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Abstract
Background: Anxiety about COVID-19 is very common and seems to be due to
its high prevalence and mortality. Medical students may also be anxious about the
disease. Therefore, the aim of this study was to evaluate the anxiety caused by
COVID-19 disease in internship students in the field before entering the ward.
Methods: This descriptive study was performed on 90 nursing students, operating
room and midwifery intern in the field in February 1400 before entering the
department at Zabol University of Medical Sciences. Sampling was done randomly.
Coronary anxiety was assessed using the Corona Disease Anxiety Scale (CDAS).
Results: The mean and standard deviation of the total score of coronary anxiety
was 22.29 ± 16.10, which indicates mild anxiety. The mean and standard
deviation of psychological and physical symptoms of anxiety caused by the
disease in the research units were 32.82 ± 20.48 and 11.76 ± 14.73, respectively,
which indicates the greater severity of psychological symptoms.
Conclusion: According to the results of this study and mild anxiety due to the
incidence and mortality of Covid-19 disease in students and the negative effects
of anxiety due to this disease, including negative effects on their learning, it is
necessary to take appropriate measures to prevent and control it Be.
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بررسی میسان اضطراب ناشی از ابتال به بیماری کوویذ 19-و مرگ و میر
ناشی از آن در دانشجویان کارورزی در عرصهی قبل از ورود به
بخش در دانشگاه علوم پسشکی زابل
4

صادق دّقاى هْرً ،1اّیذ هیرً ،2جوِ قیاهی کشتگر ،3فاطوِ کرد ساالرزّی
تاریخ دریافت1021/1/02 6

چکیذُ

تاریخ پذیزش1021/0/02 6

هقذهِ :اضطزاب در هَرد کٍَیذ ،15-تسیار ضایغ است ٍ تِ ًظز هیرسذ تِ دلیل ضیَع سیاد ٍ هزگ ٍ هیز ًاضیی اس نى تاضیذ

تاریخ چاج1021/0/12 6

داًطجَیاى ػلَم پشضکی ًیش در هَرد اتتال تِ ایي تیواری هوکي است اضطزاب داضتِ تاضٌذ لیذا اییي هطالؼیِ تیا ّیذس تزرسیی
اضطزاب ًاضی اس تیواری کٍَیذ 15-در داًطجَیاى کارٍرسی در ػزصِی قثل اس ٍرٍد تِ تخص اًجام ضذ
شیَُی هطالعِ :ایي هطالؼِی تَصیفی تز رٍی  52داًطجَی پزستاری ،اتاق ػول ٍ هاهایی کارٍرس در ػزصیِ در تْویي هیاُ
 1022قثل اس ٍرٍد تِ تخص در داًطگاُ ػلَم پشضکی ساتل اًجام ضذ ًوًَِگیزی تِ صَرت تصادفی اًجیام گزدییذ اضیطزاب
ًاضی اس کزًٍا تا پزسصًاهِی ( CDAS )Corona Disease Anxiety Scaleتزرسی ضذ
یافتِّا :هیاًگیي ٍ اًحزاس هؼییار ًویزُی کیل اضیطزاب کزًٍیا 00/05 ± 11/12 ،تیَد کیِ ًطیاىدٌّیذُی اضیطزاب ففیی
هیتاضذ هیاًگیي ٍ اًحزاس هؼیار ػالئن رٍاًی ٍ جسوی اضطزاب ًاضی اس تیویاری در ٍادیذّای پیشٍّص تیِ تزتییة تزاتیز تیا
 11/31 ± 10/32 ٍ 20/40 ± 02/04تَد کِ ًطاىدٌّذُی ضذت تیطتز ػالئن رٍاًی هیتاضذ
ًتیجِگیری :تا تَجِ تِ ًتایج ایي هطالؼِ ٍ اضطزاب ففی

ًاضی اس اتتال ٍ هزگ ٍ هیز تیواری کٍَییذ 15-در داًطیجَیاى ٍ

اثزات هٌفی اضطزاب ًاضی اس ایي تیواری اس جولِ تأثیزات هٌفی تز یادگیزی نًاى ،السم است راّکار هٌاسة تزای پیطیگیزی ٍ
کٌتزل نى اًذیطیذُ ضَد
کلوات کلیذی :اضطزاب ،اضطزاب ًاضی اس کٍَیذ ،15-داًطجَ ،کارٍرسی در ػزصِ
ارجاع :دّقاى هْز صادق ،هیز ًاّیذ ،قیاهی کطتگز ًجوِ ،کزد ساالرسّی فاطوِ بررسی هیساى اضطراب ًاشی از ابتال بِ بیواری کٍَیذٍ 19-
هرگ ٍ هیر ًاشی از آى در داًشجَیاى کارٍرزی در عرصِی قبل از ٍرٍد بِ بخش در داًشگاُ علَم پسشکی زابل .هجلِ داًطکذُ
پشضکی ساتل 1021؛ 20-25 6)0(2

مقدمٍ
ٍیررزٍک وزًٍررا ًررَیي ( )SARS-CoV-2در سزاسررز جْرراى
ضیَع سیرادی پیرذا ورزدُ ٍ وطرَرّای سیرادی را در دًیرا
گزفتار ًوَدُ اسرت ( .)1وزًٍرا ٍیرزٍک در حمیمرت یره
خاًَادُی گسرتزدُ اس ٍیرزٍکّرایی اسرت ورِ هٌبرز برِ
ػفًَتّای تٌفسی اس یه سزهاخَردگی سرادُ ترا اپیرذهی
سارک ( )SARSهیضًَذ ورِ در سرا  2003ضریَع پیرذا
وزدُ بَد ( .)2در حا حاضز ًیش وٍَیرذ)COVID-19( 19-
جذیذتزیي ػضَ ایري خراًَادُ در دسراهبز  2019در ضرْز
ٍٍّاى چیي با ّوِگیزی در اًساى آغاس ضرذ ٍ برِ سرزػت

گستزش یافت ٍ ایي گستزش ّوچٌاى اداهِ دارد (.)3
جذیذتزیي آهار هبتالیاى برِ ایري ٍیرزٍک در سزتاسرز
جْاى ترا برِ اهرزٍس ورِ سهراى ًگرارش ایري هما رِ اسرت
( 14آٍریل ً 434.482.559 )2022فز ٍ آهار جاًباختگاى
ًیش در سزاسز جْاى ً 5.962.134فز هیباضذ .ایي آهرار در
ایزاى ً 7.030.943فز ابرتال ٍ ً 136.390فرز جاًباخترِ را
ًطاى هیدّذ ( .)4ػالئن با یٌی ایري بیوراری دارای عیر
ٍسیؼی است ٍ اس تب ٍ زس ،سرزفِ ،ضرؼ ٍ بریحرا ی ترا
ػالئن ضذیذ تٌفسی وِ بیوار بزای تٌفس ًیاس برِ تَْیرِی
هىاًیىی دارد ،هتفاٍت هیباضذ ( )5بِ د یل ضذت بیواری

 -1هزبی گزٍُ پزستاری داخلی جزاحی ،داًطىذُ پزستاری ٍ هاهایی ،داًطگاُ ػلَم پشضىی ایزاًطْز ،ایزاًطْز ،ایزاى
 -2وارضٌاسی ارضذ پزستاری ،پزستاری هزالبتّای ٍیژُ ،داًطگاُ ػلَم پشضىی ایزاًطْز ،ایزاًطْز ،ایزاى
 -3هزبی گزٍُ اتاق ػول ،داًطىذُی پزستاری ٍ هاهایی ،داًطگاُ ػلَم پشضىی ساّذاى ،ساّذاى ،ایزاى
 -4هزبی گزٍُ پزستاری داخلی جزاحی ،داًطىذُی پزستاری ٍ هاهایی ،داًطگاُ ػلَم پشضىی ایزاًطْز ،چابْار ،ایزاى
Email: nahid.mir6641@gmail.com
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ٍ آهار بسیار برایی جاًباختگراى ،برزٍس اضرغزاد در افرزاد
هختل جاهؼِ ضایغ است (.)6
اضغزاد ٍ استزک در هَرد  COVID-19بسریار ضرایغ
است ٍ بِ ًظز هیرسذ بیطتز بِ د یرل ًاضرٌاختِ برَدى ٍ
ایبراد ابْرام ضررٌاختی در افرزاد ،دربررارُی ایري ٍیررزٍک ٍ
ّوچٌیي هیشاى ٍ سرزػت برایی ابرتالی افرزاد ٍ ػرَار
ًاضی اس ابتالء ٍ اضغزاد ًاضی اس هرزي ٍ هیرز اسرت (.)7
ایي اضغزاد هیتَاًذ هٌبز بِ تضؼی سیستن ایوٌی ضذُ
ٍ ضاًس ابتال بِ بیواری را ًیش افشایص دّذ (.)8
اضررغزاد ٍ اسررتزک در داًطرربَیاى حررَسُی ػلررَم
پشضىی خصَصاً پزستاری ٍ هاهایی ٍ اتاق ػول با تَجِ برِ
ضغلضاى وِ در ارتباط ًشدیه با بیواراى لزار دارًذ ،دیرذُ
هیضَد (ّ .)10 ،9وچٌیي در ایي بزِّ اس سهاى با تَجِ بِ
ضیَع ایي بیواری ٍ ّوِگیزی سزیغ آى ٍ ّوچٌیي هرزي
ٍ هیز ًاضی اس آى ،ایري اسرتزک در داًطربَیاًی ورِ ٍارد
ػزصِ خَاٌّرذ ضرذ ٍ در ارتبراط برا بیوراراى وٍَیرذ19-
هوىي است لزار گیزًذٍ ،جَد دارد (.)12 ،11
با تَجِ بِ ضیَع بیواری وٍَیرذ 19-در بریي داًطربَیاى
رضتِّای پشضىی ٍ پیزاپشضىی ٍ برا تَجرِ برِ اترزات هٌفری
اضرررغزاد برررز داًطررربَیاى اس جولرررِ تر رأتیزات هٌفررری در
یادگیزی ( ،)10 ،9هغا ؼِی حاضز برا ّرذف تؼیریي هیرشاى
اضغزاد وزًٍا در داًطبَیاى ػلَم پشضىی اًبام ضذ.
مًاد ي ريشَا
جاهؼررِی آهرراری بررا تَجررِ بررِ هغا ؼررِی ضرریَایی الررذم ٍ
فاعویپَر ( )13با حذٍد اعویٌاى  95درصرذ ٍ ترَاى آهراری
 95درصذ ٍ با در ًظز گزفتي احتوا ریشش ًوًَِّاً 90 ،فرز
در ًظز گزفتِ ضذّ .وِی داًطبَیاى بِ د یل ایٌىِ هؼیارّای
ٍرٍد بِ هغا ؼِ اس جولِ :اًتخاد ایي سرِ رضرتِ ،در دسرتزک
بَدى داًطبَیاى ٍ ایٌىِ وارٍرسی در ػزصِ داضتٌذ ،بَد ٍ اگز
فالذ ایي هؼیارّا بَدًذٍ ،ارد هغا ؼِ ًویضذًذ.
ایي هغا ؼِ اس ًَع تَصیفی بَدُ ٍ بز رٍی داًطربَیاى
رضتِی پزستاری ،هاهایی ٍ اتراق ػورل در داًطرگاُ ػلرَم
پشضىی سابل اًبام ضذ .حبن ًوًَِ برز اسراک هیراًگیي ٍ
اًحزاف هؼیار ًوزُی اضغزاد در هغا ؼِی ضیَایی الرذم ٍ
فاعویپرَر ( ٍ )13برا حرذٍد اعویٌراى  95درصرذ ٍترَاى
آسهررَى  95درصررذ ٍ بررا در ًظررز گررزفتي احتوررا ریررشش
ًوًَِّا تؼذاد ً 90فز در ًظز گزفتِ ضذ .رٍش ًوًَِگیزی
بِ صَرت تصادفی ٍ اس بیي داًطبَیاًی وِ هؼیارّای ٍرٍد
بِ هغا ؼِ را داضتٌذ ،بَد.
56

هؼیارّای ٍرٍد بِ هغا ؼِ ػبارتٌرذ اس :داضرتي رضرایت
آگاّاًِ جْت ضزوت در هغا ؼِ ،ػذم ابتال بِ بیواریّرای
اضررغزابی ٍ ػررذم هصررزف دارٍّررای ه رؤتز بررز اضررغزاد ٍ
سیستن ػصبی ٍ ػذم ابتال بِ بیواریّرای ضرذیذ ٍ ایٌىرِ
ٍاحررذّای پررژٍّص داًطرربَی در ػزصررِ (تررزم )8 ٍ 7
پزستاری ،هاهایی یا اتاق ػول باضٌذ.
ابررشار ایرري پررژٍّص ضرراهل پزسررصًاهررِی هطخصررات
دهَگزافیرررره ،پزسررررصًاهررررِی اضررررغزاد وزًٍررررا
( CDAS )Corona Disease Anxiety Scaleبررررَد.
پزسصًاهِی هطخصات دهَگزافیه ،اعالػاتی ًظیز سري،
جرررٌس ،رضرررتِی تحصررریلی ٍ بخرررص ورررارآهَسی را در
بزهرریگزفررت .همیرراک اضررغزاد وزًٍررا ٍیررزٍک ()CDAS
بزگزفتِ اس هغا ؼِی ػلیپَر ٍ ّوىاراى هیباضرذ ورِ ایري
ابشار جْت سٌبص اضغزاد ًاضی اس ضیَع ٍیرزٍک وزًٍرا
در وطَر ایزاى تْیِ ٍ اػتباریابی ضذُ اسرت (ً .)5سرخِی
ًْایی ایي ابشار دارای  18گَیرِ ٍ  2هؤ فرِ (ػاهرل) اسرت.
گَیِّای  1تا  ،9ػالئن رٍاًی ٍ گَیِّای  10تا  ،18ػالئرن
جسواًی را هیسٌبذ .ایي ابشار در عی  4درجِای یىزت
(ّزگش ;  ،0گاّی اٍلات ;  ،1بیطتز اٍلرات ; ّ ٍ 2ویطرِ ; )3
ًوزُگذاری هیضَد؛ بٌابزایي بیطتزیي ٍ ونترزیي ًورزُای
وِ افزاد پاسخ دٌّذُ در ایي پزسصًاهِ وسب هریوٌٌرذ،
برریي  0تررا  54اسررتً .وررزات بررای در ایرري پزسررصًاهررِ
ًطاىدٌّذُی سغح برایتزی اس اضرغزاد در افرزاد اسرت.
جْت بزرسری رٍایری هحترَایی سرؤایت پزسرصًاهرِ برِ
 5رٍاًطٌاک با تبزبِ ارائِ ضذ .ایي افرزاد درجرِی هفْرَم
بَدى گَیِّا ٍ ایيورِ آیرا پزسرصًاهرِ تورام جٌبرِّرای
هَضَع را در بزهیگیزد ٍ ًیش ضىل ظاّزی پزسصًاهرِ را
هَرد بزرسی لزار دادًذ .پایایی ایي ابشار با اسرتفادُ اس رٍش
آ فررای وزًٍبرراا بررزای ػاهررل اٍ  ،α ; 0/879 ،ػاهررل دٍم
 ٍ α ; 0/861بزای ول پزسصًاهرِ  α ; 0/919برِ دسرت
آهذُ استً .وزات بایتز در ایي پزسصًاهًِ ،طاىدٌّرذُی
سغح بایتزی اس اضغزاد هیباضذ.
پس اس اخذ رضایت اس هسؤٍ یي داًطگاُ ػلَم پشضرىی
سابررل ،الررذام بررِ اًبررام هغا ؼررِ صررَرت گزفررت .پررس اس
تَضیحات یسم در هَرد ًحَُی اًبرام پرژٍّص ،بریضرزر
بَدى آى بزای ٍاحذّا ٍ رػایت اصل هحزهاًگی بِ ًوًَِّا،
الذام بِ اخرذ رضرایت وتبری اس آىّرا ضرذ .برزای رػایرت
یىٌَاختی هغا ؼِ اس ّز رضتًِ 30 ،فز بِ صرَرت تصرادفی
ٍارد هغا ؼِ ضذًذ (تواهی داًطبَیاى هؼیارّرای ٍرٍد برِ
هغا ؼِ را ًذاضتٌذ بِ ّویي د یل اس ّز رضتًِ 30 ،فز ورِ
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ٍاحذّای پژٍّص در هَرد بیواری وزًٍا هیباضذ.
در جررذٍ  ،1ػالئررن رٍاًرری ٍ جسرروی ٍ ًوررزُی وررل
اضغزاد وزًٍا در ٍاحذّای پژٍّص بِ تفىیه آٍردُ ضرذُ
است .در ایي جذٍ هطخص ضذُ وِ ػالئن رٍاًی در بریي
داًطبَیاى ًسربت برِ ػالئرن جسروی اضرغزاد ًاضری اس
بیواری وٍَیذ 19-ضایغتز هیباضذ.

هؼیررار ٍرٍد داضررتٌذ ،تصررادفی اًتخرراد ضررذًذ .در ضرروي
هٌظَر اس داًطبَی وارٍرسی در ػزصِ ،تزم ّ 8 ٍ 7سرتٌذ
وِ چَى در بْوي هاُ ایي هغا ؼِ اًبام ضرذُّ ،رز دٍ ترزم
داًطبَ ّستٌذ).
ابتذا پزسصًاهِی اضغزاد وزًٍا در اختیار ٍاحرذّای
پژٍّص لزار گزفت ،سپس پزسصًاهِّا جوغآٍری ضذُ ٍ
دادُّا جْت تبشیِ ٍ تحلیل ٍارد ًرزمافرشار آهراری SPSS
ًسخِی  )version 19, SPSS Inc., Chicago, IL( 19ضذ.
برررزای تبشیرررِ ٍ تحلیرررل دادُّرررا اس آهرررار تَصررریفی
استفادُ ضذ.

جديل  :1میاوگیه ي اوحراف معیار متغیر اضطراب واضی از بیماری
کًيید 11-در داوطجًیان کاريرزی در عرصٍ
هیاًگیي ±

هیٌیون

هاکسیون

ػالئن رٍاًی

20/40 ± 02/04

0/11

34/25

یافتٍَا

ػالئن جسوی

11/31 ± 10/32

0/ 2

02/40

هیرراًگیي ٍ اًحررزاف هؼیررار سرري ٍاحررذّای پررژٍّص
 23/02 ± 1/3بَد 44/4 .درصذ ٍاحذّا (ً 40فز) هرذوز ٍ
 45/6درصذ (ً 50فز) هؤًث بَدًذ 24/4 .درصذ (ً 22فرز)
اس ٍاحذّا در بخصّرای ػورَهی 8/8 ،درصرذ (ً 8فرز) در
بخررصّررای ٍیررژُ 40 ،درصررذ (ً 36فررز) در اترراق ػوررل ٍ
 26/8درصررذ (ً 24فررز) در بلررَن سایورراًی ،وررارٍرسی در
ػزصِ داضتٌذ.
هیاًگیي ٍ اًحزاف هؼیار ًورزُی ورل اضرغزاد وزًٍرا
 22/29 ± 16/10بَد وِ ًطاىدٌّرذُی اضرغزاد خفیر

ًوزُی کل اضطزاب

00/05 ± 13/12

0/42

15/12

هؤلفِ ٍ ًورُی کل

اًحراف هعیار

در بیي گَیِّای پزسصًاهِ ،گَیِی (فىرز ورزدى برِ
وزًٍررا هررزا هضررغزد هرریوٌررذ) بررا  8/8درصررذ ٍ گَیررِی
(هیتزسن وزًٍرا بگیرزم) برا  22/2درصرذ ٍ گَیرِی (فىرز
هیوٌن ّز حظِ هوىي است وزًٍا بگیزم) با  12/2درصذ،
بیطتزیي فزاٍاًی را داضتِاًذ وِ هٌبز بِ اضغزاد در بریي
داًطبَیاى ضرذُ اسرت .در جرذٍ  2فزاٍاًری گَیرِّرای
پزسصًاهِ بِ تفىیه آٍردُ ضذُ است.

جديل  :2فراياوی پاسخ ياحدَای پژيَص بٍ سؤاالت پرسصوامٍی اضطراب
ّویشِ (درصذ)

بیشتر اٍقات (درصذ)

گاّی اٍقات (درصذ)

ّرگس (درصذ)

فکز کزدى تِ کزًٍا هزا هضطزب هیکٌذ

4/ 4

00/0

02/2

01/2

گَیِ
ٍقتی درتارُی تْذیذ کزًٍا فکز هیکٌن ادساس تٌص دارم

0/ 0

03/3

22/2

21/0

درتارُی ضیَع تیواری کزًٍا تِ ضذت ًگزاًن

1/ 5

15/0

20/0

25/2

هیتزسن کزًٍا تگیزم

00/0

11/1

02

01/3

فکز هیکٌن ّز لحظِ هوکي است کزًٍا تگیزم

10/0

22

02/2

10/2

تا کَچکتزیي ػالئن ،فکز هیکٌن کزًٍا گزفتِام ٍ فَد را ٍارسی هیکٌن

1/ 1

12/2

12/2

1/ 1

هي ًگزاى سزایت کزًٍا تِ اطزافیاًن ّستن

1/ 1

4/ 4

01/1

02/2

اضطزاب هزتَط تِ کزًٍا فؼالیتّای هزا هختل کزدُ است

0/ 0

1/ 1

10/0

31/4

تَجِ رساًِّا تِ کزًٍا هزا ًگزاى هیکٌذ

0/ 0

3/ 3

11/1

31/4

فکز کزدى تِ کزًٍا فَاب هزا هختل کزدُ است

0/ 0

2/ 2

4/ 4

42/2

فکز کزدى تِ کزًٍا هزا تیاضتْا کزدُ است

2

2

0/ 0

52/1

ٍقتی تِ کزًٍا فکز هیکٌن ،دچار سزدرد هیضَم

2

0/ 0

0/ 0

52/0

1/ 1

0/ 0

2/ 2

51/0

2

2

2/ 2

51/3

1/ 1

2/ 2

2/ 2

50/2

تِ فاطز تزس اس کزًٍا فؼالیت تذًیام کن ضذُ است

0/ 0

0/ 0

12/2

33/5

صحثت کزدى درتارُی کزًٍا تا دیگزاى تزاین دضَار است

10/0

11/1

11/1

12/1

ٍقتی درتارُی کزًٍا فکز هیکٌن تپص قلة هیگیزم

1/ 1

1/ 1

3/ 3

52/1

ٍقتی تِ کزًٍا فکز هیکٌن تٌن هیلزسد
ٍقتی تِ کزًٍا فکز هیکٌن هَّای تٌن سیخ هیضَد
کزًٍا تزای هي تِ یک کاتَس تثذیل ضذُ است
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بررسی اضطراب ناشی از بیماری کووید 19-در دانشجویان کارورزی

بحث ي وتیجٍگیری

هیاًگیي ٍ اًحرزاف هؼیرار ًورزُی ورل اضرغزاد ًاضری اس
ٍیزٍک وٍَیذ 19-در بیي داًطبَیاى ورارٍرسی در ػزصرِ
در ایي پژٍّص 22/29 ± 17/60 ،بَد ورِ ًطراىدٌّرذُی
اضغزاد خفی ٍاحرذّای پرژٍّص هریباضرذّ .وچٌریي
ػالئن رٍاًی ًسربت برِ ػالئرن جسروی اس ضریَع برایتزی
بزخَردار بَدًذ.
در ایي لسوت بِ بحث ٍ گفتگَ در هَرد هغا ؼاتی ورِ
بِ ًَػی با ایي پژٍّص در ارتباط ّستٌذ ،هیپزداسین.
حررك برریي ٍ ّوىرراراى در هغا ؼررِای در سررا 2020
هیشاى اضرغزاد ًاضری اس بیوراری وٍَیرذ 19-را در سًراى
هبتال بِ سزعاى سیٌِ در سهاى پاًذهی وزًٍا هَرد بزرسری
لزار دادًذً .ترای ایري هغا ؼرِ ًطراى داد ورِ هیراًگیي ٍ
اًحزاف هؼیار ًوزُی اضغزاد ٍاحذّای پژٍّص بِ تزتیرب
بزابز با  16/61 ٍ 22/44بَد ورِ ًطراىدٌّرذُی اضرغزاد
خفی در بیي ًوًَِّا بَدّ .وچٌیي ػالئن رٍاًی ًسبت بِ
ػالئن جسوی اس ضیَع بایتزی بزخرَردار هریباضرٌذ ()14
وِ ًترای ایري هغا ؼرِ دلیمراً برا ًترای هغا ؼرِی حاضرز
ّوخَاًی داضت ٍ ػلت آى ًیش هیتَاًرذ ترزک اس ابرتال برِ
بیواری ٍ هزي ٍ هیز ًاضی اس آى ٍ ضیَع بایی آى باضذ.
ّ ٍ Zafarوىاراى در هغا ؼرِی خرَد برِ ایري ًتیبرِ
دست یافتٌرذ ورِ داًطربَیاى ٍ واروٌراى حرَسُی ػلرَم
پشضىی ،سغح خفیفی اس اضغزاد ًاضی اس وزًٍرا را ًطراى
دادًذّ .وچٌیي در ایي پرژٍّص هطرخص ضرذ ورِ هرزدم
ػررادی ًسرربت بررِ داًطرربَیاى ٍ واروٌرراى حررَسُی ػلررَم
پشضىی ،اس اضغزاد بایتزی رً هیبزًذ ( .)15بایتز برَدى
سغح آگاّی داًطبَیاى ٍ واروٌاى حَسُی ػلَم پشضىی ٍ
اسررتفادُ اس ٍسررایل حفرراظتی هٌاسررب در بزابررز بیورراری
وٍَیذ 19-هیتَاًذ احتوایً تَجیِوٌٌذُی سغح پراییيترز
اضغزاد در ایي افزاد ًسبت بِ هزدم ػادی باضذ.
در هغا ؼِی ًصریزسادُ ٍ ّوىراراى هطرخص ضرذ ورِ
 51/4درصررذ اس ٍاحررذّای پررژٍّص ،اضررغزاد ًاضرری اس
بیواری وٍَیذ 19-را دارًذ (.)16
در هغا ؼِی رحوراًی ٍ ّوىراراى ،هطرخص ضرذ ورِ
 61/8درصذ اس واروٌراى بیوارسرتاى ورِ او رزاً پزسرتاراى
بَدًذ ،اضغزاد خفی ًاضی اس وزًٍا ٍ  38/2درصرذ آىّرا
اضغزاد هتَسظ یا ضذیذ داضتٌذّ .وچٌیي بیي اضرغزاد
ًاضرری اس وٍَیررذ 19-بررا فزسررَدگی ضررغلی ًیررش ارتبرراط
هؼٌیداری یافت ضذ ( .)17ػلت اضغزاد هتَسظ یا ضذیذ
ٍاحذّای پژٍّص در ایي هغا ؼِ را هیتَاى بِ ػذم تىویل
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ٍاوسیٌاسیَى ػلیِ بیواری وزًٍا ٍ سهاى اًبام هغا ؼِ ورِ
بز سرغح آگراّی افرزاد تأتیزگرذار هریباضرذً ،سربت داد.
ّوچٌیي در هغا ؼِای در وطرَر فزاًسرِ ،داًطربَیاى برِ
د یل ضیَع ٍیزٍک وزًٍا دچار اضغزاد ضذُ بَدًذ (.)18
ّ ٍ Rodríguez-Hidalgoوىرراراى در سررا  2020در
هغا ؼِای وِ بز رٍی داًطبَیاى در وطرَر اورَادٍر اًبرام
دادًذ ،بِ ایي ًتیبِ رسیذًذ وِ سرغح اضرغزاد ًاضری اس
ٍیزٍک وزًٍا در بیي داًطبَیاى ضزوتوٌٌذُ در هغا ؼرِ،
بای برَد ( .)19در حرا ی ورِ در هغا ؼرِی حاضرز ،سرغح
اضغزاد داًطربَیاى خفیر برَد ٍ ػلرت ایري تٌرال را
هیتَاى بِ سهاى اًبام هغا ؼِ ًسبت داد ،سیزا ایي هغا ؼرِ
ًسرربت بررِ هغا ؼررِی  Rodríguez-Hidalgoدیزتررز اًبررام
ضذُ ،ذا آگراّیّرا ًسربت برِ بیوراری افرشایص ٍ هیرشاى
اضغزاد ًاضی اس آى ،واّص یافتِ است.
ّ ٍ Zhangوىرراراى در سررا  2020در هغا ؼررِای بررز
رٍی داًطبَیاى در وطَر چیي بِ ایي ًتیبِ دست یافتٌذ
وِ بیواری وزًٍا ٍ تزک ًاضری اس هرزي ٍ هیرز برایی آى،
جٌبِی هختل سالهت رٍاى داًطبَیاى را تحت تأتیز لزار
هیدّذ ٍ هٌبز بِ بزٍس اضرغزاد ،افسرزدگی ٍ اخرتال در
ویفیت خَاد آًاى هیضَد (.)20
ّوچٌیي ػلیشادُ بیزجٌذی ٍ ّوىاراى در سا ،2020
عی هغا ؼرِای ًطراى دادًرذ ورِ بریي اضرغزاد ًاضری اس
بیواری وٍَیذ 19-با سالهت ػوَهیّ ،وبسرتگی هٌفری ٍ
هؼٌیداری دارد ٍ ّوچٌیي اضغزاد ًاضی اس ایري بیوراری
هیتَاًذ هٌبز بِ افسزدگی ٍ وراّص ػولىرزد اجتوراػی ٍ
ػولىزد جسواًی افزاد ضَد (.)21
ًتای ایي هغا ؼِ ًطاى داد وِ اضغزاد خفی ًاضی اس
ابتال برِ بیوراری وٍَیرذ 19-در داًطربَیاى ورارٍرسی در
ػزصٍِ ،جَد داضت .ذا با تَجِ بِ اترزات هٌفری اضرغزاد
ًاضی اس بیواری وٍَیذ 19-بز جٌبِّای هختل سالهتی ٍ
سًررذگی ( ٍ )21 ،20ررشٍم وٌتررز ٍ پیطررگیزی اس بررزٍس
اضررغزاد ،ررذا یسم اسررت آهررَسشّررای یسم در سهیٌررِی
پیطزفتّای چطوگیز پشضىی در سهیٌِی وٌتز ٍ درهاى
بیواری وٍَیذ ،19-رٍشّای پیطگیزی اس اًتما بیواری ٍ
تَصیِّرای یسم در هرَرد تشریرك  3دٍس ٍاوسري ٍ اترزات
اًىارًاپرذیز آى بررز ورراّص ابررتال ٍ هررزي ٍ هیررز افررزاد بررِ
داًطبَیاى حَسُی ػلَم پشضىی ورِ برِ د یرل حضرَر در
بیوارستاىّا هوىي است دچار اضغزاد ًاضری اس ابرتال برِ
بیواری وزًٍا ضًَذ ،دادُ ضَد.
ّوچٌرریي بررا تَجررِ بررِ ایٌىررِ ایرري هغا ؼررِ فمررظ در
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صادق دهقان مهر و همکاران

.حبن ًوًَِی بیطتزی اًبام ضَد
تطکر ي قدرداوی

 درIR.ZBMU.REC.1399.165 ایي هغا ؼِ با ورذ اخرالق
 اس هسؤٍ یي هحتزم.داًطگاُ ػلَم پشضىی سابل تصَیب ضذ
داًطگاُ ػلَم پشضىی سابل ٍ ولیِی داًطبَیاًی ورِ هرا را
. ووا تطىز را دارین،در اًبام ایي پژٍّص یاری ًوَدًذ

داًطبَیاى وارٍرسی در ػزصِ ٍ فمظ برز رٍی داًطربَیاى
سِ رضتِ اًبام ضذ ٍ با تَجِ برِ ایٌىرِ سرایز رضرتِّرای
ػلَم پشضىی ٍ سایز تزمّا ًیش بایذ در بیوارستاىّا حضرَر
یابٌذ ٍ هوىي است دچار اضغزاد ًاضی اس ابتال بِ بیواری
ِ رذا تَصری، ٍ هزي ٍ هیرز ًاضری اس آى ضرًَذ19-وٍَیذ
 هغا ؼات دیگزی در ایري سهیٌرِ برز رٍی توراهی،هیضَد
داًطبَیاى حَسُی ػلَم پشضىی ٍ در ّوِی ترزمّرا ٍ برا
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