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ایجاد تحول درگزارش صبحگاهی و بررسی نگرش اعضاي هیئت علمی وفراگیران فیلد
روانپزشکی نسبت به آن در دانشگاه جنديشاپور اهواز (مقالة کوتاه)
احمد فخری ،عضو هیئت علمی دانشکده پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی جندیشاپور ،اهواز ،ایران
حاتم بوستانی ،عضو هیئت علمی دانشکده پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی جندیشاپور ،اهواز ،ایران
سعید قشونیزاده ،روانپزشک ،اهواز ،ایران
سیروس پاکسرشت ،عضو هیئت علمی دانشکده پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی جندیشاپور ،اهواز ،ایران
محمدرضا حقدوست* ،کارشناسارشد ،روانشناس ،دانشگاه علوم پزشکی جندیشاپور ،اهواز ،ایران

چکیده :به دلیل اهمیت گزارش صبحگاهی درآموزش پزشکی ،بررسیی وعیتیت آن مزم و عیروری اسیت .بخصیو
ارزیابی سطح آگاهی و نگرش استادان و دانشجویان میتواند درعملکیرد بتتیر پزشیکان درآینیده می ثر باشید .در ایی
پژوهش برای گزارش صبحگاهی فیلد روانپزشکی ،شرح وظیاییی بیرای تمیامی گیروههیای تحیت آمیوزش (اینتیرن و
دستیاران سطوح مختلف تحصیلی) تتیه شده و به مدت  6ماه درگروه روانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی جندی شیاپور
اهواز مورد استیاده قرارگرفت .پس از آن نگرش اعضای هیئت علمی و همی فراگییران درصصیو ریارت تتییهشیده
بررسی شد %66/4.اعضای هیئت علمی از ای که با توجه به ساصتار کنونی در زمیان کوتیاهتیر مییتوانسیتند اطالعیات
جامتی را از وعتیت موجود در بخشهای اورژانس بهدست آورند ،آن را میید دانستند .هم فراگیران بر ای باور بودند
که اطالعات بهدست آمده از گزارش صبحگاهی با توجه به ساصتار کنونی و نظر به مدت زمان کوتاه صیر شیده بیرای
آن ،بسیار مناسب میباشد %18/4 .از اینترنها نسبت به شرح وظایف صواستهشده از آنها ابراز رعایت نمودند و آن را
مناسب با شرایط آموزشی و توانایی صیویش مییدانسیتند %18/2 .دسیتیاران شیرح وظیایف مطیرحشیده را بیا دیگیر
آموزشهای ارائهشده توسط گروههم راستا ارزیابی کردند و آن را بهعنوان یک منبع آموزشی بسیار میید دانستند .نظر
به دقیق بودن و رارت بندی ای شیوه آموزش ،بهنظر میرسد که بهطور اصتصاصیی در فیلید روانپزشیکی دانشیگاهی
کشور ،قابل اجرا میباشد.
کلیدواژهها :گزارش صبحگاهی ،نگرش هیئت علمی ،آموزش پزشکی
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مقدمه
گزارش صبحگاهی یک نوع کنیرانس مبتنی بر بیمیار
است که درآن ،استادان ،دستیاران و دیگیر دانشیجویان
پزشییکی بییرای بحیید دربییار بیمییاران دور هییم جمییع
میشوند (میارینو  .)8116ایی تترییف شیامل گیزارش
دستیاران ،کنیرانس های صبحگاهی یا گزارشهای تییم
پزشکی نیز میگردد .در یک گزارش صبحگاهی ،تیمیی
که شب کشیک بودهاند بیماران بستریشیده را مترفیی
میییکننیید و بییه دنبییا آن ،بحیید و گیتگییو دربییار
موعوعات مربوط به بیماران صورت میگیرد (ملکیانراد
 .)8811در مطالت گراس و همکاران ،آگیاهی و نگیرش
دستیاران پرسییده شید .در ایی مطالتیه  816دسیتیار
شییرکت کردنیید و اغلییب آنهییا هیید اصییلی گییزارش
صبحگاهی را بتبود وعع در دانش ،پژوهش ،و عملکیرد
دانشجویان پزشکی به صصو دستیاران بییان کردنید.
در مطالت فاست و بولیپو نگیرش دانشیجویان پزشیکی
درصصو گزارش صیبحگاهی بیا پرسشینامه و بتید از
انجام مطالته پایلوت مورد ارزیابی قرارگرفت که نگیرش
دانشجویان تا حدی مناسیب گیزارش گردیید (فاسیت و
همکاران  .)2006به دلیل اهمیت گزارش صبحگاهی در
آمیوزش پزشییکی ،بررسیی وعییتیت آن مزم و عییروری
است و بخصو ارزیابی سطح آگاهی و نگرش اسیتادان
و دانشجویان میتواند در عملکرد بتتر پزشکان در آینده
م ثر باشد.
روش کار
پیگیری تیم پژوهش در مراکز درمانی دیگر دانشگاهها
به ای نتیجه رسید که برای گزارش صبحگاهی ،الگویی
سییاصتاریافته و مشییخو وجییود نییدارد و ای ی جلسییات
بیشتر بهصورت  Case reportو ییا Grand Round
اداره میشود و ایجاد ییک الگیوی مشیخو و هدفمنید
برای گزارش صبحگاهی (جدای از موارد موجود) امیری
عروری بهنظر می آید .همچنی نظیر بیه ایی کیه ارائی
گزارش صبحگاهی در فیلد روانپزشکی با سایر گروههای
آموزشی نیز تیاوتهای عمدهای از لحاظ محتوا و هید
دارد(گراس  .)8111عرورت ایجاد یک ساصتار مشخو
نمایانتر گردید.
برای اساس شرح وظاییی برای تمامی گروههیای تحیت
آمییوزش بییا هیید ارت ییای آمییوزش پزشییکی ،ارزیییابی
یادگیرندگان ،شناسیایی عیوارض داروییی ،تبیاد نظیر

دربار دیگیر میوارد میرتبط و ارتبیاط بیشیتر اسیاتید و
دانشجویان ،طبق جدو شماره  8تتیه شده و به میدت
 6ماه درگروه روانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی جنیدی
شاپور اهواز مورد استیاده قرارگرفت .نتایج ارزیابیها نیز
مورد و تحلیل آماری قرار گرفت.
شرح وظایف درگزارش صبحگاهی
اینترررن  :صالصییهای از بیمییار یییا مییورد ارائییه (Case
)summary
رزیدنت سال اول:
آمییادهکییردن و اصییالح  Case summaryو ارائیی
پاسخهای مناسب به س امت مطرح شده
رزیدنت سال دوم:ارائ مشاورهها (براساس)SOAP
)(Subjective-Objective-Assessment-Plane

ارائ پاسخهای مناسب به س امت مطرح شده
رزیدنت سال سوم :نظارت برحس انجام اعما فوق
نتایج
 %18/4از اینتیییرنهیییا نسیییبت بیییه شیییرح وظیییایف
صواسییتهشییده از آنهییا ابییراز رعییایت نمودنیید و آن را
مناسب با شرایط آموزشی و توانایی صویش میدانسیتند
و از ای که ن ش آنان در کشیکها بهصورت عینییتیری
مشخو میگیردد ،رعیایت داشیتند %18/2.دسیتیاران
شرح وظایف مطرح دیگر شده را با سیای آمیوزشهیای
ارائهشده توسط گروه ،همراسیتا ارزییابی کردنید و آن را
بتنوان یک منبع آموزشی بسیار میید دانستند.
همچنی تمامی یادگیرندگان به رای باور بودنید کیه
اطالعات بهدستآمده ازگزارش صبحگاهی بیا توجیه بیه
ساصتارکنونی و نظر به مدت زمان کوتاه صر شده برای
آن ،بسیار مناسب می باشد %66/1 .اعضای هیئت علمی
از ای که با توجه به ساصتار کنونی ،در زمان کوتیاهتیری
می توانسیتند اطالعیات جیامتی از وعیتیت موجیود در
بخییشهییا و اورژانییس بییهدسییت آورنیید ،آن را میییید
میدانستند و بر ای باور بودند که باید تالش گردد تا به
به طور اصتصاصی ،گزارش صبحگاهی از سیایر گیزارش
(ماننید  Case reportو  )Grand Roundمتمیایز
گردد.
 %61/8ازدستیاران سا آصر متت د بودند کیه برصیی
مطالب ارائ شده در گزارش صبحگاهی ،ن ش آموزشیی
جدیدی را برای آنها اییا نمیکند و %46/6از آنها نییز
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فخری و همکاران

ساصتار کنونی را نوعی مداصله در کار اعضیای هیئیت
علمی گزارش نمودند.
بحث

نظر به دقیق بودن و رارتبنیدی ایی شییو آمیوزش،
بهنظر میرسد که بویژه در فیلد روانپزشیکی دانشیگاهی
کشور ،قابل اجرا میباشد.
با توجه به ای که اهمیت آمیوزش صیحیح در آمیوزش
پزشکی بر کسی پوشیده نیست ،عنایت به نتایج مطالت
حاعر ،امری عروری است .

جدول شماره  .0شرح وظایف برای گروههای شرکتکننده در گزارش صبحگاهی
اتند آنکا :

تاریخ :
رزیدنت کشیک  :سا سوم
انترن کشیک -8:

سا دوم
-2

انترن خالصه شرح حال:
.8نظر و رعایت Format

 -2تسلط بر موعوع

سا او
-8
مطلوب

متوسط

نامطلوب

رزیدنت سال اول :صالص شرح حا
 .8رعایت Format
 .2شرح بیماری کنونی
 .8متاین فیزیکی
 .4متاین روانی و سمیولوژی
 .1تشخیو و تشخیو افتراقی
 .6رعایت محوربندی
 .6اقدامات تشخیو و درمان
 .1نظارت بر انترن
رزیدنت سال دوم :مشاوره
 .8رعایت Format
 .2شرح بیماری
 .8متاین روانی و فیزیکی
 .4تشخیو و تشخیو افتراقی
 .1درصواست انجام بررسیها یا مشاورههای مزم
 .6برنام درمانی پیشنتادشده
 .6نیاز به ارجاع به بخش یا درمانگاه
 .1نظارت بر کار رزیدنت سا او
رزیدنت سال سوم :نظارت بر کار رزیدنت سا او و دوم
نظارت بر اجرای دقیق و مناسب گزارش صبحگاهی
اظتار نظر و شرکت در مباحد علمی در گزارش صبحگاهی
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