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 COVID – 19مواجهه با  در مارانیب یدستورالعمل توانبخش

  و محدود کردن انجام  روسیکروناو یماریو مراقبت از ب یریشگیدر خصوص پ یابالغ یبا توجه به دستور العمل ها

ائه و  ار  دهیتا حد ممکن محدود گرد ییسرپا یمراکز توانبخش تیاورژانس الزم است تا فعال ریغ یاقدامات پزشک

ام  م،سیات ،ینخاع عاتیضا ،یبه سکته مغز المبت مارانیبه ب یحضور یفور ریو غ یضرور ریغ یخدمات توانبخش

 یماریب نیا یریکه دوره اوج واگ ندهیآ یهفته ها یط ژهیبه و یخاص و صعب العالج تا اطالع ثانو مارانیب گریاس و د

 یتانمارسیو ب یبستر یشده در بخش ها زیو تجو یضرور یوتراپیزیف یارائه خدمات درمان نیاست، لغو گردد. همچن

محافظ چشم و صورت، ماسک  لدیبار مصرف، ش کیو استفاده از گان  یبهداشت ینکات حفاظت یتمام تیبا رعا

N95 ردیو دستکش التکس و کاله صورت گ. 

 

 منجر به  یها یماریتحت حاد ب یدر دوره ها ژهیو مداومت انجام آن به و یانجام اقدامات توانبخش کهییآنجا از

 و مارانیخدمات به صورت آموزش و مشاوره به ب نیگردد که ارائه ا یم شنهادیاست، پ یالزم و ضرور یامر ،یناتوان

Telاز راه دور ) یتوانبخش یروش ها قیآنها از طر نیمراقب erehabi l i t at i onیمجاز ی( با استفاده از شبکه ها 

 تیمجوز فعال یتوسط کارشناسان مراکز معتبر و دارا یوزارت بهداشت و پاسخ ده دیمعتبر مورد تائ یسامانه ها ایو 

وزارت  دیهمکار و مورد تائ یدولت ریمردم نهاد غ یاز توان سازمان ها یبهره مند نیهمچن یتوانبخش ییسرپا

 .  ردیهماهنگ و استاندارد صورت گ یدر قالب ها بهداشت

 

 خاص و صعب العالج، موارد  مارانیب یبرا ژهیدوره به و نیدر ا یاز خدمات توانبخش مارانیب یمنظور بهره مند به

 گردد: یم شنهادیپ ریز

از جمله شبکه سالمت  یریو تصو یصوت یمل یاز رسانه ها ییانجام اقدامات الزم جهت اختصاص برنامه ها -1

  یدر خصوص انجام مداخالت توانبخش مارانیو ب نیجهت آموزش و مشاوره به مراقب
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رمان د میت یاز اعضاء اصل یکیهمواره به عنوان  نیکه والد سمیکودکان از جمله ات یدر خصوص اختالالت تکامل -2

 شانیا یو توانمند ساز یو آگاه ساز یانجام مداخالت توانبخش یالزم در برا یهستند، آموزش ها و مشاوره ها

 معتبر یمجاز یاز جمله شبکه ها هبیر تله یاز روشها یکی قیکودکان از طر نیا یجهت کنترل عالئم رفتار

 یپاسخگو یها ستمیوزارت بهداشت و س دیمردم نهاد مورد تائ یدولت ریغ یمرتبط با سازمان ها یو سامانه ها

 .ردیصورت گ تیمجوز فعال یمعتبر و دارا یها کینیکل

توووان  یو .... موو SMA، سووکته، MSهمچووون  یحرکتوو یهووا یدر خصوووص اخووتالالت منجوور بووه نوواتوان -3

را  یضورور  یحرکتو  نوات یانجوام تمر  ایو منوزل و   یالزم در خصوص مناسوب سواز   یمشاوره ها و آموزشها

هموراه بوا    یدرموان  نیتمور  یو ارسوال برناموه هوا    یریتصوو  یاز جملوه آموزشوها   هوب یتلوه ر  یبا روشها

 انجام داد. نیآن به مراقب یریصوآموزش ت

 یارائه خدمات توانبخش ییمراکز معتبر سرپا ایوابسته به وزارت بهداشت و  یشود مراکز توانبخش یم هیتوص -4

و  یمردم نهاد همکار با وزارت بهداشت، خطوط تلفن یدولت ریغ یسازمان ها زیوزارت بهداشت و ن دیمورد تائ

آنها و کارشناسان  نیو مراقب مارانیب سخامکان پرسش و پا جادیا یرا برا یخاص یدر صورت امکان سامانه  ای

 اختصاص دهند. یآن مرکز جهت آموزش و مشاوره مداخالت توانبخش

 

 در حداکثر  یفوق ، خدمات توانبخش یشنهادیبا انجام اقدامات پ رداریواگ یماریب نیدوره ا یاست در زمان ط دیام

 ارائه گردد. ازمندین مارانیممکن ب تیفیو ک زانیم

 


