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فيروس الكرونا المستجد معاً لمواجهة 

COVID – 19

مع خالص األمنيات بدوام الصحة والعافية 





ما هو فيروس 

كورونا؟

مرضالتسببقدالتيالفيروساتمنكبيرةفصيلةهي

.واإلنسانللحيوان

ازالجهعدوىحاالتالبشرلدىتسببأنهاالمعروفومن

إلىعةالشائالبردنزالتمنحدتهاتتراوحالتيالتنفسي

شفالُمكتكورونافيروسويسببحادةتنفسيةأمراض

.19-كوفيدمؤخرا ً



19-كوفيدفيروس كورونا 

لماذا سمي بهذا األسم؟

«التاج»كورونا باالتينية تعنى 

سكوبالميكرتحتالتاجيشبةالفيروسشكل

لتابعةااليونيسفمنظمةنشرتهلتقريروفقا

.المتحدةلألمم

CO:   Corona

Vi:        Virus

D:    Disease 



الجميع

المعرضون لإلصابة



ا دور التمريض فى مكافحة فيروس كورون

19كوفيد 

ا  يقوم التمريض  بدور بالغ األهمية  فى  مكافحة فيروس كورون•

حية المستجد حيث يعتبر التمريض هو العمود الفقرى للمنظومة الص



دور التمريض فى الوقاية من فيروس: أوال

كورونا 

:أهميةالتثقيف الصحى عن 

.األبتعادًعنًاماكنًاألزدحامً•

المكوثًفىًالمنزلًًوعدمًالخروجًاالً•

.للضرورهً

اًاألهتمامًبالنظافةًالشخصيةًًوخصوص•

.غسيلًاأليدى

.كالكلورًوالكحولًاستخدامًالمطهراتً•

.السليمةاتباعًالعاداتًالصحيةً•



والمناشفاألكوابمثلالشخصية،األغراضتبادلعدم.

الورقيةالمناديلواستخدامالعامةاألماكنفيالبصقتجنب

وغيرنظيفةمغسولةغيربيد  واألنفوالفمالعينينمالمسةتجنب.

التحيةعندوالقبالتاألحضانتبادلعدم.

وفيرةبكمياتالماءوشربالسليمةبالتغذيةاألهتمام

ليالالكافىالنوم

األسترخاءوحاولةوالتوترالقلقمصادرعناألبتعاد

دور التمريض فى الوقاية من فيروس كورونا 



طرق الوقاية من األصابة  فيروس كورونا 

10

أوالسعالعندواألنفمالفتغطيةيجب

مثورقي،بمنديلأوالمثنيبكوعكالعطس

.رالفوعلىالمستعملالمنديلمنالتخلص

ة الجيدةاتباع ممارسات النظافة التنفسي



ة من الطريقة الصحيحة لغسل األيدى للوقاي

فيروس كورونا المستجد



استخدام القفازات 



استخدام القفازات 

الصحيحةالطريقة•

اتالقفازمنللتخلص

االضطرارحالةفى

ألستخدامها



(الماسك)معلومات عن واقيات الجهاز التنفسي 

جتمعًالًتوجدًمنفعةًمنًارتداءًواقياتًالجهازًالتنفسيًفيًالم

فيًاألماكنًالمفتوحة  ً .وخصوصا

ابينًيفضلًارتدائهًفيًاألماكنًالمغلقةًفيًحالةًمخالطةًالمص

.بأعراضًتنفسية

في حالة ارتداء الماسك يجب اإللتزاام باألتي:-

يجبًأنًيغطيًاألنفًوالفم.

يجبًالتخلصًمنهًفورًحدوثًبللًله.

الًيعادًاستخدامهًمرةًأخرى.

يحظرًلمسًالجزءًالخارجيًمنه.

حوليجبًغسلًاأليديًبعدًخلعًالماسكًأوًدلكًاأليديًبالك.



الطريقة الصحيحة الرتداء الماسك 



وقاية في الالمضادات الحيوية ومدى فعَّاليتها 

المستجدمن فيروس كورونا 

الفيروساتعلىالحيويةالمضاداتتقضيال

منهةالوقايفيالحيويةالمضاداتاستخدامبعدمينصح

وسفيربسببالمستشفىإلىإدخالكتمإذاذلك،ومع

يةالحيوالمضاداتعلىتحصلفقدالمستجد،كورونا

.لهمصاحبةبكتيريةبعدوىإإلصابةالحتمالية



التغذية السليمة لمواجهة فيروس كورونا



نااآلستخدام اآلمن للمصاعد للوقاية من كورو



استخدام المطهرات لمواجهة فيروس كورونا 



روس اثناء العالج من فيدورالتمريض : ثانيا 

كورونا المستجد

عند الشعور بأعراض شديدة يرجى •

التوجه الى اقرب مستشفى 

األتصال على الخط الساخن لوزارة •

الصحة المصرية



رونا دورالتمريض اثناء العالج من فيروس كو

المستجد

من تقييم الحالة الصحية للمصاب والتأكد

األصابة بالفيروس 

 نقل المصاب الى مكان الحجر الصحى عن

طريق عربات األسعاف المخصصة لذلك 

 عزل المصاب فى أماكن الحجر الصحى

 األولية للمصاب تقديم األسعافات



 الحيويةتنفس والعالمات مالحظة ومتابعة

للمريض

 الالزمة  وتوصيلةالصحية الرعاية تقديم

بجهاز التنفس الصناعى اذا لزم األمر 

جين تنفيذ تعليمات الطبيب فى اعطاء األكس

الخ...ة والتغذية السليمة ونقل المحاليل الوريدي

رونا دورالتمريض اثناء العالج من فيروس كو

المستجد



رونا دورالتمريض اثناء العالج من فيروس كو

المستجد

العالج ء تنفيذ تعليمات الطبيب فى اعطا•

الالزم للمريض

متابعة الفحوص المعملية للمريض•

ونا األهتمام بتغذية مريض فيروس كور•

الة األهتمام بالحالة النفسية ورفع الح•

المعنوية لمريض فيروس كورونا 

دوث حالة حتبليغ الطبيب سريعا فى •

المضاعفات



توسائلًالوقايةًوأدواتًالتطهيرًأثناءًالتعاملًمعًالمخلفااستخدام.

.اآلمنًمنًالمخلفاتًالطبيةًوالصلبةالتخلص

ًيةًفىًالعاملينًبالمخلفاتًبطرقًالوقايةًوالسالمةًوالصحةًالمهنتوعية

المراكزًالمستشفياتًًو)التعاملًمعًالمخلفاتًالصلبةًفىًبيئةًالعملً

الطبيةً

توفيرًوتطهيرًًالمعداتًمنًنظاراتًحمايةًوقفازات.

حيةًفىًالحدًبأهميةًالنظافةًالعامةًوتأثيرتهاًالبيئيةًوالصالتوعية

.منًانتشارًفيروسًكوروناً

التعامل السليم مع المخلفات البيئية الطبية أثناء الحجر

الصحى



ة دورالتمريض التأهيلى بعد األصاب: ثالثا

بفيروس كورونا المستجد

تقديم الدعم النفسى اثناء فترة العالج •

القلق تقديم الممارسات الصحية لمقاومة التوتر و•

من األصابة بفيروس كورونا المستجد 





خالص الشكروتمنياتنا بدوام الصحة والعافية 


