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Abstract: Medical students are one of the information resources in society and an 

effective human resource in providing health services to the community during the 

Covid-19 pandemic. Therefore, it is necessary for them to receive sufficient education 

on this disease and so that they can provide services to the public. This study was 

conducted to determine the educational topics of Covid-19 for medical sciences. This 

study is a type of research in education based on needs assessment using a qualitative 

approach. It was conducted in Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences in 

2020. Data were collected from 109 faculty members through an electronic 

questionnaire. Conventional content analysis was used to analyze the data. Twelve 

common topics for all fields of medical sciences and 170 specific topics for 51 fields of 

medical sciences were extracted as the educational needs with respect to Covid-19.  
According to our results, compiling general and specific syllabi on Covid-19 and 

including them in the curricula of medical students is a necessity felt by students and 

professionals. 
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 مقدمه

، گسااش ی یاا  2019در پایااام هاااا دراااه   رااا       

گزاری شد، که   بیماری عفونی جدید در شه  ووهام چین

رراما  توراط تورط ی  ک وناوی وس جدید ایجاد شدا و  

ناهگاااری   19-باه عواوام کویاد  رازهام بهداشت جهاانی

. ایان بیمااری واگیا دار (1399گ دید )شهیاد و هحمدی  

)دلوار و شاووهی  ناشی از ک وناوی وس رودرم حاد توفسی

هی تواند باه شاوب بیمااری هاای  فیان هانواد   (1399

شدیدت  هانود ها س و راارس   ر ها وردگی تا بیماریهای

. گسااش ی (1399نمایااام شااود )چوباادری و هموااارام 

اعا  ایجااد یا  به دلیب را عت انشااا   م ب  19-کووید

اورژانس در بهداشت جهانی طی کمش  از چود هاا   وضیعت

هحماادی  در ر اراا  کرااورهای جهااام شااد )شااهیاد و

در جهاام باه رادری باا    19-. هیزام شیوع کوید(1399

م کا د بهداشت جهانی  ن ا پاندهی  اعاا  ا که رازهامبود

 19-. در حا  حاضا  کوویاد(1399)ذزیه زه او هموارام  

درهاام در ایا ام و  ب ههم و اصلی بهداشات ویوی از هسائ

ام (. بطوریوه نظا2020تمام دنیارت )لیپسیچ و هموارام  

ای ام به شدت تحات تایری  ایان پانادهی   راهت و جاهعه

 (.1399ر ار گ فشه ارت )هسو پور و هموارام 

أس در همین رارشا نظام ه ار ت راهت ایا ام و در ر

با ای کوشا   بیمااری در    نها دانرگاا های علوم پزشاوی

جاهعااه، راه  دهااای هشوااوعی از جملااه اجاا ای رااوانین 

 وتوب های  هوزشی، ب ناهه ریزی و تدوین پ   ر نطیوه، تهیه

نیازها   ب ای  هوزی عموهی و غی ا ارائه نمود تا پارخگوی

. در (2020و انشظارات جاهعه باشد )ارجودین و همواارام  

 تا ین اراداهات بویاادین واین ش ایط بح انی یوای از ههم

ای راهت جاهعاه و کوشا   اراری در جهت افزایش ارتا

در رشاشه هاای  ویژاش ایط، ارتاای نظام  هوزشی کرور به

علوم پزشوی ارت کاه دغدغاه اصالی  م رااهشی افا اد 

ت ین دانراجویام از اصالی  ناهه درریباشد. بی ش  ب هی

عووام رلب  هوزی نیز باشد که بهها هیاجزای  هوزشی  م

بایااد بشوانااد شااود. یاا  ب ناهااه درراای اصااولی هی گفشااه

را ار   های یادگی ی را طوری در ا شیار دانراجویامف صت

دهااد تااا در ایاان رارااشا نیاا وی انسااانی هوردنیاااز جاهعااه 

. (1399و هموارام    رهضانیصورت هطلوب ف اهم گ دد )به

شاوای روی  هوزی ه شوی با  صااحیت در هحح کت به

تواناد نظاام رااهت و درری علوم پزشاوی هی  هایب ناهه

واگی ی چوم  هایه ار ت را در هوارع بح انی نظی  بیماری

بارا جاهعاه را در اغماا  واهواد با د، ی که باه  19-کوید

گی ی و دهااد. زهااانی کااه شااوب بساایار کاراهاادت  نرااام

رخ رکام و عواص  ب ناهه درری در رارشای پادهی ارازهام

گو ای از نیازها باشد ب ناهه درری پاراخی  یا هجموعه  هب

. در واراع ها  (1395همواارام    شود )هدایشی وناهیدا هی

تادوین   نظام  هوزشی در تای ارت تا از ط یق ط احی و

ب ناهه های درری هرخص، انواع هخشلن داناش و ههاارت 

و  نهاا را با ای باه عهادا   هادها را به دانرجویام انشاا  د

گ فشن ناش ها و هسئولیت های زندگی وارعی  هادا رازد 

. چاا ا کااه پارااخگویی (1391زادا و هموااارام  )احماادی

از بدو   بخری جدا نردنی از فلسفه وجودی ه اکز  هوزشی

ب گی ی  م ها بودا و این هوضاوع ه گاز راباب چرام شو

علوم پزشاوی نیاز از ایان  پوشی نمی باشد و دانرگاا های

باه جهات دهای  هاوزی،   راعدا هسشثوی ن ودا و هشعهاد

 دهات در جهت پاراخگویی باه نیازهاا و   پژوهش و ارایه

 .(1397انشظارات جاهعه هسشود )ع فام پور و هموارام 

شادا در ایان زهیواه، عادم هاای هط  یوی از چالش

عووام یوای از هواابع باه  ادگی و اطاع کافی دانرجویام ه

ارت و لااا  19-کوید اطاعاتی جاهعه در  صوص بیماری

ص از رااوی نظااام  هوزشاای در  صااو ایتوجااه ویااژا

ریزی جهت توانمود نمودم دانراجویام نیااز ارات. ب ناهه

شای تعیاین ی در ها  نظاام  هوزریزردم در ب ناهاه  اولین

. (1398 نیازهااای هاا ت ط اراات )یزداناای و هموااارام

ای نیازروجی در حایات روگ زی ین را شمام ه  ب ناهه

ت  و یا ین بویاانیشود و ه ردر ایان راوگ زهی  هحسوب

 ناپای ت تا  و  رایبت  باشاد، بواای روی  م هحومهحوم

 .(1396 واهد بود )نجیمی و هموارام 

درری  ب ناهه  ی   وجود  ض ورت  به  توجه  با    لاا 

ایج هحشوای پارخگو،  تدوین  در  تغیی   و  بازنگ ی  اد 

دانرجویام پزشوی و    ویژاهای درری دانرجویام بهب ناهه

افزایش  جهت  بح انی  ش ایط  به  توجه  با  پی اپزشوی 
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کاراهدی و  ک   ار بخری  راهت  و  پزشوی  علوم  اها   نظام 

هی )رهوردنیاز  هموارام  باشد  و  بواب این    .  (1399هضانی 

تعیین   هدف  با  هطالعه  کویداین  های  ب ای   19-ر فصب 

های وابسشه به علوم پزشوی در دانرگاا علوم پزشوی  رششه 

در  دانرجویام  بیرش   چه  ه   توانمودرازی  بموظور  اهواز 

نی به  کیفیت پارخگویی  افزایش  و  جاهعه  وارعی  ازهای 

  دهات بهداششی انجام شد. 

 

 وش کارر
ا      حاض   پژوهش  هطالعه  نوع  لحاظ  ز  از  و  در  هوزی 

بود.   کارب دی  تحایاات  نوع  از  هاهیت  و  هدف 

در  رویو د با نیازروجی  م، انجام روی که  ارت  کیفی 

در اهواز  شاپور  پزشوی جودی  علوم    1399را     دانرگاا 

پژوهش شاهب هعاونین  هوزشی؛ اعضای  انجام شد. جاهعه  

هدی ام و  علمی؛  هخشلن    هیئت  های  رششه    دانرگااگ وا 

هوطاه  علوم    های به    4پزشوی  توجه  با  بودند.   هایری 

انجام شد و    19-ایووه پژوهش در دورام همه گی ی کووید

در    درش ری به اغلب اف اد جاهعه پژوهش همون ن ود لاا

اعضای   از  هطالعه  ه احب  فو   هوزیکلیه  پارخگو   اتاق 

نف  از اعضای هیئت علمی از گ وا    120که شاهب بیش از  

ازه و  هخشلن  بودند،    ای  هوزشی  ها  دانرودا  تماهی 

در این    نف  از اعضا، هرارکت داششود.  109ارشفادا شد و  

کوید های  ر فصب  تعیین  های  19-هطالعه،  رششه    ب ای 

   علوم پزشوی در چود ه حله انجام شد.

با توجه به نظ ات اعضای هیئت علمی، هادی ام گا وا 

زشای و عااونین  هوپاراخگو و ه ها، اعضای کمیشه  هوزی

و  بحاا  گ وهاای نظاا ات دانرااجویام در دو جلسااه ی

همچوین ب رری های صورت گ فشه در ی  پژوهش دیگا  

ت و نیازراوجی اولیاه ، هروا(1399)رهضانی و هموارام 

علاوم پزشاوی   شوارایی و هرخص شاد کاه دانراجویام

نیازهواد   19-جهت پارخگویی به جاهعه در زهیواه کویاد

هساشود.  ناام دلیاب  اود را    هوزی کافی در این زهیواه

اطاعات دانرجویام علوم پزشوی   ایوطور عووام ک دند که

جاهعاه از همانود رای  اررار    19-کوید19-کوید  در زهیوه

باه ایوواه ایان   ا لاا با توجهط یق ررانه های عموهی بود

دانرجویام هو ع اطاعات هورد اعشماد جاهعه هسشود نیااز 

های ب ناهه دررای رشاشه هاا در زهیواه   ارت که ر فصب

 .گی د هورد بازنگ ی ر ار  19-کووید

نیازروجی با ب گزاری ی  جلسه بح  گ وهی دیگ  با 

شاد. در ایان   شا وع  نظ اماحب  و ص  اعضای هیئت علمی

جلسه چارچوب کلی بازنگ ی ب ناهاه دررای هاای رشاشه 

هخشلن علوم پزشاوی ب ررای شاد و در هاورد روی   های

بوااب این باا   نیازروجی ر فصب ها بح  و ت اد  نظ  شد.

ی ی و عدم اهواام حضاوری با ای توجه به ش ایط همه گ

هصوب شاد کاه هصااح ه هاا باه   انجام هصاح ه حضوری

بوااب این   انجاام شاود.رت غی حضوری و راا شاریافشه  صو

هااکور،   ب ای درشیابی باه اهاداف پاژوهش در جلساه ی

رؤا ت پ ررواهه به صورت باز پارخ ط احی شادند و باا 

ییاد پارخگو هاورد تی    هوزی  نظ  واهی از اعضای کمیشه

. یوای از راؤا ت باه عواوام نموناه شااهب ر ار گ فشواد.

را با ای   19-ر  صاوص کویادز دنیا  »ر فصب هایی هورد

 دانرجویام رششه تخصصی  ود بوویسید.« بود که ر کت

کوودگام هی بایست پاراخ  اود را باه صاورت هشوای در 

  هی نوششود.  پ ررواهه الوش ونی  )در گوگب ف م(

تحایاق باه   در اداهه پ ررواهه تهیه شدا تورط تایم

 م  لیوا   ( ط احی وGoogle formصورت الوش ونی  )

اتید اررا  شد و از  نام  وارشه شد که ر فصاب ای ارب 

را ب ای دانراجویام  19-هایی هورد نیاز در  صوص کووید

رششه تخصصی  ود بوویسود. همچوین با ارشفادا از تلفن 

 هصاااح ه شااوندگام دادا هاای شااد.  زم بااه توضاایحات

همچوین از ط یق ناهه ررمی و اعاام در گا وا هعااونین 

ی و هع فاای لیواا  هیئاات علماا دانرااگاا و  هوزشاای

در   پ ررواهه، دریافت نظ ات ش کت کوودگام  غااز شاد.

صااورت به نفاا  از اعضااای هیئاات علماای 109 نهایاات

 غی حضوری )پ ررواهه الوش ونیا ( در پاژوهش شا کت

کوودگام از تماام ک دند. همچوین راعی شاد تاا شا کت

هاای هشواوع و  وردم داداگ وا ها و رششه ها با ای پدیاد  

پ رراواهه الوش ونیا  ر اب از رابب اطمیواام باشاود. در  

اهاداف هطالعااه ذکا  شااد تاا راا کت  راؤا ت هصاااح ه،

کوودگام هطلع گ دند و در صاورت رضاایت و تمایاب؛ باه 

در پایام از پ ررواهه الوش ونیا  در پارخ دهود.    رؤا ت

اطاعاات از  گوگب ف م   وجی اکسب گ فشه شد و راپس

شااد. جهاااات  Microsoft Word فایااب اکسااب وارد

ها از تحلیااب هحشاااوای کیفای ه راوم یاا تحلیااب دادا
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شد. هحااام ر فصب های تایپ شدا را   ر اردادی ارشفادا

 هع فای شادا  ک دند. ر فصب هاایچودین بار هطالعه هی

تورط اعضای هیئت علمای یا  رشاشه، هاورد ب ررای و 

چوانچاه ر فصاب   هوارد هرابه حاف هی شدند. همچوین

رششه با هم هرابه بودند در ی  ط اه ر ار   های دو یا چود

ر فصااب هااای پیرااوهادی در  نهایاات هاای گ فشوااد. در

هرخص   ب ای دانرجویام علوم پزشوی  19- صوص کوید

 شد.  

تماااهی هفاااد ا اااق در پااژوهش  در پااژوهش حاضاا 

)هوا ور و همواارام   هطابق با بیانیه هلسیووی رعایت شاد

راتید و صاحب نظ ام، ابشادا (. جهت کسب نظ ات ا1399

ب ای  نها بطور کاهاب توضاید دادا   پژوهشهدف از انجام  

شد و رضایت  گاهاناه از  نهاا ا اا گ دیاد. همچواین در 

ات هشخصصین، رعایت از هوابع و اعما  دریق نظ   ارشفادا

 توجه بود. اهانت داری به عووام ی  اصب پژوهری هورد

 هایافته

نفا ؛   27دانرودا )پ رشاری  8نف  از     109در هجموع  

نفا ؛   2نفا ؛ توان خرای    29پزشاوی    نف ؛  28پی اپزشوی  

نف (  12نف ؛ و دارورازی  1دندانپزشوی    نف ؛  10بهداشت  

ن هطالعاه در ایا  از ط یق پارخ به پ رراواهه الوش ونیا 

ش کت ک دند که هیزام پارخگویی باه نسا ت باه تعاداد 

ت علمای هیئا  120شادا )با ای    پ ررواهه هاای ارراا 

هاای  تحلیب هصاح ه اسار ب  درصد بود. 91اررا  شد( 

صفحه با ای کلیاه  18ر فصب اولیه در   504کیفی تعداد  

 12پس از حاف هوارد هراابه تعاداد    رششه ها تعیین شد.

ر فصاب   170 ای کلیاه رشاشه هاا و  ر فصب هرش ک با

 (.  2و1  رششه تعیین شد )جداو  51ا شصاصی ب ای 

 

 برای کلیه رشته های علوم پزشکی  19-کووید  عمومی  سرفصل های.1جدول 

Table 1. General topics of Covid-19 for all fields of medical sciences 

 ( علل ایجاد بیماری، سیر بیماری، و عالئم بیماری تعریف بیماری) .1

 19-تأکید بر کووید  کلیات ویروس شناسی کرونا ویروس ها با .2

 وجهان ماری در ایرانآشنایی با همه گیریولوژی بی .3

 پاتوفیزیولوژی  .4

 آشنایی با راه های انتقال  .5

 آشنایی با اقدامات پیشگیری و کنترلی  .6

 19-اقدامات تشخیصی کووید  .7

 ( دارودرمانی، درمان سنتی و تغذیه )رژیم( درمانی(آشنایی با اقدامات درمانی بیماری )  .8

 روش های کنترل آن  و 19-آشنایی با عوارض ناشی از کووید  .9

 19-کووید  وردنیاز بیماران مبتال بههای م  مراقبت .10

 آنها  بیماران و خانوادهآموزش های موردنیاز  .11

 چشم انداز آینده از بیماری  آخرین یافته ها در مورد بیماری و .12
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 برای رشته های علوم پزشکی  19-کووید  سرفصل های اختصاصی . نمونه ای از2جدول  

 Table 2. Examples of Covid-19-specific topics for medical disciplines 
 سرفصل های پیشنهادی  رشته تخصصی 

 بهداشت حرفه ای 

  محیط های آموزشی و اداری برای پیشگیری از سرایت بیماری از طریق هوا چگونگی تهویه

 19-های تنفسی برای پیشگیری از ابتال به کوویداستفاده از ماسک 

 ونادر ایام کر در محیط کار خوردن و آشامیدن

  مدیریت مواجه ارزیابی ریسک و

 19-پرسنل بهداشت و درمان در معرض ویروس کوویدقرار گرفتن 

 محیط های کاری الزامات بهداشتی

 19-وید اصول ایمنی و بهداشت شغلی کو/19-برابر کووید  اصول تهویه در

  پرستاری )گرایش

اورژانس، مراقبت های  

 ویژه و داخلی جراحی( 

 PPE ربرد مناسبکاو   اصول

 اورژانس، بخش های بستری جنرال و بخش های مراقبت های ویژه نحوه انتقال بیمار در بخش های مختلف )

 ( ... جسمی و-مراکز نگهداری از سالمندان، معلولین ذهنی نحوه غربالگری جمعیت های در معرض خطر )

  احل حاد و تحت حاددر مر 19-مشکوک به کووید نحوه ارزیابی و مراقبت از بیماران

  عروقی، کلیوی، نورولوژیک و سایکولوژیک در بیماران قلبی 19-عالئم شایع کووید

 19-بتال به کوویدبیماران با سابقه ا در 19-پیگیری عوارض طوالنی مدت کووید

  ایمونولوژیک در تشخیص و ادامه درمان بیماران ارزیابی های تشخیصی و اهمیت تست های

 NIV تحت تهویه با و 19-کووید اران مبتال بهمراقبت از بیم

  مثبت و نحوه جداسازی از دستگاه و اکستیوب کردن بیمار به انتوباسیون و ونتیالتور با مدهای فشار مراقبت از بیماران نیازمند

 ت بیم اران مب تال ب هانجام شده و اهمیت بروز رسانی گایدالین های درمانی مراقبتی جه   نقش داروهای مختلف بر اساس ترایال های

 19-کووید

 ... قال بیماری، پیگیری عالئم وهای انت خصوص نحوه مراقبت از بیمار، شناسایی راه اهمیت آموزش به بیمار و خانواده در

مامایی و بهداشت  

 باروری

 بهداشت باروری و بیماریهای نوپدید

 و مراقبت های بارداری 19-کووید

 زایمان پس از و مراقبت های زایمان و 19-کووید

 19-مشاوره مادران شیرده با محوریت کووید

 کرونا سالمت باروری و جنسی در شرایط بحران

  رداریدر با 19-کووید

 و نوزادان 19-کووید

 فوریت پزشکی 

 نحوه انتقال و حمل بیمار

  19-کووید نحوه انتقال اجساد مبتالیان به

 بیماری مراقبت های فردی در برابر انتقال

  اورژانس پیش بیمارستانی فاظت شخصی در تکنسین هایعایت حاصول ر

 پیش بیمارستانی و نحوه انتقال آن در مرحله 19-نحوه برخورد با بیمار کووید

 19-بیماران مبتال به کووید مدیریت مسائل روانی بهنگام مواجهه با

 به با آمبوالن بهنگام انتقال 19-غیرکرونایی( از کووید محافظت از سایر بیماران )بیماران

 پزشکی  قارچ شناسی

 قارچی ریه با عفونتهای 19-ارتباط بیماری کووید

  19-تشخیص آزمایشگاهی کووید

  خطاها و کنترل کیفی

  19-سرولوژی در کووید

 آنها و تغییرات 19-آزمایشات مرتبط با کووید

 بیوشیمی بالینی 
 19-ز کوویدمهم بدن متاثر ا تغییرات بیوشیمیایی مایعات و بافت های

 19-ساختارهای سلولی و مولکولی بافت های متاثر از کووید بررسی
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 19-آنزیم های مهم بالینی متاثر از کووید تغییرات

 19-بیوشیمیایی مارکرهای التهابی در بیماران مبتال به کووید نقش فاکتورهای التهابی و تغییرات

 19-کوویدمتاثر از  بررسی تغییرات ژنتیکی در بافت ها و سلوهای

 19-یولوژی بیماری کوویدپاتوفیز

 19 19-کووید آزمایشات بیوشیمیایی در مبتالیان

 ACE2 و پلی مورفیسم ژنتیکیبه سلول    Sars-covid virusنحوه ورود

 بر پروفایل بیوشیم 19-تأثیر کووید

  رادیولوژی و فیزیک

 پزشکی 

  دیولوژی، سی تی اسکن و ام آر آیدر بخشهای را 19-با بیماران کووید میزان مواجه تکنولوژیست های رادیولوژی

 این بیماری روش های محافظت تکنولوژیست ها در برابر

 در بخشهای رادیولوژی 19-خطرات کووید آشنایی تکنولوژیست های رادیولوژی از

 ، سونوگرافی(chest x-ray)سی تی اسکن، پرتونگاری -19-کووید روشهای تصویربرداری برای تشخیص

 ازی تکنیک های تصویربرداری پزشکیه سشبی

  19-مذکور در تشخیص کووید چالش ها، حسن ها و عیب های روش های

HRCT Chest xray CT 

 بیوتکنولوژی دارویی 

 آشنایی با اصول مقابله با بیماریهای پاندمیک

 19با کووید اصول تولید واکسن در مقابله

 تصاصی سرولوژیک و مولکولیمعاینه و چکاپ های عمومی / اسکن / تستهای اخ

 )ویژه رشته های داروسازی، سم شناسی و...( 19کوویداقدامات درمانی مختلف در مقابله با 

 19در مقابله با کووید داروهای ضدویروسی رایج

 19در مقابله با کووید گیاهان دارویی و داروهای گیاهی

 19کوویدراورده های بیولوژیک در مقابله با ف

 فارماسیوتیکس 

 19-کووید مواد معدنی( جهت پیشگیری ودرمان ریز مغذی ها )مکمل های ویتامینها و

 ضد ویروس سطوح و دست آشنایی با انواع مواد ضدعفونی کننده ی

 غلظت های مؤثر مواد ضدعفونی کننده ی ضد ویروس  روشهای ساخت، نگهداری، رقیق سازی و

 ون ) آشنایی با پروتوکل های درمانی(نین گوناگمختلف و س در مراحل 19-دارودرمانی بیماران کووید

  مدیریت اطالعات

 سالمت

 19-با کووید راهبرد های سالمت دیجیتال برای مقابله

  19-کووید استفاده از فناوری اطالعات برای مدیریت

  19-کووید الب دیجیتال مراقبت سالمت وانق

 سالمت ملی نیازمندی های زیرساخت فناوری اطالعات

  19-برای مدیریت کووید مت سیارنقش سال

  19-در دوران همه گیری کووید کاربردهای سالمت از راه دور )تله هلث(

  19-بعد از کووید استفاده از تجارب تله هلث برای دوران

  19-کووید استارت آپ های سالمت دیجیتال و

  19-کووید اپلیکیشن ها )نرم افزارهای کاربردی( در

  19-کوویددر زمان  Infodemic کنترل پدیده

  19-اطالعات سالمت آنالین و کووید

  19-شبکه های اجتماعی و کووید

  19-گیری کووید کاربرد پرونده سالمت الکترونیک در دوران همه

 دروس فناورانه و خالقیت در فناوری تأکید بیشتر بر دروس پزشکی از راه دور،

 طب اورژانس

 

 19-کووید ارانروش های احیای قلبی وعروقی در بیم

 تفسیر سی تی اسکن ریه

 19-اندیکاسیون های بستری بیماران کووید

 ن دارویی در اورژانسشروع درما
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  19-تظاهرات پوستی کووید پوست

 سردرد، آنسفالیت، حوادث عروقی مغزی( عوارض نورولوژی مرتبط با ویروس کورونا ) مغز و اعصاب 

 نفرولوژی 
 19-نقص ایمنی مبتال به کووید ه و دارایبرخورد با بیماران پیوند کلی

 انتهایی کلیه )از جمله دیالیز و نارسایی حاد کلیه( در بیماران نارسایی مراحل 19-کووید

دندانپزشکی و جراح  

 فک و صورت 

 کنترل عفونت در دندان ها، فک و صورت

 19-کووید نحوه مراقبت بیماران در برابر

 شنوایی شناسی 

 19-ابتال به کوویداندام های درگیر در 

 بر دستگاه تنفسی 19-تأثیرات کووید

 بر نظام شنوایی 19-تأثیرات کووید

 بر نظام تعادلی 19-تأثیرات کووید

 

 

 گیری و نتیجه  بحث

ی   19-کوید        ایجاد  باع   هاا  چود  از  کمش   طی 

ر ار  کرورهای   وضیعت اورژانس در بهداشت جهانی در

جاد نگ انی هایی در هورد  جهام شدا ارت که عاوا ب  ای

ر ب همگانی،  و   راهت  )جعف ی  جسمی  عوارض  ب وز 

جمله   (1399هموارام   از  روانروا شی  های  بیماری  ؛ 

افس دگ ت س،  ب چسباضط اب،  رفشارهای    ی،  زنی، 

اجشوابی، تح ی  پای ی، ا شا   واب، و ا شا  ارش س 

نهایشا و  از رانحه  و هحمدی    پس  )شهیاد  ه گ هی شود 

ر(1399 ها،  نگ انی  این  رفع  ب ای  بواب این  ؤا ت  . 

ز  عموم جاهعه شوب هی گی د که یوی ا  هشعددی در ذهن

دهودگام ارائه  به  نها،  پارخگویی  ب ای  اطاعاتی    هوابع 

پزشوی   علوم  های  دانرگاا  دانرجویام  و  ه ار ت راهت 

جاهعه بخری جدا    هسشود. چ ا که پارخگویی به نیازهای

دی دانرگاا های علوم پزشوی ارت  نردنی از فلسفه وجو

و)ع  این (1397هموارام    فانپور  انجام  جهت  بواب این   .

ابشدا  ود  هوزی    وظیفه ی  طی   زهست تا دانرجویام

به   و رپس  نمایود  دریافت  زهیوه  این  در  را  کافی  و   زم 

ارائه جاهعه  های    عموم  یافشه  همچوین  نمایود.   دهات 

وب ی  جلسه  ی   از  ب رری حاصب  زهیوه  در  که  یواری 

  19-ضوع کوید هوزشی دانرجویام در رابطه با هو  نیازهای

انجام   1398را     وی اهواز در ارفوددر دانرگاا علوم پزش

شدا ارت، نرام دهودا این وارعیت ارت که، دانرجویام 

رششه ها تمایب به ش کت در دورا    علوم پزشوی در بیرش 

  دارند و  زم ارت که  را  19-های  هوزشی در زهیوه کوید

ری دورا در هحشوای ب ناهه در  19-ه اح  ه بوط به کوید

بیرش  از ط فی،  شود.  گوجاندا  هعشادند    نام  هشخصصین 

که  هوزی هوارب و کافی به کارکوام ارائه دهودا  دهات  

دانرجویام و  از    راهت  یوی  پزشوی،  علوم  های  رششه 

از درش ری   اطمیوام  ب ای حصو   روی  به بهش ین  ه دم 

هوارب و هطلوب در دورام همه گی ی هی باشد.    اطاعات

انجام شدا  این در پژوهش های  ارت که  در رطد   حالی 

 ( 1399، ع فانی و هموارم  1399ای ام )هو ور و هموارام  

،   2020ولن و هموارام   ،  2020و جهام )روی و هموارام 

هموارام    پا  که    (2020و  باشد  هی  هطلب  این  بیانگ  

علوم پزشوی در زهیوه     گاهی و دانش ه دم و دانرجویام

در رطد هطلوبی نیست و بواب این نیازهود توجه   19-کوید

باشد. این نیاز هحااین را ب   م داشت تا این    بیرش ی هی

کوید درری  ب ناهه  تدوین  هدف  با  را  ی  اب   19-هطالعه 

بموظور  هادگی  نها   پزشوی  علوم  های  رششه  دانرجویام 

 انجام دهود.  ب ای پارخگویی به نیازهای جاهعه

در این هطالعه، جهات تعیاین ر فصاب هاای دررای 

را شاریافشه ارشفادا   از هطالعه کیفی با هصاح ه  19-کوید

هصاح ه ی  روی پژوهری ارت که اغلب ب ای انجام   شد.

 شود. راؤا ت در ایان ناوعدا هیاکیفی ارشف  در هطالعات

های هصاح ه باز پارخ بودا و در  م اجازا پ دا شن به ایدا

شود تا در طاو  هصااح ه باه عواوام یا  دادا هی  جدید

از   ارهغاام  ورد.  گوید باهشوندا هینشیجه از  نچه هصاح ه

بااا هطالعااات حااافظی و  لحاااظ روی کااار، ایاان هطالعااه
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هرابه ارت. ایان در   (7913هموارم    )حافظی و   هموارام

تادوین باه هوظاور    حالی ارت کاه در هطالعاه گودرزیاام

ب ناهااه درراای دورا کارشواراای ارشااد پ رااشاری دیاباات 

 لیمام با ایرا(، هطالعاه پور1396)گودرزیام و همواارم  

 ب ناهه درری ه ار ت از هاادرام و ناوزادام در بایاا  تدوین

( و هطالعه ادیب ب ای ط احای 1397)علییاری و هموارم  

ب ناهه  هوزشای پ راشاری  ندوراووپی در ایا ام   و تدوین

از روی دلفی اراشفادا نمودناد   (1395  رم)ادی ی و هموا

در ایان راراشا کاافمن در   که با هطالعه ها هشفااوت ارات.

در  صاوص   هطالعه  ود به ضا ورت نیازراوجی جهاانی

بح ام ها پ دا ات و باه نیازهاای جاهعاه روانپزشاوی در 

دارای پیاهادهای راهمگین  جهت کوش   پاندهی ک ونا که

ماعی و روانی ب ای جاهعه جهاانی ارات تیکیاد کا د. جشا

یواای از نیازهااا و چااالش هااای کلیاادی  ط ااق نشااای ؛

روانپزشوی، توجه فوری ب ای کساب اطمیواام از رااهت 

اف اد جاهعه ارت که باید تاشهای هرش ک راازهام   روام

حاداکث  ررااندم  های روانپزشوی و اعضای  نها با ای باه

به هوظور باه حادارب ررااندم  ویهدا ات  هوزشی و بالی

پااای د )کااافمن و هموااارام   راایب هااای ک ونااا صااورت

2020). 

هطالعه  در   رششه   12این  کلیه  ب ای  عموهی  ر فصب 

همچوین   شد.  تعیین  پزشوی  علوم  ر فصب    171های 

ب ای   ر فصب    51ا شصاصی  تعداد  که  شد  تعیین  رششه 

   ه  رششه هشفاوت )هشغی   های ا شصاصی تعیین شدا ب ای

 ( ارت. بواب این به نظ  هی ررد با توجه نوع 14تا    1بین  

رششه، رطد تخصصی بودم رششه، هیزام ارت اط با بیمارام 

ها ر فصب  تعداد  کار،  هحیط  طوریوه   و  به  ارت.  هشغی  

دارای  و  بالیوی  های  رششه  دهد  هی  نرام  هطالعه  نشای  

اتاق عمب، فوریت پزشوی،    ارت اط با پ رشاری،  بیمار هثب 

واه ه علوم  زهایرگاهی  های  رششه  بالیوی    ایی،  بیوشیمی 

ر فصب  بیرش ین ارائه تعداد  رطد  که  هایی  رششه  و   ،

ت  ارت هثب تخصص پورت، چرم     دهات  نها تخصصی

کمش ین غی ا  و  صورت  و  ف   ر فصب   پزشوی،  تعداد 

ب ای درری  ب ناهه  تدوین  اگ چه  ارت.  شدا  ه    تعیین 

و هعمو   هو ع تعیین   رترششه ای ه شوی ب  نیاز روجی ا

، اها در نیازهای  هوزشی، هشخصصام و صاح وظ ام هسشود

شد  هصاح ه  نیز  دانرجویام  با  حاض   هطالعه  او   و    فاز 

در    اهمیت این هوضوع تورط  نها هورد تییید ر ار گ فت.

نیازروجی ه  هطالع در  صوص  هموارام  و  وکیلیام 

پزشوی   علوم  دانرگاا  حوزا  در  عموهی  پزشوام   هوزشی 

با   رویارویی  در  عموهی  پزشوام  کلیدی  هوزی  ناش  به 

بیمارام  با  بالیوی  توانمودرازی  نام در ب  ورد  بیمارام و 

هرارکت   با  که  هاکور  هطالعه  شد.  از   104تیکید  نف  

دا نرام  شد  انجام  )د  پزشوام  انشظار  بیرش ین    9/47که 

» هوزی در حد ترخیص  هوارد( ر کت کوودگام  درصد 

بیماری و ارجاع  م« بود و نشیجه گی ی شد که شوارایی  

ارداهات   و  ها  بیماری  در  هوزی  ذیوفعام  نیازهای 

پاراکلیوی  و رویو دهای بالیوی هی تواند در تعیین ب ناهه  

)وک باشد  هفید  پارخگو  و  ار بخش  و  یل هوزشی  یام 

 (.1394هموارام 

از کلیااه  ایاان اراات کااه  از نااااط رااوت ایاان هطالعااه

هشخصصین از کلیه رشاشه هاای علاوم پزشاوی در انجاام 

نظ ات همه  نها با ای تعیاین   هطالعه ش کت داششود و از

از   ر فصب هاای ا شصاصای ها  رشاشه اراشفادا گ دیاد.

هحدودیت های هطالعه ایوست که اگ  چه نیاز ارات ایان 

ه جهت گ وا های هدف، اج ا شدا و هورد ارزشیابی و اهب ن

باز ورد و تومیب ر ار گی د اها باه د یاب هشعادد تاا ایان 

 لحظه این اه  اهوانپای  ن ودا ارت. 

تادوین ر فصاب هاای نشای  این هطالعه نرام داد که  

گوجاناادم  م در ب ناهااه  و 19- هوزشاای در زهیوااه کویااد

 ورت و نیاااز درراای دانرااجویام علااوم پزشااوی یاا  ضاا

نشاای   و هشخصصین ارت. احساس شدا تورط دانرجویام

ر فصااب هرااش ک و  12ایاان پااژوهش هوجاا  بااه تاادوین 

ر فصاب ا شصاصای   170  کلیه رشاشه هاا و  عموهی ب ای

 عوااوام نیازهااای  هوزشاای بااه وشااد  رشااشه 51باا ای 

دانرگاا علوم پزشاوی   در  19-دانرجویام در زهیوه کووید

پاس از   وهاد هی شود ایان ب ناهاهپیر  اهواز هع فی شدند.

هورد پاایش و ارزشایابی را ار   اج ا ب ای گ وا های هدف،
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 گی د و ب  اراس باز وردهاای دریاافشی احشماالی، اصاا 

 گ دد.

 

 تقدیر و تشکر 

ا ااق با کاد      CED  پژوهش در ه کز تحایااتاین  

(IR.AJUMS.REC.1399.705 در دانرااگاا علااوم )

پژوهراگ ام با  شاد.   ویبپزشوی جودی شاپور اهواز تصا

هاای دانوااد کااه از کلیااه هاادی ام، اراااتید و  ااود  زم 

 دانرجویانی که در تعیین ر فصب های  هوزشی هموااری

 کاهب با تیم پژوهش را داششود، ردردانی نمایود.
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 برای رشته های علوم پزشکی  19-نیازسنجی سرفصل های آموزشی کوید

 

گ وا  هوزی بهداشت و ارتاای راهت، دانرودا بهداشت، دانرگاا علاوم پزشاوی عضو هیئت علمی،    :*ئی حیدرآبادیاکبر بابا

 . جودی شاپور اهواز، اهواز، ای ام

عضو هیئت علمی، گ وا  هوزی بهداشت و ارتاای راهت، دانرودا بهداشت، دانرگاا علوم پزشوی جوادی   آرش سلحشوری:

 شاپور اهواز، اهواز، ای ام. 

دا پزشوی، دانرگاا علوم پزشوی جوادی شااپور اهاواز، عضو هیئت علمی، گ وا باکش ی شواری، دانرو  :عفت عباسی منتظری

 اهواز، ای ام.

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

، دانراگاا علاوم پزشاوی عضو هیئت علمی، گ وا  هوزی بهداشت و ارتاای راهت، دانرودا بهداشات  مسؤول:  سندهی نو*

 .جودی شاپور اهواز، اهواز، ای ام

 Email: babaeinmz2056@gmail.com 

نی وهای انسانی هؤر  در ارائااه ی   دانرجویام علوم پزشوی یوی از ه اجع اطاعاتی جاهعه و نیز از  :چکیده

هحسوب هی شوند که شایسشه ارت ابشدا،  هااوزی   19- دهات بهداششی و درهانی به جاهعه در زهیوه کوید

اهعه ارائااه  اادهت کووااد. بواااب این  نمایود و رپس به عموم ج های  زم و کافی را در این  وصوص دریافت

ب ای رششه های وابسشه به علوم پزشوی انجام    19-ویدک  تعیین ر فصب های  هوزشی  هطالعه حاض  با هدف

کیفی بااود کااه   رویو د با نیازروجی  م، انجام از نوع ط   های پژوهش در  هوزی و روی شد. این پژوهش

دادا ها از ط یق پ ررواهه الوش ونی     اهواز انجام شد.  ردر دانرگاا علوم پزشوی جودی شاپو  1399در را   

تحلیااااب هحشااااوای    جمع  وری شدند. ب ای ارشخ اج ط اات از  اعضای هیئت علمی نف  از 109بازپارخ از 

ر فصب هرش ک ب ای کلیه    12پس از تجزیه و تحلیب دادا ها، تعداد    .کیفی ه روم یا ر اردادی ارشفادا شد

  تعیین شد. بواب این 19-به عووام نیازهای  هوزشی کوید رششه 51ا شصاصی ب ای   فصبر   170رششه ها و  

و گوجاناادم  م در ب ناهااه درراای دانرااجویام    19-در زهیوه کوید ا شصاصی عموهی و تدوین ر فصب های

 احساس شدا تورط دانرجویام و هشخصصین ارت.  رت و نیازعلوم پزشوی ی  ض و

 

 .یعلوم پزشو  دانرجویام،  ،19-ر فصب های  هوزشی، کووید نیازروجی، گان کلیدی:واژ
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