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مسعود مهرپور ،1سيد محمد فرشته نژاد ،*2فرهاد زماني

 .1متخصص مغز و اعصاب ،استادیار گروه مغز و اعصاب ،مرکز آموزشي درماني پژوهشي فيروزگر ،معاونت آموزشي و پژوهشي ،دانشگاه علوم پزشكي تهران ،ایران.
 .2پزشك پژوهشگر ،مرکز توسعه تحقيقات باليني بيمارستان فيروزگر ،دانشگاه علوم پزشكي تهران ،ایران.
 .3فوق تخصص بيماريهاي گوارش و کبد ،استادیار گروه داخلي ،مرکز تحقيقات گوارش و کبد ،مرکز آموزشي درماني پژوهشي فيروزگر ،دانشگاه علوم پزشكي تهران ،ایران.

 دریافت مقاله09/8/71 :

 پذیرش مقاله07/5/17 :

یکی از مهمترین دالیل وضعیت نامطلوب آموزش پزشکی

وجود این بستر جهانی در كنار رشد و توسعه علم ،توسعه

در كشور را میتوان در مدلها و الگوهای كنونی آموزش

دانشگاهها در ایران را نیز سبب شده است( .)7در عین حال بر

پزشکی جستجو كرد .در حال حاضر در نظام آموزش پزشکی

كسی پوشیده نیست كه در كشور ما نیز همچون سایر مناطق

ایران الگوی گروه محوری ( )Department-basedزیر نظر

جهان ،گسترش دانشگاهها و بهبود كیفیت آموزش به عنوان

دانشکده برقرار است .در پاسخ به چالشها و همچنین

یکی از ملزومات توسعه كشور در نظر گرفته میشود كه در

انتظارات عصر جدید از مهارتهای فارغالتحصیالن پزشکی

دهه گذشته شتاب قابل توجهی به خود گرفته است و حاصل

مانند توانمندی در مراقبتهای اولیه پزشکی ،پزشکی مبتنی بر

آن رشد قابل مالحظه تعداد دانشآموختگان دورههای مختلف

شواهد ،مراقبتهای پیشگیرانه و  ،...میتوان محیطهای

تحصیلی (از جمله در مقطع دكترای حرفهای) و تولیدات علمی

بیمارستانهای آموزشی را بستری مناسب جهت ارتقای

در سالهای اخیر میباشد (.)1

آموزشی دانشجویان پزشکی و دستیاران دانست .از این رو

با افزایش توجهات به اصول آموزش پزشکی ،مطالعات

است كه امروزه در بسیاری از كشورهای پیشرو در عرصه

گستردهای برای به كارگیری بهترین روشهای آموزشی در

آموزش پزشکی از الگوهای بیمارستان -محور (Hospital-

مراكز آموزشی پزشکان و به عبارتی دانشگاههای علوم پزشکی

 )basedاستفاده میشود .در این نامه سعی شده است تا به

انجام میشود .از طرفی آموزش بالینی به مفهوم آموزش و

صورت اجمالی به مشکل گروه محوری و مزایای الگوی

یادگیری تکنیكهای بالینی و یادگیری متمركز بر بیمار از

بیمارستان -محور در آموزش پزشکی اشاره شود تا بتواند

اهمیت به سزایی در روند آموزش پزشکان برخوردار است .از

مقدمهای بر مطالعات وسیعتر و بنیادیتر در این زمینه باشد.

دیدگاه اقتصاد سالمت و آموزش نیز طبق آخرین برآوردها در

امروزه روندرو به گسترش جهانی شدن منجر به تأثیرپذیری

كشور ایران هزینه سرانهای بالغ بر  393/4میلیون ریال تنها

بیشازپیش حیطههای مختلف علوم از جمله الگوهای آموزشی

صرف تربیت دانشجوی دكترای حرفهای پزشکی عمومی

شده است .تجربههای تاریخی مختلف نشان داده است كه

میشود( .)3متأسفانه با وجود صرف تمامی این هزینهها،
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كماكان شکاف بزرگی بین انتظارات و كیفیت ارایه شده در

داشت تا برنامههای آموزشی را منطبق بر این نیازها تدوین

خدمات آموزش پزشکی در كشور دیده میشود و تاكنون

كنند؟

مطالعات مقطعی مختلفی به بررسی این مسأله پرداختهاند كه

به نظر میرسد كه پاسخ بسیاری از این سؤاالت و راه حل

نتایج اكثر این پژوهشها حاكی از نامطلوب بودن وضعیت

برخی از مشکالت الگوی گروه -محور ،در سطح خود

آموزش پزشکی در دانشگاههای داخل كشور است (.)4-1

محیطهای كارآموزی یعنی بیمارستانها نهفته باشد .در پاسخ به

مسلم است كه یکی از مهمترین دالیل این وضعیت

این چالشها و همچنین انتظارات عصر جدید از مهارتهای

نامطلوب را میتوان در مدلها و الگوهای كنونی آموزش

فارغالتحصیالن پزشکی مانند توانمندی در مراقبتهای اولیه

پزشکی جستجو كرد .در حال حاضر در نظام آموزش پزشکی

پزشکی ،پزشکی مبتنی بر شواهد ،مراقبتهای پیشگیرانه و ،...

ایران الگوی گروه -محوری ( )Department-basedزیر

میتوان محیطهای بیمارستانهای آموزشی را بستری مناسب

نظر دانشکده برقرار است .به عبارتی در دورههای آموزشی

جهت ارتقای آموزشی دانشجویان پزشکی و دستیاران دانست.

بالینی ،طراحی ،اجرا و ارزشیابی دانش و مهارتهای بالینی

از این رو است كه امروزه در بسیاری از كشورهای پیشرو در

دانشجویان پزشکی توسط دپارتمانهای مربوط تهیه و ابالغ

عرصه آموزش پزشکی از الگوهای بیمارستان -محور

میشود كه در كلیه بیمارستانها و محیطهای آموزشی بالینی

( )Hospital-basedاستفاده میشود .در این الگو ،ضمن

الزم االجرا میباشد .در این الگو بیمارستانها و اعضای هیأت

پایبندی به استانداردهای مصوب دانشگاه و نظام سالمت آن

علمی مشغول در بیمارستانها تنها نقشی منفعل در قبال این

كشور ،تدوین برنامهها و كوریکولوم آموزشی ،اجرا و ارزشیابی

برنامههای آموزشی ایفا میكنند و در بسیاری از موارد هیچ

آن بر عهده اعضای هیأت علمی و بخشهای مختلف خود

گونه نقشی در روند طراحی و ارزشیابی این كوریکولومها

بیمارستانها استوار است .چنین تجربیاتی را میتوان در

ندارند .هر چند برخی از این افراد خود به نوعی عضو هیأت

 )0( Mayo clinicو دانشگاه  )79( Pittsburghدر كشور

ممیزه و سیاستگذاری گروه مربوط نیز هستند ،ولی در

آمریکا به وضوح مشاهده كرد .در الگوی بیمارستان -محور،

بسیاری از موارد نه تنها برخی از بیمارستانهای آموزشی هیچ

مركزیت تصمیمگیری برای نحوه آموزش دانشجویان پزشکی

گونه عضوی در این جلسات ندارند ،بلکه اعضای عضو نیز در

بر عهده بیمارستانهای آموزشی است تا جایی كه دانشجویان

تصمیمگیریها نقش فعالی ندارند .واقعیت امر این است كه

پزشکی به ویژه در دورههای كارورزی ( )Internshipو

الگوی سنتی گروه -محور سالها در نظام آموزش پزشکی به

دستیاری ( )Residencyدر قالب نیروهای كاری در

چالش كشیده شده است .اعتقاد بر این است كه ساختار

بیمارستان مذكور پس از گزینش اولیه توسط هیأت ممیزی

كارآموزی مبتنی بر دپارتمان در تربیت دانشجویان پزشکی،

همان بیمارستان استخدام میشوند .به عنوان مثال در سال

میتواند منجر به فاصله و اطناب بیش از حد در برنامههای

 7001سیاستگذاران دانشگاه  Pittsburghضمن برچیدن

آموزشی شده ،در نهایت ناكارامدی سیستم آموزشی را به همراه

نظام مبتنی بر دپارتمان ،واحدهای آموزشی چندبخشی

داشته باشد( .)8بهعبارتی در شرایطی كه در قرن ،17دانشجویان

( )Multidisciplinaryرا در بیمارستانها تدوین كردند كه

پزشکی نیازمند یادگیری مهارتهای مبتنی بر بهترین شواهد و

مبتنی بر آشنایی زودهنگام دانشجویان با محیط بیمارستان،

نگرشی بین رشتهای و جامعهنگر میباشند ،چگونه میتوان از

بیماران و جامعه و تأكید بر اصول یادگیری فعال و مؤثر بود

سیاستگذارانی كه به طور كامل در جریان محیط یادگیری

(.)0

تمامی بیمارستانهای آموزشی یك دانشگاه قرار ندارند ،انتظار

194

دوره نهم شماره اول

مجله گامهای توسعه در آموزش پزشکی

تغییر نگرش در زمینه الگوهای آموزش پزشکی از این

است كه در این سیستم دستیاران با هماهنگی گروه و بین

دیدگاه ،به ویژه در آموزش دستیاری از اهمیت بهسزایی

بیمارستانی جهت افزایش سطح توانمندیهای خود به

برخوردار است؛ چرا كه دستیاران باید مطابق با یك الگوی

بیمارستانهای دیگر برای تکمیل فرایند آموزشی خود به

استاندارد كه نشأت گرفته از كوریکولوم وزارت بهداشت،

صورت كوتاهمدت چرخش خواهند داشت .در این سیستم

درمان و آموزش پزشکی است ،در طی دوران تحصیل خود

رؤسای بخشها و استادان شاغل در آن بخشها میتوانند

بتوانند مهارتهای مورد نیاز در رشته خود را كسب نمایند .پر

برنامهریزی طوالنی مدت آموزشی داشته باشند و دستیاران

واضح است كه اگر دانشکده پزشکی متولی مستقیم این روند

احساس مسؤولیت بیشتری در قبال بخش و بیمارستان خود

باشد ،باید گروهآموزشی مستقر در دانشکده كلیه مسؤولیتهای

خواهند داشت.

برنامهریزی و مدیریت دستیاران را بر عهده بگیرد و بر اساس

به طور كلی میتوان مزایا و ویژگیهای به كارگیری الگوی

توانایی بیمارستانها و نیاز آنها اقدام به توزیع دستیاران كند و

بیمارستان -محور در آموزش پزشکی و تفویض اختیار به

باید به صورت فعال ناظر بر حسن اجرای برنامههای خود در

بیمارستانهای آموزشی در امر تربیت نیروهای متخصص

بیمارستانها باشد .به عبارت دیگر ،مدیر گروه و دیگر اعضای

پزشکی را در موارد زیر خالصه كرد:

آن باید به طور مستمر با رؤسای بخشها رایزنی كرده،

همچون بسیاری از كشورهای در حال توسعه ،در ایران نیز

سیاستهای خود را در آن بیمارستانها پیاده كنند .از طرف

تمركزگرایی ( ،)Centralizationیکی از مهمترین مشکالت

دیگر ،باید ضمن آشنایی نزدیك و ارتباط تنگاتنگ با دستیاران

كالن نظام آموزشی در حیطه پزشکی تشخیص داده شده است

از روند پیشرفت علمی و عملی آنها آگاه باشند .عالوه بر این،

( .)77به عبارتی تصمیمگیری برنامههای آموزشی اغلب توسط

نظارت دقیق بر روند آموزش ،پژوهش و خدمات مورد نیاز

تعداد اندكی از افراد گرفته میشود و گاهی نتیجه مورد انتظار

بیماران بر عهده گروه قرار خواهد گرفت .بنابراین فرایند

در سطوح پایین اجرای برنامه یعنی بیمارستانها حاصل

مدیریت متمركز حاكم بر این سیستم نیاز به صرف وقت و

نمیشود .برنامهریزی ،اجرا و پایش و ارزشیابی این برنامهها

انرژی فراوان دارد؛ در حالی كه در دیدگاه بیمارستان محور این

توسط گروهی معدود و مشخص سبب كاهش كیفیت تمامی

بخش و بیمارستان است كه متولی مستقیم آموزش به دستیاران

این مراحل میشود .در چنین شرایطی تفویض اختیارات

میباشد و دانشکده و گروه نقش سیاستگذاری كالن و

آموزشی به بیمارستانها میتواند عالوه بر تمركززدایی ،كمك

راهبری را به عهده دارند .در این سیستم گروه یا دپارتمان وقت

شایانی به تقسیم بهتر وظایف در مدیران آموزشی و اجرایی

و انرژی خود را هر چه بیشتر صرف ارتقای برنامهریزیها و

دانشکده و دانشگاه شود.

چشماندازهای آینده آن رشته میكند و در ضمن با نظارت

اعطای اختیارات الزم به اعضای هیأت علمی بخشهای

مداوم بر بیمارستانها ،قرار داشتن آنها در مسیر صحیح و عدم

مختلف در بیمارستان میتواند انگیزش و عالقهمندی مضاعفی

انحراف از الگوی استاندارد را رصد میكند .در این دیدگاه

در آنان برای مشاركت در روند آموزش دانشجویان پزشکی

بخش و بیمارستان خود را مسؤول و ملزم به اجرای هر چه

داشته باشد .به طور مسلم زمانی استادان بدانند كه میتوانند در

بهتر آموزش دستیاران میداند؛ چرا كه عالوه بر بهرهگیری هر

برنامهریزی دانشجویان بخش خود نقش داشته باشند و تنها

چه بهتر از خدمات دستیاران در زمینه خدمترسانی بیماران آن

مجری برنامههای دیگر همکاران نیستند كه گاهی شاغل در

بیمارستان ،با ایجاد احساس رقابت مثبت بین بیمارستانی ،سعی

مراكز آموزشی دیگری هستند ،با انگیزه و توجه بیشتری

در ارتقای هر چه بیشتر سطح آموزشی مركز خود دارد .مسلم

برنامههای تدوین شده خویش را دنبال میكنند و به عالوه با
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احساس مسؤولیت بیشتری چگونگی اجرای این برنامهها را

مهارت مبتنی بر شواهد در دانشجویان پزشکی مقاطع مختلف

كنترل و پایش میكنند ،چرا كه این بار خود نیز در تدوین این

دورههای بالینی كوشید.
در این سیستم امکان ارزیابی درونی و بیرونی سادهتر بوده،

برنامهها نقش داشتهاند و مسؤول میباشند.
مدیریت آموزشی توسط اعضای هیأت علمی شاغل در

برنامههای نظارتی راحتتر قابل انجام خواهند بود.

همان بیمارستان امکان طراحی و اجرای كوریکولومهای مبتنی

الگوی آموزشی مبتنی بر بیمارستان در هزینه -اثربخشی

Problem-based

آموزش نقش مؤثری داشته ،میتواند در كنار ارتقای كیفیت

 )developmentرا فراهم آورده ،با توجه به در نظر گرفتن

آموزش منجر به كاهش هزینههای آموزش پزشکی شود (-74

مشکالت شایع بخش آن بیمارستان برنامههای عملیتری

 .)71حتی برخی از مطالعات انجام شده حاكی از رضایتمندی

تدوین و اجرا میشود .به عبارتی ،توجه به ارزیابی نیازهای

بیشتر بیماران از خدمات ارایه شده در بیمارستانهای مبتنی بر

آموزشی ( )Need assessmentدر تدوین كوریکولوم

تربیتشدگان بیمارستان -محور است (.)74

مشکالت

بر

(

curriculum

آموزشی در چنین الگویی پررنگتر بوده ،به تبع آن امیدواری

الگوی بیمارستان -محور آموزشی ،عالوه بر كاهش

بیشتری نیز به حل مشکالت و معضالت نظام سالمت وجود

تنشهای احتمالی بین همکاران و اعضای هیأت علمی

دارد.

بخشهای یکسان در بیمارستانهای مختلف ،میتواند سبب

با توجه به تدوین برنامههای آموزشی در محیط بیمارستان

ایجاد رقابتی مثبت بین بیمارستانهای آموزشی مختلف در

كه خود شامل بخشهای مختلفی بوده ،در عین حال از محیط

جهت تربیت بهترین و باكیفیتترین فارغالتحصیالن پزشکی

گروههای آموزشی یك دانشکده یا همان دپارتمانها كوچكتر

شود .به عبارتی در این جا نیز همچون سایر حیطهها ،رقابت

میباشد ،امکان طراحی كوریکولومهای میانبخشی و

ارتقا دهنده ،تنها در صورت وجود اختیارات الزم برای تغییر و

چندوجهی ( )Multidisciplinaryآسانتر است .حتی با

تصمیمگیری در برنامههای آموزشی رخ میدهد و بدیهی است

بیانی سادهتر و از دیدگاهی دیگر میتوان گفت كه امکان تعامل

كه در شرایط ثبات برنامهریزیها و دستورالعملهای مركزی

استادان بخشهای مختلف در محیط یك بیمارستان آموزشی

چنین امکانی برای تغییر وجود نخواهد داشت.

بسیار بیشتر از مدیران گروههای آموزشی مختلفی است كه

متأسفانه در حال حاضر در اكثر دانشکدههای پزشکی در

گاهی در بیمارستانهای مختلف و زمانهای متفاوتی مشغول به

ایران گروه یا دپارتمان هم سیاستگذار و هم مجری است و

فعالیت هستند.

خود نقش توزیع و فرایند آموزشی دستیاران را به عهده

امکان پیادهسازی مفاهیم پزشکی مبتنی بر شواهد

میگیرد؛ در حالی كه تعاملی یکسان با بیمارستانها ندارد و تنها

( )Evidence based medicineدر محیط یك بیمارستان

بازوی اجرایی داشته ،فاقد بازوی نظارتی است .از طرفی

كه خود دارای اختیارات الزم برای تدوین برنامههای آموزشی

دپارتمانهای آموزشی مسؤولیت ارزشیابی درون بیمارستانی را

فراگیران خود میباشد ،بیشتر است .در چنین شرایطی با

به عهده نمیگیرند؛ در حالی كه در دیدگاه گروه محوری باید

برنامهریزی الزم در راستای برگزاری گزارشهای صبحگاهی

پذیرفت كه در بازدیدهای ارزشیابی اگر كوتاهی وجود دارد،

مبتنی بر شواهد (،)Evidence based morning report

مربوط به گروه است نه بیمارستان و اگر قرار به بازخواست

ژورنال كالبهای مبتنی بر شواهد ( Evidence based

است ،این گروه است كه باید پاسخگو باشد .به عبارتی باید

 )journal clubsو  ...میتوان در ارتقای دانش ،نگرش و

پذیرفت كه مشروط شدن یا عدم صالحیت یك بخش در این
سیستم به معنی مشروط شدن یا عدم صالحیت آن گروه است.
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مجله گامهای توسعه در آموزش پزشکی

 الزم است كه،كنار اعطای اختیارات الزم به بیمارستانها

 محور در-در نهایت به نظر میرسد كه الگوی بیمارستان

نظارت و پایش مركزی تحت نظر مستقیم دانشکده پزشکی

شرایط كنونی و با توجه به وسعت و گستردگی مراكز

اعمال گردد تا سیاستهای كلی دانشگاه كه گاهی از سمت

 میتواند با، درمانی دانشگاههای علوم پزشکی كشور-آموزشی

وزارت بهداشت به عنوان متولی اصلی آموزش پزشکی در

تمركززدایی و تفویض اختیار به بیمارستانها پاسخگوی

. اجرا شود،كشور ابالغ شده است

 البته در.بسیاری از مشکالت آموزشی موجود در سیستم باشد
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