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 ر نامه به سردبي
 

  :مؤثرريغ اي مؤثر ؛يدر رشته پزشك يابيآموزش و ارزش
  جامعه يبهداشت يها تيبر اولو يفرهنگ آموزش مبتن جاديا

  
  *ينيمحمدرضا عابد ي،ميقاسم كر ،اين يجواد رضايعل ديس

  
  188تا  187 ):2(14؛ 1393ارديبهشت / مجله ايراني آموزش در علوم پزشكي

   
 يآموزش در علوم پزشك يرانيا محترم مجله ريسردب

و  انيالعلم العلمان؛ علم االد" ثياالبدان در حد علم ريتفس. است يدر عالم هست ها حرفه نياز مقدس تر يكي يرشته پزشك
بر ارزش حفظ جان  يپنجم سوره مباركه مائده مبتن فهيشر هيآ تأكيد نيو همچن يبه مفهوم رشته پزشك "االبدان علم

 نيا يمهم منشا گرفته از رسالت ذات نيرشته نزد خداوند متعال بوده كه ا نيت ايقداست و اهم يها ه نشانهاز جمل ها انسان
  ).1(است افراد جامعه يبه مردم و حفظ سالمت يرشته در خدمت رسان

 به صورت رانيدر ا يپزشك انيحرفه؛ دانشجو نيجهت اشتغال در ا ياهداف و كسب مهارت كاف نيبه ا لين منظوره ب
آموزش  يو كارورز يكارآموز ،يوپاتولوژيزيف ه،يدوره هفت ساله مشتمل بر چهار مقطع علوم پا كي يط كيكالس
و  يوپاتولوژيزيجهت ورود به مرحله ف صرفاً وبوده  يبه صورت درون دانشگاه يابيارزش ،مقاطع  ميدر تما. ننديب مي

در مقاطع  نيو همچن يكشور يها در آزمون يابيرزشنحوه ا. گردد ميبرگزار  يجامعه كشور يها آزمون ،يكارورز
 با عمدتاً يابيارزش يو كارآموز يبوده و در مقاطع كارورزاي  نهيت چند گزسؤاالبه صورت  يوپاتولوژيزيو ف هيعلوم پا
  ).2(رديپذ ميصورت  DOPS ايو  OSCE ونهمچ ييها روش

همچون  يهمراه دروسه ب يعلوم پزشك يو مبان ها خترسايز نهيشده اغلب در زم سيتدر ميمفاه ه،يدر مقطع علوم پا
 سيتدر ها يماريب جاديو عوامل ا ندهايفرا ،يوپاتولوژيزيدر مقطع ف كه يدر حال. است ميو معارف اسال يسيزبان انگل

 صورت مي گيرد يدر مقطع كارآموز مارانيو ب يمارستانيب طيبا مح انيبرخورد دانشجو نيبه طور معمول اول. شوند مي
با  يتر شيمقطع در ارتباط ب نيدر ا رانيعمل كرده و فراگ يو كارورز يوپاتوژيزيمقطع ف نيب يكه در واقع به عنوان پل

بوده، فراگيران  يدر رشته پزشك يمرحله آموزش نيكه در واقع آخر يدر مقطع كارورز. رنديگ ميقرار  مارانيب
  ).3(ندينما ميكسب ا ر اورژانس و درمانگاه رد ژهيبه و مارانيدر برخورد با ب ازيمورد ن يها مهارت
و توجه اندك به  يبستر مارانياز حد بر درمان ب شيب تأكيدعالوه بر  يمراحل حلقه مفقوده آموزش پزشك نيا يدر ط

در  ازيمورد ن يها اداره مطب و مراقبت ماران،يو نحوه تعامل و برخورد با ب يضعف در اخالق پزشك ؛ييسرپا مارانيب
نامطلوب سبب  يابيو ارزش يآموزش يندهايموضوع در كنار فرآ نيا. ديمان ميمهم جلوه  ريواگريغ يها يماريخصوص ب
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  نيا حميد صالحي  يا گزارش مقاالت مداخله تيفيبهبود ك
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نباشند؛ بلكه در بحث  اردر بعد دانش و مهارت برخورد يكاف  ميعل يينه تنها از توانا انيدانشجو شده است كه بعضاً
  .ندينما ديجامعه را تهداي  دهيبا مشكالت عد زياخالق ن

 رشيآزمون پذ نهي، خود را در زماست يآموختگان رشته پزشك دانش ميعل نييپامدعا كه نشان دهنده سطح  نيهد اشا
 200نمره از  50(آزمون در كسب حداقل نمره  نكنندگان اي شركت اغلب كه يطوره ب. نشان داده است يتخصص اريدست

فراواني درخصوص  تأكيداگرچه  زيدر بعد مهارت ن .انندم ميمحل ناكام /جهت ورود به مرحله انتخاب رشته) نمره آزمون
اطالعات  طور جامع و كامل محقق نشده، وه تاكنون اين مهم ب آموختگان شده است، عملكردي فراگيران و دانش يابيارزش

  .نيست رشته موجود نيا النالتحصي سطح مهارت فارغ نهيدقيقي در زم
در سطح   ميو جايگاه پزشكان عمو ريواگريغ يها يماريبه سمت ب ها يماريب كيولوژيدميبا توجه به گذار اپ گريد يسو از

 يآموختگان رشته پزشك كه دانش ستيو تماس با جامعه اين تصور دور از انتظار ن يدرمان يبهداشت اول عرضه خدمات
 يها نهيل توجه در هزو ارجاع به موقع بتوانند سبب كاهشي قاب مزودهنگا صيتشخ ،يگر غربال يها و پروتكلها با روش

  .گردد ميحاصل ن ميپزشكان عمو قيثر و دقؤم يابيو ارزش حيمهم جز با آموزش صح نيا. دنسالمت جامعه شو
 يبرا. مشاهد نمود ياريدست رشيت آزمون پذسؤاالتوان در نوع  ميرا  ينامناسب در سطح مل يابيي ارزشها يكي از نمونه

ت آزمون گنجانده شده سؤاالاز  يكيبه عنوان   مينام عمل آپاندكتو يتخصص اريدست رشيدوره آزمون پذ نينمونه در چهلم
 انتخاب ياريدست رشيچرا كه هدف از آزمون پذ. يستن  ميعمو يشكدر دوره پز يآموزش يها تيكه بدون شك از اولو

 يها ت آزمونسؤاالان به تو ميتر  كوچك اسيدر مق. ارانيدست يابيو نه ارزشاست  ميفرد از بين پزشكان عمو نيبهتر
 ييهاي سرپا به مراقبت يدكبوده و توجه ان يبستر مارانيبر ب يها مبتن اشاره كرد كه در اغلب موارد اين آزمون يبخش درون

  .با آن مواجه است ميبه طور مستق يدر مراكز بهداشت  ميبه عنوان پزشك عمو يآموخته رشته پزشك دارند كه دانش
زمان حضور فراگيران رشته  شين محترم آموزش در جهت افزامسؤوالگردد كه  مي شنهادينواقص پ نيجهت رفع ا

ي آموزشي همچنان ها نامه اين امر با وجود آيين. بنمايندجامعي  يزير برنامههاي سرپايي  و بخش ها در درمانگاه يپزشك
 ميعنوان پزشك عموه ب ندهير در آشبانه شده كه به نظ يها كيكش ريدرگ يمغفول مانده و اغلب كارورزان رشته پزشك

  .مسائل دارند نيبا ا يتري در مراكز بهداشت برخورد كم 
با  ييآشنا شيافزا ،يمرحله از زندگ نيا يو مخاطرات بهداشت يبا طب سالمند يسطح دانش فراگيران رشته پزشك ارتقاي

كارورزان جهت كسب دانش  يضرورريغ فيمرتبط، و كاهش وظا يگنجاندن واحد درس قياز طر ريواگ ريغ يها يماريب
ن محترم آموزشي در مسؤوالرسد  مينظر ه جامعه از ديگر مواردي است كه ب يازهايمند و براساس ن و مهارت هدف

  .آموزشي اين فراگيران بايد مورد توجه قراردهند يزير برنامه
رشته ارائه گردد تا  نيآموختگان ا شو دان انيدانشجو يابينحوه ارزش نهيدر زم يالزم است كه برنامه مشخص نيهمچن

  .ادامه دهند ليافراد در مقاطع باالتر به تحص نيتر ستهيشا ،يعدالت آموزش تيضمن رعا
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