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گاه علوم زپشکی تهران  دانش

 دانشکده رپستاری و مامایی

 19هب کووید دانشکده با ابتالی دانشجویان درییت دستورالعمل و فرآیند م 
  مقدمه

اقشار مختلف جامعه از جمله دانشجویان در  ،1398 سال ماه بهمن از 19 کووید بیماری شیوع دنبال به

که دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی به شکل وسیع و غیرقابل پیش بینی به این بیماری مبتال می شوند 

و تبعات منفی دارد. در رشته پرستاری نیز که آموزش  اتاین امر بر روند طبیعی ادامه تحصیل آنان تاثیر

آمیخته ای از دروس تئوری و عملی می باشد ابتال به کرونا بخصوص بر حضور آنان در آموزش بالینی 

جویان مشکوک و مبتال به کرونا مواجه با دانش تاثیرگذار می باشد. داشتن آمادگی قبلی و برنامه مشخص برای

می تواند از یک سو از ابتال سایر دانشجویان پیشگیری کرده و از سوی شده، اقدام صحیح و به موقع  سبب

دیگر دانشجو را در روند صحیح آموزشی قرار دهد به این ترتیب دانشجو و استاد نگران آموزش های از 

 . نباشنددست رفته 

نحوه مواجه با از این پس، مبنای  تدوین شده است و در شرایط پاندمی کووید رالعمل و فرآیند حاضردستو

دانشگاه علوم پزشکی تهران قرار و مامایی در دانشکده پرستاری  19دانشجویان مشکوک/ مبتال به کوید 

 گیرد. می

 تعاریف

تهننران : در ایننن دسننتورالعمل مندننور دانشننکده پرسننتاری و مامننایی دانشننگاه علننوم پزشننکی دانشککه  

 است.

 است.  و کارشناسی ارشد طع کارشناسیا: مندور مقمقطع

و دکتنرای  کارشناسنی ارشند  اطع کارشناسنی،قنمندور دانشنجو شناغل بنه تحصنیل در تمنامی م دانشجو:

 است. و مامایی پرستاریرشته های 
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ل العمدن و ارائننه دروس ندننری در دانشننکده، در ایننن دسننتوردوره آموزشننی: بننا توجننه بننه مجننازی بننو

یی همچنون کنارآموزی / کنارورزی ینا عملنی اسنت کنه طبنو ندنر گنروه امندور از دوره آموزشی دوره ه

 مربوطه و دانشکده الزم است بصورت حضوری برگزار گردد.

تشنخیص قععننی کروننا منی باشنند کنه از طرینو نمونننه  : در اینن دسنتورالعمل مندننور تسنتPCRتسنت 

 سواپ مخاط ته حلو و بینی گرفته می شود.

 

 برخورد در مواجه با دانشجویان مشهوک/ مبتال به کرونا یو ش

بننالینی هننود  دانشننجو در طننول کننارآموزی/ کننارورزی، هننود متوجننه عالئنن  مشننکوک شننده بننه اسننتاد-

 متوجه عالئ  در دانشجو می گردد.اطالع می دهد و یا استاد مربوطه 

عامنل، هنان  دکتنرا زهنرا عباسنی پدافنند غیرو  هعنر حنواد مندیریت  دبینرمربوطه بنا  دانشجو/ استاد-

دولننت آبننادی در دانشننکده تمنناس حاصننل مننی نماینند و مراتننب را اطننالع مننی دهنند تماس از طریننو 

 بصورت تلفنی و یا واتس آپ انجام هواهد گرفت(. 09907253769شماره هلپ الین دانشکده 

، آبننادی(  هننان  دکتننر عباسننی دولننتدبیننر منندیریت هعننر حننواد  و پدافننند غیرعاملدر صننورتیکه -

تشخیص دهد دانشنجو عالئن  مشنکوک بنه کروننا دارد بنه دانشنجو ابنالد منی گنردد، مندت سنه روز در 

روز قرنعینننه از طریننو سننرکار  3تایینند لننزوم  مانننده و اسننتراحت نماینند قرنعینننه شننده هانننه/ هوابگنناه 

در  و بعنند از سننه روزهننان  دکتننر عباسننی بننه منندیر گننروه مربوطننه و مسننئول درس اعننالم مننی گننردد.

 بعند از بهبنودی سنه روز غیبنت صورت بهبودی و یا عدم پیشنرفت عالئن ، ابنتال بنه کروننا رد منی گردد

 . از کارآموزی، با ارائه نامه از مدیر گروه مربوط به آن درس جبران هواهد شد(

چنانچه عالئن  دانشنجو شندت گرفنت و ینا عالئن  قععنی ماننند کناهش سنعح اکسنیان هنون، فقندان -

ویزینت جهنت بنر اسناس یکنی از روینه هنای  ینل ی، سردرد و... بروز پیندا کنرد دانشنجو بویایی/ چشای

 معرفی می گردد. PCRتست  پزشک و درصورت نیاز

 :یمه درمانی داشته باش دانشجو بدر صورتیکه *
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ه درمانگناه ، بن12-8با دفترچه بیمنه و کنارت دانشنجویی هنود روزهنای شننبه تنا چهارشننبه از سناعت -

و یننا درمانگنناه کننوی  هیابننان جمهننوری(واقع در  یننانئدرمانگنناه فرمننا فرماعفننونی بیمارسننتان امننام یننا 

 و توسط پزشک ویزیت می گردد. مراجعه کردهدانشگاه، 

باشند،  قععنیچنانچه بعد از شنر  حنال و انجنام معایننات توسنط پزشنک از ندنر وی ابنتال بنه کروننا -

روز در منننزل قرنعیننه شننده و در صنورت لننزوم  14هنذ شننده، بنه مندت گنواهی اسنتعالجی از پزشننک ا

 دارو درمانی آغاز می گردد.

محنرز شنده،  PCRدر تشنخیص کروننا دانشنجو، نیناز بنه انجنام تسنت  عدم قععیت پزشنکدر صورت -

و بعند از اطنالع رسنانی نیناز بنه انجنام تسنت، دانشجو مراتب را بنه اطنالع هنان  دکتنر عباسنی رسنانده 

 جهت انجام تست اقدام می نماید. دانشجو

بنا آقنای دکتنر اسنماعیل محمندنااد در بیمارسنتان امنام دبیر مدیریت هعر حنواد  و پدافنند غیرعامنل  -

 ICUجهننت رایگننان کننردن تسننت و معرفننی بننه آزمایشننگاه کوینند بیمارسننتان واقننع در واحنند زیننرین 

سنناعت و اطننالع  48-24 و پیگیننری جننوام آزمننایش تننر  منندت آمننده، همنناهنگی الزم بعمننل تنننفس

 نتیجه به هان  دکتر عباسی دولت آبادی و مشکوک انجام می گردد.

 14و تنا زمنان بنی عالمتنی کامنل و بهبودی حنداقلو در صورت مثبنت شندن جنوام آزمنایش، دانشنج-

نتیجه مثبنت ینا منفنی تسنت و لنزوم قرنعیننه توسنط سنرکار هنان  دکتنر عباسنی  روز( قرنعینه می گردد.

 وه و مسئول درس مربوطه اعالم می گردد.به مدیر گر

 :دانشجو بیمه درمانی ن اشته باش *در صورتیکه 

 دانشجو با یکی از شیوه های زیر نسبت به انجام تست اقدام می نماید:-

  با کارت دانشجویی، به درمانگناه کنوی دانشنگاه مراجعنه منی کنند و بنا بیمنه دانشنجویی نسنبت

 نماید.اقدام می  ،تسترایگان به انجام 
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  با هماهنگی هان  دکتر عباسنی دولنت آبنادی بنه معناون دانشنجویی و فرهنگنی دانشنکده، آقنای

دکتر برکتنی معرفنی منی گنردد و معرفنی نامنه جهنت انجنام رایگنان تسنت بنه بیمارسنتان امنام 

 .صادر می گردد

 

ی اسنامی دانشننجویان مشنکوک و مثبنت قععننلیسنت ، دبینر مندیریت هعننر حنواد  و پدافنند غیرعامننل-

باتوجننه و همچنننین رونوشننت آن بننه مدیرگروه  ، معاونننت دانشننجویی فرهنگننیرا بننه معاونننت آموزشننی

 .کارآموزی درس مربوطه(، ارسال می گردد به

چنانچننه بعنند از بهبننودی دانشننجو دوره کننارآموزی همچنننان بننرای درس مربوطننه در حننال برگننزاری -

اقندام  ،توانند نسنبت بنه جبنران کنارآموزی معرفنی نامنه از سنوی مندیرگروه منیارائنه باشد، دانشجو بنا 

در صننورت پایننان یننافتن دوره هننای کننارآموزی بننرای درس مربوطننه، نمننره دانشننجو بننه صننورت نماینند. 

 ناتمام رد شده و دانشجو موتف است در ترم بعد، با گروه دیگری کارآموزی را بگذراند. 

ارآموزی/ کنارورزی برسند و از بنه حند تشنکیل ینک گنروه کنچنانچه تعداد دانشنجو بنا شنرایط مشنابه -

گنروه آموزشنی مربوطنه بنا  ندر زمانی امکنان برگنزاری کنارآموزی آن واحند هناص وجنود داشنته باشند

همناهنگی دفتنر ارتقنناو آمنوزش بنالینی مننی توانند در همنان تننرم نسنبت بنه جبننران کنارآموزی آن گننروه 

 دانشجویان اقدام نماید.

 

 

 

 


