فيروس الكورونا :من المستشفى إلى المنزل -

C2H

دليل الرعاية المنزلية للمرضى المصابين بالكوفيد 19
ما الذي يجب على عمله أثناء وجودي في المنزل وفق خدمة C2H
أهال وسهال بكم في دليلنا الخاص بالعناية C2H

ستحتاج إلى تسجيل درجة حرارتك ونبضك ومستوى األكسجين
في دفتر يومية على األقل  3مرات في اليوم .وللقيام بذلك  ،سنقوم
بتزويدك بما يلي

إن خدمة  C2Hعبارة عن خدمة رعاية منزلية للمرضى المصابين
أو ممن يفترض إصابتهم بالكوفيد  .19ويتم تحويل المرضى إلى هذه
الخدمة من قبل مقدم االرعاية الصحية في المستشفى أو العيادة أو قسم
الطوارئ

جهاز قياس نسبة األكسجين في الدم
سماعة طبيب

:ويقوم بتوفير الرعاية فريق طبي يشمل

جهاز قياس ضغط الدم

ممرضات ممارسات

مقياس حرارة

منسقي الرعاية

ويجب عليك إعادة هذه األدوات عند انتهاء خدمة C2H

ممرضات

متى يجب علي االتصال لطلب المساعدة؟

مساعدو التمريض

اتصل على رقم  )615( 936-0336في أي وقت كان ليال أو نهارا،

أخصائيي العالج الطبيعي

في حال

أخصائيي العالج الوظيفي
حيث يقوم الفريق برعاية المريض في المنزل طوال فترة مرضه ويتم
تقديم خدمة ذات طابع شخصي لكي يحصل المريض على ما يحتاج
إليه في الوقت الالزم والطريقة المناسبة

ظهرت لديك أعراض حمى جديدة أ تفاقمت أعراضها
لم تستطع األكل أو الشرب
كانت لديك أسئلة حول أدويتك
كانت لديك أعراض أخرى مقلقة

ما الذي سيقوم به فريق الرعاية من أجلي؟
أين يمكنني الحصول على المزيد من المعلومات؟

سيقوم فريق الرعاية بعمل اآلتي

يمكنك زيارة موقعنا االلكتروني التالي

االتصال بك بشكل منتظم لالطمئنان عليك واالستفسار عن مؤشراتك
الحيوية الحيوية واألعراض التي تعاني منها

Vumc.orh/coronavirus/information-patients-andvisitors

زيارتك في المنزل لالطمئنان عليك
تقييم كيفية استخدامك لبرنامج التطبيب عن بعد )(telemedicine
وسوف تستمر العناية لمدة ال تقل عن  14يوم من بعد إجرائك الختبار
الكوفيد 19

أو يمكنك االتصال على الرقم الساخن الخاص بالكوفيد  19على رقم
 )833( 556-2476أوعلى رقم  ،)877( 857-2945سبعة أيام في
األسبوع من الساعة  10صباحا إلى  10مساءا
إذا كنت مهتما بالمشاركة في البحث الخاص بالكوفيد  ،19يمكنك زيارة
الموقع االلكتروني التالي
https://redcap.link/COVID-Recovery
615.322.5000
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يوميات خدمة

اتصل بنا على رقم )615( 936-0336 :إذا

C2H

افحص درجة حرارتك ،ومعدل ضربات القلب ،ومستوى األوكسجين ثالث
مرات يوميا .سجل النتائج أدناه
اكتب “نعم” إذا كان لديك ضيق في التنفس “ ،ال” إن لم يكن كذلك
وقم بتسجيل مستوى األلم لديك على مقياس من  0إلى 10
ال بوجد ألم على اإلطالق =  ،0أسوأ ألم تعرضت له على اإلطالق =10

التاريخ

درجة الحرارة

أصابتك حمى جديدة أو تفاقمت أعراض الحمى
انخفض مستوى األوكسجين لديك إلى أقل من 92٪
واجهت صعوبة بالتنفس
كانت لديك أية أسئلة أو قلق بخصوص صحتك

معدل ضربات القلب مستوى األوكسجين

ضيق في التنفس
)نعم أم ال(

مقياس األلم
مالحظات

)(0-10

