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19تیم توانبخشی بیماران کووید 

icuنقش پر رنگ در : فیزیوتراپ• , post icu

و پس از ترخیصpost icuنقش پر رنگ در  :کاردرمانگر•



در دوران اپیدمي كروناتوانبخشی نقش 

آن پس از و زمان بستري در بررسي وضعیت جسماني و رواني فعلي فرد یا افراد•

(فیزیوتراپ و کاردرمان)

توسط ( جسمي و رواني ) طراحي  برنامه هاي درماني الزم در دوران بستري •

فیزیوتراپیست و کاردرمانگر

رترخیص توسط کاردرمانگپیگیري زمینه هاي عملكرد روزمره و شغلي افراد پس از •



19مبتال به كوویدمكان هاي ممكن براي توانبخشي بیماران 

ICU , POST ICU: هابیمارستان •

(REHABILITATION CENTER)توانبخشيمراكز •

(AT HOME) منزل در •



19-بیماران كویدبا تمهیدات اولیه در مواجه 

درمانگر و پرهیز از تماس های پوشیدن تجهیزات حفاظتي توسط •

غیرضروری

اخذ اطالعات الزم درخصوص وضعیت فعلی بیمار از طریق سواالت •

(بیماربدن گرفتن دماي ) غربالگري و تست های سالمت مربوطه 



GOLDEN TIME FOR REHABILITATION

ها پس از اگرچه توانبخشی از بدو بستری بیمار در بیمارستان تا ماه•

مفید واقع شود با اینحال 19-بهبودی میتواند برای بیماران با کووید

رات اثكه بیماري مداخالت توانبخشي زمانیست زمان براي مهمترین 

باشد و جاي گذاشته را بر خود روحي جسمي و مخرب احتمالي 

.باعث اختالل در عملکرد و زندگی فرد گردیده باشد



SYMPTOMS OF COVID-19  RELATED TO 
REHABILITATION IN

HOSPITALIZED PATIENTS IN ICU & POST ICU

تنگي نفس، وجود ترشحات ریوي: عالئم تنفسي•

ي خستگي، سستي و كرختي، اختالالت راه رفتن، سردرد و سرگیجه، درد ها: عالئم نورولوژیك •

عضالني

هوشیاري، اختالالت شناختي، كاهش سطح PTSDاضطراب، افسردگي : عالئم روحي رواني•

(اجتماعی ، فرهنگی، اقتصادی؛ شغلی : ) اختالالت کاری و شغلی•



REHABILITATION IN HOSPITAL FOR 
PATIENTS

:  اقدامات الزم جهت تخلیه ترشحات ریوي•

هم side lineمي باشد اما proneبهترین وضعیت در حالت (: positioning)تخلیه وضعیتی •

.مفید است

تمرینات تحرک قفسه سینه •

متناوب و ریتمیك بر روي قفسه سینه و گاهي بین دو كتف(: clapping massage)پرکاشن –•

فشردن و لرزاندن قفسه سینه در فاز بازدم: (vibration) ویبرشن -•



REHABILITATION IN HOSPITAL
FOR PATIENTS

توانبخشي تنفسي •

ه سمت باال حین دم عمیق حتما باید شکم ب: تقویت عضالت شكمي و تنفس دیافراگمي 

زه که هر اندا. حرکت کند تا حجم ریه کامال باز شود و به ریتم تنفس فرد کمک شود

بیمار بتواند دم خود را نگه دارد باید بازدمی به اندازه دو برابر آن را انجام دهد، 

ثانیه انجام دهد تا ریه ۴ثانیه دم را نگه داشت باید بازدم را در ۲یعنی اگر برای 

۵انجام این فرایند سه تا چهار نوبت در روز و هر بار بین . کامال از هوا خالی شود

ام شود نکته مهم این است که باید بین این کار وقفه انج. بار می تواند انجام شود۷تا 

.و تند تند دم و بازدم انجام ندهند



REHABILITATION IN HOSPITAL
FOR PATIENTS

سایر روش های توانبخشی تنفسی•

(راه رفتن، قدم زدن تند، تردمیل) تمرینات هوازی -

اموزش وضعیت قامتی صحیح-

(بازدم)تنفس لب غنچه ای -



REHABILITATION IN HOSPITAL
FOR PATIENTS

توانبخشي حركتي•

( :bed mobility)تحركات در زمان بستري 

.1positioning :جلوگیري از زخم بستر.

.2early mobilization : و لي از خشكي مفصجلوگیری از آمبولی احتمالی پس از بی حرکتی، جلوگیري

کاهش یافتن دامنه حرکتی

کاهش سردرد ، کاهش درد های عضالنی: ماساژ3.

کاهش سستی و کرختی: تحریکات حسی4.

.5Transfer :آموزش نحوه صحیح ترانسفر

(unstable walking) راه رفتن بي ثبات کمک به اصالح 6.



REHABILITATION IN HOSPITALS FOR 
PATIENTS

مدیریت خستگي و ذخیره انرژي•

دادن استراحت به بیمار در فواصل تمرینات-

انجام دادن تمرینات در ساعات مناسبي از شبانه روز-

آموزش تكنیك هاي ریلكسیشن-



REHABILITATION IN HOSPITAL

توانبخشي رواني •

(استفاده از فضاي مجازي) افزایش مهارت هاي ارتباطي 1.

(استفاده از همراهان و كادر درمان ) حفظ روابط اجتماعي 2.

(استفاده از برنامه هاي انگیزشي)جلوگیري از استرس و افسردگي 3.



NECESSITYTELE REHABILITATION

جلوگیري از انتقال سریع ویروس كرونا•

حفظ فواصل فیزیكي•

در دسترس بودن و راحت تر بودن این سبك از درمان•



REHABILITATION  AT HOME FOR PATIENTS 
WITH COVID19

تهیه فیلم هاي آموزشي و كتابچه هاي راهنما•

تغذیه مناسب و استفاده از برنامه هاي رژیمي•

استراحت و خواب كافي•

عدم استعمال دخانیات•



REHABILITATION  IN POST ICU AT HOME 
FOR PATIENTS WITH COVID19

آیروبیك، شنا، یوگا، بدنسازي با شدت كم: استمرار تمرینات تنفسي و تمرینات جسماني•

انجام تست هاي روانشناختي و مالقات با روانشناس و روانپزشك در صورت لزوم•

ترانسفر، لباس پوشیدن، اجابت مزاج ، استحمام، اوقات) ADLروزمره كنترل نحوه انجام فعالیت هاي •

(فراغت 

•IADL (Banking, shopping)



CHIEF ROLE OF OCCUPATIONAL THERAPY

ال از جمله بیماران مبتهمه بیماران رسالت اصلي كاردرماني براي •

لي بازگشت آنان به زندگي و فعالیت هاي روزمره و شغ19به كووید

بتال خود مي باشد و تمامي اقدامات توانبخشي انجام گرفته در حین ا

.و پس از آن با هدف نیل به این مهم انجام مي گیرد


