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  ؟  چيست  باليني  مهارتهاي مركز آموزش
 

    صبوري  مسيح, محمدرضا حكيميان,فرشاد جعفري
  

  

  

  

  1چكيده مقاله
به واسطة كوتاه شدن دورة بستري در بيمارستانها ، كاهش 
تخت هاي بستري و افزايش مراقبت بيماران در جامعه، 
اغلب افراد بستري در بيمارستان موقعيت مناسبي را براي 

ري مهارتهاي باليني پايه دانشجويان پزشكي فراهم يادگي
با توجه به محدوديتهاي يادگيري , از سوي ديگر. نمي كنند

, بر بالين بيمار و مورد توجه قرار گرفتن حقوق بيماران
امروزه تأكيد بر آموزش مهارتهاي باليني و ارتباطي و ايجاد 

  .نگرش در دانشجويان بسيار مورد توجه قرار گرفته است
در پاسخ به ) CSLC(مركز يادگيري مهارتهاي باليني 

تغييرات ايجاد شده در نحوة آموزش، فرصتي را فراهم مي 
آورد تا دانشجويان پزشكي با استفاده از انواع وسايل كمك 
آموزشي، مدلها و مانكن ها بتوانند مهارتهاي باليني و 
ارتباطي خود را در محيطي آرام و كنترل شده افزايش 

 مركز مهارتهاي باليني در 20در بررسي كه بر روي . دهند
نقاط مختلف دنيا از طريق اينترنت، همراه با مرور مقاالت 

 CLSCمشخص شد كه , به عمل آمد CLSCمربوط به 
توانسته است پيوندي بين مطالب تئوري و مهارتهاي عملي 
ايجاد كرده، استرس دانشجويان را در برخورد اوليه با بيمار 

داده و مهارتهاي ارتباطي را در كنار مهارتهاي عملي كاهش 
يك . در برخورد بهتر با بيماران، به آنها آموزش دهد

CLSC موفق بايد قابل انعطاف در برنامه ريزي، صحيح و 
بدون نقص در برنامة آموزشي و مطابق با اهداف آموزشي 

نيازمند به , دانشگاه باشد و براي رسيدن به اين منظور
اين مقاله سعي دارد با . ريزي و سازماندهي مي باشدبرنامه 

                                                 
خدمات پزشكي عه آموزش پزشكي دانشگاه علوم مركز مطالعات و توس, فرشاد جعفري

 .اصفهان, بهداشتي درماني استان اصفهان

كنار هم قرار دادن و مقايسه كردن مراكز مهارتهاي باليني 
 و CLSCدر دانشگاههاي مختلف دنيا يك نماي كلي از 

  .كاربردهايش ارائه دهد
  

 آموزش؛ مهارتهاي باليني؛ مركز مهارتهاي .واژه هاي كليدي
  .باليني

  
  

   مقدمه
   روش  بر اساس  تا حد زيادي  باليني وزش آم  سنتي شكل

   خوبي  به بوده) apprenticeship based(»  استاد ـ شاگردي«
   از روشهاي  قادر نيستند با استفاده  استادان  كه  است مشخص
   ياد دهند و اين  دانشجويان  طور مؤثر به  مهارتها را به  تمام سنتي

). 1(كند   مي  صدق يني بال امر خصوصاً در مورد دانشجويان
   ارائه  در سيستم  كه  و تغييراتي  پزشكي  علوم  با پيشرفت همزمان
  آموزش «  دانش,  است  گرفته  صورت  و درماني  بهداشتي خدمات
 تأكيد   امروزه  كه طوريبه    شده هايي نيز دچار دگرگوني»  پزشكي
 )attitudes ( شو ايجاد نگر   باليني  مهارتهاي  بر آموزش بيشتري

 در   بستري  دورة  شدن كوتاهه واسطبه ). 2(شود   مي در پزشكان
 در   مراقبت  و افزايش  بستري هاي  تخت ، كاهش بيمارستان

 1( نياز دارد   اساسي  تغييرات  به  دانشجويان  آموزش ، نحوة جامعه
  ايي محدوديته  بيمار داراي  بر بالين  يادگيري, ديگر از طرف). 3تا 

 دانشجو در  ، كمبود فضا، استرس  دانشجويان  تراكم از جمله
  ، به)4 و 1(باشد   مي  بيماران  حقوق  و در نظر گرفتن  اول مواجهة
   سالنهاي  سوي  بيمار به  از كنار تخت  باليني  آموزشهاي كه طوري

   محيط  بين تعارض). 5 (  است  شده  و كريدورها كشيده كنفرانس
   دارد و آموزشهاي  باليني  تأكيد بر مهارتهاي  كه ينيكيكار كل

   زيان  وارد آوردن  باعث, دارد  تئوري  تأكيد بر درك  كه آكادميك
   كه هنگامي). 7 و 6 (  است  شده  باليني  مهارتهاي بر يادگيري
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   بكار گرفته  با هم  همراه  آموزشي  و روشهاي  اطالعاتي  منابع انواع
 وجود ,رو از اين). 8 (  داشت  خواهيم  مؤثرتري وزش آم,شوند

 CSLC )Clinical Skills»   باليني  مهارتهاي مركز آموزش«
Learning Center( از انواع  دانشجو با استفاده  در آن كه   

 و   باليني  مهارتهايشد و مدلها قادر خواهد   آموزشي  كمك وسايل
   از ورود به ، قبل  شده لكنتر  و  آرام  را در محيطي ارتباطي
  ).9 و 1(رسد   نظر مي  به  فراگيرد، الزم  واقعي هاي محيط

 تأكيد   پزشكي  آموزش  جهاني  در كنفرانس  كه گونه همان
   آن  در انجام  نيز سعي  پزشكي هاي  از دانشكده  و بسياري شده

  يني بال  زودتر با مهارتهاي  بايد هر چه  پزشكي دارند، دانشجويان
   مهارتها، هر چه  اين  از آموزش و پس) 10(  آشنا شوند اساسي

 بر   آموزش  جايCSLC  البته). 1( كنند  زودتر آنها را تمرين
). 11 و 1(گيرد   را نمي  واقعي  بيمار و كار در شرايط بالين

   با شرح  حداقل , باليني هاي  محيط  از ورود به  بايد قبل دانشجويان
 آشنا   و معاينه  پزشكي  و كار با وسايل  فيزيكي ، معاينه گيري حال

   است ولي  دستيابي  قابلCSLC در   هدف  اين شوند كه
   اين ، آموزش  پزشكي هاي  از دانشكده  در بسياري متأسفانه
   براي, هستند  باليني  تجربه  براي سازي  آماده  مرحلة ها كه مهارت
  ).12(افتد   مي ها اتفاق  بخش شجو به ورود دان  بار هنگام اولين

 از   دانشجويان  در مورد رضايتمندي  نظرسنجي  يك  بر اساس
CSLC ، 90داشتند   عقيده درصد CSLCمطالب  بين  پيوندي   
   سعي  مقاله اين). 2 (  است  ايجاد كرده  عملي  و مهارتهاي تئوري

  در دانشگاههاي   باليني  مهارتهاي  مراكز آموزش دارد با بررسي
  . دهد  ارائه كاربردهايش و CSLC از   كلي  نماي  دنيا يك مختلف

  
    باليني  مهارتهاي  مركز آموزش تعريف

CSLC  معاينة  آموزشي  كمك  وسايل  آوردن با فراهم ،  
   علوم كند تا دانشجويان  مي ايجاد   و مدلها، فرصتي فيزيكي
  ، مهارتهاي  شده  هدايت و ، كنترل  آرام  در محيطي پزشكي
, 1( فراگيرند   باليني  عرصة  از ورود به  را قبل  و ارتباطي تكنيكي

 را   هنر پزشكي خواهد يادگيري   ميCSLC  در واقع). 13 و 9
   برخورد با بيمار آماده  اولين  براياو كند تا   دانشجو تسهيل براي
  ).15 و 14, 11( شود

CSLCو   تئوري  كالسهاي  بين پلي   عنوان تواند به  مي 
  هاي   دور از محيط  مهارتها به يادگيري.  كند  عمل عرصه باليني

   دانشجويان  براي بخش  لذت  و استرس  از  خالي  تجربة  يك ,واقعي
   در بيمارستان  باليني  تجربه  براي  الزم آمادگي و )17 و 16 (است

  ).2(داينممي    را فراهم و جامعه

CSLC ريزي  در برنامه  انعطاف  بايد قابل موفق  
)flexible (آموزشي برنامه  در  نقص  و بدون صحيح   
)integral (آموزشي  با اهداف و مطابق  ) relevant (دانشگاه  

 و  ريزي  برنامه  منظور نيازمند به  اين  به  رسيدن باشد و براي
يك    كه ت اس  اينCSLC  محدوديت). 18(باشد   مي سازماندهي

  تجربة يك   كند و هرگز جاي  مي  را فراهم  و تقليدي  مشابه محيط
 گيرد  را نمي  واقعي باليني

   باليني  مهارتهاي  مركز آموزش  براي  كه  ديگري اسامي ).1(
  : عبارتند از  است  شده استفاده

Clinical Skills Center, Clinical Skills Training 
Center, Clinical Skills Laboratory, Skills Lab. 

  
    باليني  مهارتهاي كاربرد مركز آموزش
   بر آموزش  عالوه  باليني  مهارتهاي  در مراكز آموزش

 نيز مورد   ارتباطي  و پروسيجرها، مهارتهاي  معاينه تكنيكهاي
و    سمعي  از وسايل,ها  آموزش گيرد و در كنار اين  قرار مي توجه
كاربرد . شود  مي  استفاده  آموزش  تكميل تر براي و كامپيو بصري

 هر   آموزشي  اهداف  به  بسته  باليني  مهارتهاي مراكز آموزش
،   كننده  استفاده  هدف  گروههاي  گستردگي  و ميزان دانشگاه
مورد پنج  را در CSLC   فعاليت  حيطة, در كل.   است متفاوت

  : داد  شرح توان مي
 قرار   مورد توجه.  و مصاحبه  ارتباطي ي مهارتها آموزش) 1

   نياز را فراهم  اين  عمومي  درك  و افزايش  بيماران  حقوق گرفتن
  ، به  و مهارت  دانش  به  بر توجه  عالوه اي  حرفه  تا در آموزش نموده

   دانشجو نيز توجه  ارتباطي  و مهارتهاي  رشد شخصيتي افزايش
   در گرفتن  اختالل  باعث  ارتباط  در برقراري ضعف). 19(شود 

   در پذيرش  بيمار و اختالل  در رضايتمندي ، اختالل اطالعات
)compliance( بيمار خواهد شد )در دانشگاه). 21 و 20  

   ساعت48 جمعاً   اول  سال4 در   دانشجويان, متحده  اماراتكشور
  ).20( گذرانند  مي  ارتباطي  مهارتهاي  آموزش مباحث

   فيزيكي  معاينه  آموزش.  فيزيكي  معاينه  مهارتهاي آموزش) 2
   بررسي در يك.  باشد طبيعي  و غير  موارد طبيعي بايد شامل

 و  درصد1/13 رزيدنتها   در ميان  فيزيكي  در معاينه  اشتباه ميزان
  از طرف). 5 (  است  برآورد شده درصد6/15 اينترنها  در ميان

  وسيلهه  ب  تنهايي ها به  از تشخيصرصد د70   بطور كلي,ديگر
   فيزيكي  با معاينه  و همراه  است يابي  دست  قابل  گرفتن  حال شرح
   آموزش  اهميت ,، بنابراين)22(رسد   مي درصد90   به  رقم اين
  .رسد  نظر مي  به  بديهي  مهارتها امري اين
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   و درماني ، آزمايشگاهي  تشخيصي  مهارتهاي آموزش) 3
   تكنيكي  مهارتهاي  انجام ، آموزش  دسته  در اين.)پروسيجرها(

 ادرار،  آوري ، جمع گيري خون: گيرد، مانند مد نظر قرار مي
، احياء   اسمير خون ، تهيه  اسمير خلط ، تهيه ، تزريقات سوندگذاري

  ... و   زدن ، بخيه  ريوي قلبي
   ارزيابي  كه  است  تأكيد بر اين.  دانشجويان ارزيابي) 4

 شود   انجام  و عيني  شده  سازماندهي  با روشهاي  باليني مهارتهاي
   و قضاوت  مستقيم  نظارت  بر اساس  كه  سنتي هاي ارزيابي). 1(

،   بوده)biased (  تورش  داراي,  استوار است  ارزياب شخصي
   كه  ارزيابي  روشهاي انجام.  است) Subjective ( بيشتر ذهني

نظر ه  دشوار ب, باشند  و علمي گيري  اندازه  اعتماد، قابل قابل
 Objective(   ساختاردار عيني  باليني  آزمونهاي روش. رسند مي

Structured Clinical Examination-OSCE (مقداري  
 CSLC . است  كرده  را برطرف  كلينيكي  ارزيابي از ابهامات

   منظور ارزيابيهاي به OSCE   اجراي  براي  مناسبي تواند مكان مي
 ).23 و 1( باشد   و تشخيصي تصديقي

،   ايجاد نگرش  از روشهاي  يكي. كارگاهها  انواع برگزاري) 5
   مواردي  به توان  مي  ميان  از اين  كه  كارگاهها است  انواع برگزاري

  پزشكي«، »  باليني استدالل«، »  مشكل  بر اساس آموزش « مثل
 از   تعدادي, ديگر از طرف.  نمود اشاره»   موردي بحث«و »  مستدل

 از ,دن شو  تدريس  عملي  كارگاههاي  روش  به  بهتر است موضوعات
 و   سرپايي هاي  جراحي ، كارگاه  ـ ريوي  احياء قلبي  كارگاه ,جمله

 و   بازآموزي هاي  دوره توانند به  كارگاهها مي  اين همچنين.  ... 
   داده  نيز اختصاص  پزشكي  و ديگر پرسنل كان پزش  مداوم آموزش
  .شوند

  
   آموزشي  و روشهاي منابع

    باليني مهارتهاي  در مركز آموزش
   در جهت توان  مي  و منابع  روشها، وسايل  از انواعCSLCدر 

   داده  در زير چند مورد از آنها شرح  كه  جست  بهره آموزش
 :شود مي

 از   تعدادي).Simulation Models(ها  ها و مانكن  مدل-1
  ، معاينه  چشم  ته ، معاينه  پستان  معاينه  مانكن ها مثل مانكن

.  مفيد هستند  فيزيكي  معاينه  انجام براي  ... و  پروستات
   و بر رويCSLC ابتدا در   بهتر است  دردناك پروسيجرهاي
   بخيه  مثل  پروسيجرهايي  انجامبراي مدلها   اين. شوند مدلها انجام

  هستند  استفاده قابل...  و  ، تزريقات گيري ، خون ، سوندگذاري زدن

 -    احياء قلبي  عمليات  آموزش براي  اي  پيشرفته هاي مانكن). 3(
  ها خصوصاً براي  از مانكن استفاده.  وجود دارند ريوي

 , باشند  كننده  دردآور و دستپاچه  است  ممكن  كه پروسيجرهايي
 ).1 (  استمفيد

   بيمارنما فردي).Simulated Patient - SP( بيمارنما -2
   بيماري  يك  مرحله  به  مرحله بيند تا چگونه  مي  آموزش  كه است

   مهارتهاي  آموزش  براي  شخص از اين). 1(  را تقليد كند يا عالمت
  ).4(شود   مي  گرفته  نيز كمك  دانشجويان  و ارزيابي ارتباطي

 موارد زير   دهد، به تواند انجام  ميSP كه   كارهايي لهاز جم
  : كرد  اشاره توان مي
   ارتقاء مهارتهاي براي)   يا گروهي فردي (  با دانشجويانSP)  الف

  ).3 و 2(كند مي  كار  ارتباطي
   چگونگي بينند تا دانشجويان  مي ها آموزشSP از  بعضي)  ب

 آنها فراگيرند   بدن آنها و بر روي   را توسط  فيزيكي  معاينه انجام
)15.(  

 بيمار   در مورد مشاورة  داروسازي  دانشجويان  كردن امتحان)  پ
  ).4 ( درماني -  دارو  هنگام

 و   حال شرحگرفتن  در مورد   دانشجويان  در ارزشيابي استفاده) ت
  .  فيزيكي معاينه

و شجويان توسط دان از بيمارنما  دانشجويان  حال شرحگرفتن ) ث
 آنها با  منظور مرور دوبارةه ها ب  مصاحبه  اين  ويديويي ضبط
  ).24 و 21(استاد

 موارد زير  ، به  بيمار واقعي  به  فوايد بيمارنما نسبت از جمله
  ):3( كرد   اشاره توان مي
  . هستند  در دسترس هميشه)  الف
  .شوند  مي كمتر خسته)  ب
  توانند صحبت  مي  راحتي به و دانشجو درحضور آنها  پزشك)  پ

  .كنند
  .شود  مي  دانشجو كم اضطراب) ت
  مي  حذف,شود  تمركز دانشجو مي  عدم  باعث  كه حاالتي) ث

  .گردد 
  .  است  واقعي  از حاالت تري  پايين سطح) ج
  .بازخورد نشان دهند داد تا   آنها آموزش  به توان مي) چ

  دانشجو را منعكس و   اينترن49   نظرات  كه در تحقيقي
 اعتماد   افزايش  افراد، بيمارنما را باعث درصد90 از   بيش,كند مي
در ). 20(اند   دانسته  فيزيكي  معاينه  آموزش  و مفيد براي  نفس به

 وجود SP   و بكارگيري  استخدام  براي  دانشگاهها فرمي بعضي

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 ij

m
e.

m
ui

.a
c.

ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                               3 / 8

https://ijme.mui.ac.ir/article-1-37-fa.html


  مركز مهارتهاي باليني

٢۵Iranian Journal of Medical Education, No 3, 2002  /  

 هر  زاي ا  دالر به100   تا سقف  افراد گاهي دارد و دستمزد اين
  ).4( رسد  مي  ساعت5/1
   طريقه  جلسات  دانشجو در اين. ارتباطي  مهارتهاي  تمرين-3

   مهارتهاي آموزش. آموزد  را مي  و مصاحبه  حال  شرح گرفتن
تر   پيچيده ، در موقعيتهاي  تدريج  و به  داشته  بايد تداوم ارتباطي
   بيمار مشخص  ابتدا بايد مشكل, در مصاحبه). 15( شود  تكميل
  هاي  توصيه ، ارائه  و در نهايت  حال  شرح  گرفتن  از آن  پس,شود
تواند   مي  كه  ارتباطي هاي  مهارت تعدادي). 15( گيرد  صورت الزم

   سؤاالت ، طرح  دادن هنر گوش: مورد تأكيد قرار گيرد عبارتند از
  نمثالً بيمارا (  خاص هاي  در موقعيت ، ارتباط باز و بسته
 بيمار،   بد به  خبرهاي  اعالم ، مهارت  خانواده ، مشاورة) روانپزشكي

   حال  شرح  و گرفتن در مصاحبه). 20... ( و  اطالعات  كردن خالصه
 )24( برقرار كرد   محوري  و پزشك  بيمار محوري  بين بايد تعادلي

 بيمار   رضايتمندي ، اساس  در مشاوره  مهارت  كه  داشت  توجهو
  توانند توسط  شوند مي  ويديويي ها ضبط  اگر مصاحبه). 1 ( ستا

 دانشجو   به  و بازخورد مناسبي  شده  و استاد بازبيني دانشجويان
   مشاهدة براي  توان  مي طرفه  يك  با شيشه از اتاقهايي.  شود داده

 نمود   و استاد استفاده  ديگر دانشجويان  توسط  مصاحبه همزمان
)1.(  

  ورينا از ف  استفاده. و كامپيوتر  بصري  سمعي ايل وس-4
 خود را در   اهميت  فزاينده صورته  و كامپيوتر ب ارتباطات
 از نوارها و  بسياري). 1(دهد   مي  و مهارتها نشان  دانش يادگيري

توانند   مي  راحتي  به  وجود دارد كه  كامپيوتري افزارهاي نرم
  در زير به.  قرار دهند ا مورد آزمون و ي  ما را تكميل هاي آموخته
  :شود  مي  اشاره مواردي

   اتاقها و مشاهدة  كنترل  براي  مداربسته  از دوربين استفاده)  الف
  .ها مصاحبه

  .  آموزشي هاي  برنامه  و تهيه  ويديويي ضبط)  ب
شوند و   مي ها ضبط  مصاحبهVideotaped Teachingدر )  پ

 دانشجو   حالت ها در سه مصاحبه. گيرند  مي مورد آناليز قرار سپس
   با دانشجو انجام با دانشجو، بيمارنما با دانشجو، بيمار واقعي

   ويديويي  از ضبط  كه  دانشجويان23 از  بيش). 26 و 24(شود  مي
   و مصاحبه  مشاوره  مهارتهاي اند كه  داشته اند اذعان  كرده استفاده

   فيدبك  بدون  روش  اين كارايي.   است ه شد با بيمار در آنها تقويت
  ).27(تر خواهد شد مبسيار ك

، آناليز  ، مدالين  از اينترنت  استفاده كاربرد كامپيوتر براي) ت
.  ناپذير است   اجتناب امروزه... و    آموزشي هايCDاطالعات، 

 و   و ريوي  قلبي  صداهاي  از كامپيوتر در آموزش توان  مي همچنين
  . نمود  استفاده سازي شبيه

  مكمل CD، اساليد و  ، گرافي  آموزشي هاي آرشيو فيلم) ث
   روي  تصاوير زيادي امروزه.  هستند  پزشكي آموزشهاي

  ها، انواع  گرافي  شامل  كه  است  فراهم  ليزري هاي ديسك
ECGدانشگاه  در  مثال باشد براي مي...  و   پاتولوژيك ها، نماهاي  

   ليزري  ديسكهاي  بر روي  هزار تصوير پزشكي12 جيمز  سن
 بيشتر   حساسيت  كه پروسيجرهايي). 25 (  است  شده ذخيره
   به  فيلم  ديدن وسيلهه توانند ب افتند مي  مي  و يا كمتر اتاق داشته
  . شوند  ياد گرفته راحتي

   فيزيكي  معاينه  وسايل  انواع.  فيزيكي  معاينه  كار با وسايل-5
 يا   فردي  صورت  به  باشد تا دانشجويان  فراهمCSLCيد در با

   صورتدو   به توان  را مي معاينات.  كنند  از آنها استفاده گروهي
   روي  و معاينه  مانكن  روي  معاينه, يكديگر  روي معاينه:  داد انجام

  ).28 و 20( بيمارنما
  در استفاده دختر   دانشجويان  كه  شده  داده  نشان در تحقيقي

   و راحت  راضي  معاينه  يكديگر براي  از بدن  قسمت از هيچ
  مهارتهاي   در مركز آموزش كه نيز  اي در تجربه). 20(اند  نبوده
   موضوع  اين , داشتيم  اصفهان  پزشكي  علوم  دانشگاه باليني

  ).29( گرديد  مشاهده
 

    آموزشي ريزي برنامه
   باليني  در مركز آموزش مهارتهاي

   چارت  به  بستگيCSLC در   آموزشي هاي  برنامه  اجراي روش
، تعداد   هدف ، گروههاي  آموزشي ، اهداف  دانشگاه آموزشي

 از مراكز  در تعدادي.  موجود در مركز دارد  و امكانات دانشجويان
   در اغلب  كه  هستند در حالي  پزشكي  تنها دانشجويان  هدف گروه

 و  ، مامايي ، داروسازي ، دندانپزشكي  پرستاري ويانمراكز، دانشج
 CSLC   از امكانات  پزشكي  گروه  آموختگان  دانش حتي
  كنند توانند استفاده مي

   تشكيل,CSLC در   آموزش  نحوة اساس). 31 و 30, 2(
 بر   و آموزش  فعال ، آموزش ، دانشجو محوري  كوچك گروههاي

   مراكز يا به  در اين آموزش). 13(باشد   مي  درس  طرح اساس
.  استاد خواهد بود  نظارت  و يا تحت  خودآموزي صورت

 دارند تا   كننده  و هدايت كننده  كمك  بيشتر نقش آموزشياران
   كه  شده توصيه). 32(كند مي    را منتقل  تنها اطالعات  كه فردي

ر نظر  نفر د8 تا 6   بين  كوچك  در هر گروه تعداد دانشجويان
   نفره8   هر گروه  اصفهانCSLCدر ). 34 و 32, 25( شود  گرفته
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)   عمومي پزشك( آموزشيار   يك  نظارت  تحت  باليني  مقدمات دوره
ها   يكديگر يا مانكن  بر روي  فيزيكي  معاينه  انجام به
  ).29(پردازند مي

   يا شنيدن  دادن  نبايد صرفCSLC در   دانشجويان وقت
   عملي  مهارتهاي  تمرين ها بايد صرف  فرصت د بلكهگرد  سخنراني

   كوتاهترين  باشد كه  نحوي  بايد به ريزي  برنامه همچنين. شود
  ).1( باشد   و كار عملي  تئوري  آموزش  بين فاصله

 Basic  عنوان  تحت اي  از دانشگاهها دوره در تعدادي
Clinical Skillsو كلينيكي اطي ارتب  مهارتهاي  وجود دارد كه   

 مثالً در . كنندميارزيابي   , دوره ، در پايان  شده  داده آموزش
   جلسة8،   سخنراني  دقيقه850 در   از شركت  فلوريدا پس دانشگاه

 با بيمارنما،   ويديويي  مصاحبة3 و   عملي  كارهاي  براي  ساعته3
  و انجام   فيزيكي  معاينه ليست  چك7   پركردن  صورت  به امتحان

   سن در دانشگاه). 24(شود   با بيمارنما برگزار مي  مصاحبه2
 در   دقيقه75  اي  هفته  سوم  در سال  نفره8 تا 6  جيمز گروههاي

CSLC در   دانشجويان,  رويال و در دانشگاه) 25( دارند  كارگاه 
   پنجم  و در سال  ساده  و پروسيجرهاي  فيزيكي  معاينه  سوم سال
  از طرف). 30(آموزند   ميCSLC را در   پيچيده يجرهايپروس
   تدريجي  صورت  بهCSLC از   در اكثر دانشگاهها استفاده,ديگر

 120 تا 60  اي هفته   و دانشجويان  است  تحصيل  دورة در طول
  ).25 و 21, 2(گذرانند   ميCSLCخود را    وقت دقيقه

.  شود الً مشخص بايد كام  آموزش  يا جلسة  دوره موضوعات
  ، انواع  فيزيكي  معاينات ، انواع  ارتباطي  مهارتهاي  انواع فهرست

 مورد نياز از   منابع سپس.  شود پروسيجرها و كارگاهها مشخص
   مشخص  هدف هاي  و گروه ، استاد، فضا، تجهيزات  زمان قبيل

 1  جدول.  شود  تهيه گرايانه  واقع  برنامه  يك  آن گردند و مطابق

   اصفهان  پزشكي  علوم  مركز در دانشگاه  اين  از برنامه اي نمونه
  . است

   به توان  خواهند كرد مي  را كمCSLC   كارايي  كه از عواملي
  : كرد موارد زير اشاره

   دانشجويان  مطالعة  پيش  و عدم  تئوري  درس  گذراندن عدم) 1
  . دركالسها حاضر شدن  از قبل

  ).lecture (  سخنراني  به  عملي  كالسهاي ت وق گذراندن) 2
  .  و ارزيابي  در آموزش  سنتي  روشهاي بكاربردن) 3
  . درسها  و طرح  آموزشي  اهداف بودنن  مشخص) 4
  

    و مديريت سازماندهي
    باليني مهارتهاي  مركز آموزش

   به  بستگيCSLC   ساختماني  و فضاي  مكان انتخاب
  هايCSLCبيشتر .  دارد  آموزشي ريزي رنامه و ب ، بودجه امكانات

 يا در  كه   متمركز هستند   مكان موجود در دنيا در يك
  نكته). 1(باشند   مي  پزشكي هاي  و يا در دانشكده بيمارستان

   از خراب  وسايل  و مراقبت  ساختماني  فضاي انتخاب  در كليدي
 CSLC  ها به اتاق اختصاص ، بايد مراقبت  يا مفقود شدن شدن

  اندازي  راه  در ابتداي توان مي). 2 و 1 (  است پذيري انعطاف
CSLCكرد   موجود استفاده  از مكانهاي )converted for 

the purpose  (براي  مكاني تا اينكه   CSLCشود   ساخته 
)purpose-built) (2.( ابتدا در چند اتاقِ    سيدني در دانشگاه

   طراحيmini-skills lab   يك, تان بيمارس  استفاده بدون
  اندازي  راه  در شروع  اصفهان  پزشكي  علوم دانشگاه ).13(شد

CSLCو از  آموزشي  از بيمارستانهاي  يكي  درمانگاه  از اتاقهاي 
     مركز در چند فاز استفاده اندازي  راه روش

 
 

  .گروه هدف در دانشگاه علوم پزشكي اصفهان ليست پيشنهادي براي نمونه اي از مهارتها مطابق با .1جدول 

موضوع آموزشي  معاينه

 گروه هدف

 مهارتهاي ارتباطي

 غيرطبيعي طبيعي

 كارگاهها پروسيجرها

ICM* 

  برقراري ارتباط صحيح

  شرح حال گيري از بيمارنما

  هنر گوش دادن

 سؤاالت باز و بسته

  سمع ريه و قلب

  معاينه گوش و بيني

  معاينه پروستات

 ينه اعصابمعا

  سمع ويزينگ

  انواع سوفل قلبي

  توده در پستان

 اسپن كبد و طحال

  تزريقات

  پانسمان

  آماده سازي سرم

 گذاشتن سوند معده

CPR¶ مقدماتي  

Case discussion 

Presentation skills 
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Extern 

  شرح حال گيري از بيمار

  ليست مشكالت

  پرونده نويسي

 خالصه پرونده

معاينه طبيعي هر 

 بخش

نات غير طبيعي معاي

 هر بخش

  رگ گيري و وصل سرم

  انواع بخيه

  الم خلط

 گذاشتن سوند ادراري

CPRپيشرفته   

Case discussion 

Intern 

  شرح حال روانپزشكي

  پرونده نويسي

  نسخه نويسي

 دادن خبرهاي بد

  ختنه ـــــ ـــــ

  پونكسون مايع نخاع

  چسب تيوپ

 اپيزيوتومي و ترميم آن

ACLS† 

  يجراحيهاي سرپاي

Problem based 

learning 

Resident 

  مشاوره خانواده

  ارتباط در موقعيتهاي خاص

 آموزش به بيمار

  آندوسكوپي ـــــ ـــــ

  كانترساب كالوين

 كولونوسكوپي

  كارگاه احياء نوزادان

Evidence based 

medical 

Others 

  مشاوره دارويي

 آموزش به بيمار

  ز زخممراقبت ا جراحيهاي سرپايي ـــــ ـــــ

 اقدامات پرستاري

*. lIntroduction to Clinical Medicine;    ¶. Cardio Pulmonary Resuscitation;    †. Advanced Cardiac Life Support. 
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 را   از دانشگاهها، محلي  تعدادي  كه  است  درحالي  اين,)29(نمود
مركز  «  بيشتر از مدل اند كه  و ساخته  طراحيCSLC  مخصوص
   مركزي  مشاهدة  اتاق  يك  اينكه كند يعني  مي پيروي»  ـ ستاره

   به هر اتاق. باشند  مي  آن  اتاقها در اطراف وجود دارد و بقيه
 از  توان مي). 4 (  مجهز است  تصويري  صوتي  مداربسته سيستم

  توان  نمود و نيز مي  استفاده  چند منظوره  صورت اتاقها و فضاها به
 . كرد  نامگذاري,شود  مي  انجام  در آن  كه  كاري  را بنا به هر اتاق

  ):11( زير را دارد  بندي  تقسيم  بريستول  دانشگاه , مثال براي
1 (Computer Assisted Learning Room  
٢ (Clinical Procedures Room  
٣ (Clinical Examination Room  

  ):2(د شو  طراحي  باليني  بايد طبق وضعيتCSLC  فضاي
  . شود  پوشيده روپوش) 1
  . شود  مركز گذاشته  بيرون  شخصي وسايل) 2
 شود   پوشيده  آموزشي  پوسترهاي ديوارها و كريدورها توسط) 3
)8.(  
 و   مرتب  منطقه هاي  بيمارستانها و كلينيك فضا مانند شرايط) 4

  . شود دكورسازي
و   ، سمعي ي ادار  مورد نياز مانند تجهيزات  و تجهيزات وسايل

  ، مانكنها و مدلها و تجهيزات  فيزيكي  معاينه ، تجهيزات بصري
   تهيه  و تعداد دانشجويان  آموزشي  برنامه  به  با توجه بيمارستاني

با .  گيرد  صورت  از وسايل  دقيقي  و نياز به  گراني  به با توجه. شود
 open ( يل وسا  آزاد به  دستيابي  بين  بايد تعادلي , حال اين

access (و خودآموزي 
)self learning (شود   فراهم  از وسايل و مراقبت )مفيد ). 1

 دارند   با كار عملي  بيشتري  درگيري  كه  را افراديCSLC  بودن
   به ، اينترنها نسبت  تحقيق  در يك كه كنند بطوري  مي بهتر لمس
   بودن در مورد مفيد تري  ديد مثبت  ششم  سال دانشجويان

CSLCو يا   طور مداوم  به  است مركز ممكن). 20(اند   داشته 
 بايد  ,حال هره ب.  باشد  يا بعدازظهر فعال  صبح تنها در ساعات

   داد و شخصي  اختصاصCSLC آزاد از   استفاده  را به ساعاتي
  .ها باشد  برنامه  اين  كننده بايد هماهنگ
 موارد زير   بهCSLC   و گسترش  پيشرفت  درجهت استراتژي

  ):18 و1( دارد  بستگي
  . شوند  داده  آموزش  اساسي  مهارتهاي  و چگونه  وقت چه) 1
  . باشند  مشخص  آموزشي  و تجهيزات منابع) 2
  . شود  تشكيل  آموزشي  پيشرفت هاي كميته) 3
  . قرار گيرد  مورد ارزيابي  مرتبCSLC از   استفاده درستي) 4
  . گيرد  صورت  آموزش مينه در ز تحقيقات) 5

 
   نتيجه

   خدمات  در ارائه  كه  و تغييراتي  پزشكي  علوم پيشرفتهاي
 را   دانشجويان ، آموزش  است  بوجود آمده  ـ درماني بهداشتي
  ايجاد مراكز آموزش). 35 (  است  نموده  اصالحاتي مستلزم

   پاسخي  در واقع  پزشكي  علوم  در دانشگاههاي  باليني مهارتهاي
   حقوق  قرار گرفتن  و مورد توجه  آموزشي نيازهاي  پيشرفتها و به

   در نقاط  باليني  مهارتهاي  مراكز آموزش اگرچه. است  بيماران
،   امكانات  و ميزان  آموزشي  چارت  نوع  واسطة  دنيا، به مختلف
 نسبتاً   آموزشي  و منابع  هدف ، گروههاي  فعاليت  حيطة داراي

  تمرين  و  آموزش  كه  هدف اين  در  همگي باشند ولي  مي تفاوتيم
 بايد   پزشكي  علوم  دانشجويان  به ارتباطي  و  باليني مهارتهاي
  اين.  هستند  مشترك, شود  زودتر انجام  و هر چه  يافته سازمان

 با  در برخورد اوليه  را  دانشجويان  روحي اند استرس مراكز توانسته
 از   و بيم  از اشتباه ، ترس  كافي  مهارت  از فقدان  ناشي هبيمار ك
   اولين  سازند و دانشجو را براي  برطرف  خوبي  به,  است شكست

،   نظر سنجي در يك.  سازند  آماده  با بيمار واقعي برخورد و تجربه
   خود با ارزش  را در يادگيريCSLC  از دانشجوياندرصد  93

 را غيرمفيد CSLC در   زمان  گذراندندرصد 20دانستند و تنها 
 را   ارتباطي  مهارتهاي  اينترنها آموزش  تمام همچنين). 2(شمردند

اند   بوده  موافق درصد25 مورد نياز دانستند و تنها CSLCدر 
). 20( فرا گيرند   بيمار واقعي  از ابتدا روي  را بهتر است  معاينه كه

   فيزيكي  مكان  تنها يكCSLC  ه ك  است  اين  توجه  قابل نكته
  براي   جديد علمي  از روشهاي  مهارتها نباشد، بلكه  آموزش براي

  حفظ.  شود  استفاده  مكان  در اين  دانشجويان  و ارزيابي آموزش
   و مديريت دهي ، سازمان ريزي ، برنامه اندازي  در راه پذيري انعطاف

  .باشد  آنها مي ت در موفقي  كليدي  مراكز از نكات اين
  

   قدرداني
   مركز مطالعات  درخشان  ودفتر استعدادهاي ، كاركنان مديريت از

از  ،  اصفهان  پزشكي  علوم  دانشگاه  پزشكي  آموزش و توسعه
 و دكتر بهزاد   دكتر عليرضا يوسفي يان آقا راهنماييها و حمايتهاي

  . منمايي  حدادگر تشكر مي  دكتر آرش حماتنيز ز و  شمس
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