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 دريافت مقاله44/4/6 :

آخرين اصالح مقاله44/01/2 :

پذيرش مقاله44/01/5 :

زمينه و هدف :گزارش صبحگاهی از جمله روشهاي رایج ،مفید و ارزشمند آموزش بالینی در سطح دنیا محسوب میشود .این روش هنگامی که بر
مبناي پزشکی مبتنی بر شواهد (  Evidence-based medicineیا  )EBMاجرا گردد ،نقش مؤثرتري در یادگیري دانشجویان پزشکی ایفا مینماید.
مطالعه حاضر با هدف تعیین تأثیر آموزش  EBMبر مهارت ارایه و کیفیت گزارش صبحگاهی از دیدگاه دانشجویان پزشکی انجام شد.
روش کار :این مطالعه به صورت تحقیق در عملیات بود و  31نفر به روش نمونهگیري آسان ،از بین کارورزان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شاهرود
انتخاب شدند و در کارگاه سه روزه آشنایی با  EBMبا تأکید بر چگونگی ارایه گزارش صبحگاهی شرکت نمودند .ابزار جمعآوري دادهها ،پرسشنامه
پژوهشگر ساختهاي بود که اعتبار آن با نظر متخصصان و پایایی آن با محاسبه ضریب  Cronbachs alphaمورد تأیید قرار گرفت .پرسشنامه قبل از
شروع و بعد از اجراي پژوهش در اختیار دانشجویان قرار داده شد و نتایج دو مرحله با هم مقایسه گردید .دادهها با استفاده از آزمونهاي  2و  tدر
نرمافزار  SPSSمورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
يافتهها :از  31کارورز شرکت کننده در طرح 22 ،نفر ( 22/5درصد) مذکر و بقیه مؤنث بودند .میانگین دوره کارورزي گذرانده شده توسط کارورزان
 01/5 ± 6/5ماه (با دامنه  06-0ماه) بود .میانگین امتیاز کیفیت گزارش صبحگاهی به طور معنیداري از  41/0 ± 25/6در شروع مطالعه به ± 01/0
 002/3افزایش یافت ( .)P = 1/110تغییرات معنیداري در امکانات اینترنت پرسرعت ،امکانات رایانهاي و به روز شدن منابع علمی جدید و در دسترس،
میانگین تعداد کارورزان شرکت کننده در جلسه ،میانگین حضور تعداد آنکالهاي شب قبل ،شرکت منظم استادان ،شرکت منظم کارورزان ،شرکت منظم
و به موقع گرداننده بحث ،میزان شرکت فعال کارورزان در بحث ،نقش مؤثر استادان حاضر در جلسه ،چگونگی انتخاب بیماران ،چگونگی بحث در
خصوص قسمتهاي مختلف بیمار ،پیگیري بیماران معرفی شده قبلی و نقش مثبت مدیران گروهها قبل و بعد از آموزش  EBMمشاهده شد.
نتيجهگيري :برگزاري گزارشهاي صبحگاهی بر اساس  EBMدر دوره کارورزي در این دانشگاه ،در حد مطلوبی بود و میتواند به شکل مؤثري منجر
به ارتقاي کیفیت آموزش ،حضور منظم و مفیدتر استادان به ویژه متخصصان آنکال ،شرکت فعالتر دانشجویان در بحثهاي گروهی و در نتیجه ،ارتقاي
آموزش مراقبتها و به روزتر شدن اطالعات استادان بالینی گردد ،اما به دلیل شناخت ناکافی دانشجویان و برخی از استادان از روش استفاده از ،EBM
تشکیل کالسهاي آموزشی در این خصوص براي استادان و دانشجویان ضروري به نظر میرسد.
کليد واژهها :پزشکی مبتنی بر شواهد ،دانشجویان پزشکی ،گزارش صبحگاهی

*نويسنده مسؤول :دانشکده پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی شاهرود ،میدان هفتم تیر ،شاهرود ،ایران
تلفن 120-02045154 :نمابر120-02044311 :
Email: mb.sohrabi@yahoo.com
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مقدمه

نزاکتی و همکاران

یك طبیب ،پیشنهاد میکند که این تجربه باید با آخرین شواهد

گزارش صبحگاهی ،به عنوان یکی از مهمترین روشهاي

و یا مستندات علمی موجود ،در جهت ارزشها و خواستههاي

آموزشی در علوم پزشکی شناخته شده است و در کنار

بیماران تلفیق شود .در این نوع آموزش ،دانشجو در تعامل با

راندهاي بزرگ درونبخشی ،یکی از شیوههاي رایج و ارزشمند
در آموزش طب به شمار میرود ( .)0با توجه به این که
فراگیري پزشکان در محیط واقعی و با بیماران صورت میگیرد،

استاد ،مفاهیم آموخته شده را به صورت کالسیك و با آخرین
نتایج تحقیقات و اطالعات کسب مینماید و جدیدترین مطالب
را میآموزد .در رشته پزشکی ،داشتن اطالعات علمی ،تجربه

آموزش بالینی آنان تفاوتهاي اساسی با آموزش در سایر

کافی و قدرت تصمیمگیري بر بالین بیمار ،از ارکان اصلی

رشتهها دارد ( .)0 ،2گزارش صبحگاهی یك فرایند آموزشی

موفقیت یك پزشك میباشد و دانشجویان پزشکی به ویژه

است که در آن ،شرکت کنندگان با بحث پیرامون بیماران ،سعی

کارورزان و دستیاران ،با انجام کشیكهاي شبانهروزي در مراکز

میکنند تا یك معماي تشخیصی را حل نمایند .معرفی بیماران

درمانی و حضور بر بالین بیمار در تمام ساعات شبانهروز،

میتواند از یك بحث کوتاه در مورد هر یك از بیماران پذیرش

کسب و تمرین این مهارتها را میآموزند (.)2

شده در طول شب گذشته تا معرفی کامل یك بیمار تازه بستري

آموزش پزشکی زمانی کامل و جامع میشود که دانشجو

شده یا یك بیمار بستري شده با یافتههاي غیر عادي و جالب

پس از یك شب کشیك و حضور بر بالین بیماران ،کلیه

باشد (.)2

اقدامات انجام داده و نداده را براي استادان خود مطرح کند و

گزارش صبحگاهی ،براي توصیف کنفرانسهاي مبتنی بر

راهنماییهاي الزم را از آنها کسب نماید .این مسأله در

بیمار استفاده میشود که با حضور رئیس بخش ،استادان،

برنامههاي گزارش صبحگاهی به بهترین وجه اجرا میشود .در

دستیاران و کارورزانی که شب قبل کشیك بودهاند ،برگزار

این فرایند پس از بیان شرح حال بیمار ،اقدامات انجام شده،

میگردد .از جمله کاربردهاي اصلی گزارش صبحگاهی میتوان

تشخیصهاي افتراقی و تشخیص نهایی مورد بحث و تبادل

به مواردي همچون به دست آوردن دید کلی از فعالیتهاي

نظر قرار میگیرد و در صورت وجود ابهام و یا اشکال در

انجام شده در بخش ،تحلیل ابعاد مختلف تشخیصی و درمانی

برنامه کاري دستیار و کارورز کشیك ،با توضیح کامل استادان

بیماران ،ارزیابی عملکرد کارورزان ،ارزیابی خدمات ارایه شده
به بیماران ،شناخت حوادث نامطلوب و دالیل آنها و تعامل
بین کادر پزشکی اشاره نمود ( .)0-5همچنین ،گزارش
صبحگاهی به عنوان ابزاري براي ارزیابی خدمات بالینی و
وسیلهاي براي تضمین کیفیت شناخته میشود .آگاهی از دیدگاه

حاضر ،این موارد مرتفع خواهد شد .اهمیت آموزش نکات
علمی دانشجویان پزشکی به خصوص در مورد بیمارانی که
شب قبل به صورت اورژانس بستري شدهاند ،وجود این منبع
علمی غنی از اطالعات را دو چندان نموده است ( .)3بنابراین،
تحقیق حاضر با هدف تعیین تأثیر آموزش  EBMبر مهارت

دانشجویان پزشکی ،استادان و فارغالتحصیالن دانشکدههاي

ارایه و کیفیت گزارش صبحگاهی دانشجویان پزشکی به

پزشکی در مورد آموزشهاي ارایه شده در دانشکده ،یکی از

خصوص با استفاده از منابع الکترونیکی انجام شد.

روشهاي ارزیابی آموزش پزشکی میباشد (.)6
پزشکی مبتنی بر شواهد ( Evidence-based medicineیا
 ،)EBMبه مفهوم حل یك مشکل بالینی به بهترین نحو ممکن
است؛ به طوري که بیمار بیشترین منفعت را از آن ببرد .به
عبارت دیگر EBM ،دیدگاهی است که ضمن احترام به تجربه
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روش کار
این مطالعه به صورت تحقیق در عملیات و در سال 0040
بین  31نفر از کارورزان پزشکی در بیمارستان امام حسین (ع)
شاهرود انجام شد .به منظور درك نیازها و انتظارات دانشجویان

دوره سیزدهم شماره چهارم

مجله گامهاي توسعه در آموزش پزشکی

پزشکی از برگزاري گزارش صبحگاهی و شناخت مشکالت از

گردید و به شرکت کنندگان اطمینان داده شد که اطالعات

دیدگاه آنان جهت اصالح فرایند گزارش صبحگاهی با تکیه بر

حاصل از آن محرمانه خواهد ماند .پس از تکمیل پرسشنامهها،

 EBMبه ویژه استفاده از منابع الکترونیکی ،در ابتدا از کلیه

براي مشارکت کنندگان به مدت سه جلسه کارگاه توجیهی

دانشجویان به ویژه کارورزان پزشکی نظرسنجی صورت

 EBMبرگزار شد .همچنین ،یك جلد کتابچه آشنایی با EBM

گرفت .سپس یك جلسه بحث گروهی متمرکز ( Focus

و کاربرد آن در برگزاري گزارش صبحگاهی در اختیار کلیه

 )group discussionبا حضور کلیه مدیران گروهها و

استادان شاغل در بیمارستان قرار گرفت .سپس جلسات

دانشجویان پزشکی برگزار گردید .بر اساس این جلسه،

گزارش صبحگاهی به مدت  0ماه با حضور استادان مسلط به

پرسشنامه پژوهشگر ساخته تهیه شد و اعتبار آن با نظر

 EBMاجرا گردید و دوباره همان پرسشنامهها در اختیار

متخصصان و پایایی آن با محاسبه ضریب Cronbachs alpha

دانشجویان هدف قرار داده شد و پس از تکمیل ،جمعآوري

از طریق مصاحبه فردي ( ،)1/33مورد تأیید قرار گرفت.

گردید.

پرسشنامه مذکور عالوه بر مشخصات دموگرافیك (سن،

دادهها با استفاده از آمار توصیفی (جداول و توزیع فراوانی)

جنس و مدت زمان کارورزي) ،داراي  01سؤال اختصاصی پنج

و تحلیلی (آزمونهاي  2و  tجهت مقایسه میانگین رتبهها) در

گزینهاي در خصوص گزارش صبحگاهی در سه محور «شرایط

نرمافزار  SPSSنسخه version 16, SPSS Inc., ( 06

و امکانات فنی سالن محل برگزاري شامل  01سؤال از وضعیت

 )Chicago, ILمورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتP > 1/15 .

نور ،صدا ،تهویه ،فضاي فیزیکی و« ،»...تعداد و شرایط افراد

به عنوان سطح معنیداري دادهها در نظر گرفته شد.

شرکت کننده شامل  01سؤال از تعداد استاژر شرکت کننده،
تعداد کارورز شرکت کننده ،تعداد متخصص آنکال شب قبل

يافتهها

شرکت کننده و »...و « شرایط بحث و راهبري جلسات گزارش

مطالعه حاضر بر روي  31نفر از کارورزان پزشکی شامل 22

صبحگاهی شامل  01سؤال از میزان شرکت در بحث استاژرها،

پسر ( 22/5درصد) و  53دختر ( 22/5درصد) انجام شد.

میزان شرکت در بحث کارورزان و »...بود.

میانگین دوره کارورزي گذرانده شده توسط مشارکت کنندگان،

در خصوص پاسخ هر سؤال ،از مقیاس لیکرت پنج درجهاي
شامل همیشه ،بیشتر اوقات ،تا حدودي ،گاهی اوقات و هیچ
وقت استفاده شد که به هر یك از گزینهها به ترتیب نمرات 5
تا  0تعلق میگرفت .با توجه به تعداد سؤاالت ،در مورد هر

 01/5 ± 6/5ماه (با دامنه  0-06ماه) و میانگین سنی آنان
 26/2 ± 4/6سال (با دامنه  22-00سال) بود .میانگین امتیاز
کیفیت گزارش صبحگاهی از  41/0 ± 25/6در ابتداي مطالعه
به  002/3 ± 01/0در انتهاي مطالعه رسید که افزایش

دانشجو حداقل و حداکثر نمره به ترتیب  01و  051بود .این

معنیداري را نشان داد ( .)P = 1/110میزان امتیاز کل

فاصله به سه قسمت مساوي تقسیم و بر حسب امتیاز بیان شد؛

دانشجویان قبل و بعد از آموزش  EBMدر جدول شماره ()0

به طوري که اگر حاصل جمع امتیازات بین  01-21بود ،به

آمده است .همانطور که مشاهده می شود وضعیت مطلوب

عنوان نامطلوب ،بین  20-001متوسط و بین 000-051

برگزاري مورنینگ ریپورت بعد از آموزش بطور معنی داري

مطلوب محسوب میگردید .جهت محاسبه امتیاز در هر کدام از

ارتقاء پیدا نموده است(.)P = 1/110

سه قسمت پرسشنامه ،ضمن محاسبه امتیاز هر دانشجو ،امتیاز
تكتك سؤاالت براي کلیه دانشجویان محاسبه شد .به منظور
رعایت نکات اخالقی ،پرسشنامهها به صورت بینام تکمیل
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آموزش پزشکی مبتنی بر شواهد و...
جدول  -0امتیاز نظرسنجی دانشجویان قبل و بعد از اجراي پزشکی مبتنی بر شواهد
قبل از آموزش

وضعیت گزارش صبحگاهی

آزمون

بعد از آموزش

تعداد

درصد

تعداد

درصد

وضعیت نامطلوب

22

00/3

05

03/3

وضعیت متوسط

04

43/3

00

40/0

وضعیت مطلوب

04

03/4

02

41/4

جمع کل

31

011

31

011

2

χ =2/13

P=4/441

در این پژوهش دیدگاه دانشجویان در خصوص امکانات فنی و

امکانات رایانهاي ( ،)P = 1/115به روز شدن منابع علمی

تجهیزاتی سالن جلسات قبل و پس از اجراي گزارش

جدید و در دسترس ()P = 1/101گردیده است .نتایج کلی این

صبحگاهی بر پایه  EBMمورد بررسی قرار گرفت که نشان داد

یافته در جدول شماره () 2ذکر شده است.

اجراي گزارش صبحگاهی بر پایه  ،EBMباعث بروز تغییرات
معنیداري در امکانات اینترنت پرسرعت (،)P = 1/110
جدول  -2دیدگاه دانشجویان مورد شرایط و امکانات فنی سالن قبل و بعد از اجراي پزشکی مبتنی بر شواهد
میانگین امتیاز

میانگین امتیاز

متغیرها

قبل از آموزش

بعد از آموزش

وضعیت نور سالن

0/0±0/5

2/0±2/0

P=1/244

وضعیت صدا سالن

5/1±0/4

4/0±1/4

P=1/501

وضعیت صدا سالن

4/0±4/2

0/0±0/0

P=1/054

وضعیت فضاي فیزیکی سالن

0/0±0/0

0/5±0/0

P=1/402

امکانات سمعی بصري سالن

2/0±4/0

6/1±0/4

P=1/025

امکانات اینترنت پر سرعت

5/0/1±0

4/5±1/0

P=1/110

امکانات رایانه اي

1/2±3/2

4/0±1/4

P=1/115

امکانات استفاده از منابع علمی و روز دنیا

3/0±1/0

5/1±2/4

P=1/10

شرایط حضور بیمار

5/0± 2/0

0/0±2/0

P=1/045

زمان شروع مورنینگ

0/0±3/0

1/0±4/0

P=1/442

p-value

در جدول شماره ( )0تعداد و شرایط افراد شرکت کننده در

در جلسه ( ،)P = 1/101میانگین حضور تعداد آنکالهاي شب

جلسات گزارش صبحگاهی(دانشجویان و اساتید) قبل و بعد از

قبل ( ،)P = 1/110شرکت منظم استادان ()P = 1/121و

آموزش نشان داده شده است .همانطور که مشاهده می شود

شرکت منظم کارورزان ()P = 1/141بوجود آمده است.

تغییرات معنی داري در میانگین تعداد کارورزان شرکت کننده
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جدول  -0دیدگاه دانشجویان مورد مطالعه در خصوص تعداد و شرایط افراد شرکت کننده در گزارش صبحگاهی
میانگین امتیاز

میانگین امتیاز

در شروع مطالعه

در پایان مطالعه

میانگین تعداد استاژرهاي شرکت کننده

2/5±2/0

2/2±0/4

میانگین تعداد اینترنهاي شرکت کننده

0/0±0/3

4/2±1/3

2/5±2/0

4/1±1/4

0/0±0/0

0/5±0/3

شرکت منظم و به موقع اساتید

2/4±2/1

0/4±0/0

شرکت منظم اینترنها

0/5±0/5

4/0±1/3

شرکت منظم استاژرها

0/5±0/4

0/6±0/0

شرکت منظم و به موقع گرداننده بحث

0/2±0/3

4/4±1/5

زمان اختصاص یافته به هر بیمار

0/ 4±0/5

0/3±0/0

0/3±0/0

0/4±0/1

متغیرها

میانگین تعداد متخصص آنکال شب
قبل شرکت کننده
میانگین تعداد متخصص غیر آنکال
شرکت کننده

میانگین تعداد بیماران معرفی شده در
هر جلسه

آزمون
T= 0/64
P=1/002
T= 0/44
P=1/10
T= 2/02
P=1/110
T= 0/22
P=1/245
T= 2/14
P=1/12
T= 0/42
P=1/14
T= 0/26
P=1/243
T= 0/46
P=1/15
T= 0/54
P=1/545
T= 0/65
P=1/002

همچنین یافته هاي این تحقیق نشان داد که تغییرات مثبت و

معرفی شده قبلی ( )P = 1/115و نقش مثبت مدیران گروهها

معنی داري در میزان شرکت فعال کارورزان در بحث (= 1/110

( )P = 1/101قبل و بعد از آموزش بوجود آمده است که

 ،)Pنقش مؤثر استادان حاضر در جلسه ( ،)P = 1/110چگونگی

مشروح این یافته ها در جدول شماره ( )4ارائه گردیده است.

انتخاب بیماران ( ،)P = 1/101چگونگی بحث در خصوص
قسمتهاي مختلف بیمار ( ،)P = 1/151پیگیري بیماران
جدول  -4دیدگاه دانشجویان مورد مطالعه در خصوص شرایط بحث و راهبري جلسات گزارش صبحگاهی
متغیرها

p-value

میانگین امتیاز در

میانگین امتیاز در

شروع مطالعه

پایان مطالعه

میزان شرکت در بحث استاژرها

2/6±2/0

0/0±4/2

P=1/044

میزان شرکت در بحث اینترنها

3/0±0/0

0/1±6/4

P=1/110

چگونگی نقش اساتید حاضر در مورنینگ بصورت سخنران ،گرداننده ،پرسش و پاسخ و یا بحث گروهی

2/2±2/2

0/0±4/0

P=1/110

چگونگی انتخاب بیمار( بصورت اورژانسی یا الکتیو)

4/0±1/0

2/1±2/4

P=1/10

چگونگی بحث بر روي بیمار بصورت تشخیص افتراقی ،توضیحات فوق تخصصی و بحث هاي درمانی

2/0±0/0

4/1±1/4

P=1/15

پیگیري بیمار معرفی شده قبلی

5/2±4/2

1/0±4/0

P=1/110

معیار انتخاب بیمار بصورت نادربودن ،خطرناك بودن و یا شدید بودن

4/0±5/0

2/0±6/0

P=1/254
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چگونگی نقش اساتید پاراکلینیك

3/0±1/0

3/0±0/0

P=1/054

چگونگی نقش مدیران گروه ها

2/0± 2/0

0/0±4/0

P=1/10

طریقه نشستن اساتید در جلسه ( بصورت کالسی و یا میزگردي)

0/0±3/0

1/0±4/0

P=1/045

بحث و نتيجهگيري
در مطالعه حاضر ،نقش و اهمیت آموزش  EBMبر مهارت

خصوص انجام شده است ،در اغلب موارد دستیاران مسؤولیت
معرفی بیماران را بر عهده دارند (.)05-02

ارایه و کیفیت گزارش صبحگاهی از دیدگاه دانشجویان

کارورزان کشیك ،مسؤول معرفی بیمار در جلسات بودند و

پزشکی مورد ارزیابی قرار گرفت .متوسط دفعات برگزاري

شاید این مسأله در شرایط کشور ما که دستیاران وظایف

جلسات گزارش صبحگاهی قبل از اجراي  0 ،EBMبار در

سنگینی بر عهده دارند ،موجب کاهش بار وظایف آنان گردد.

هفته بود که با اجراي شیوه جدید به  5بار در هفته افزایش

از طرف دیگر ،چنانچه این وظیفه به عهده کارورزان باشد،

یافت .این یافته با نتایج برخی مطالعات ( )4-02همخوانی

میتواند موجب افزایش تجربه آنان در زمینه گرفتن شرححال

داشت .در مرحله اول ،جلسات اغلب در ساعت  3صبح شروع

و نیز تقویت مهارتهاي تشخیص ،تصمیمگیري بالینی ،حل

میشد و در ساعت  4بدون کنترل تعداد بیمار و همچنین ،زمان

مسأله ،ایجاد حس تعامل اجتماعی و تقویت حس

گزارشدهی براي هر بیمار خاتمه مییافت ،اما در مرحله دوم

مسؤولیتپذیري در آنها شود ( .)03 ،04قبل از شروع تحقیق،

زمان گزارش به  0/5ساعت براي معرفی سه بیمار (هر کدام 01

حضور متخصصان رشتههاي مختلف از قاعده خاصی پیروي

دقیقه) افزایش یافت و مورد ارزیابی قرار گرفت .نتایج برخی

نکرده بود و آنان به صورت نامنظم در جلسه شرکت

مطالعات نیز نشان داده است ،مدت زمان مناسب براي برگزاري

مینمودند .همچنین ،به ندرت پزشکان عمومی بیمارستان در

جلسه که بر میزان بهرهمندي فراگیران اثر مطلوبی داشته باشد،

جلسه حاضر میشدند ،اما بعد از اجراي طرح فوق ،حضور

حدود  0/5ساعت است (.)00
شرایط محیطی ،امکانات فنی و تجهیزاتی محل برگزاري
جلسه قبل و بعد از آموزش ،تا حدودي مطلوب ارزیابی شد.
دانشگاه علوم پزشکی شاهرود در زمان انجام مطالعه حاضر ،در
هیچ رشتهاي دستیار تخصصی نداشت که بتوان درباره میزان

کلیه متخصصان در قالب برنامه مدونی به آنها اعالم گردید و
هر کدام در روز مورد نظر و ساعت مقرر در جلسه گزارش
صبحگاهی حاضر شدند .همچنین ،از پزشکان عمومی
بیمارستان که محل خدمتشان بخش اورژانس بود ،جهت
حضور در جلسه دعوت به عمل آمد که به طور میانگین بیش

تأثیر آنها بر روند گزارش صبحگاهی اظهار نظر نمود.

از  51درصد آنها در جلسات شرکت کردند .در مطالعهاي که

بنابراین ،کلیه بیماران در شروع طرح توسط کارورزان به

همزمان در چندین دانشگاه پزشکی آمریکا انجام شد ،نظر

صورت نامنظم معرفی میشدند که در مرحله دوم و با به

دستیاران داخلی شرکت کننده این بود که بهتر است نیمی از

کارگیري  ،EBMمعرفی توسط کارورزان منظمتر گردید و در

پزشکان دعوت شده به جلسه گزارش صبحگاهی ،پزشك

چارچوب استاندارد قرار گرفت که این یافته با نتایج مطالعه

عمومی باشند تا بتوان از تجربیات آنها در زمینه ویزیت

گزارش صبحگاهی در بخشهاي داخلی وابسته به دانشگاه

سرپایی بیماران استفاده نمود (.)4

علوم پزشکی تهران ( )04مشابه بود ،اما با روند موجود در دنیا

نتایج پژوهش حاضر نشان داد که بیشتر شاخصهاي

اندکی تفاوت دارد؛ چرا که در بیشتر پژوهشهایی که در این

ساختاري انجام گزارش صبحگاهی ،به طور معنیداري با انجام
 EBMارتقا یافته است و میتوان آن را به عنوان الگویی جهت
ارایه جلسات صبحگاهی معرفی نمود که این یافته با نتایج

404

دوره سیزدهم شماره چهارم

مجله گامهاي توسعه در آموزش پزشکی

بررسی برنامه گزارشهاي صبحگاهی در بخشهاي داخلی

از اجراي  EBMایجاد شده است .در تحقیق حاضر ،توجه

وابسته به دانشگاه علوم پزشکی تهران ( )6همخوانی داشت .در

مجدد به شرایط بیمارانی که پیشتر معرفی شده بودند نیز

مطالعه مذکور ،اکثر شاخصهاي ساختاري گزارش صبحگاهی

بسیار رضایتبخش بود .در این خصوص مطالعات مختلف ،بر

ارتباط معنیداري را با میزان بهرهمندي مخاطبان نشان داد ،اما

اهمیت پیگیري بیماران معرفی شده در گزارش صبحگاهی

الگوي واحدي نداشت (.)6

قبلی ،جهت افزایش میزان بهرهوري از این جلسات تأکید

دانشجویان بیان کردند که پس از انجام آموزش ،EBM

کردهاند (.)22-01

بیشتر بحث و تبادل نظر در جلسات ،توسط استادان و
کارورزان انجام شده است و متخصصان هدایت کننده اصلی

نتيجهگيري

بحث بودند؛ در حالی که بر اساس تعدادي از مطالعات انجام

با توجه به نتایج پژوهش حاضر ،اجرا و برگزاري گزارش

شده ،در اغلب موارد یکی از دستیاران ارشد ،هدایت کننده

صبحگاهی در دانشگاه علوم پزشکی شاهرود بر پایه ،EBM

جلسات میباشد و حتی در یك بررسی نیز بیان شد که 0

در حد مطلوبی بود ،اما به دلیل کمتجربگی دانشجویان و

دستیار ارشد به صورت چرخشی ،مسؤولیت رهبري جلسات

تعدادي از استادان در کاربرد  EBMبراي گزارش صبحگاهی،

را بر عهده میگیرند ( .)21-20در مواردي که مدیریت جلسات

تشکیل کمیتهاي علمی و لحاظ کردن نظرات استادان و

بر عهده یکی از اعضاي هیأت علمی است ،به دلیل ایجاد

دانشجویان در جهت بهبود کیفیت گزارشهاي صبحگاهی،

انگیزه باالتر ،میزان بهرهمندي دانشجویان افزایش مییابد .در

ضروري به نظر میرسد.

تحقیق حاضر نیز هدایت و گرداننده اصلی جلسه در هر روز به
عهده یکی از اعضاي هیأت علمی بود.

از محدودیت هاي طرح می توان به عدم شرکت تعدادي از
اساتید به دلیل بی اطالعی از مبانی پزشکی مبتنی بر شواهد و

بر اساس نتایج مطالعه حاضر و بعد از اجراي  ،EBMمعیار

همچنین نمونه گیري آسان اشاره کرد که این نوع نمونه گیري

انتخاب بیمار در بیش از  25درصد موارد ،مهم و خطرناك

در مطالعات مقطعی ،می تواند میزان خطاي نمونه گیري را

بودن و یا شایع بودن بیماري و در بقیه موارد ،بیماران نادر و

افزایش داده و دقت پروژه را کاهش دهد.

عادي و نادر بستري شده ،درصد بیشتري را به خود اختصاص

سپاسگزاري

کمتر شایع بود؛ در حالی که در مطالعات دیگر ،بیماران غیر
داده بودند ( .)24-26دانشجویان میزان رضایت خود درباره
جنبههاي مختلف آموزشی ،توجه به توضیحات استادان و
توضیحات کامل علمی و جدید در مورد بیمار ،بعد از اجراي
آموزش  EBMرا خوب ارزیابی نمودند و اعالم کردند که

بدینوسیله از همکاران واحد آموزش بیمارستان امام حسین
(ع) که در اجراي مطالعه حاضر همکاري نمودند ،تشکر و
قدردانی به عمل میآید.
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Background & Objective: The morning report is a common, useful, and valuable clinical
training method in the world. This method, when applied on the basis of evidence-based
medicine (EBM), plays a more effective role in learning among medical students. This study
aimed to determine the impact of EBM on medical students' skill in presentation of morning
report and its quality.
Methods: This study was operations research and 80 students were selected through simple
random sampling from among, all medical practitioners of Shahroud University of Medical
Sciences (Iran). The selected participants took part in the 3-day workshop of introduction to
EBM, with emphasis on morning report presentation. Data were gathered using a researchermade questionnaire which was validated by experts and its reliability was approved using
Cronbach's alpha coefficient. Questionnaires were distributed among the students before and
after the study and the results were compared. Data were analyzed using chi-squared test and ttest in SPSS software.
Results: Of the 80 interns participating in the study, 22 individuals (27.5%) were men and the
rest were female. Average time of internship training for the interns was 10.5 ± 6.5 months
(range: 3-16 months). The mean quality score of morning increased significantly from 90.3 ±
25.6 at baseline to 132.8 ± 30.3 (P = 0.001). Significant changes were observed in broadband
facilities , computer facilities , and the emergence of new and accessible scientific resources ,
the average number of interns participating in the meeting , average attendance of those on duty
the night before , regular attendance of teachers , regular participation of interns, the regular and
timely attendance of those managing the discussion, active participation of interns in
discussions, role of teachers in the meeting , the selection of patients, the method of discussion
about different parts of the patient, follow-up of previously introduced patients, and the positive
role of group administrators before and after EBM training.
Conclusion: Morning reports presentation based on EBM during internship at this University
was desirable, which can effectively result in the improvement of the quality of education,
regular and more beneficial attendance of teachers, especially on-duty specialists, and more
active participation of students, and thus, improve care training and update clinical teachers’
information. However, due to students’ and professors’ lack of knowledge regarding EBM,
holding training courses on this topic seems necessary.
Key Words: Evidence-based medicine (EBM), Medical students, Morning report
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