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99مرداد 

ارائه دهنده دکتر علیرضا عبدی

هیئت علمی دانشکده پرستاری و مامایی



فرایند یادگیری

یاپی، برنامه ریزی شده، منظم، مداوم، پفرایند یادگیری یک •
منطقی و علمی است که شامل دو بعد آموزش و فراگیری

.است

به رشد حاصل فرایند یادگیری تغییر رفتاری است که منجر•
در یادگیرنده می شود

این است،دانش، نگرش و مهارت پیامد یادگیری تغییر در •
تغییرات باید قابل اندازه گیری یا مشاهده باشد



اهمیت آموزش به بیمار

:آموزش به بیمار

و سالمتی بهبود وضعیتکمک به افراد برای یادگیری رفتارهای مرتبط با سالمتی برای 
استافزایش خود مراقبتی 



فرایند آموزش و فرایند پرستاری
فرایند آموزش فرایند پرستاری مراحل

سبک و آمادگی برای یادگیری ، نیازهای یادگیریبررسی 

یادگیری

و روانی بیمارانبررسی نیازهای فیزیکی بررسی

برای تحقق تغییر رفتار مورد نظربرنامه آموزشی  برنامه مراقبتی برای رفع نیازهای افراد برنامه ریزی

آموزش براساس روشهای آموزشیعملبکارگیری انجام اقدامات پرستاری به صورت رویه های استاندارد اجرا

تغییر رفتارتعیین تعیین نتایج فیزیکی و روانی ارزشیابی
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کروناعناوین در خصوص آموزش به بیمار مبتال به 

پاسخ به سواالت بیماران•

تغذیه•

فعالیت•

خواب و استراحت•



پاسخ به سواالت بیماران

ویروس چه بیماری ای است و عالئم آن چیست؟کرونا•

منتشر میشود؟کروناچگونه ویروس •

یماران در لیست افراد با خطر باال برای این بیماری هستم؟ افراد مسن، ب( بیمار)آیا من •
باال و اختالل فشارخونچاق، خونی،افراد، آسم، دیابت، کم COPDمزمن کلیوی، قلبی، 

سیستم ایمنی

گی شدیدتر شد؟ تب، سرفه خشک، اختالل تنفس، خستعالئممچه کاری انجام دهم اگر •
شدید، لرزش بدن، درد عضالنی، سردرد، زخم گلو، اختالل در حس بویایی و چشایی

•https://www.uptodate.com/contents/126678

https://www.uptodate.com/contents/126678


....ادامه

نفسی و اگر عالئم بیمار شدید شد، براساس پروتوکلهای موجود با رعایت ایزوالسیون ت•
استفاده از ماسک به مرکز درمانی مراجعه نماید 

یا در صورت عالئم خیلی شدید با فوریتهای پزشکی تماس بگیرد

در صورت عالئم خفیف در منزل بماند



....ادامه

ویروس چگونه انجام می شود؟کروناتست •



...ادامه

ویروس چگونه درمان می شود؟کرونا•

بیان درمانهای موجود برای عالئم شدید و خفیف•

تاکید بر ایزوالسیون در صورتی که در منزل است•

تاکید مبنی بر اینکه تا زمانی که تست منفی شود احتمال انتقال وجود دارد•

مصرف تاکید شود با توجه به ناشناخته بودن بیماری بدون مشورت پزشک هیچ دارویی•
نکند



...ادامه

قابل پیشگیری است؟کروناآیا ابتال به ویروس •

فعال واکسنی برای این بیماری وجود ندارد•

:برای حفاظت از خود و دیگران•

تندرعایت فاصله اجتماعی حداقل دو متر، به معنی دوری از افرادی که در خانه شما نیس•

دوری از مکانهای شلوغ•

تاکید بر پوشیدن ماسک•

تاکید بر شستن دست•

عدم تماس صورت با دست•

عدم رفتن به مسافرت•



...ادامه

در منزل دارند؟کروناچه اقدامی انجام دهیم اگر یک فرد مبتال به ویروس •

در یک اطاق مجزا باشد، حمام و محل -فرد مبتال دور از بقیه اعضای خانواده باشد•
غذاخوردن جداگانه داشته باشد

بهتر است حتی بیمار از حیوانات خانگی دور نگه داشته شود•

گر فرد ا. اگر بیمار در یک اتاق مشترک با دیگران است از ماسک پارچه ای استفاده کند•
تواند ماسک بزند دیگران باید ماسک داشته باشندنمیبیمار 

شستن مداوم دست•

و ملحفه هالباسهاتمیز نمودن مداوم •

...تمیز کردن مداوم وسایل بیمار مثل تلفن، کامپیوتر و •



...ادامه

دم و مبتال در ارتباط نزدیک بومبتالییچه کار باید بکنم اگر بنده احساس کردم با فرد •
شدم ولی عالئم زیادی ندارم؟

روز قرنطینه کند14باید در صورت امکان خود فرد خودش را به مدت •

رعایت فاصله حداقل دو متر با دیگران•

عالئم خود را پایش کند اگر عالئم شدید شد به پزشک مراجعه کند•



...ادامه

ویروس باشد چه کار بکند؟کرونااگر فردی حامله مبتال به •

زادبرای خود فرد و نوکرونابا توجه به ریسک باالی افراد حامله مبتال به ویروس •

.در هر شرایطی با عالئم خفیف نیز باید به پزشک مراجعه نماید•

•https://www.uptodate.com/contents/coronavirus-disease-2019-
covid-19-and-pregnancy-the-

basics?topicRef=126678&source=see_link

https://www.uptodate.com/contents/coronavirus-disease-2019-covid-19-and-pregnancy-the-basics?topicRef=126678&source=see_link


...ادامه

تطابق پیدا کنم؟کروناچگونه با استرس و اضطراب ناشی از •

سعی کنید مدتی به اخبار گوش ندهید•

ورزش منظم کنید و غذاهای سالم مصرف کنید•

که از آنها لذت می برید در منزل انجام دهیدفعالیتهایی•

در تماس باشید... با اعضای خانواده و دوستان صمیمی از طریق تلفن و•



...ادامه

بیشتر بدانم، چگونه این اطالعات را کسب کنم؟کرونااگر بخواهم در رابطه با •

معرفی سایتهای معتبر به بیماران •

190، 4030معرفی شماره تلفنهای معتبر برای تماس •



19-تغذیه در بیماران مبتال به کوید



....ادامه

75و پروتئین 2500تا 2000توصیه به مصرف کالری به میزان •
و نیم گرم بر 1کیلو کالری و 35تا 30گرم در روز یا 100تا 

.کیلوگرم در روز

WHOتوصیه های •
توصیه به مصرف غذاهای غیر فرآوری شده•

هبار در روز، بیشتر به صورت خام تا پخت5مصرف میوه و سبزی •

مصرف پروتئین بیشتر از حبوبات باشد•

تر از بار در هفته بیشتر نباشد و سعی شود بیش2تا 1گوشت قرمز •
و تخم مرغ به( به علت چربی کم( )ماهی و مرغ)سفید گوشتهای

عنوان جایگزین استفاده شود

مصرف غذاهای کم نمک و چربی و کم شکر•

مصرف چربی های غیر اشباع•





19کویدفعالیت و حرکت در بیماران 

:  توصیه دانشگاه جان هاپکینز•



• Present studies have shown that moderate intensity physical activity has positive 
enhancing effects on:

• immune system responses against viral respiratory infections 

• Following moderate intensity physical activity, increase in neutrophil and natural 
killer (NK) cell counts is detected and salivary IgA concentrations is enhanced 

• Moderate intensity physical activity increases stress hormones, which leads to 
reduction in excessive inflammation

• This leads to a boost in immunity against viral infections via a change in Th1/Th2 
cell responses

• Twenty to thirty percent reduction of upper respiratory tract infections is reported in 
individuals performing moderate levels of physical activity in their daily life

• prolonged high intensity physical activity leads to immunosuppression



یروسوکرونابرنامه ورزشی پیشنهادی برای بیمار مبتال 

انجام ورزش در منزل به جای مکانهای عمومی•

در صورتی که بیمار عالئم تنفسی شدید ندارد •

انجام ورزشهای با شدت و زمان متوسط مانند پیاده روی در دوره های ده دقیقه ای در •
روز

استفاده از وسایل ورزشی کششی•

تا در صورت عالئم درد عضالنی و پنومونی دارد توصیه شده است که از ورزش کردن•
بهبودی جلوگیری شود



...ادامه

و هم ریکاوریهم برای مدیتیشنو یوگاانجام •
:پیشنهاد شده استکروناپیشگیری از 

التهابیاثرات ضد •

اثر بر روی اختالالت روانی و استرس و اضطراب•

بهبود عملکرد سیستم ایمنی•





19-کویدخواب و استراحت در بیماران 






