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 چکيده:

تمامی سییتمییای هاد بتدادییای  رمادی را  ردتر کر   اسیین   ر ای   91مقدمه و هدف: بحران کووید 

همالد  ای   91بحران  پرسیل  بتدادیای  رمادی ددیدا  ردتر تیصتو و مدیرین بتماران ملا ا به کووید 

 مطالعه با هدف تلتت  تجارب مراقلت  بتماران ملا ا به کرودا ویروس ادجام درفن 

روش کار: ای  پژوهش یک مطالعه پدید  دیلاسی با رویرر  ون ماد  می بادد  میارکن کللد دان  ر 

پرسیل  بصش هاد بتدادیای  رمادی می بادید  اص مبیانله دتی سا اار یافاه  متت  تن  91  پژوهش ای

  مع اورد اط ا ات اسافا   دد   تن اداصاب میارکن کللددان اص روش دموده دترد هدفملد اسافا   دد 

دییییی، طلقه واکلش هاد روادی  اطفی، چالش هاد  ا 8افاه ها: تح ت   ا   ملجر به دیییر  دترد ی

 و اداظارات دد  91ادمادتن، درایط محتط کارد، امتدوارد، نماین، یا دترد اص تجربه موا ته با کووید 

متاوادد به  91بحث و داتجه دترد: یا دترد اص تجارب پرسل  بتدادای  رمادی  ر بمار بحران کووید 

 ا ار  بتار بحران هاد بعدد بتدادای کمک کلد 

 ، تجارب مراقلت 91مطالعه کتفی، کووید پدید  دلاسی،  کليد واژه:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 فصل اول                                         

 کليات تحقيق                                        
 

 

 

 مقدمه  -1-1

(  تا کلون  معتن 9191، 9 ر کیور چت  دتوع پتدا کر  )کوتی  و همراران 9191 ر سال  91کووید 

 961ندو   9199 ساملر  وستعی را تحن تاثتر دذاداه اسن  بر اساس دزارش ساصمان بتدادن  تادی تا 

(  مراقلن اص ای  تعدا  بتمار دتاصملد و و  پرسل   رمادی 9199، 9مت تون ملا ا  اداه اسن )کالرار وهمراران

 کافی می بادد 

 ر سراسر  تان همالدکه تحن  91مراقلن اص بتماران ملا ا به کووید پرسااران پزدران صیا د  ردتر 

تاثتر فیار هاد روادی و کارد بالاد همالد  پرسااران و ا ضایی تتی  رمان  ر معرض  طر  فودن، کملو  

وسای  نفاظن فر د،  دم ارتلاط با  ادوا   هاد  و  )با  اطر اداقال  فودن( و واکلش هاد پر ادگراده 

(  اهمتن ملابع ادمادی بصش بتدادن و  رمان و دقش ک تدد 9199، 3ن همالد )داهریاریرا  و همرارانبتمارا

ای   9191 ر نفظ و تمعه س امن  امعه مور  توافت تمامی  سن اددارکاران ای  نوص  می بادد    ر سال 

افرا   امعه را  ردتر کر   تعدا  بمتار صیا د اص  9199ویروس  ر کیور ایران دویع پتدا کر   تا بتم  ما  

همالد  ای  واند  91اسن  واند هاد مصا ف بتدادای  رمادی  ردتر ارائه مراقلن به بتماران ملا ا به کووید 

                                                           
1  Ciotti et al 
2 Kalekar et al 
3 Shahriarirad et al., 



دام  بصش هاد مصا ف بتمارساادی  ر  م ه اورژادس بصش هاد ویژ ، بصش هاد تبویر بر اد و     اسن 

 (  9191 ،5،  ودگ و همراران9199، 4)کالرار وهمراران

تتی بتدادای  رمادی  ر ارائه مراقلن به ای   ساه اص بتماران با درایط ویژ  و با چالش هاد ملحبر به 

فر د روبرو می دودد  مراقلن اص بتمار کرودایی یک تجربه ملحبر به فر  اسن  پرسل  بتدادای  رمادی  ر 

 ادوا    و  به  اطر پیگترد اص اداقال معرض  طر  فودن، کملو  وسای  نفاظن دصبی،  دم ارتلاط با 

، کاوی  و 9199، 1، لویس و مالا9199، 6 فودن و واکلش هاد پر ادگراده بتماران همالد ) وردی و فریدل

(   ر محتط هاد بتمارساادی بعضی اص ا ضایی تتی  رمان با تو ه به  طرات مو و  اص ارائه 9199، 8همراران

سرباص متزدد و بر ی  یگر  اوط لاده به مراقلن اص ای  بتماران می  91کووید مراقلن به بتماران  ملا ا به 

(  دقش ک تدد ملابع ادمادی بصش بتدادن و  رمان  ر نفظ و توسعه 9191، 1پر اصدد )کول ی و همراران

 س امن  امعه مور  توافت تمامی  سن اددرکاران ای  نوص  می بادد  

پزدران می توادد به دلا ن بتار تجارب، ترس ها، دقاط قوت و ضعف دلاسایی تجارب پرسل ، پرسااران و 

ارائه مراقلن  دو   و یک با ث دو  که نماین هاد ملاسلی بر رود مراقلت  ادجام دو  و  وم متاوادد به 

بردامه ریزد ملاسب براد بمتج دترو ها  ر بحران هاد بعدد کمک کللد  بادد  هدف اص ای  تحقتت آدرار 

 .اسن 91 ر طول بحران کووید   91به مراقلت  بتماران ملا ا به کووید تجرکر ن 
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 هدف کلي:  -2-1

 91به روش پدید  دلاسی رویرر  ون ماد   91-تلتت  تجربه مراقلت  بتماران ملا ا به کووید 

 اهداف اختصاصي -3-1

 تلتت  تجربه پرسااران  ر مراقلن اص بتماران ملا ا به کرودا ویروس   9

 تلتت  تجربه پزدران  ر  رمان بتماران متا ا به کرودا ویروس   9

 تلتت  تجربه کاردلاسان را یولوژد اص ارائه مراقلن به بتماران ملا ا به کرودا ویروس  3

 

 سوالات پژوهش- 4-1

 تجربه پرسااران  ر مراقلن اص بتماران ملا ا به کرودا ویروس چگوده اسن؟  9

 متا ا به کرودا ویروس چگوده اسن؟تجربه پزدران  ر  رمان بتماران   9

 تجربه کاردلاسان را یولوژد اص ارائه مراقلن به بتماران ملا ا به کرودا ویروس چگوده اسن؟  3
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 بحث: -1-5

 اطفی، چالش هاد دام  هین طلقه واکلش هاد روادی  91تجارب مراقلت  بتماران ملا ا به کووید 

و اداظارات  91 ادیی، ادمادتن، درایط محتط کارد، امتدوارد، نماین، یا دترد اص تجربه موا ته با کووید 

 بو  

 چار  91داایج مطالعه ناضر دیان  ا  که پرسل ، پرسااران و مراقلت   ر موا ته با بحران کووید 

دن، دوک،اضطراب، رویارویی با مرگ و اساتگما می واکلش هاد روادی  اطفی اص  م ه ترس اص آلو دی و  فو

دددد که متاوادمن تواداد ادتا  را  ر ارائه مراقلن به بتمار کاهش  هد  یافاه ای  مطالعه هممو با مطالعه کتی 

 ر نت  دتوع  9191(   همچلت   ر مطالعه کولی وهمراران  ر سال 9198، 99 ر بت  پرسااران بو  )کتی

ماما ها واکلش هاد روادی  اطفی اص  م ه ترس، اساگتما را دزارش کر   بو دد )کولی و ابولا پرسااران و 

 (  9191، 99همراران

                                                           
11 Kim 
12 Kollie et al. 

 فصل پنجم

 نتيجه گيری و پيشنهادات



پرسل  و مراقلت  با چالش  ادیی مصا فی اص  م ه کملو  اط ا ات  ر مور  دحو  اسافا   اص تجتتزات 

ن  وص ادعه  ر طول بحران نفاظن فر د تجتتزات بتمارساادی، کملو   ادش  ر مور  بتمارد و کاهش متزا

 91موا ته بو دد  میارکن کللددان  ر پژوهش اظتار کر دد که  ر  ابادایی دتوع اپتدمی کووید  91کووید 

 کاولی و ر مور  دحو  اسافا   اص وسای  تجتتزات فر د و  ر مور  بتمارد اط ا ات کمی  ادالد   ر مطالعه 

ادار   ادالد  مور  دحو  اسافا   اص وسای  نفاظن فر د همراران میارکن کللددان به کملو   ادش  ر

(  اموصش دحو  اسافا  اص وسای  نفاظن فر د به پرسل  بتدادای  رمادی می 9199، 93)کاولی و همراران

 توادد بر بحران بعدد اص کملو  اطا  ات  ر مور  دحو  اسافا   اص ای  وسای    ودترد کلد 

تجارب ویژ  پرسل  بصس را یولوژد کی کر ن متزان  وص ادعه که به ملظور کاهش تماس بتمار و   

پرسل  با ادعه ادجام متید  که  ر مطالعه کاولی و همراران  دتز یری اص تجارب پرسل  را یولوژد، اسافا    

low  dose  protocol  ایت  ادعه اص یک طرف (  اسافا   اص متزان  وص پ9199، 94بو  )کاولی و همراران

با ادعه دو  اما اص طرف  یگر متاوادد کتفتن درافی  91متاوادد با ث کاهش تماس بتماران ملا ا به کووید 

 هاد ا ذ دد  اص بتماران را کاهش  هد که ای  امر دتاص تحقتقات بتیار  ار   

ان و  ث متید پرسااراص تجربتات  یگر میارکن کلددان  ر پژوهش دوع  وسای وادمادتن بو  که با

مراقلت  با و و  انامال آلو   ددن به ویروس کرودا  ر بصش ناضر بادلد و به بتماران  و   دمات برسادد  

دوع  وسای به  لوان یری اص تجارب متی پرسااران بو  )دمیترد و  9191 ر مطالعه دمیترد و همراران 

اص ممئولتن پذیرد به  لوان یری اص  9191راران (  ر مطالعه ادجام دد  توسط سان و هم9191، 95همراران

، 96ادار  دد  اسن )سان و همراران 91 وام  موثر بر نضور پرسل   رمادی  ر بتمارساان  ر طی بحران کووید 

(  ر مطالعه کاولی  و همراران بر رود پرسل  بصش را یولوژد دیان   ا  اص ممئولتن پذیرد پرسل  9191

(   تن نفظ و ارتقاء ای  نس 9199دگتزدی یا  دد  اسن  )کاولی و همراران، به  لوان یک  ام  متی ا
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دوع  وسای و ممئولتن پذیرد ستمای هاد بتدادای  رمادی باید سعی کللد صدددی دامه و  اطرات پرسااران، 

 ر   ردتر ارائه  دمات به بتماران بو دد را 91-پزدران و پرسل  بصش  رمادی را که  ر  ور  بحران کووید

 قاب  کاابچه هاد چاپ کللد  

اص  یگر تجارب میارکن کللددان  ر ای  مطالعه باکارد بالا،  ماگی ، کملو  وسای  نفاظن فر د 

 Middle و  دم رانای کار با تجتتزات نفاظن فر د بو    ر مطالعه کادگ و همراران  ر صمان بحران 

East respiratory syndrome دی   ماگی و فرسو دی را دزارش دزارش کر   دتز پرسل  بتدادای  رما

دتز متزان بار کارد بالایی  9199(  همچلت  مطالعه لویس و مالا  ر سال 9198، 91بو دد )کادگ و همراران

(   ر بمار مطالعه ناضر 9199، 98دزارش کر   بو دد )لویس و مالا 91بصش را یولوژد  ر طول بحران کووید 

اکثرا اص سی تی اسر   91با تو ه به کملو  کتن هاد تیصتبی کووید  91  ر مران  اولته بحران کووید

اص سی  91قفمه ستله  تن تیصتو بتمارد اسافا   متیو   بعد اص تامت  کتن لاصم  تن تیصتو کووید 

تی اسر  فقمه ستله  تن تعتت  ددت  ردترد ریه به کرات اسافا   متید  همت  امر با ث افزایش با 

ولوژد و  ماگی پرسل  می دد  همچلت  پرسااران و پزدران درکن کللد   ر پژوهش اص کارد بصش را ی

بار کارد بالا و  ماگی مفرط داکی بو دد که همو با مطالعات  ر صمتله تجارب مراقلت  کووید بو  )ا ار و 

  توصته (  بلابرای9199، 99، مک د تلچی و همراران9199، 91،  ادجاریان و سا ات نمتلی9199، 91همراران

متیو   تن کاهش بارکارد و  ماگی پرسل    ر مواقع بحران هاد ایلچلتلی اص  ادیجویان و دترود  اوط ب 

 اسافا   دو  

ودگ و   ر بمار ای  مطالعه پرسل  اص کملو  وسای  نفاظن فر د داکی بو دد که هممو با مطالعه

ریدل  دتز به کملو  وسای  نفاظن فر د (   ر مطالعه  ور ی و ف9191، 99همراران بو  )ودگ و همراران
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متاوادد اص تجارب ای  بحران  ر  تن ذ تر  ساصد کافی   ( 9199، 93ادار  دد  اسن ) ور ی و فریدل

 وسای  نفاظن فر د اسافا   کر   

و  اروهاد  دید یری اص تجربتات که  ر بت  پرسل  بتدادای  رمادی  91با تولتد واکم  کووید 

همراران  داوارد بو  که ب ا ر  ای  بحران تمام  واهد دد   ر مطالعه مادلر و همراراندر  درفن نس امت

 ( 9199، 94به امتداوارد به اتمام بحران ادار   اداه اسن که هممو با مطالعه ناضر بو  )مادلر و همراران

ات بو   اص  یگر تجارب پرسل   رمادی نماین همراران، نماین  ادوا  ، نماین مر م، نماین مقام

به نماین هاد  ادوا   و  ولن ادار  دد  که می توادماه تاثتر  9191 ر مطالعه کولی وهمراران  ر سال 

(   ر مطالعه کادگ و همراران  ر 9191، 95مثلای بر رود تبمتی دترد کارد  اداه بادد )کولی و همراران

پرسل  بتدادای  رمادی اص کلو  نماین هاد  Middle East respiratory syndrome صمان بحران 

(  به دظر مترسه  ردترد همه کیور ها و تل تغ ن وستع ادجام درفاه 9198، 96داکی بو دد )کادگ و همراران

  ر ای  بتمارد با ث دد  ساپورت هاد کافی اص پرسل  به  م  بتارودد  

اص  91 ر طول  ور  دتوع کووید اص نماین  ادوا   و مر م  9191 ر مطالعه دمیترد و همراران 

(    ر مطالعه ادجام دد  توسط 9191، 91تجارب پرسااران درکن کللد   ر پژوهش بو  )دمیترد و همراران

پرسااران اص ساپورت هاد ارائه دد  توسط همراران به  لوان یک  91 ر طی  ور  دتوع کووید  9191سان 

(  نماین اص پرسل  بتدادای  رمادی  زء  وام ی  متمی 1919، 98تجربه مثلن یا  مترر دد )سان و همراران

اسن که ناما باید  ر  وران بحران هاد بتدادای به آن تو ه  ادن  اتصاذ نماین هاد کافی اص طرف  امعه 

و  ولن با ث می دو  که پرسااران با و و   ماگی و باکارد بالا و انامال ابا ا به بتمارد همچلان به ارائه 

 ول بادلد مراقلن میغ
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24 Magner et al. 
25 Kollie et al. 

26 Kang et al. 

27 Shahmari et al. 

28 Sun et al. 



بو  که  91اص  یگر تجارب میارکن کللددان  ر ای  پژوهش یا دترد تز تجربه موا ته با کووید 

میارکن کللددان بتان  ادا  ای  بحران با ث توسعه  ادش و کار تتمی  ر پرسااران دد  که هممو با 

،  ادجاریان 9199، 91و همرارانمطالعات  ادجاریان و همراران، ا ار و همراران، لی م  و همراران بو  )ا ار 

(  به همت   اطر لاصم همن که تجارب یا دترد پرسل   رمادی 9199، 39، لتم 9199، 31و سا ات نمتلی

  ر ای  بحران ها ثلن دو  که اص ای  تجارب  ر موقعتن هاد میابه اسافا   دو   

للددان و و  اداظارات با و و  ت اش هاد پرسل   رمادی  ر ارائه مراقلن تجربه  یگرد میارکن ک

اص مدیران و همراران  تن نماین بتیار اص پرسل   رمادی بو   که همو با مطالعات صفارد و همراران و 

(  با تو ه به ای  9191، 33، صفرد و همراران9199، 39مطالعه لی م  و همراران بو  )لی م  و همراران

تمای مدیریای وصارت بتدادن  رمان و آموصش تجارب میارکن کللددان دتاص به نماین هاد بتیار توسط س

 پزدری اسن  

 

 نتيجه گيری -2-5

پرسااران و پرسل  و پزدران ستمای بتدادای  رمادی موا ته بمتار صیا د با بتماران ملا ا به کووید 

 ر ادالد  مراقلت  با باکارد صیا  و اسارس هاد روادی و  اطفی و چالش هاد  ادیی روبرو بو دد  ر کلا 91

ای  تجارب ملفی مراقلت  با تجارب مثلای مث  دوع  وسای، ممئولتن پذیرد، یا دترد اص بحران و امتدوارد 

موا ته بو دد  افزایش نماین ها اص پرسل  و آموصش دحو  موا ته با بحران ها متاوادد به کاهش تجارب ملفی 

 موا ته با بحران ها کمک کلد  

                                                           
29 Akhter et al. 

30 Khanjarian & Sadat-Hoseini 

31 Lyman et al. 
32 Lyman et al. 

33 Saffari et al. 



 های پژوهش:محدوديت -3-5

ما  پرسااران دملن به پژوهیگر یری اص محدو ین هاد مطالعه ناضر بو  که سعی دد به  دم ا ا  9

پرسااران اطمتلان  ا   دو  که یک کار تحقتقاتی اسن و ارتلاطی به کارهاد ا ارد بتمارساان ددار  و هتچ 

 دو  و تمام مبانله ها محفوظ می بادد اسمی اص پرسااران آور   دمی

ا کر  تذهلی  اداه و ذهلتات محقت بر آن تأثتر  ار   پژوهیگر سعی میتحقتقات کتفی ماهتن   9

ا وار  ها رها را رود کاغذ بلویمتد تا آنها، تفررات، ذهلتات و تجربتات  و  را دلاسایی کلد و آنفرضپتش

 کلارل دلو   طور کام  قاب مطالعه درلد  هرچلد تأثتر ذهلتات پژوهیگر به

کتفی متلادد که با نجی دموده پایت  ادجام درفاه اسن  اص طرف  یگر داایج ای  مطالعه یک پژوهش   3

 ای  مطالعه قاب تن تعمتی پذیرد محدو د  ار  ممر  اسن  ر ا امه بحران تجارب مراقلت  مافاوت تر بادد

 ها:کاربرد يافته -0-5

بتلو  ارائه مراقلن کاردترد داایج آن  ر  م   تن هاد ادجام پژوهش، بهبدون دک یری اص ادگتز 

ها بادد  توادد را  دیاد میر ات مو و   ربار  مدیرین بتمارساانبادد  داایج ای  تحقتت میبه بتماران می

هاد مصا ف پرساارد مادلد مدیرین پرساارد، آموصش پرساارد، توان  ر نتطههاد پژوهش ناضر میاص یافاه

 مراقلن و نماین اص پرسل   رمادی اسافا   دمو    دمات پرساارد و پژوهش پرساارد  ر  تن ارتقا

 های بعدی:پیشنهادات برای پژوهش -5-5

 در   هاد بعدد ارائه میهاد صیر براد پژوهشهاد پژوهش ناضر، پتیلتا با تو ه به یافاه

با تو ه به ای   ر ای  مطالعه تجربه پرسااران، پزدران و کاردلاسان را یولوژد تلتت  دد  بو    9

بلابرای  توصته می دو  تجارب سایر ا ضاء تتی  رمان مث  فتزوتراپ ها، مد کارد،   وم 

 اصماییگاهی دتز سلجتد  دو  

دو  مطالعه طولی  و ورو  سویه هاد  دبد توصته می 91با تو ه به ا امه  ار بو ن بحران کووید   9

 ثلن تجارب صیماه پرسل  بتدادای  رمادی ادجام در    


