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Abstract 
Sailors are a unique occupational group in terms of access to medical facilities in times of crisis, such as the 

COVID-19 epidemic. On the large or small vessels, sailors may spend a long time away from standard medical 

services. In addition, job restrictions, closed living space, and long distance from family members during long-

distance voyages make it difficult for sailors to prevent and treat diseases that occur at sea compared to landlocked 

individuals. Therefore, due to the nature of their work and travel to different countries through water, sailors are 

exposed to potential risks of disease. 

Given the risk of sailors and the importance of disease prevention education in this group, Tele Education is a 

good opportunity to improve the knowledge of sailors in the field of infectious diseases such as COVID-19 and 

its prevention. This training can be provided using communication tools. Tele Education for sailors can be done 

in two dimensions: self-care training for the prevention of COVID-19, and specific self-care training for the 

prevention of common diseases. In this way, the sailors' knowledge and awareness will increase and their insights 

and attitudes in the field of prevention of infectious diseases will be enhanced, and also their performance in this 

field will be improved that lead to the health and well-being. 
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 11-کووید پاندمی شرایط در ملوانان (Tele Education) راه دور از آموزش کارآیی

 
 1اهری زمانی ، سحر3اردکانی فتاحی ، مجتبی1، احمد ستوده* 1مرادعلی زارعی پور

 
 ایران ارومیه، ارومیه، پزشکی علوم دانشگاه ارومیه، بهداشت مرکز سلامت، نظام تحقیقات واحد 1

 عمومی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی بوشهر، بوشهر، ایرانگروه بهداشت  2
 ایران یزد، صدوقی شهید درمانی بهداشتی خدمات و پزشکی علوم دانشگاه بهداشت، دانشکده سلامت، بر موثر عوامل تحقیقات مرکز 3

 

 21/12/1311 پذیرش مقاله:     11/12/1311 دریافت مقاله:

   دهکیچ
 محسوب بفرد منحصر شغلی هایگروه جمله ، از11 -کووید گیری مثل همه بحرانی مواقع در پزشکی امکانات به دسترسی نظر از ملوانان

 بر اوهعل. کنند سپری استاندارد خدمات پزشکی از دور را زیادی ملوانان مدت دارد امکان کوچک یا بزرگ شناورهای عرشه روی بر. شوندمی

 درمان و پیشگیری دور، راه دریایی سفرهای طول در خانواده اعضای از مدت طولانی دوری و زندگی بسته فضای شغلی، هایمحدودیت این

 بنابراین .سازد می روبرو دشواری با هستند، خشکی در که افرادی با مقایسه در شودمی حادث ملوانان برای دریا محیط در که را هایییبیمار

 گیرند.  می قرار هابیماری بالقوه خطرات معرض در ملوانان ،از طریق آبها مختلف کشورهای به مسافرت و شغلی ماهیت واسطهه ب

 (Tele Education) آموزش از راه دورها در این گروه، آموزش پیشگیری از بیماریو اهمیت به در معرض خطر بودن ملوانان  با توجه

آموزش و این ه ئارا. آن استو پیشگیری از  11-های واگیردار مانند کوویددر حیطه بیماری نانادانش ملو یارتقایک فرصت مناسب برای 

و ، 11-کووید از پیشگیری مراقبتی آموزش خود عدِبُ 2 در تواندمی . آموزش از راه دور ملواناناستر میسوسایل ارتباطی  تفاده ازمراقبت با اس

در بینش و و  یابدمی افزایش ملوانان آگاهیدانش و  ترتیب شود. بدینانجام شایع  هایبیماری از پیشگیری اختصاصی آموزش خودمراقبتی

و سلامتی و  یابدمیشود و همچنین عملکرد ایشان در این زمینه بهبود میهای واگیردار موثر واقع بیماریپیشگیری نگرش ایشان در زمینه 

  .داردی به دنبال تسرتند

 
 .11-، کوویدویروسکرونا، ملوانان، دور راه از آموزش :هاکلیدواژه

 

 [
 D

O
I:

 1
0.

30
49

1/
3.

1.
8 

] 
 [

 D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 jm
ar

m
ed

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                               2 / 5

http://dx.doi.org/10.30491/1.1.3
http://dx.doi.org/10.30491/1.1.3
http://dx.doi.org/10.30491/3.1.8
http://jmarmed.ir/article-1-145-fa.html


 و همکاران زارعی پور/  11

 1011 بهار، 1 ، شماره3 دوره                                 دریامجله طب 

 مقدمه
 رویدادی 11 -کووید اپیدمی بیماری و ویروسکرونا بحران
 و جوامع ناپایدار برای و خطرناك وضعیتی که است اضطراری

 هک است شده وضعیتی آمدن وجود به باعث و کرده ایجاد هادولت
(. 1) است نیازو جدی  جدید ،اساسی اقدامات به آن با مقابله برای
 واهدخ نیز "فرصت" محل است، تهدید اینکه بر علاوه بحران این
 و است تهدید و ضایعه آسیب، مانع، یک نشانگر 11 -کووید .بود
آزمایش  برای زمانی افول، یا رشد برای فرصتی حال عین در

. آموزش (2)است  الکترونیک و غیرحضوری آموزشی یهاسیستم
این  شیوعو کنترل مردم در جهت پیشگیری به نکات بهداشتی 

 . (3،1) از اهمیت بسزایی برخوردار است پاندمی
های بر سیستم 11 -کووید اپیدمی بیماری ناشی از بحران

در تمامی کشورهای جهان از جمله ایران تأثیر گذاشته و  آموزشی
و در مقابل، نقش و  های حضوری شده استمنجر به تعطیلی دوره

  .(1) تر شده استهای غیرحضوری پر رنگاهمیت آموزش
رانی بح مواقع در پزشکی امکانات به دسترسی نظر از ملوانان

فرد ب منحصر شغلی هایگروه جمله از اولیه بهداشتی هایمراقبت و
امکان  کوچک یا بزرگ شناورهای عرشه روی بر هستند چرا که

 استاندارد درمانی وپزشکی  هایسرویس از دور را زیادی مدت دارد
 بستهفضای  شغلی، هایمحدودیت این بر علاوه(. 5) دنکن سپری
 سفرهای در طول خانواده اعضای از مدت طولانی دوری و زندگی
 محیط که در را هایییبیمار درمان و پیشگیری دور، راه دریایی

ه ب می سازد. بنابرایندشوارتر  می شود حادث ملوانان برای دریا
 مختلف، ملوانان در کشورهای به مسافرت و شغلی ماهیت واسطه
رات مخاط. می گیرند قرار بهداشتی بالقوه مشکلات خطرات معرض
 توانیرا م شناورها عرشه روی بر ملوانان سلامت تهدیدکننده شغلی

 . آموزش(6) کرد بندی دسته غیرواگیر و واگیر بیماریهای قالب در
 جلوگیری از برای خاص آموزش تدابیر و پزشکی مراقبتهای
ملوانان  سلامتی حفظ در اهمیت بسزایی از بیماری گسترش

 هایکمک به سریع و مستقیم از طرفی دسترسی .برخوردار است
در  یرم و مرگ نرخ بنابراین،. نیست امکان پذیر مناسب، پزشکی

به نظر  (.7) بالاتر است خشکی مشاغل از بسیاری به ملوانان نسبت
 هاروش تریناصلییکی از  عنوان به آموزش از راه دورمی رسد 

با ه امروز .مطرح باشدبه مشکلات سلامتی در ملوانان  پاسخ برای
قادر به انجام اقداماتی نظیر اقب مر ؛دور آموزش از راه بکارگیری

آوری اطلاعات، انجام مداخلات و حمایت پایش بیمار، آموزش، جمع
 ،ورد وزش از راهیل ارتباطی مورد استفاده در آماز بین وسا .(8) است

که در دسترس اکثریت مردم جامعه است ای تلفن به عنوان وسیله
  کاربری بیشتری دارد.

 

 (Tele education) آموزش از راه دور

 آموزشی روشهای سایر میان در نوینی دور روش راه از آموزش
ی تلق فناوری دهندهتوسعه عامل مهمترین است که به عنوان

 فناوری ایآشن ه گفتارب هتوج اب دمعتقدن رشته این فعالان و شودمی
 و نس مقطع، تخصص، هیچ به تم آموزشیسیس نای ان،زب نای اب

 Tele Education منظور از .ودنمی ش محدود ای خاصیدوره ه
 این درت. اسن ، اینترنت و تلفوسایل ارتباطی نظیر فیلم تفاده ازاس

 تجهیزات دوربین، از استفاده با درمانی و بهداشتی کارکنان ،تکنیک
 برقرار باطارت بیمار و فضای مجازی با فیلم تلفن، کنفرانس، ویدئو
 .(1) بپردازند آموزش و مشاوره به آن از استفاده با توانندمی و کرده

 ار امکانات بهترین آموزشی، برتر ابزار ا داشتندور ب راه از آموزش
 زا ای استفادهمزای. دکنیم راهمف وزشآم اییپوی رای تسهیلب

 زا است زیاد بسیار آموزش سنتی، با مقایسه در دور راه از آموزش
 هب اتاطلاع هارائ ان،مک ره و انزم در هر پذیریانعطاف جمله

 و وزش دهندهآم انمی که همزمانی تعامل و ایورت چندرسانهص
 رایب رکمت انزم رفص ثباع ؛ود داردوج یکدیگر با یادگیرنده

 یط یادگیریمح ذابیتج و اه هآموخت تعمیق و و ماندگاری وزشآم
 دسترسی به منجر تکنولوژی، . این(11) شودمی آموزشی نظام در

 دستیابی و هاهزینه کاهش مشاوره سلامت و خدمات به فرد سریع
 جانبه همه افزایش و تخصصی هایمهارت ترین مناسب به آنان

 جای به افراد تا شودمی سبب همچنین .گرددمی زندگی کیفیت
 نی،طولا مسافتهای کردن طی برای وقت صرف و فیزیکی حضور
 و کم زمانی در را اطلاعات از وسیعی حجم و داشته مجازی حضور

 (. 11) نمایند تدریافدور  راه از

 

 آموزش از راه دور ملوانان
 که هنگامی. است سلامت خدمات ارائه بعد ترینمهم آموزش

 اهداف از یابد، آگاهیمی افراد افزایش توسط دریافتی اطلاعات
ارتقاء  تبعبال امر این و شده بیشتر سواد سلامت نتیجه در و سلامتی
 اینکه بر علاوه 11-پاندمی کووید. داشت خواهد دنبال به را سلامت

 نحوه، داده قرار زیادی فشار را تحت سلامت خدمات ه دهندگانارائ
 به ار بهداشتی مراقبتهای به آنها دسترسی نحوه و به مردم آموزش

آموزش ، اهمیت جایگاه 11-کووید پاندمی .است داده تغییر شدت
 مستقیم تماس از حاصل را برای جلوگیری از آلودگی از راه دور

 مقرون و موثر جذاب، ای گزینه دور راه از آموزش .یادآوری می کند
  .است در ملوانان 11-کووید با مقابله با رابطه در صرفه به

 11-کووید پاندمیدر شرایط  راآموزش از راه دور ملوانان 
مراقبتی پیشگیری از خود -1کرد:  تقسیم دسته دو به توانمی

های خودمراقبتی اختصاصی پیشگیری از بیماری -2. 11-کووید
  شایع.

 

 آموزش از راه دور خودمراقبتیبرخی از مصادیق 

از تماس با  داریدخو در ملوانان: 11-کووید از پیشگیری

استفاده از آنفولانزا دارند، و  11-کوویدافرادی که علائمی شبیه 
روبوسی و  از ، پرهیزجمعیتپر  های محیطماسک هنگام کار و 

اجتماعی تا حد امکان )حداقل حفظ فاصله  همکاران،دست دادن با 
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 11/   11-دیکوو یپاندم طی( ملوانان در شراTele Educationآموزش از راه دور ) ییکارآ 
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دستمال جلوی دهان هنگام گرفتن  دیگر(،یکاز  متریو نیم یک 
و  از لمس وسایلپرهیز  و دفع بهداشتی دستمال، سرفه یا عطسه

و  ها با آبمکرر دست کشتی، شستنشناورها یا  سطوح عمومی در
از ضدعفونی  نبوداگر آب و صابون ) ثانیه 21صابون به مدت 

از لمس چشم و صورت ، پرهیز (شودهای حاوی الکل استفاده کننده
 در خودمراقبتی رسانی اطلاع در محل کار، آموزشخود به ویژه 

 نفس، گیتن که کارکنانی شناسایی کارکنان، به کروناویروس مورد
 رضور دو عدم ح ماندن خانه به توصیه و دارند تب و عطسه سرفه،
  .تا حد امکان کار محل

 

 ریپیشگی خودمراقبتی اختصاصی آموزش از راه دور

آموزش پیشگیری از  شایع در ملوانان: هایبیماری از

-قلبی هایبیماری مانند دریانوردی در کار از ناشی هایبیماری
 پوستی، هایبیماری مفاصل، و نرم بافت هایبیماری عروقی،

 .دریازدگی و گوارشی هایبیماری دندانی، هایبیماری سوختگی،
 رد مکانیکی آورزیان عوامل و شغلی آموزش پیشگیری و حفاظت

 و تجهیزات آلات، ماشین محدود، فضاهای سقوط، مانند دریانوردی
 آورزیان پیشگیری از عواملآموزش  .فردی حفاظت لباس

 قلن و حمل فیزیکی، کار انواع مانند دریانوردی در ارگونومیکی
 هایرلکنت خواب، کمبود و شب شیفت در کار خستگی، بار، دستی

 پیشگیری از عوامل آموزش .فردی حفاظت وسایل مهندسی،
 مواد مدیریت و ایمنی مانند دریانوردی در شیمیایی آورزیان

( هاربنروکدهی) نفتی مواد بخارات تانکر، محموله بخارات شیمیایی،
 رسای کشتی، عرشه در شیمیایی مخاطرات موتورخانه، تانکرها،
 یفیزیک آورزیان پیشگیری از عواملآموزش  .خطرناك هایمحموله

 -(گرما سرما،) جوی شرایط -ارتعاش -صدا مانند دریانوردی در
کمبود  دمانن ایتغذیه مشکلات از پیشگیری .غیریونیزان پرتوهای
 کنسروی، غذاهای از مستمر استفاده یبوست، ،D و C هایویتامین
های نگس به ابتلا استخوان، پوکی اکسیدان،آنتی دریافت کمبود

.ندهیدراتاسیو و گرمازدگی ،چاقی و اضافه وزن به ابتلا کلیوی،

 

 گیرینتیجه
ای در سبک زندگی افراد تغییرات گسترده 11 -کوویدبیماری 

شود این اتفاقات به مدت بینی میبه وجود آورده است که پیش
غییر تدار باشد. از جمله تغییرات چشمگیری که رخ داد،  ادامهزیادی 

های در معرض خطر ملوانان یکی از گروه .است در نحوه آموزش
 که یکی از هستندواگیردار  یهاو سایر بیماری 11-کوویدبیماری 

. استآموزش از راه دور  پاندمیآموزشی در این  این راهکارهای
و سایر  11-پیشگیری و کنترل کووید در تواندمی دور راه از آموزش
 رامش،آ با که آموزشی. باشد ثمربخشهای شایع در ملوانان بیماری
 یرییادگ باعث تواندمی گیرد انجام بدون خستگی و دقت تمرکز،

 محل کار در اینکه سبب به دور راه از آموزش گردد. توجهی قابل
 دنوانبت تا سازدمی فراهم ملوانان برای را این امکان گیرد می انجام

ها یادگیری اصول پیشگیری از بیماری به بیشتر تمرکز و آرامش با
 11-کوویددر محل کار بدون تجمع افراد و خطر انتقال بیماری 

 و موثر دلیل جذاب،ه برای ملوانان ب آموزش نوع این .بپردازند
 باشد. مفید تواندبودن می صرفه به مقرون
 

اساتیدی که در غنای مطالب از همه  تشکر و قدردانی:

 د.آیرسان بودند، نهایت تشکر و قدردانی به عمل میحاضر یاری

 

همه نویسندگان در نگارش اولیه مقاله  :نقش نویسندگان

یا بازنگری آن سهیم بودند و همه با تایید نهایی مقاله حاضر، 
 .مسئولیت دقت و صحت مطالب مندرج در آن را می پذیرند

 

 تضادگونه  هیچتصریح می کنند که ویسندگان ن تضاد منافع:

 .منافعی در مطالعه حاضر وجود ندارد
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