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ABSTRACT
Introduction: Professors and medical and paramedical students who are serving
internships in hospitals affiliated to medical universities are always at risk of
contracting infectious diseases. Considering the internship units in person, the
purpose of this study is to investigate the effect of educational webinars on the
level of knowledge related to COVID- 19 and familiarity with self-care methods
in professors and students of Ahvaz Faculty of Rehabilitation Sciences.
Materials & Methods: This is a cross-sectional study in the first semester of the
academic year 1399-1400. Sampling method was as sample available. One day
before the internship, a one-day educational webinar was held in Adobe Connect
for fourth year undergraduate students of Ahvaz University of Rehabilitation
Sciences and their professors and a researcher-made online questionnaire was
used before and after the webinar.
Results: Students' familiarity with self-care methods before and after the webinar
showed a significant difference (mean difference = 1.48 p = 0.001). Also, the
mean score of teachers' familiarity with self-care methods before the webinar was
significantly higher than students (p = 0.013). 68% of students and 47% of
professors reported high satisfaction with the training program. In addition, 56%
of students and 51% of professors stated the need for such training programs.
Conclusion: Considering the fact that about one year has passed since the corona
virus entered the country, although there is an acceptable level of knowledge
about COVID- 19 disease in professors and students, but it seems that Self-care
methods should be one of the priorities of university and college officials during
the pandemic.
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مشخصات مقاله

چكيده

نو ع مقاله

مقدمه :اساتید و دانشجویان پزشکی و پیراپزشکی که در دوره کاراموزی در بیمارستانهای وابسته به دانشگاههای علوم

اصیل پژوهشی

پزشکی مشغول به خدمت هستند همیشه در معرض خطر ابتال به بیماریهای عفونی قرار دارند .با توجه به برگزاری
واحدهای کاراموزی به صورت حضوری ،هدف از این مطالعه بررسی تأثیر وبینار آموزشی بر سطح دانش مرتبط با

پيشينه پژوهش

کووید  19و آشنایی با روش های خود مراقبتی در اساتید و دانشجویان دانشکده علوم توانبخشی اهواز می باشد.

تاریخ دریافت1399/11/22 :

روش كار :این پژوهش یك مطالعه مقطعی در نیمسال اول سال تحصیلی  1400-1399بود .نحوه نمونه گیری به

تاریخ پذیرش1400/01/12 :

كلمات كليدي
کووید19-
خود مراقبتی
سطح دانش
دانشجویان
اساتید

صورت در دسترس بود .یك روز قبل از شروع دوره کاراموزیها ،یك وبینار آموزشی یك روزه در بستر ادوب
کانکت برای دانشجویان سال چهارم مقطع کارشناسی دانشکده علوم توانبخشی اهواز و اساتید آنها برگزار شد و از یك
پرسشنامه محقق ساخته برخط قبل و بعد از وبینار استفاده شد.
نتايج :میزان آشنایی دانشجویان با روشهای خود مراقبتی قبل و بعد از برگزاری وبینار تفاوت قابل مالحظه ای را نشان
داد ( .)mean difference = 1.48 p= 0.001همچنین میانگین نمره حیطه آشنایی اساتید با روش های خود
مراقبتی قبل از برگزاری وبینار به طور معناداری بیشتر از دانشجویان بود) 68 .(p=0.013درصد از دانشجویان و 47
درصد از اساتید رضایتمندی باالیی را از برگزاری این برنامه آموزشی گزارش کردند .عالوه بر آن 56 ،درصد از
دانشجویان و  51درصد از اساتید ضرورت زیادی را برای برگزاری چنین برنامه های آموزشی اعالم داشتند.
نتيجه گيري :با توجه به گذشت حدود یکسال از ورود ویروس کرونا به کشور ،اگر چه سطح دانش قابل قبولی نسبت
به بیماری کووید  19در اساتید و دانشجویان وجود دارد اما به نظر میرسد طراحی برنامههای آموزشی برای افزایش
سطح آشنایی دانشجویان مقطع کارشناسی با روشهای خود مراقبتی باید از اولویتهای مورد نظر مسئوالن دانشگاهها و
دانشکده ها در دوران پاندمی باشد.
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مقدمه

گزارش شده است ( .)7بدیهی است که سالمت مراقبین

در اواخر دسامبر  ،2019یك کرونا ویروس جدید به

سالمت ،کم اهمیت تر از بیماران و خانواده آنها نیست و در

نام بیماری کرونا ویروس  )COVID -19( 2019در شهر

حقیقت ،ظرفیت و توانایی سیستم بهداشت و درمان برای

ووهان چین پدیدار شد ،به طوری که در مدت زمان

تأمین مراقبتهای بالینی به سالمت این اعضا بستگی دارد(.)8

کوتاهی تمامی کشورهای جهان را تحت تأثیر قرارداد .در

نکته دیگر آنکه ،دانشجویان در عین حال که تجربه کافی

ایران نیز به گزارش وزارت بهداشت ،نخستین ابتالی دو نفر

ندارند به صورت مستقل و آزاد در خوابگاهها زندگی

در شهر قم در  19فوریه  2020تأیید شد و پس از آن موارد

میکنند( .)9آنها همچنین از اعضای فعال جامعه هستند (.)9

بسیار بیشتری در دیگر شهرها از جمله تهران ،رشت ،شیراز

بنابراین با توجه به نقش و مشارکت دانشجویان در تأمین

و اهواز مشاهده گردید .مهمترین راه انتقال این بیماری

مراقبت بیماران و از سوی دیگر انتقال پذیری باالی بیماری

عفونی که بر آن اتفاق نظر وجود دارد ،از انسان به انسان و

کووید  19که باعث پاندمی شده است ،این گروه را در

از طریق سطوح آلوده و یا تماس مستقیم و قطرات تنفسی

معرض خطر باال برای ابتال و انتقال بیماری قرار داده

عفونی ناشی از سرفه ،عطسه و یا صحبت کردن میباشد(.)1

است( .)10،11از این رو درک آنها از خطر و نحوه اتخاذ

دوره نقاهت این بیماری تقریبا  5روز ( 14-2روز) است ()2

رفتارهای پیشگیرانه میتواند اثر عمیقی بر گسترش پاندمی

و همانند دیگر ویروسهای خانواده کرونا ویروس،

داشته باشد( .)10بدیهی است که فقدان اطالعات صحیح

تظاهرات بالینی اصلی آن تب است که در  99درصد از

مرتبط با این بیماری در این جمعیت می تواند شرایط را بدتر

افراد مبتال اتفاق میافتد .سرفه خشك ،تنگی نفس که منجر

کند(.)5

به پنومونی و سندروم دیسترس تنفسی میشود نیز از دیگر

خود مراقبتی به معنی فرایند حفظ سالمتی از طریق

عالئم این بیماری میباشد( .)3در حال حاضر با توجه به

رفتارهای سالم ،توجه و مدیریت ناخوشی و بیماری

عدم تأیید نهایی واکسنهای کشف شده ،تنها از راه درمان

میباشد ،که میتواند تحت تأثیر عواملی مانند دانش،

عالمتی و حمایتی به بیماران کمك میشود(.)4

نگرش ،مهارتها ،موانع و تسهیل کننده ها قرار بگیرد .شواهد

اساتید و دانشجویان پزشکی و پیراپزشکی که به

نشان میدهند که افزایش خود مراقبتی منجر به ارتقا سالمتی

منظور آموزش بالینی در دوره کاراموزی در بیمارستانهای

شده و نیاز به اقدامات درمانی را کاهش میدهد .همچنین

وابسته به دانشگاههای علوم پزشکی مشغول به خدمت

رفتارهای مرتبط با خود مراقبتی ،باعث افزایش رضایت

هستند همانند دیگر مشاغل مرتبط با سالمت ،همیشه در

افراد ،بهبود کیفیت زندگی و ارتقا سیستم مراقبت بهداشتی

معرض خطر ابتال به بیماریهای عفونی قرار دارند .زیرا آنها

میشود( .)13خودمراقبتی فردی  -به عنوان یکی از زیر

اولین افرادی هستند که در تماس نزدیك با افراد مبتال قرار

گروه های اصلی خود مراقبتی -رویکردی است که طی آن

می گیرند(. )5در حال حاضر با توجه به اینکه کووید 19

سیستم بهداشت و درمان سعی دارد افراد را در زمینۀ

میتواند حتی از افراد بدون عالمت نیز منتقل شود ،احتمال

خودمراقبتی توانمند سازد تا عالوه بر حفاظت از سالمت

خطر چندین برابر افزایش یافته است( .)6در یك مطالعه

خود به سالمت افراد خانواده و پیرامون خود نیز توجه کنند

میزان انتقال بیماری کووید 19به مراقبین سالمت  29درصد

و در صورت نیاز اقدامات الزم را انجام دهند( .)14تا کنون
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در چند مطالعه سطح دانش ،نگرش و روشهای خود مراقبتی

شنواییشناسی و گفتار درمانی و همچنین اساتید مستقر آنها

اعضای تیم درمان و از جمله دانشجویان دانشگاههای علوم

در بیمارستانهای مختلف وابسته به دانشگاه علوم پزشکی

پزشکی در کشورهای چین ،ایران ،هند و اردن مورد بررسی

جندی شاپور اهواز بود.

قرار گرفته است( .)16, 11،15 ,5بر اساس نتایج این

به منظور افزایش آگاهی دانشجویان و اساتید ،یك

مطالعات اگر چه در برخی از حیطهها دانشجویان دانش

روز قبل از شروع دوره کاراموزیها در مهرماه  ،1399یك

ضروری را کسب کردهاند اما در بسیاری از موارد نیاز به

وبینار آموزشی یك روزه در بستر ادوب کانکت برگزار

برنامههای آموزشی مؤثر و متناسب با بیماری کووید 19

شد .در این وبینار چهار تن از اساتید به ارائه مباحث مرتبط با

وجود دارد .این نیاز در دانشجویان مقطع کارشناسی نسبت

معرفی بیماری کووید  ،19عالئم بیماری ،راههای انتقال،

به دانشجویان مقاطع باالتر ضرورت بیشتری را نشان داده

روشهای تشخیصی ،راههای کنترل عفونت ،روشهای خود

است(.)16

مراقبتی و کاربرد ایمن و دقیق تجهیزات فردی و ...

بنابر آنچه پیشتر اشاره شد به نظر میرسد برگزاری

پرداختند .انتخاب سرفصلها ،بر اساس اولویت اطالعاتی بود

برنامههای آموزشی به منظور افزایش آگاهی ،ارتقا سطح

که اساتید و دانشجویان میبایست درباره بیماری کووید 19

دانش ،بهبود رفتارهای خودمراقبتی و افزایش اطمینان خاطر

و راههای پیشگیری از آن داشته باشند تا در دوره کاراموزی

دانشجویان و اساتید بسیار ضروری باشد .این در حالی است

در بیمارستانها بکار گیرند .پس از پایان وبینار ،فرصت

که تا کنون هیچ مطالعهای به بررسی تأثیر برنامههای

پرسش و پاسخ به شرکت کنندگان از طریق دسترسی

آموزشی بر ارتقا سطح دانش و آشنایی با روشهای خود

صوتی و متن داده شد.

مراقبتی نپرداخته است .با توجه به برگزاری واحدهای

به منظور بررسی تأثیر وبینار آموزشی بر سطح دانش

کاراموزی به صورت حضوری و در نتیجه مواجهه اساتید و

و آشنایی با روشهای خود مراقبتی از یك پرسشنامه محقق

دانشجویان دانشکده علوم توانبخشی اهواز با بیماران مختلف

ساخته برخط قبل و بعد از وبینار استفاده شد و از شرکت

در بیمارستانهای وابسته به دانشگاه ،هدف از این مطالعه

کنندگان خواسته شد در صورت تمایل برای شرکت در

بررسی تاثیر برگزاری وبینار آموزشی بر سطح دانش مرتبط

طرح تحقیقاتی حداکثر یك ساعت قبل و بعد از وبینار

با کووید  19و آشنایی با روشهای خود مراقبتی در اساتید

آموزشی آن را تکمیل و ارسال نمایند .پرسشنامه شامل چهار

و دانشجویان دانشکده علوم توانبخشی اهواز می باشد.

بخش بود .بخش اول مربوط به اطالعات دموگرافیك
شرکت کنندگان (جنسیت و سمت) ،بخش دوم مربوط به

روش كار

سطح دانش مرتبط با کووید ( 19شامل  4سوال) و بخش

این پژوهش یك مطالعه مقطعی است که در نیمسال

سوم مرتبط با روشهای خود مراقبتی (شامل  6سوال) بود.

اول سال تحصیلی  1400-1399در دانشکده علوم توانبخشی

سواالت بخش دوم و سوم به صورت چهارگزینهای بود که

انجام

به پاسخ صحیح نمره  1و به پاسخهای اشتباه نمره صفر داده

گرفته است .جمعیت مورد مطالعه ،دانشجویان سال چهارم

میشد .بخش چهارم پرسشنامه شامل دو سوال بود که با

مقطع کارشناسی رشتههای فیزیوتراپی ،کاردرمانی،

استفاده از مقیاس لیکرت (زیاد ،متوسط ،کم) به بررسی

اهواز با کد اخالقIR.AJUMS.REC.1399.914
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میزان رضایتمندی دانشجویان و اساتید از برگزاری این

 testزوجی برای مقایسه میانگین نمرات بخش دوم و سوم

برنامه آموزشی و همچنین ضرورت اجرای برنامههای

قبل و بعد از وبینار و از آزمون independent sample

آموزشی مرتبط با کووید  19از دیدگاه آنها میپرداخت.

 T –testبرای مقایسه میانگین نمرات بخش دوم و سوم

در این پژوهش ،به منظور تعیین روایی پرسشنامه در

پرسشنامه بین دو گروه اساتید و دانشجویان استفاده شد.

محل تحقیق به صورت کیفی ،پرسشنامه در اختیار ده نفر از

فرضیات مطالعه آن بود که بین میانگین نمرات بخش دوم و

اساتید مجرب دانشکده علوم توانبخشی قرار گرفت و با

سوم قبل و بعد از وبینار و بین دو گروه اساتید و دانشجویان

اعمال اصالحات بسیار جزیی مورد تأیید قرار گرفت .برای

تفاوت معناداری مشاهده شود .سطح معنی داری در این

تعیین پایایی پرسشنامه نیز ،از روش آلفای کرونباخ استفاده

مطالعه  0/05در نظر گرفته شد.

شد .بدین منظور پرسشنامه تهیه شده در فاصله زمانی ده روز
بین  20نفر از جامعهی آماری توزیع شد و پس از جمع
آوری و بررسی ،ضریب آلفای کرونباخ برای آن محاسبه
شد .بر اساس نتایج به دست آمده ضریب آلفای کرونباخ
برای کل پرسشنامه  0/94بود .به منظور تجزیه و تحلیل
دادههای این پژوهش از نرم افزار  SPSS 18استفاده شد.
قبل از انجام آنالیز آماری ،نرمال بودن توزیع دادهها نیز با
استفاده از آزمون شاپیروویلك بررسی شد .از آزمون T-

نتايج:
در مجموع  63نفر( 42زن و  21مرد) از دانشجویان
سال چهارم مقطع کارشناسی رشتههای فیزیوتراپی،
کاردرمانی ،شنوایی شناسی و گفتار درمانی و همچنین 31
نفر ( 19زن و  )12از اساتید آنها پرسشنامه را تکمیل کردند.
جدول شماره  1درصد نمرات کسب شده حیطههای دوم و
سوم پرسشنامه را قبل و بعد از برگزاری وبینار نشان میدهد.

جدول :1میانگین نمرات حیطههای دانش و آشنایی با روشهای خود مراقبتی بر حسب درصدی از حداکثر نمره آن حیطه
درصد کسب شده از حداکثر نمره

حیطه

% 80/75
% 96/75
% 75/5
% 90/25
% 84/66
% 93
% 67/83
% 92/5

سطح دانش اساتید قبل از وبینار
سطح دانش اساتید بعد از وبینار
سطح دانش دانشجویان قبل از وبینار
سطح دانش دانشجویان بعد از وبینار
آشنایی اساتید با روشهای خود مراقبتی قبل از وبینار
آشنایی اساتید با روشهای خود مراقبتی بعد از وبینار
آشنایی دانشجویان با روشهای خود مراقبتی قبل از وبینار
آشنایی دانشجویان با روشهای خود مراقبتی بعد از وبینار

نتایج آزمون  pair T-testتفاوت قابل مالحظهای را

 ،T –testتفاوت معناداری بین میزان نمره آشنایی با

ازمقایسه میزان آشنایی دانشجویان با روشهای خود مراقبتی

روشهای خود مراقبتی در دانشجویان و اساتید قبل از

قبل و بعد از برگزاری وبینار نشان داد

برگزاری وبینار وجود داشت ( .)p=0.013به طوری که

(.)mean difference = 1.48±0.32 p= 0.001

میانگین نمره حیطه آشنایی اساتید با روشهای خود مراقبتی

همچنین بر اساس نتایج آزمون independent sample

به طور معناداری بیشتر از دانشجویان بود (شکل .)1
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شكل  :1میانگین (انحراف معیار) نمره سطح دانش و آشنایی با روشهای خود مراقبتی در اساتید و دانشجویان قبل و بعد از برگزاری وبینار
آموزشی یك روزه *( .تفاوتهای معنادار )p<0.05

شکل  .1میانگین (انحراف معیار) نمره سطح دانش و آشنایی با روشهای خود مراقبتی در اساتید و دانشجویان قبل و بعد از برگزاری
وبینار آموزشی یک روزه *) .تفاوتهای معنادار ) p<0.05

در خصوص میزان رضایتمندی از برگزاری این برنامه

از دانشجویان و  51درصد از اساتید ضرورت زیادی را برای

آموزشی 68 ،درصد از دانشجویان و  47درصد از اساتید

برگزاری چنین برنامههای آموزشی اعالم داشتند (جدول .)2

رضایتمندی باالیی را گزارش کردند .همچنین 56 ،درصد
جدول  :2میزان (درصد) رضایتمندی اساتید و دانشجویان از برگزاری وبینار آموزشی و ضرورت اجرای چنین برنامههای آموزشی

زیاد

متوسط

کم

رضایتمندی اساتید از برگزاری وبینار

% 47

%37

%16

رضایتمندی دانشجویان از برگزاری وبینار

% 68

%25

%7

ضرورت برگزاری برنامههای آموزشی از دیدگاه اساتید

% 59

%31

%15

ضرورت برگزاری برنامههای آموزشی از دیدگاه دانشجویان

%51

%33

%16

بحث و نتيجه گيري

خود مراقبتی بسیار حائز اهمیت است .این مسئله برای

برای یك بیماری بسیار مسری مانند کووید ،19

متخصصین حوزه سالمت ،به خصوص دانشجویان رشتههای

ارتقائ سطح دانش مرتبط با بیماری و آشنایی با روشهای

پزشکی و پیراپزشکی که در بیمارستانهای علوم پزشکی در
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تماس نزدیك با بیماران قرار دارند ضرورت بیشتری دارد.

دانشجویان با روشهای خود مراقبتی میباشد .بر اساس

مطالعه حاضر نشان داد سطح دانش اساتید و دانشجویان

مطالعات قبلی ،سن ،مقطع تحصیلی و سمت از عوامل

درباره کووید  19به میزان قابل قبولی میباشد .به طوری که

اثرگذار در سطح نگرش افراد درباره رفتارهای پیشگیرانه

دانشجویان  75/5درصد حداکثر نمره حیطه دانش مرتبط با

است ( .)16بنابراین باالبودن میزان آشنایی اساتید نسبت به

کووید  19را قبل از برگزاری وبینار کسب کردند .میانگین

دانشجویان مقطع کارشناسی با روشهای خود مراقبتی قابل

نمره اساتید نیز قبل از برگزاری وبینار  80/75درصد حداکثر

انتظار است .بر اساس مطالعات قبلی بیشترین منابع اطالعاتی

نمره این حیطه بود .این یافتهها ،با نتایج مطالعات قبلی همسو

در دسترس و مورد استفاده برای دانشجویان درباره کووید

میباشد( .)10،16به نظر میرسد با توجه به گذشت حدود

 19اینترنت (وب سایتهای خبری و رسانههای اجتماعی مانند

یك سال از ورود این ویروس به کشور ،سطح دانش کافی

توییتر ،فیس بوک ،یوتیوب ،اینستاگرام ،اسنپ چت و

درباره عالئم بیماری ،راههای انتقال ،مدت زمان دوره

واتس آپ) و پس از آن رسانههای جمعی (مانند تلویزیون،

نقاهت و روشهای تشخیصی آن در بین دانشجویان و

روزنامه ،مجله و رادیو) و در نهایت وب سایتهای اختصاصی

اساتید وجود دارد.

و مقاالت علمی میباشد( .)16همچنین ،دانشجویان مقطع

بررسی میانگین نمرات حیطه آشنایی با روشهای خود

کارشناسی نسبت به دانشجویان تحصیالت تکمیلی به میزان

مراقبتی نشان داد که دانشجویان  67/83درصد حداکثر نمره

کمتری از سایتهای علمی استفاده میکنند( .)16از این رو به

را کسب کردهاند که این میزان به طور قابل مالحظه ای

نظر میرسد در اختیار قرار دادن اطالعات مرتبط با بیماری

نسبت به بعد از برگزاری وبینار آموزشی(  )% 92/5کمتر

و بخصوص آشنایی با روشهای خودمراقبتی برای

است .بر اساس نتایج مطالعات قبلی ،ارتباط منفی بین

دانشجویان مقطع کارشناسی بسیار ضروری باشد .آموزش

رفتارهای پیشگیرانه و وقوع خطر وجود دارد .هنگامیکه

اطالعرسانی خودمراقبتی در مورد کروناویروس به

رفتارهای پیشگیرانه افزایش یابد احتمال وقوع خطر کاهش

دانشجویان شامل شناسایی دانشجویانی که تنگی نفس،

مییابد( .)5بنابراین برای کاهش وقوع خطرمی بایست

سرفه ،عطسه و تب دارند ،توصیه و ترغیب آنها به استفاده از

آموزش رفتارهای پیشگیرانه در بین مراقبین سالمت افزایش

مواد ضدعفونی کننده ،توصیه به استفاده از ماسك ،شیلد،

یابد .به طور کلی چون اطالعات فعلی در مورد کووید19 -

گان و دستکش و مهمتر از آن ترتیب پوشیدن وسایل

ناقص است ،تا زمانی که خطر انتقال کاهش نیابد افراد باید

حفاظت فردی ،نحوه محافظ از تجهیزات فردی و روشهای

مراقبت از خود را دنبال کنند و تنها راه موثر در پیشگیری از

استریل کردن آنها ،آموزش اقدامات کنترل عفونی محیطی

این بیماری رعایت نکات بهداشتی و اتخاذ روشهای دقیق

و رعایت فاصله گذاری ایمن اجتماعی و  ...میباشد.

خود مراقبتی میباشد( .)12از این رو به نظر میرسد توانمند

از دیگر یافته های این مطالعه رضایتمندی باالی

سازی افراد از طریق برنامههای آموزشی مرتبط با شناخت

اساتید و دانشجویان از برگزاری این برنامه آموزشی بود.

بیماری کووید  19و در اختیار قرار دادن اطالعات دقیق

همچنین آنها ضرورت باالیی را برای برگزاری برنامه های

درباره روشهای پیشگیرانه بسیار ضروری باشد .از دیگر

آموزشی مرتبط با بیماری کووید اعالم کردند .به نظر

نتایج مطالعه حاضر ،تفاوت در میزان آشنایی اساتید و

میرسد با توجه به دیدگاه اعالم شده از سوی اساتید و
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ندا اورکی فر و همکاران

دانشجویان ،مسئوالن دانشکدهها و دانشگاههای علوم

نظر میرسد با توجه به دیدگاه اعالم شده از سوی اساتید و

پزشکی باید به این مسئله با توجه بیشتری بپردازند و

دانشجویان ،طراحی برنامههای آموزشی برای افزایش سطح

بخصوص قبل از شروع کاراموزیها و یا در زمان برگزاری

آشنایی دانشجویان مقطع کارشناسی با روشهای خود

کاراموزیها ،طراحی چنین برنامههای آموزشی را از

مراقبتی باید از اولویتهای مد نظر مسئوالن دانشگاهها و

اولویتهای خود قرار دهند.

دانشکدهها در دوران پاندمی کووید  19باشد .بدیهی است

با توجه به اینکه در مطالعه جاری ،برگزاری وبینار
آموزشی یك روزه ،قبل از شروع دوره کاراموزی

که اجرای برنامه های آموزشی قبل از شروع کاراموزیها و یا
در زمان برگزاری آنها اهمیت بیشتری دارد.

دانشجویان و ورود آنها به بیمارستانها صورت گرفته است،
اثرگذاری این برنامه آموزشی می بایست پس از پایان دوره

تقدير و تشكر:

کاراموزیها مورد بررسی قرار گیرد که در تحقیق حاضر

از تمامی دانشجویان عزیزی که در این مطالعه

انجام نشده است و این مسئله از محدودیتهای مطالعه جاری

شرکت کردند کمال تشکرو قدردانی را داریم .همچنین از

است.

همکاری حوزه معاونت محترم پژوهشی دانشگاه ،حوزه
نتایج این مطالعه نشان داد وبینار آموزشی یك روزه

اثر قابل مالحظهای بر افزایش آشنایی دانشجویان مقطع

معاونت محترم آموزشی دانشگاه و مرکز  EDCدر اجرای
طرح سپاسگزاریم.

کارشناسی دانشکده علوم توانبخشی اهواز با روشهای خود
مراقبتی دارد .اساتید و دانشجویان سطح قابل قبولی از دانش

تضاد منافع:
هیچیك از نویسندگان این مقاله ،تضاد منافعی در

مرتبط با بیماری کووید  19داشتند .همچنین اساتید و
دانشجویان رضایتمندی باالیی از برگزاری این برنامه

اجرای این طرح نداشتند.

آموزشی داشته و ضرورت باالیی را برای برگزاری چنین
برنامههای آموزشی مرتبط با بیماری کووید اعالم کردند.
اگر چه نتایج به دست آمده قابل تعمیم به جامعه نیست اما به
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 و آشنایی با روش های خود مراقبتی در اساتید و دانشجویان دانشکده علوم توانبخشی اهواز19-بررسی تأثیر وبینار آموزشی بر سطح دانش مرتبط با کووید
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ندا اورکی فر و همکاران

4-کدامیك در مورد شرایط بازگشت به محیط کار صحیح

اطالعات دموگرافيک:

است؟

زمان تکمیل فرم
جنسیت :خانم /آقا

:قبل /بعد از وبینار

سمت :استاد  /دانشجو

حیطه :1سطح دانش مرتبط با کووید 19
1کدام مورد از عالئم بالینی بیماری کووید  19-محسوبنمی شود؟
تب
تنگی نفس
سرفه خلط دار
سرفه خشك
2استاندارد طالیی تشخیص بیماری کووید 19-کداماست؟

ناقلین بدون عالمت  14روز بعد از انجام تست
مبتالیان با عالیم شدید در صورتی که  10روز از شروع
نشانه ها گذشته باشد و حداقل سه روز بدون عالمت باشند
مبتالیان با عالیم متوسط تا خفیف  17روز بعد از ابتال
مبتالیان با عالیم متوسط تا خفیف درصورتی که 10روز از
شروع عالئم گذشته باشد.
حیطه  :2آشنایی با روشهای خود مراقبتی
1کدام مورد برای ضدعفونی کردن دستها به منظورپیشگیری از ابتال به کرونا بهتر است؟
شستن دستها با آب گرم وصابون حداقل  20ثانیه
استفاده از مایع ضد عفونی کننده که حاوی حداقل 60
درصد الکل است
شستن دستها با آب گرم وصابون حداقل  15ثانیه
ضدعفونی با شوینده های پایه الکلی

RT-PCR
ESR
CT-Scanریه

2-کدام جمله در مورد کنترل نشتی ماسك  N95صحیح

CRP

نمی باشد؟
در انجام تست کنترل نشتی مثبت از بازدم سریع استفاده می

3-انجام تست کووید  19-برای کدام گروه زیر اولویت

شود.

دارد؟

در کنترل نشتی منفی در صورت وجود نشتی فشار منفی

افرادی که در تماس نزدیك با فرد مبتال به کرونا بوده اند

باعث چسبیدن ماسك به صورت می شود.

افراد با بیماری زمینه ای دیابت

در کنترل نشتی مثبت فشار مثبت داخل ماسك برابر با عدم

زنان باردار

نشت ماسك است.

افراد دارای عالیم کرونا با بیماری قلبی

همه موارد
3برای جلوگیری از انتقال آئروسل های درشت (قطراتبزرگتر از  5میکرون) از چه نوع احتیاطی استفاده می شود

مجلة افق توسعه آموزش علوم پزشکی ،دوره  ،13شماره ،2تابستان 1401

http://hmed.mums.ac.ir

بررسی تأثیر وبینار آموزشی بر سطح دانش مرتبط با کووید 19-و آشنایی با روش های خود مراقبتی در اساتید و دانشجویان دانشکده علوم توانبخشی اهواز

قطره ای

بخش چهارم

تماسی

ضرورت برگزاری وبینار های آموزشی برای آشنایی با

هوایی

روش های پیشگیری و کاهش شیوع کرونا به چه میزان

الف و ج

است؟
زیاد،

متوسط،

کم

4بهترین راه استریل کردن شیلد محافظ صورت کدامگزینه می باشد
محلول هیپوکلریت سدیم یك درصد

میزان رضایت مندی شما از اجرای این وبینار چقدر است
زیاد،

متوسط

کم

خشك شدن در نور آفتاب و تمیز کردن با مواد ضد عفونی
کننده دست
استریل کردن باEthylene oxid
شستشو با آب
5ترتیب پوشیدن وسایل حفاظت فردی کدام گزینه است؟ماسك -عینك -محافظ صورت-گان-دستکش
گان -ماسك-عینك -محافظ صورت –دستکش
عینك -ماسك -گان-محافظ صورت -دستکش
دستکش-گان -محافظ صورت -عینك -ماسك
6کدامیك از موارد زیر به اقدامات کنترل عفونی مهندسیو محیطی مرتبط می باشد؟
تهویه محیطی مناسب و مطلوب
پاکسازی مطلوب محیطی
جداسازی تخت های بستری حداقل به میزان  1متر
همه موارد
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