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معرفی مختصر مدل  One-Minute Preceptorو کاربرد آن در آموزش اکوکاردیوگرافی
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علی حسین ثابت

 .1متخصص قلب و عروق ،استادیار ،گروه قلب و عروق ،بیمارستان قلب تهران ،دانشگاه علوم پزشکی تهران ،تهران ،ایران

 دریافت مقاله59/81/81 :

 پذیرش مقاله59/88/32 :

محیط درمانگاه برای اعضای هیأتعلمی بالینی در درجه

محیطهای بالینی هست و نه تدریس در مدت یک دقیقه (.)8

اول مکانی برای کار بالینی است ،اما درمانگاه محیطی برای

 OMPازلحاظ نظری مبتنی بر تئوری یادگیری بزرگساالن

آموزش نیز هست ( .)8از سوی دیگر وجود فراگیر یا فراگیران

 Knowlesو تئوریهای سازه گرایی اجتماعی است و مواردی

باعث کند شدن روند درمانگاه میشود ( .)8اعضای هیأتعلمی

چون نیاز فراگیران به اهداف آموزشی مشخص ،فراگیری جدید

بالینی همواره در تعارض انتخاب بین مراقبت مؤثر از بیمار و

با استفاده از آموختههای قبلی ،درگیر شدن فراگیر در فرایند

تدریس به دستیاران در محیط شلوغ درمانگاه قرار دارند (.)3

یادگیری ،ارائه پسخوراند الزم به فراگیر و مسئولیت دهی به

بهعبارتدیگر ،هم به آموزش دستیاران عالقهمند هستند و هم

فراگیر متناسب با توانایی فراگیر در آن پررنگ هست ( .)7این

به این موضوع معتقدند که آموزش بالینی نباید در کار درمان

مدل نهتنها در آموزش تخصصی پزشکی ازجمله پزشکی

بیمارانشان اخالل ایجاد نماید ( .)8باید توجه داشت که فرایند

خانواده ،زنان ،طب اورژانس ،روانپزشکی و غیره بهکاررفته

تدریس در درمانگاه ،مبتنی بر فرصت آموزشی است ،به این

است بلکه در آموزش عمومی پزشکی نیز بهکاررفته است

معنا که وابسته به این است که چه نوع بیماری به درمانگاه

( OMP .)8،2،9،1-5قابلیت کاربرد در آموزش سرپایی ،بستری

مراجعه میکند و درعینحال تعامل با دستیار اندک و غیرقابل

و مهارتهای بالینی را دارد( .)2،81بهخصوص آنکه این روش

پیشبینی است .لذا برای این اعضای هیأتعلمی دشوار است

در محیطی توسعه یافت که ابتدا دستیار یک بیمار را ارزیابی

که خود را برای تدریس آماده کنند و از سویی دیگر ،مشوق و

میکرد و سپس در جستجوی کمک از استاد بود (.)88

پاداشی برای تدریس وجود ندارد و حال و هوای درمانگاه نیز

مطالعات نشان داده است که این مدل توانسته است رضایت

رهنمون به سمت تدریس نیست ( )2نشان دادهشده است که

فراگیران را جلب نماید ( .)83بااینوجود هنوز گزارشی در

کیفیت آموزش در مقایسه با تعداد بیماران ویزیت شده ،اثر

مورد کاربرد آن در زمینه اکوکاردیوگرافی وجود ندارد لذا

بیشتری بر صالحیت و دانش بالینی فراگیران دارد (.)4

هدف از نگارش این مقاله توصیف مختصر این مدل و کاربرد

با توجه به این شرایط،

مدل )One-Minute Preceptor (OMP

آن در آموزش اکوکاردیوگرافی هست.

ابتدا برای آموزش به دستیاران پزشکی خانواده معرفی شد (.)9

 OMPمدلی مبتنی بر دستیار با تمرکز بر بیمار است که

دلیل انتخاب این نام زمان کوتاه در دسترس برای تدریس در

برای تدریس در محیطهای بالینی شلوغ استفاده میشود و

ثابت

معرفی مختصر مدل ...One-Minute Preceptor

اساس کار بر گفتگو بین استاد و دستیار است ،استاد سؤاالتی

میشود .در این مرحله ابتدا استاد در مورد یک یا دو نکته مهم

دقیق از دستیار میپرسد تا متوجه شود که بر دستیار و بیمار

در اکوکاردیوگرافی پرسشی را از دستیار میپرسد .بهعنوانمثال:

چه میگذرد ( OMP .)2از  9خرده مهارت تشکیلشده است

«چرا میزان نارسایی دریچه میترال این بیمار را شدید ارزیابی

(:)9

کردید؟»« ،چرا برای بطن راست اختالل در کارکرد سیستولی را

 -8متعهد سازی ( :)Get a commitmentدر این مرحله
دستیار متعهد میشود که اکوکاردیوگرافی بیمار موردنظر را

گزارش کردید؟» و «چرا دریچه آئورت را بدون تنگی گزارش
کردید؟»

انجام دهد و در مورد دادههایی که به دست میآورد ،قضاوت

 -2تدریس قواعد کلی ( :)Teach general rulesدر طی

نماید .در این مرحله ،دستیار از اینکه مسئولیت ارزیابی بیمار

این مرحله اطالعات صحیح به دستیار منتقل میشود .با توجه

به او سپردهشده است ،احساس خوبی پیدا میکند .سپس استاد

به دو مرحله قبل ،متوجه میشویم که دستیار چه چیزی را

از دستیار میخواهد تا ارزیابی و گزارش اکوکاردیوگرافی خود

میداند لذا باید هدفگذاری مناسبی برای این مرحله داشته

را ارائه دهد .گاه میتوان از ابتدا از دستیار خواست که بعد از

باشیم .در این مرحله دو تا سه قاعده کلی که در راستای

اتمام اکوکاردیوگرافی نتیجه ارزیابی خود را گزارش نماید .بعد

مشکالت بیمار هست و یا قابلتعمیم به سایر موارد نیز هست،

از ارائه گزارش ،از دستیار معموالً یک تا دو سؤال پرسیده

مطرح میشود .بهعنوانمثال «در حضور نارسایی شدید دریچه

میشود؛ اما باید از سؤال پرسیدن زیاد ،پرهیز شود .در این

میترال ،ارزیابی شدت تنگی دریچه میترال با استفاده از گرادیان

مرحله دادههای اضافهتری که در گزارش وی نبوده است،

دریچه میترال ،ممکن است گمراهکننده باشد» و «در حضور

آشکار میشود .استاد باید محیط ایمنی را فراهم نماید تا اگر

نارسایی شدید دریچه سه لتی ،برای ارزیابی شدت تنگی

دستیار در اکوکاردیوگرافی خود اشتباه کرده است ،احساس

دریچه آئورت باید از معادله پیوستگی استفاده کرد» .در این

خطر نکند و فکر نکند که در حال ارزیابی شدن هست .استفاده

مرحله نباید همه نکات اکوکاردیوگرافی بیمار را برای دستیار

از جمالتی چون «من به آنچه گزارش میکنید عالقه دارم ،زیرا

تشریح کرد بلکه باید مواردی که برای بیمار یا دستیار اهمیت

به من کمک میکند تا معلم بهتری باشم» کمککننده است.

بیشتری دارد ،بیان شود ،زیرا دستیاران نمیتوانند از یک بیمار

هدف از این مرحله پردازش اطالعات گردآوریشده در طی

خاص ،بیش از چند قاعده را یاد بگیرند .بهعنوانمثال در مورد

اکوکاردیوگرافی بهوسیله دستیار است ،هرچند که در طی آن

بیماری با درگیری روماتیسمی چندین دریچه قلب ،فقط بر

مشکل بیمار نیز تشخیص داده میشود.

روی مشکالت یک دریچه تمرکز نمایید .در این مرحله
Probe of supportive

میتوان دستیار را به فصل خاصی از کتاب موردنظر ارجاع داد

-3کاوش شواهد حمایتکننده(

 :)evidenceدر این مرحله تفکر دستیار درباره موضوع موردنظر

تا او مطالعه نماید و یا با او درباره برگزاری یک جلسه

مورد کاوش قرار میگیرد ،بهعبارتدیگر باید متوجه شویم ،بر

آموزشی با موضوعی مشخص ،به تفاهم رسید.

چه اساسی ،به نتیجه موردنظر رسیده است .در این مرحله

 -4تقویت موارد صحیح ( :)Reinforce what was done right

دانش ،استدالل و توانایی تصمیمگیری او مورد ارزیابی قرار

در این مرحله پسخوراند مثبت درباره آنچه دستیار بهخوبی

میگیرد تا نقاط ضعفش در دانش و استدالل مورد شناسایی

انجام داده است ،ارائه میشود .این پسخوراند باید بهموقع،

قرار گیرد .ازاینرو دریچهای برای آموزش پیدا میشود که در

مورد انتظار ،مختص به همان بیمار و متمرکز بر عملکرد

مرحله بعد مورداستفاده قرار میگیرد .لذا در این مرحله مشکل

خاصی باشد و از تمجید کلی ،پرهیز شود .در طی این مرحله

دستیار در اکوکاردیوگرافی بیمار موردنظر ،تشخیص داده

عزتنفس ( )Self-esteemدستیار تقویت میشود .بهعنوانمثال
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«باوجوداینکه بیمار ،نماهای خوبی در اکوکاردیوگرافی نداشت

شرایط در آن ایجاد کرد ( .)82لذا این مدل ایستا نیست و کامالً

اما شما گرادیان دریچه آئورت را بهخوبی اندازه گرفتید»،

انعطافپذیر است (.)3،88

«باوجوداینکه جت نارسایی دریچه میترال بیمار مرکزگریز بود

من با این موضوع موافقم که هر استادی باید سبک

اما شما شدت نارسایی دریچه میترال را بهخوبی برآورد کردید»

آموزشی مخصوص به خود را داشته باشد اما مهارتهای

و «گرادیان فشاری جت نارسایی دریچه سه لتی را بهخوبی

تدریس در بالین ،ذاتی نیست و نیاز به اکتساب و آموزش دارد

ارزیابی کردید».

( .)9استفاده از این مدل بسیار آسان ،عملیاتی ،کاربردی و

-9اصالح اشتباهها ( :)Correct mistakeدر این مرحله

متناسب با درمانگاههای شلوغ است ( .)8همچنین این مدل به

پسخوراند درباره مواردی که دستیار نتوانسته است آنها را

افزایش اعتمادبهنفس اساتید در زمینه ارزیابی دستیاران ،بهبودی

بهخوبی ارزیابی نماید ،داده میشود .هرچند که از این نوع

مهارتهای تدریس و تشخیص مشکالت بالینی بیماران کمک

پسخوراند معموالً اجتناب میشود ،اما برای مراقبت از بیماران

میکند ( .)2،81البته استاد همواره باید آمادگی خود را برای

ضروری است .این پسخوراند باید در زمان مناسب،

روبرو شدن با موضوعهای مختلف آموزشی حفظ نماید و

اختصاصی و متمرکز بر رفتار ویژهای باشد و از قضاوت درباره

آماده گفتگو و بحث با دستیار باشد زیرا در طی این گفتگو

آن پرهیز شود .این پسخوراند باید همراه با توصیههایی برای

است که آموزش رخ میدهد (.)8

بهبودی کار و جلوگیری از تکرار اشتباهها در آینده باشد .لذا

اساس  OMPبر اساس جمعآوری دقیق دادهها و ارائه

باید موارد اشتباه به او نشان داده شود و سپس راهنماییهای

ساختارمند آن است ()2؛ اما اگر دستیار قادر به جمعآوری و

الزم انجام شود .بهعنوانمثال« ،باوجوداینکه تصاویری که از

گزینش دادهها نباشد (بهعنوانمثال دستیاران سال دوم قلب و

بیمار به دست آورده بودید بسیار خوب بود اما با فلوی عبوری

عروق) کاربرد این مدل سخت میشود ،اما هم چنان میتوان

از دریچه میترال همراستا نشده بودید ،همراستایی برای ارزیابی

این مدل را به کاربرد زیرا هنوز مسائل اساسی در

گرادیان الزم است»« ،باوجوداینکه در تمام نماها گرادیان جت

اکوکاردیوگرافی وجود دارد که باید بهعنوان مقدمه بر روی آن

دریچه نارسایی سه لتی را محاسبه کرده بودید ،اما در نمای

متمرکز شویم ،نظیر به دست آوردن تصویر استاندارد و

ورودی بطن راست این بررسی انجامنشده بود ،گاهی از اوقات

کالسیک از قلب و اندازهگیریهای ساده .البته باید توجه داشت

این نما برای ارزیابی بسیار مفید است» .میتوان برای کاستن از

که مدرس بالینی باید بر چند روش آموزش مسلط باشد تا در

بار منفی پسخوراند ،ابتدا از دستیار خواست که کار خودش را

جای خود از یکی آنها استفاده نماید ( .)84یادگیری مدل

ارزیابی نماید و مواردی که نیاز به اصالح دارد را بیان کند و

 OMPو کاربرد آن بسیار ساده هست و زمان اندکی را از

سپس توسط استاد موارد دیگر بیان شود.

مدرس میگیرد ( .)81نگارنده در طول فعالیت آموزشی خود

باوجودآنکه هر بیمار ارزش آموزشی دارد( ،)88اما

بهعنوان هیأتعلمی از این مدل برای آموزش اکوکاردیوگرافی

ضروری نیست که در مورد هر بیمار یک نکته آموزشی بیان

به دستیاران قلب و عروق استفاده کرده است که با استقبال

شود ( ،)9زیرا در بسیاری از موارد دستیار کار خود را بهخوبی

دستیاران روبرو شد .لذا توصیه نگارنده به اساتیدی که درگیر

انجام داده است .همچنین الزامی وجود ندارد که تمام مراحل

آموزش اکوکاردیوگرافی است ،کاربرد  OMPدر آموزش

به ترتیب ذکرشده ،انجام شود و میتوان تغییراتی را برحسب

اکوکاردیوگرافی است.
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