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نمونه ای ازنقش بهورز و پیگیری های درمانی درکنترل ویروس کرونا

سماجت 
گاهی خوب است

یاسرعوفی
بهورزخانه بهداشت بدرانی
دانشکده  علوم پزشیک آبادان

بهورز و مامای تیم سالمت برای پیگیری وضعیت و حال عمومی خانم باردار »ص غ« و انجام مراقبت روتین به خانه وی 

مراجعه می کنند و متوجه وجود عالیم تنفسی مانند سرفه شدید، تب و تنگی نفس می شوند. چون به بیماری کرونا 

در این خانم باردار مشکوک می شوند، اقدام های اولیه در برخورد با شخص مشکوک به کرونا را انجام داده و به مادر 

و همسرخانم باردار آموزش های الزم را می دهند و توصیه و تشویق می کنند که برای انجام تست PCR اقدام کنند.

بعد از  چند روز، جواب تست این خانم باردار مثبت اعالم می شود که بالفاصله بهورز در منزل بیمار حاضر شده و با 

توجه به شدت یافتن عالیم تنفسی و در خطر بودن جان مادر به بیمارستان ارجاع می شود. همسر این خانم به دلیل 

وضعیت مالی نامناسب با این تصمیم مخالفت می کند اما بهورز با تالش بسیار وی را متقاعد می کند که چون جان 

همسرش در خطر است، همسرش را به بیمارستان ببرد. در پیگیری روز بعد اما مشخص می شود که مادر هنوز به 

بیمارستان مراجعه نکرده است.

در نتیجه ضمن اطالع به رئیس مرکز بهداشت شهرستان با اورژانس 115 هماهنگی های الزم انجام می شود و سرانجام 

مادر باردار به بیمارستان اعزام می شود.

در بیمارستان پس از انجام آزمایش های مربوط، پزشک دستور به انجام هرچه سریع تر سی تی اسکن   می دهد که 

چون دستگاه بیمارستان خراب بوده و بیمار باید به بیمارستان طالقانی آبادان اعزام می شده، همسرش دوباره مخالفت 

کرده و برای ترخیص بیمار اقدام می کند. این بار هم بهورز روستا خبردار می شود و خارج از وقت اداری ماجرا را پیگیری 

می کند تا مادر به آبادان اعزام و اسکن ریه و سایر بررسی ها روی وی انجام شود.

بعد از اسکن مشخص می شود که ریه بیماردرگیری نداشته و پزشک اجازه دستور برگشت بیمار را به بیمارستان مبدا 

صادر می کند. 

چند روز بعد و پس از طی شدن مراحل درمان، بهورز، روند ترخیص بیمار را پیگیری می کند و با حال نسبتاً خوب به 

به این موضوع امتیازدهید )1تا100(. کدموضوع 10841  

پیامک 3000727310001. نحوه امتیازدهی: امتیازــ
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خانه برمی گردد. گفتنی است که  مراقبت های 

بیمار  بهبود  از  کامل  اطمینان  زمــان  تا  بعدی 

توسط بهورز انجام می شود. 


