عنوان فرآیند:
روش آموزشی جدید برای یادگیری بهتر درس عملی روش مبارزه با ناقلین بیماری ماالریا

صاحبان فرآیند و همکاران:
حسین معالیی ،عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار

محل اجرای فرآیند:
دانشگاه علوم پزشکی سبزوار

نام دانشگاه:
دانشگاه علوم پزشکی سبزوار

گروه فرآیندی:
دانشجویان ترم  2مبارزه با بیماری ها

تاریخ اجراء (مدت اجرای فرآیند):
ازسال  0831به جز نیمسال دوم  38-38که در خارج از کشور بودم

مقدمه (هدف و اهداف اختصاصی):
ماالريا يکي از معضالت اصلي کشور بوده و در جنوب و جنوب شرقي کشور يکي از بيماريهاي شايع ميباشد و موارد ابتال به بيمااري ماالرياادر
کشور در سال  20101 1002ودر سال  1002به بيش از 10000مورد رسيده است  .يکي از وظايف دانشجويان بهداشت مبارزه با بيماريهاا
کاهش بيماريهاي فوق درمحيط کار است که براي نيل به اين مهم تنها ديدن الم هاي ناقلين به نظر نمي تواند يک ماندگاري زيادي در ذهان
دانشجو بوجود آورد و نمي تواند کمک زيادي به يادگيري که بنمايد لذا به منظور کارايي بيشتر دانشجويان قسمت مبارزه با ناقلين درس حشر
ه شناسي پزشکي و مبارزه با ناقلين در فيلد به آنها آموزش داده شد.

هدف
آموزش دانشجويان با روشهاي عملي مبارزه با ناقلين ماالريا در منطقه

اهداف اختصاصی







آموزش اهميت بيماري ماالريا در منطقه
آموزش روش انتخاب منازل و محل هاي نگهداري حيوانات براي بررسي منطقه از نظر وجود ناقلين ماالريا
آموزش نيچ اکولوژيک پشه آنوفل به دانشجويان
آموزش روش هاي جمع آوري پشه آنوفل به صورت توتال و زنده
آموزش روش جمع آوري الرو پشه آنوفل از آبهاي راکد



آموزش مرفولوژيک بالغ و الرو پشه آنوفل



آموزش روشهاي بيولوژيک مبارزه با پشه آنوفل

روش اجراء:
روش فوق از سال  2130اجرا مي گردد براي پشه آنوفل ،ابتدا با همکاري مرکز بهداشت سبزوار  ،مناطقي که در آن پشه آنوفل پيدا مي شاود
را شناسايي و دانشجويان را به همراه کارشناس با بيش از سي سال نجربه در جمع آوري حشرات به منطقاه بارديم و باه آنهاا نحاوه انتخااب
تصادفي من ازل مسکوني و محل هاي نگه داري حيوانات اهلي را براي بررسي وجود ناقلين فوق  ،زيستگاه هاي طبيعي بالغين و الرو آنها ،نحوه
جستجو بالغين در مناطق مسکوني و محل هاي نگه داري حيوانات  ،شکار بالغين به صورت مرده (توتال) و نيز زنده با کمک اساييراتور ،نحاوه
جمع آوري الر و ها از آبهاي راکد و روش تعيين مقدار آنها در واحد حجم و روش اندازه گيري فااکتور هااي محيطاي مانناد رطوبات و درجاه
حرارت محيط که در وفور آنها نقش دارند را آموزش داديم.
همچنين با نشان دادن بالغ و الرو پشه آنوفل جمع آوري شده از منطقه به آنها مرفولوژي ناقلين فوق آموزش داده شد.
عالوه بر اين اقدامات انجام شده در منطقه براي مبارزه با ناقلين مانند پرورش ماهي در آبهاي راکد ،رو شهاي پيشاگيري از اباتال باه بيمااري
ماالريا با معرفي روش هاي پيشگيري که در آنجا وجود داشت از قبيل استفاده از درب هاي با حفاظ توري و نيز پشه بناد و نياز اساتفاده از
پوشش مناسب به دانشجويان آموزش داده شد.
نحوه رضايت مندي دانشجويان با پرسشنامه اندازگيري گرديد.

نتایج :پیامدهای اجرای فرآیند:
نتاج بررسي اين فعاليت آموزشي نشان مي دهد که  % 09از دانشجويان از نحوه آموزش رضايت مندي کامل داشتند و و بيش از  %39آنها در
بررسي دانش نمره بيش از  00کسب نمودند لذا با توجه به نتايج بدست آمده فعاليت آموزشي فوق مي تواند به عنوان يک روش مکمل براي
آموزش عملي مبارزه با ناقلين بيماري ماالريا بکار گرفته شود.

سطح اثر گذاری (بخش ،دانشکده ،دانشگاه ،کشوری ،بین المللی):
دانشگاه علوم پزشکی سبزوار

نتیجه گیری شامل چالش ها و مشکالت اجرائی فرآیند:
در اين فعاليت آموزشي به دليل پايين بودن ميزان شيوع بيماري مالريا و عدم دسترسي به پزشک متخصص ياا عماومي داراي تجرباه زيااد
معاينه بيمار مالريا  ،نشان دادن و آموزش عاليم باليني بيماري ماالريا امکان پذير نيست.ولي در ساير موارد فعاليت فوق مي تواند به راحتاي
قابل انجام و مي تواند به عنوان يک روش مکمل براي آموزش عملي مبارزه با ناقلين ماالريابکار گرفته شود

