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سردبير محترم مجله ايراني آموزش در علوم پزشكي  

 .ویژه سبک زندگی و تحصیل دانشجویان علوم پزشکی داردهای زندگی، بهپاندمی ویروس کرونا تأثیر زیادی بر همه جنبه

ها تا اند که طیف آن از تعطیلی کامل دانشگاههای متفاوتی داشتهکشورهای مختلف در مواجهه با این بحران پاسخ

گفتمان برای ایفای نقش بهتر  دستنوشتههدف این  .باشدعنوان پرسنل میالتحصیلی زودهنگام و اشتغال دانشجویان بهفارغ

 دانشجویان علوم پزشکی در شرایط بحرانی است.

های کسانی که کار در حرفه دالیلی متعددی برای حمایت از نقش دانشجویان علوم پزشکی در اپیدمی وجود دارد؛

توان از این (. از سوی دیگر می1اند)نوعی این خطر را پذیرفتهکنند، بهبیمارستانی نظیر پزشکی و پرستاری را انتخاب می

ای دانشجویان پزشکی و پرستاری که دوره بالینی و کارآموزی در عرصه ویژه برعنوان یک موقعیت آموزشی، بهاپیدمی به

توانند با استفاده از خدمات پزشکی و پرستاری از راه دور برای بیماران با عالئم ها میآن .استفاده کرد ،گذرانندخود را می

از باردار و بیماران ترخیصی که نیهای مزمن، زنان خفیف ویروس کرونا که در بیمارستان بستری نیستند یا سایر بیماری

حال، تماس با بیماران های سرپایی با گرفتن شرحها و بخشتوانند در کلینیکدانشجویان می .کمک کنند ،به پیگیری دارند

های ها، تکمیل و پر کردن پرسشنامهها، آموزش به بیماران، نوشتن و ثبت گزارش ویزیتجهت اطالع از نتایج آزمایش

 (.2مراقبت و درمان را کاهش دهند) ویروس کرونا کمک نمایند و بنابراین بارکاری تیم مربوط به

 های بالینی مهارتنیز افرادی هستند که در بسیاری از نقش هستنددانشجویانی که در مرحله قبل از شروع دوره بالینی 

اعتقاد بر این . مراقبت کنند ،اندشدهکرونا پذیرشتوانند از سایر بیمارانی که به دالیل غیر از ابتال به ویروس دارند و می

رسانی است که دورنگه داشتن دانشجویانی که در مرحله قبل از شروع دوره بالینی و کارآموزی هستند از کمک و خدمت

دهی آنان برای ورود این فرصت خوبی برای سازمان ها است وشود که به ضرر آینده شغلی آنها میموجب دلسردی آن

های حمایتی و بهداشتی را تهیه و توانند بستهها میمحور است. آن -ه جامعه و کمک به مردم براساس آموزش جامعهب

                                                 
 zm.2016@yahoo.com. رانیجهرم، فارس، ا ی( دانشگاه علوم پزشکاری)استاد یجهرم یمایپ هیزهره باد دکترنویسنده مسؤول:  *

 (mohsenhojat@yahoo.com. )رانیجهرم، فارس، ا ی( دانشگاه علوم پزشکاریاستاد (محسن حجتدکتر 

 11/11/99، تاریخ پذیرش: 11/11/99مقاله:  دریافتتاریخ 
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 هاهای کرونا تصحیح نمایند. همچنین، آنرسانی مناسب را انجام دهند و اخبار جعلی را در مورد ویروستوزیع کنند، اطالع

آوری نمونه و ضدعفونی یولوژیک، ورود اطالعات به رایانه، مشاوره تلفنی، جمعتوانند در کارهای اداری، تحقیقات اپیدممی

دوستی، سازی مفاهیم اخالقی مانند نوعاین بهترین فرصت برای درونی کردن مراکز شلوغ و پرجمعیت مشارکت کنند.

 (.3ای دانشجویان است)ای، تعهد اخالقی و بلوغ هویت حرفهپذیری، تعهد حرفهلیتوؤشجاعت، مس

لی ها معتقدند وظیفه اصدالیل دیگری نیز برای مخالفان نقش دانشجویان علوم پزشکی در این شرایط اپیدمی وجود دارد؛ آن

طور کامل آمادگی دارند و با کار کردن در چنین موقعیتی در ها نه موظف هستند و نه بهدانشجویان یادگیری است، آن

اهند گرفت. کمبود تجهیزات محافظت شخصی وجود دارد، بنابراین خطرات روانی قرار خو-معرض استرس جسمی و روحی

تر از خطرات فعالیت افراد داوطلب یابد هرچند خطرات فعالیت دانشجویان کمعفونت برای بیماران و دانشجویان افزایش می

غلی ولیت شؤدر ارتباط با مس هایی در مورد انتقال عفونت به افراد مستعد در خانواده دانشجویان و مشکالتی. نگرانیاست

های حضور داوطلبانه دانشجویان، (. از دیگر چالش4های قانونی برای دانشجویان نیز وجود دارد)و عدم دستورالعمل

رغم حضور داوطلبانه از طرف دیگر، علی .های آموزشی دانشجویان استعنوان بخشی از دورهها بهپذیرش این فعالیت

های ها موجب شود که از فرصتترسند که نبود آنها ممکن است احساس اجبار کنند زیرا میدانشجویان، برخی از آن

رسد نگرانی در مورد نقش دانشجویان به دلیل کلیه موارد ذکرشده به نظر می آموزشی و پژوهشی آینده محروم گردند.

دیده در این زمینه هستند توان این نکته را نادیده گرفت که دانشجویان تنها گروه تخصصی آموزشا نمیدرست است، ام

 های آینده خود آماده شوند.اظت کامل برای نقشفکه باید با ح
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