
بیماربهتوجه

APROACH شخصمساختاریکداشتنیادگیری،پیامدهایبهدستیابیجهتگاماولین
درنفسبهاعتمادحسایجادبهمنجرسازیآماده.استبالینیرانداجرایدر

استنممکاینکهبهتوجهبا.شودمییادگیریفراینددردانشجویانواستاد
اوتمتفبالینیروتیشنهردرآنهاسطحوآموزشهنگامدرفراگیرانتعداد
:بایدبالینیاستادباشد،

قرارکهراندیدردرمانتیماعضایازیکهرهاینقشیاووظایف
یاوهااینترناستاجرها،جملهازهاگروههمهبرایشودبرگزاراست

:تاشودمیباعثاین.باشدمشخصبایدهارزیدنت

استراتژی های 
آموزش در 

راندهای بالینی

ریزیرنامهبدراساسیاجزاءازیکیوشودمیمحسوبپزشکیآموزشقلبمشکالتش،وبیماربرمتمرکزیادگیریوآموزشمفهومبهبالینیآموزش
بالینبرحضوربادانشجویانآندرکهاستفرایندیبالینیآموزش.باشدمیپزشکیرشتهدانشجویاندربالینیصالحیتکسببرایآموزشیهای
.شوندمیادهآمبیمارمشکالتحلبرایشدهکسبمنطقیهایاستداللوتجربیاتازاستفادهباوپرداختهمهارتکسببهتدریجیصورتبهوبیمار

رتباط،ابرقراریهایمهارتبالینی،استداللبالینی،دانشکسبجملهازمغتنمیهایفرصتبالینیآموزشچهاگرکهدهدمینشانعلمیشواهد
:ازدعبارتنبالینیآموزشهایچالشازتعدادی.استمشکالتیوهاچالشباهمراهاما،کندمیفراهمرافیزیکیمعایناتانجاموگیریحالشرح

ارائهوظارتنعدمناکافی،منابعاختصاصتر،کوتاهبیمارستانیاقامتعلتبهبیمارانتعدادکاهشدانشجویان،زیادتعدادآموزشی،محدودهایفرصت
بهترهچهراجرایدرمهممواردوآموزشینکاتاستالزمبیمار،بالیندرموجودآموزشیهایفرصتازبیشترچههراستفادهمنظوربه.کافیبازخورد
.گیرندقراربالینیاساتیدتوجهوردمبالینیراندهای

oفرایندلتسهیمنظوربهبخشدرشدهبستریبیمارانباقبلاز
.باشدآشناگیریحالشرح

oباشدآشنافراگیرانقبلیبالینیتجارببا.

oتاباشدداشتهآگاهیآموزشیمحتویبهنسبت
.دهدآموزشرامرتبطیادگیریتجارببتواند

oردباآموزشبهشدهدادهاختصاصزمانمدتدرکهکندارزیابی
هبتواندمیرابالینیتجاربچهبیمارانتعدادگرفتننظر

.دهدانتقالدانشجویان

-

آماده سازی 

هآمادقبلازبایدبیمارانارتباطی،وبالینیهایمهارتآموزشمنظوربه
سانیراطالع.استالزمشفاهیصورتبهحتیبیمارازرضایتکسب.شوند

واردمازبیمارسواالتبهپاسخگویییاوحساسمواردبارابطهدربیماربه
رابطهدر.شودتوجهآنهابهبایدبالینیراندبرگزاریازقبلکههستندمهمی

حضورازقبلبیمارازاجازهکسبنیزفیزیکیهایمهارتآموزشبا
اینکهردبگیتصمیمبتواندراحتیبهبیمارتااستالزمرانددردانشجویان

.نهیابدهدرااجازه

تخصیص وظایف

مشخص کردن انتظارات 
عنوانهب.شوندمشخصبایدآموزشیانتظاراتبالینیراندشروعازقبل

باید.شوندتعریفتواندمیبالینیاستادتوسطآموزشیاهدافمثال،
وبالینیاستادبینمشارکتیصورتبهاهدافاینکهداشتتوجه

ووهگرقوانینبالینی،استادانتظارات.گیردمیشکلدانشجویان
اندرشروعازقبلابتدادراستالزمبیماربالیندرمناسبرفتارهای

.گردندتعیینبالینی

تهیه یک نقشه راه 
قبلازمشخصیبرنامهدهیدآموزشاستقرارکهآنچهبارابطهدر

راستایدررابرنامهضرورت،بهبناولزومصورتدر.باشیدداشته
بهمشخصبرنامهیکداشتن.دهیدتغییرمهموکلیدیمواردآموزش

رایآموزشراندوکنیدمدیریتخوبیبهرازمانتاکندمیکمکشما
نیازهایبرتمرکزوآموزشیهایفرصتآوردنفراهمراستایدر

.کنیدهدایتفراکیرانیادگیری

oباشندداشتهمشارکتآموزشفرآینددرهمه.
oباشدموثریراندبالینی،راند.
oکندپیداافزایشانگیزهوعالقه.
oشودفراهمهمهبراییکسانیآموزشیهایفرصت.

شتی ردمانی سیرجان دانشکده علوم زپشکی و خدمات بهدا
مرکز مطالعات و توسعه آموزش زپشکی
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ایحرفهالگوی

APROACH

ودباشمیبینیپیشقابلغیربالینیآموزشاینکهبهتوجهبا
بهجهتولذاگرفت،نظردرآنبرایرابالینیمواجههمدلیکتواننمی

:باشدکنندهکمکتواندمیآموزشهنگامدرزیرموارد

تباهاتاشتصحیحویادگیریکنندهتسهیلعنوانبهبالینیاستادنقشامروزه
هبرادانشتمامیکهفردیعنوانبهاینکهتاشودمیگرفتهنظردرفراگیران
ستادانشمالککهشخصیعنوانبهبالینیاستادنقش.دهدانتقالفراگیران
ادگیریی.دارنددسترسیاطالعاتهمهبهآسانیبهافرادهمهکهچرانیستپذیرفته

وهایالگازیادگیری.استایمشاهدهیادگیریتئوریاساسوپایه،مشاهدهطریقاز
موثراربسیدارندمشخصزمینهیکدرتخصصیدانشکهافرادیعنوانبهایحرفه
بهبودبهمنجرتوانندمیرانددربالینیآموزشدرایحرفهالگوهای.است

.شونددانشجویاندرفیزیکیمعاینههایمهارتوارتباطبرقرایهایمهارت
درایفهحرالگویعنوانبهبالینیاستادمشاهدهباتوانندمیپزشکیدانشجویان

ونگیچگدرزیادیبسیارتجاربکهبیماربالیندرفیزیکیمعایناتاجرایهنگام
قبیلازهاییمهارتبعالوه.کندکسبرااساسیهایمهارتدارد،معایناتاجرای

بهایحرفهالگوهایطریقازتواندمینیزهمدلیوگریایحرفهتیمی،کار
.شوددادهانتقالدانشجویان

:بالینیاستادکهاستالزمبیماربالینبرآموزشازبعد

oباشدداشتهحساسمواردرویبرمجددیمرور.

oدهدپاسخدانشجویانسواالتبه.

oکندبرطرفراابهامات.

oکندارائهشدآموختهآنچهازایخالصه.

oکندایجادآمادگیبعدیبیماربامواجهبرای.

oدهدتغییربیمارانبیندررادانشجویانهاینقشووظایف.

قبلازمشخصیبرنامهدهیدآموزشاستقرارکهآنچهبارابطهدر
راستایدررابرنامهضرورت،بهبناولزومصورتدر.باشیدداشته

بهمشخصبرنامهیکداشتن.دهیدتغییرمهموکلیدیمواردآموزش
دررانیبالیراندوکنیدمدیریتخوبیبهرازمانتاکندمیکمکشما

رییادگینیازهایبرتمرکزوآموزشیهایفرصتآوردنفراهمراستای
.کنیدهدایتفراکیران

تهیه یک نقشه راه 

بالینیمواجههبرتمرکز

oگیریحالشرحهایمهارتآموزش

oفیزیکیهایمهارتآموزش

oبیمارباارتباطبرقراریهایمهارتآموزش

oبیمارهمراهانباارتباطبرقراریهایمهارتآموزش

oبدخبرگفتنهایمهارتآموزش

توجه به پرونده بیمار
شماربهطبابتدرمهمبسیارمواردجملهازبیمارمدارکوپرونده

:باشدزیرمواردشاملتواندمییادگیریهایفرصت.روندمی

oبیمارمستنداتدرستتکمیل

oآزمایشگاهیوکلینیکیهایدادهدرستتفسیر

oبالینیاستداللبهتوجه

oدرستافتراقیهایتشخیصبهرسیدن

تدریس بر بالین بیمار 
شماربهیادگیری–یاددهیفرایندمهمواصلیبخشبالینبرآموزش

زیکیفیمعایناتگیری،حالشرحقبیلازهاییفعالیتکهچرارودمی
بالینبرآموزش.شودمیانجامبیماربالینبربیمارباارتباطچگونگیو

وندکنراحتیاحساسدانشجویانکهجاییامن،محیطیدربایدبیمار
.یردگصورتنگیرندقرارخذهوامموردوشونداشتباهمرتکباینکهاز

:بیماربالینبرآموزشهنگامدربنابراین

oکنیدمعرفیبیماربهرادرمانیتیماعضایهمه.

oپیشرفتگزارشتکمیلوهابحثدرکهدهیداجازهبیماربه
.کندمشارکت

oبکشیدچالشبهبازسواالتبارادانشجویان.

oتمتفاوسختیدرجهباواالتئسازدانشجویانسطحبهتوجهاب
رایبسختسواالتواستاجرهابرایآسانواالتئس.کنیداستفاده
.هستندمناسبهارزیدنتبرایچالشیسواالتوهااینترن

oدهیدآموزشفراگیرانفهمسطحبهتوجهبا.

بندیجمع

بازخوردارائه
بهبودبهمنجرکهاستدانشجویانوبالینیاستادبینطرفهدوفرایندیکبازخورد
نقاطبارابطهدرهمبایدبازخورد.شودمیدرمانیتیماعضایازیکهرعملکرد

بهبازخورددادنهنگامدرزیرمواردبهتوجه.باشدمنفینقاطهمومثبت
:استمهمدانشجویان

oدهیداختصاصنظراتتبادلوبحثبرایکافیزمان.

oدهدقراربازبینیموردراخودشعملکردابتداتادهیداجازهفراگیربه.

oباشدداشتهارزیابیخودوبازاندیشیتاکنیدتشویقرافراگیر.

oکنیدتاکیدمثبتنکاترویبرابتدابازخوردارائههنگامدر.

oکنیدبیانفراگیرهایصحبتازبعدراخودپیشنهادات.

oکنیدبیانراشودمیعملکردبهبودبهمنجرکهمواردیوهاشاخص.

oکنیداستفادهسازندهانتقاداتومشخصهایمثالاز.

oدهیدخاتمهراخودهایصحبتمشخص،نامهربیکبا.

oکنیدمشخصشخصیبهبودبرایرایادگیریاهداف.

بازاندیشی
منجربازاندیشی.استیادگیریتجاربکسبدرکلیدیاجزاءازیکیبازاندیشی

وتوجهموردبعدیرانددرنبودهخوبآنچهوشدهاجراخوبیبهآنچهتاشودمی
ققمحفراگیرانازشدهکسبهایبازخوردطریقازمهماین.گیردقراربازبینی

وبالینیاستادآموزشیتجاربطریقازکهاستفرایندیبازاندیشی.شودمی
.شودمیبعدیآموزشیراندبهبودوآمادگیایجادبهمنجردانشجویان
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