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   بسمه تعالى
 درمان و آموزش پزشكي ،وزارت بهداشت

  معاون محترم آموزشي 
  آقاي دكتر علي اكبر حقدوستجناب 

  

  با سالم واحترام
گيري ويروس كرونا در كشور گروه آموزشي طب فيزيكي و توانبخشي دانشگاه علوم پزشكي كاشان تالش كرده است  همزمان با بروز همه     

براي انجام مشاوره توانبخشي ريوي بر  اعضاي گروه مدتدر اين . اي آموزشي در جهت مديريت اين بحران فعاليت نمايدهمگام با ساير گروه ه
در  توانبخشي ريويبا توجه به اهميت عالوه  به .ئه نموده انداهاي الزم را به بيماران و همراهان ايشان ار بالين بيماران كرونايي حاضر شده و آموزش

محتواهاي آموزشي ويژه متخصصين طب فيزيكي و توانبخشي و عفوني، فوق تخصصين ، اين گروه COVID19و سرپايي مبتال به  بيماران بستري
فرمائيد  دستورخواهشمند است در صورت صالحديد لذا . باشد كه به شرح زير ميكارشناسان فيزيوتراپي تهيه و در اختيار ايشان قرار داده است  و ريه

  . ها قرارگيرد ه در اختيار ذينفعان در ساير دانشگاهتا محتواي مربوط
 :چهار ويدئو جهت آموزش ورزشهاي توانبخشي ريويتهيه * 

)q2Sl3oRRfx4otUqh36HiG63w0EXhIsk?usp=sharinghttps://drive.google.com/drive/folders/1T (
  ارسال براي گروه آموزشي عفوني و داخلي دانشگاه  -
 انتشار در فضاهاي مجازي وابسته به دانشگاه  -
و با  ر گروه طب فيزيكي دانشگاه تشكيل شديبا تالش مد 98اين كمپين در اسفند : كمپين تكريم سربازان سالمت يانتشار در كانال مردم -

هاي ايشان ارائه  بيماران و خانواده ،كمك دانشجويان و اعضاي هيئت علمي دانشگاه توانست خدمات آموزشي، تجهيزاتي و اجرايي را به كادر درمان
 )ارسال شده است پيوست به جزئيات عملكرد اين كمپين(نمايد 

 يوي در كرونا براي سامانه آرمان در دانشگاه علوم پزشكي مجازيتهيه و ارسال محتوا با دو موضوع اصول توانبخشي ريوي و توانبخشي ر* 
https://arman.vums.ac.ir/course/coursedetail/301 - https://arman.vums.ac.ir/course/coursedetail/303

اين برنامه در قالب برنامه آموزش مداوم با همكاري گروه : "توانبخشي ريوي در بحران كرونا"اولين وبينار كشوري با موضوع  برگزاري* 
كارشناسان  و عفوني ويژه متخصصين طب فيزيكي و توانبخشي، متخصصين داخلي، فوق تخصصين ريه و متخصصين 10/4/99در تاريخ ) ريه(داخلي

 .فيزيوتراپي برگزار شد
   .آموزش مبحث توانبخشي ريوي مبتاليان به ويروس كرونا  به كارورزان دانشگاه در قالب درس كارورزي پزشكي اجتماعي*
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    :رونوشت
  دبير محترم شوراي آموزش پزشكي و تخصصي؛ جناب آقاي دكتر مصطفي قانعي جهت استحضار  -
  رئيس محترم هيئت بورد تخصصي طب فيزيكي و توانبخشي؛ جناب آقاي دكتر منصور رايگاني جهت -

  استحضار
  

  


