személy használjon maszkot, hordjon kesztyűt, mosson
renclszeresen kezet és íbrdítson gondot a beteg által érintett tárgyak. felületek (pl. kilincs.
kapcsolÓgombok) tbrtőtlenítésére, A ferlőtlenítés 0,l%o-os hypo-s (10 liter víz I0 ml hypo)
folyadékkal történjen. Az ápolási feladatok ellátása közben törekedjen min. 1 méteres
távolság megtartására a betegtől.

Az egyéni védőíblszerelés eltávolítása során elsőként a kesztyűket vegye le és dobja ki, majd
azonnal mossa meg kezét szappannal és vizzel vagy használjon alkoholalapú kézfertőtlenítőt.
Ezt követően távolítsa el és dobja kt az arcmaszkot, maid ismételten azonnal mossa meg kezét
szappannal és vízzel vagy használjon alkoholalapú kézferlőtlenítőt. A levett kesztyűt és
arcmaszkot NE használja újra! Amennyiben mosható textilmaszkot viselt, azt minimum
60oC-on mossa ki, majd vasalja le.

Kézmosás/kézfertőtlenítés lépései:
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_lun5. Hulladékok kezelése:

A beteg szobájában ajánlott egy külön, műanyag zsáhkal bélelt szemetes tarolót elhelyezni.
Minden olyan hulladékot vagy szemetet, beleértve a hasztált papír zsebkendőt vagy oíT-

szájmaszkot, amellyel a beteg érintkezett, műanyag szemetes zsáI<ba kell dobni és a zsákot
Iezánni, amikor megtelt. A műanyag szemetes zsékot egy második szemetes zsákba kell tenni,
amit szintén le kell zámL Ezt a szemetes zsákoí lehet a szokásos módon kidobni. utána
azonnal mosson kezet.

6. A beteg egészségi állapotának követése:

A betegség leggyakoribb tünetei a következők: magas láz,
fejfáj ás, szapora szívdobogás.

Az iipolás sorairi az alábbi ór,tólie ket kell n,vorrron l<ijr.etni:

OqpH,öl§
rossz közérzet, száraz köhögés,

. testhőmérséklet
o Naponta kétszer mérjen Iéaat és jegyezze fel az értékeket. Amennyiben

lázcsillapítás sziikséges metamizol (Algopyrin) vagy paracetamol hatóanyagú
készítmény hasznáIata javasolt, sztikség esetén 4 óranként adagolva.

. |égzésszálrrt

. pulzus

. a vizelet napi mennyisége

. fogyasztott folyadék mennyisége

. a beteg által bevett gyógyszerek

Veszél}zhelyzetet j elző ttinetek:

. A légszomj és annali íbkozótlírsa: Szánrol|a trreg" lrányszof vesz Levegőt a beteg e_{l,

perc alattl Az egészsógcs t'elirr.itt légzésszánra 12-20iperc. 20irrrin. 1élett mérjürnk lázatl
A tl,r,u.galot-tlban toliozódó légszornj. a lélLiletes. kirpltotlti légr,ótcl tinl,cgetil légzési
elégtelenségr:e uta1|

. A pulzussziim alirkulástr: Szálnoljir rrreg a bete_9 pulztlssziinrirt. ire lriiitteltrré1 a nornrlll
tartolllánv 60-90irnirl. közijtt vatl. A lázcsillapítiis csiikkcrrti ;r szapora szír,,r,erés és it
1ógszonrj érzését. A tartósan 90/rnin. t-eletti pulzusszánr is az állapot súrl,vosbodásiira
rttirl.
'l'Lrclrli kell, lrog1, ll gl,erlrrekek légzés- és pLtlzr_lssztttna magasalrb. ígl,p[. az l__5 ér,,

kijzijtti egészsóges g},ctlnek átiirgos légzésszárna 25/perc. pulzussziltna 10O/perc,

A pulzusszámot a vérnyomásmérő kijelzi. Kétség esetén kérjünk segítséget telefonon a

ház iorvo stól/gyermekorvo stó1 !

. Nlér.ie meg cis nap|őzza tor,ábbá a bcteg által napclnta e lf'ogl,asztott
lbly,,aclélirrretlnl,iséget és a vizelet mennyiségét. Fi;r a betegnel< 24 órlirl keresztül nincs
vizelete. tén,u-egető r,eseelégteler-rség gvaniria rlertil tbl, siir_sijs orr,osi konzrrltáciti
szr-ikséges I

" sürgősen hívjon mentőt, lla az alábbiakat észleli: hideg, nyirkos, márványozott
bőr, újonnan jelentkező zavartság, felülési nehézség, lila ajkak és arc, vérköpés, a
nyak merevedésével kísért, nyomásra el nem halványuló bőrpír!
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Étrendi ós mozgásterápiás tanácsok betegség idején

t. §tl,tndi taniicstlk

Betegség, különösen lázas állapot idején a szeryezetnek tobb tápanyagra,

anyagra és íblyadékía van szüksége.

yOlt§
vitaminra, ásványi

A laz fennállásakor a folyadékpótlása törekedjünk elsősorban. Fogyasszunk 8-10 pohár

folyadékot, - elosáva a nap folyamán-, amely lehet ásványvíz, tea, gyümölcs- és zöldséglé,
tejes ital, leves.

Folyadékpótlás mellett fontos a megfelelő táplálkozál hiszen a betegség leküzdése
energiaigényes folyamat. Az étrend megfelelő tápanyaglartalma segíthet az általános
állapotromlás elkerülésében, a j obb közér zet kialakításában.

A beteg étvágya csökkenhet betegség fennállásakor. Egyszerre nagyobb mennyiségű ételt
nem tud elfogyasáani, ezért kínáljuk kis adagokkal naponta többször, akár 2-3 óránként,
folyadékpótlás mellett.

A javasolt étrend energiában, fehérjében, ásványi anyagokban, vitaminokban gazdag legyen.
Válasszuk a keményítőben bővelkedő élelmiszereket (tésztafelék, kenyérfélék) és a
fehérjében gazdag tejtermékeket (tej, joghurt, kefir, tejszín, tejftil sajt, túró), húsfeléket
(felvágottak, szárttyasok), halakat, tojást. A megemelkedett vitamin és ásvtínyi anyag
szükségletet friss gyümölcsökkel, zöldségekkel, gyümölcs turmixszal, gyümölcs és

zöldséglevekkel, zöldséglevesekkel, főzelékfélékkel fedezhetjük. Részesítsiik előnyben a
körrrryen emésáhető, kímélő ételeket. Kerüljük a zsíros, olajban sült, fiiszeres-csípős ételeket.

Az áIlapot javulásával, a betegség megszűnésével fokozatosan visszatérhetiink megszokott
étkezésünkhöz.

Mintaétrend

Regqeli:

o zöldfiíszerestúrókrém
o Félbarna kenyér
o paradicsom

. Gyiimölcstea

Ebéd:

o Tejszínes brokkoli krémleves, pirított zsemlekockával
o steflánia vagdalt
o sajtos brrrgonyapüré
o Gyiimölcssaláta
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Yclcsoru:

Húspástétomos meleg szendvics
Paprika

. citromos tea

Mintaétrendben található ételeket
vajjal vagy speciális gyógyászati
leromlott tápláltsági állapot miatt.

2. 'I'estnrozgás

A megfelelő étrend mellett érdemes figyelmet lordítani az erőnlét megőrzésére is. Az
otthonában történő elkülönítést a beteg szetvezett gyógytorna foglalkozások miatt sem
szakíthatja meg, azonban otthon is folytathatja a rehabilitációt.

Ehhez nyújtanak segítséget a Petz Aladár Megyei Oktató Kőrház gyógytornászai áItaI
összeállított, akőtl^áz honlapján elérhető gerinc-, nyak-váll-, térd-, csípő tolna, és ágyban is
végezhető átmozgatő gyakorlatok videói.

Koronavírusos betegek számáta ajánlott 1égzőtorna elvégzése is, melyhez segítsóg szintén a
kő;Ílaz honlapj án talrálhatő .

Kérjük, a légzőtornát legalább naponta kétszer végezze el, lehetőség szerint nyitott ablakok
mellett, vagy alapos szellőztetés után.

Videók elérése: www,petz.gyor.hu)S zolgáItatások)Rehabilitációs gyakorlatok otthonra

Link:lr ttp://r.vlvrv.petz. gytlr,,lrLr/rehab2?íbclid: tlvAR l*LJo8 gKnOii7 i5 6tIVB tJ Yrrnt:lv6rlr V kN_
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Mielőbbi gyógyulást kívánunk!

Győr, 2a2}.a4.17.

csordás Adrienn
ápolási igazgatő

a

o

dúsíthatjuk tejtermékekkel (tejszín, tejfol, sajt), tojással,
célra szént tápszenel a megnövekedett szükséglet és a
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