
  

  

  وزارت بهداشت ،درمان وآموزش پزشکی

  معاونت آموزشی و اموردانشجویی

 دبیرخانه شوراي آموزش پزشکی و تخصصی

 
 

  

  

 براي ادهـماي سـراهن

 برگزاري آزمون بالینی ساختاردار عینی

Objective Structured Clinical 
Examination (OSCE) 

  

 
 

دگان:ـه کننتهی 

  دکترالهه ملکان راد

  عین اللهی دکتر بهرام

  

  

  



 
 OSCEراهنماي ساده براي برگزاري آزمون به روش 

  ٢ 

:مقدمه  
را در  1،استفاده از بیمارهاي استاندارد شدهAbrahamsonو  Barrows   1964درسال 

نیز براي سالها دررشته  2برگزاري امتحانات معرفی کردند.برگزاري امتحان در چندین ایستگاه

این  ،باتلفیق ِ ازاسکاتلند،پروفسوررونالد هاردن  1975آناتومی مورداستفاده قرارمی گرفت.درسال 

  را به دنیا معرفی نمود. 3دو ایده ،آزمون ساختاردارعینی بالینی
شناخته شده ترین روش براي آزمودن مهارت هاي بالینی ،آزمون بالینی ساختاردارعینی        

بدون اغراق می توان  . می باشد که بیش از هر آزمون دیگر مورد مطالعه قرار گرفته است

، بیش از هزار مقاله درمجالت معتبر دنیابه رشته  OSCEه ي آزمون به روش ِادعانمودکه دربار

 4توسط هاردن و گلیسون 1970دهه همانگونه د رباالذکرگردید، این آزمون در تحریردرآمده است.

  معرفی شد.

:تعریف  
تا  12در طی  6یک یا بیش از یک ابزار ارزیابیOSCE( 5آزمون  بالینی ساختاردار عینی (در 

برخورد  7(بیمار استانداردشده)زمون دهنده با بیمار یا بیمارنماآکه در طی آنها  ،ایستگاه جداگانه 20

دقیقه طول می کشد،گرچه ممکن  15تا  10ستگاه هر ایمعموالدارد ، مورد استفاده قرار می گیرد.

ی توانند نت هاي در بین ایستگاهها ،آزمون دهندگان م.باشد دقیقه 30تا  5هر ایستگاه بین زمان است 

در مورد بیماري که ویزیت کرده مربوط به بیماران را تکمیل نمایند یا به پرسش هاي کتبی مختصر 

تعیین شده ،از پاسخ دهند.تمام داوطلبان با یک ترتیب مشخص و براساس یک برنامه یکسان و  ، ندا

در می باشد ، اما  8،بیمارنما حرکت می کنند.ابزار اولیه براي ارزیابی یک ایستگاه به ایستگاه دیگر

و   9با استفاده ازموارد بالینی ها مانند تفسیر دادهنیزابزار هاي دیگري ، OSCEآزمون به روش 

   .به کاررفته است ،مانکنویاسناریو هاي بالینی 

  ازسه جزء درست شده است: OSCEهرایستگاه 

1-  دار باشد.به عنوان مثال می بهتر است که از یک فرمت استاندارد برخور(وظیفه):10ساقه

  شرایط(مانند کلینیک ،اورژانس ،یا بخش) سپسواو  ،شکایت اصلیِ وي ،سن بیمار توان ابتدانام

  ذکرنمود.را 

2- چک لیست : 

                                                 
١ -Standardized patients 
٢ -Multistation examination 
٣ -Objective Structure Clinical Examination(OSCE) 
٤- Harden and Gleeson 
٥  - Objective Structured Clinical Examination 
٦  -Assessment tool 
٧ -Standardized patients 

به گونه اي راافرادي هستند كه آموزش داده شده اند تا مشكالت بیماران (
)دبازي كن براي آزمون دهنده  واقعي  

٨  Simulated patient or standardized patient 
٩ -Clinical cases 
١٠ -Stem 
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مقیاس درجه "یا  "چک لیست"،عملکرد آزمون دهنده با    OSCEدر آزمون به روش 

د ساده و بدون ابهام باشد به گونه اي که اندازه گیري می شود. شیوه نمره دهی بای"1بندي شده

مانع از اعمال نظرات فردي در نمره دهی در بین آزمون گیرندگان شود. سیستم نمره دهی باید به 

اندازه کافی متمرکز نیزباشد تا این گونه نشودکه آزمون دهنده هرگونه عمل کرد قادر به گرفتن 

  نمره آن قسمت بشود.

ه انتظار می رود آزمون دهنده کست عبارت است از اعمالی آیتم هاي ذکرشده در چک لی

درواقع چک لیست سبب می شود انجام دهد. (همان صورت ِمسئله)در قبال اطالعات موجوددر ساقه

نداشته باشد و  "تفسیر کردن"تبدیل شد و دیگرنیازي به 2زمون گیرنده به یک مشاهده گرآکه 

  کمترشود.درنتیجه موجب می شود که اعمال نظر شخصی 

  این چک لیست ها سه ویژگی اساسی باید داشته باشند:

  ازنظر سطح آموزشی متناسب باشد. –لف 1

 باشد. 3مبتنی بروظیفه -ب

  راارزیابی نماید. هادتا آزمون گیرنده بتواند آننباش 4قابل مشاهده -ج

،چقدر زمان چیستآزمون دهنده بستگی به این دارد که وظیفه بالینی  طول چک لیست

ن را تکمیل آیا نمره دهدبه آن اختصاص یافته است،و چه کسی قرار است وظیفه  براي انجام آن

یک  عضوهیئت علمی قرارباشد شرح حال ، اگرِ دقیقه اي     5.به عنوان مثال براي یک ایستگاه کند

درحالی که اگرقراراست یک  می توان تهیه نمود. آیتمی  25مره دهد ، یک چک لیست به آن ن

  گنجاند. درآن این چک لیست را عالمت بزند ،آنگاه باید آیتم هاي کمتري رامارنما یا بیمار،بی

 

  آزمون رشته جراحی آورده شده است. مثالی از یک چک لیست درصفحه بعددر 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
١ -Rating scale 
٢ - Observer 
٣- Task-based 
٤ _Observable 
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  Checklist 

Task: Small bowel anastomosis 
Interrupted end to end single layer anastomosis.Score one point for each 
correctly performed action. 
Tape No…… 
Assessor:……(Initials only) 
Item No.:………  

Incorrectly 
performed  

Correctly 
performed  

Procedural step    

  Selects appropriate instruments(non-tooth 
forceps) 

1 

  Selects appropriate suture(absorbable) 2 

  Bowel-oriented –no twisting ,correct stay 
placement 

3 

  Stay sutures held with artery forceps 4 

  Correct needle holding technique 5 

  Needle driver  stabilized with good hand 
position 

6 

  Needle enters bowel at right angles <80% of 

bites 

7 

  Single attempt at passage through bowel  > 90% 

of bites 

8 

  Follow through on curve of needle on 

entrance >90% of bites 
9 

  Follow through on curve of needle on exit >90% 

of bites 

10 

  Adequate bites taken (>3 mm from edge of the 

bowel) 

11 

  Seromuscular sutures only >80% of bites 12 

  Minimal damage with forceps 13 

  Use of forceps to handle needle 14 

  Suture spacing 3-5 mm 15 

  Inverting of bowel wall with sutures 16 

  Equal bites each side >90% of bites 17 
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  Individual bites each side >90% of bites 18 

  Square knots 19 

  Knots placed to one side of suture line 20 

  At least three throws per knots 21 

  Suture cut to appropriate length 22 

  Apposed bowel and knots with correct tension 23 

 
 
 
 

 یک در ذیل  البته مقیاسِ(توجه نمایید در ذیل 1اکنون به مثالی از مقیاس درجه بندي

  :بکاررفته است) 2آزمون ساختاردارعینی براي ارزیابی مهارت هاي تکنیکی درجراحی

5  4  3  2  1    

  متغیر    3و1بین     5و3بین   

Consistently 
handled 
tissues 

appropriately, 
with minimal 

damage  

  

Careful handling 
of tissue but 
occasionally 

caused inadvertent 
damage  

  

Often used 
unnecessary 

force on tissue 
or caused 

damage by 
inappropriate 

use of 
instruments  

Respect for 
tissue  

Economy of 
movement and 

maximum 
efficiency  

  

Efficient time and 
motion, but some 

unnecessary 
moves  

  
Many 

unnecessary 
moves  

Time and 
motion  

Fluid moves 
with 

instruments 
and no 

awkwardness  

  

Competent use of 
instruments, 

although 
occasionally 

appeared stiff or 
awkward  

  

Repeatedly 
makes 

tentative or 
awkward 

moves with 
instruments  

Instrument 
handling  

Obviously 
familiar with 

the 
instruments 
required and 
their names 

  

Knew the names 
of most 

instruments and 
used appropriate 

instrument for the 
task 

  

Frequently 
asked for the 

wrong 
instrument or 

used an 
inappropriate 

instrument 

Knowledge of 
instruments 

Strategically 
used assistant 

to the best 
advantage at 

all times 

  
Good use of 

assistants most of 
the time 

  

Consistently 
placed 

assistants 
poorly or 

failed to use 
assistants 

Use of 
assistants 

Obviously 
planned 
course of 

operation with 

  

Demonstrated 
ability for forward 

planning with 
steady progression 

  

Frequently 
stopped 

operating or 
needed to 

Flow of 
operation 

and forward 
planning 

                                                 
١ _Rating scale 
٢ -Objective Structured Assessment of Technical Skills(OSATS) 
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effortless flow 
from one move 

to the next 

of operative 
procedure 

discuss next 
move 

Demonstrated 
familiarity 

with all 
aspects of the 

operation 

  
Knew all 

important aspects 
of the operation 

  

Deficient 
knowledge. 
Needed 
specific 
instruction at 
most 
operative 
steps 

Knowledge of 
specific 

procedure 

  

ازهرم 1"نشان می دهد چگونه" ،سطحِ  OSCE به روش  درواقع آزمون

  .)1(شکل هددراموردارزیابی قرارمی2میلر

  

  

  

  

  

  

  

  نآزمون مناسب براي هرسطح آهرم میلر و  – 1شکل 

  

  

  

  

  

                                                 
١- Showing how 
٢ -Miller’s pyramid 
٣ _Extended matching item 
٤ -Constructed –response question 

Does Portfolio 
Shows How OSCE 

Knows How EMI3,CRQ4 

Knows MCQs.Essays 
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 3- 1 اطالعات آموزشی  

براي اینکه آنها را قادر سازد تا چک لیست ها رابه  ،اطالعات الزم براي بیمارهاي استانداردشده کلیه

درست تمام چک لیست ها را اگرددو در اختیارشان قراربگیرد.پاسخ ِدرستی عالمت بزنند ،باید مهی

 . قرارداد ،)که قراراست در نمره دهی نقش داشته باشند  (باید دراختیار بیمارهاي استانداردشده

  تمام آنچه را که باید نقش بازي کنند ،باید به صورت مکتوب در اختیار شان گذاشت.همچنین 

  

  :در آزمون :2استاندارد تعیین کردن

  داراي اهمیت بسیارمی باشد.،تعیین استانداردها به روشی درست 

         تعیین را استاندارد ها، 3قضاوت هارا تعیین می کنند و  نمره چک لیست ها، OSCEدر 

  می کنند.

  براي گذاشتن استانداردقبولی ،دوروش اصلی وجوددارد:

  4نسبی-1

 5مطلق-2

در امتحانات OSCE  روش مطلق  برگزار می شودبه منظور صدور مدرك و مجوزکه،

  .می گردد   توصیه 

  د.می باش 6، روش آنگوف تغییر یافته OSCEشایعترین روش براي تعیین استاندارد در آزمون 

  ذیل آورده شده است.در روش آن به اختصار 

را  يمرز آزمون دهنده ي لب حداقل قبولی یا ،خبره نفر12ابتدا بیشتر یا مساوي  –الف  

  می کنند.       تعریف

                                                 
١ -Training information 
٢  - Setting standards 
٣ -Judges 
٤ -Norm-referenced 
٥ -Criterion -based 
٦ -Modified Angoff  procedure 
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گروه فوق نظر می دهند که شانس قبولی آزمون ،در مورد هر آیتم در هر چک لیست  -ب

  چقدر است. يدهنده لب مرز

گر سخن می گویندو بحث     د رباره ي علت قضاوت هاي خود بایکدی رگان،خب گروهاین  -ج

  می کنند.

ظرات نهایی و بازنگري شده ي خودرا پس از نبراي هرآیتم د رهرچک لیست ،گروه  -د

  بحث و بررسی اعالم می کند.

  درخاتمه : -د

  نمره هر آیتم عبارت خواهد بود از میانگین قضاوت هاي بازنگري شده . 

  قبولی ایستگاه:میانگین نمرات آیتم ها  نمره

  میانگین نمرات قبولی ایستگاهها: OSCEنمره قبولی 

  

به عنوان روشی پایا،معتبر ،عملی و استاندارد براي نیز)2(روش رگرسیون مرزي1روش تجربی

  توصیه شده است.OSCEتعیین استاندارد در

  

موارد استفاده OSCE :  

OSCE بسیاري از برنامه هاي دستیاري این کشور  نیزآمریکا ودر اکثر دانشکده هاي پزشکی

 سال است که براي  8بیش از  زمون همچنینآمورداستفاده قرارمی گیرد. این و سایر کشورها

  MCCQEII4به عنوان مثال ،آزمون  مورد استفاده قرارمی گیرد.نیزکانادا   3مجوز بورد امتحانات 

شامل هفت ایستگاه ِده دقیقه اي و (ایستگاه 12با    OSCEزمون به سبک آعبارت است از یک 

بیماران ِهریک ازاین پنج ایستگاه مربوط به یکی از بخش هاي عمده )،که دقیقه اي          ایستگاه ده5

  ي طب داخلی،زنان ،کودکان ،روانپزشکی و جراحی مربوط می شوند.

ي  ارزیابی موارد زیر به گونه اي است که ابزار استاندارد شده اي را برا OSCEفرمت 

  می کند:    فراهم

  شرح حال گرفتن و معاینه فیزیکی -1

 مهارت هاي ارتباطی با بیماران و خانواده آنها -2

 وسعت و عمق دانش فرد  -3

 توانایی خالصه کرد ن و مستند نمودن یافته ها -4

 توانایی مطرح نمودن تشخیص افتراقی -5

 درمان بیمار توانایی برنامه ریزي براي -6

 یماران ب5نت هاي  نی براساس قضاوت بالی -7

 
 

                                                 
١ - Empirical method 
٢ - Borderline regression method(BR) 
٣ -Licensure board 
٤ -Medical Council of Canada Qualifying Examination Part II 
٥ -Notes 
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1ویژگی هاي روان سنجی OSCE  
وجوددارد که روایی کامل این آزمون را بطورمطلق مورد سؤال نیزگرچه مقاالتی 

ارزیابی می توان  OSCEبه کمک قرارداده است،اما به طور کلی  می توان گفت که 

   انجام داد. پایا،روا وباروشی استانداردو مستقیم را بطور مهارت هاي بالینی 

 عواملی که موجب کاهش پایایی آزمون به روش

OSCE :می شود  
  کم بودن تعدادایستگاهها یا کم بودن وقت هر ایستگاه. -1

 یتم هایی که قدرت افتراق کمی دارند.آچک لیست ها یا  -2

بیمارانی که قابل اعتماد نباشند یا بیمارنماهایی که یکسان براي تمام آزمون دهندگان  -3

 یفا ننمایند.نقش ا

بدیهی است که آزمون گیرندگانی که نمره دادن آنها براساس مالك هاي عینی نیست. -4

قابل 2باهزینه ي زیاد برگزار شود ولی توافق بین آزمون گیرندگان  OSCEاگرآزمون 

بنابراین همانگونه که قابل پیش بینی قبول نباشد ،این آزمون دیگرعینی نیست.

عینی بودن  .عینی بودن آزمون کافی نیست ي تضمینِاست،صرف وجود چک لیست برا

آزمون آزمون تا حدودزیادي به کیفیت ارزیابی ِخود آزمون گیرنده نیز ارتباط دارد.

 گیرنده خوب  می تواند موجب افزایش پایایی آزمون گردد.

 .مشکالت اجرایی (مانند پرسنل نامنظم و سازمان نیافته یا پرسرو صدابودن اتاق ها) -5

  

 راداشته باشد؟ کنیم تا آزمون روایی الزمچه  
  ون روایی الزم راداشته باشد ،باید پاسخ به سه سؤال زیر مثبت باشد:اینکه آزمبراي 

با برنامه آموزشی  مهم و مرتبط ،یا بیماراستانداردشده بیمارارائه شده توسط آیا مشکالت  -1

  هست؟

 د که قبال آموزش داده شده اند؟آیا در ایستگاهها مهارت هایی مورد آزمون قرار می گیرن -2

 محتواي ایستگاهها را بررسی و مرور کرده اند؟ ،آیا متخصصین -3

 براي  اینکه ارزیابی به گونه معتبري انجام شود ، توصیه می شود که در این آزمون

کمتر باشد ،نمی توان به  10اگرتعدادایستگاهها از  ایستگاه طراحی گردد. 18تا  14،بین

  مام مباحث مهم را پوشش داد.اندازه کافی ت

 مواردي که نباید ازOSCE :استفاده نمود  
 که  مورد ادامه سیرمراقبت از بیمار اندازه گیري مهارت هایا توانایی هاي فرد در -1

  را می طلبد. رانویزیت مکرر بیما

                                                 
١ - Psychometric 
٢  - Inter-rater agreement 



 
 OSCEراهنماي ساده براي برگزاري آزمون به روش 

  ١٠ 

 1ارزیابی مهارت فرد ازنظر توانایی انجام پروسجورهاي تهاجمی براي -2

داده می شود و مجموع نمرات نشان می دهد که  2عملکرد براي براي هر وظیفه یک نمره

 قبول یا رد است.در آزمون ،فرد 

  دادن وزن به نمره ها ازنظر آماري توصیه نمی شود.معموال

 محدودیت هاي آزمونOSCE  :  
 غالبا در ایستگاهها آزمون دهندگان جنبه هاي ایزوله اي از برخورد بالینی با بیمارمورد آزمون

  می گیرند.   راقر

OSCE  بر چک لیست هاي اختصاصی براي هر وظیفه مبتنی است ،که تمایل دارد برروي کامل

  .3کامل بودن به آن صورت ،کمتر کاربردداردي فرد،بودن تاکیدنماید،درحالی که باافزایش تجربه 

مشکل بیمار را  مانع از آن می شود که بیمارنما بتواند هر نوع ها ، محدودیت در بازي کردن  نقش

   ایفا نماید.به صورت نقش  که الزم باشد ،

 امکانات اجرایی و عملی بودنOSCE  
 OSCE اندازه براي 

مهارت هاي  گیري 

خاص بسیار  بالینی 

است  اما  سودمند 

آن دشوار  برگزاري 

OSCE  تنها در است. 

ازنظر اقتصادي  صورتی 

صرفه است که  مقرون به 

زیادي داوطلب   دتعدا

رتبه مورد م در یک 

ود که ش برگزار       میدر مراکزپزشکی سرپایی  OSCEآزمون قرار گیرند.در اکثر موارد 

جداگانه   د.براي هرایستگاه باید اتاق جداگانه  یا پارتیشننمجهز به دوربین مداربسته می باش

 مشاهده و پایش ایستگاههاي آزمون را ازطریق تلویزیون هاي 2شکل  اي را در نظر گرفت .

(دررشته زنان)  OSCE مداربسته نازاتاق دیگري درجریان یک آزمون به سبک 

  نشان می دهد. راازدانشجویان پزشکی 

  

  

  

  

                                                 
١  - Invasive procedures 
٢ -Performance 
چك لیست ها برخي ازشاید بتوان گفت كه براي افرادخیلي باجتربه ، ممكن است  - ٣

گرا به نظر برسدو نتواند تفاوت در سطوح باالتر مهارت – جزئیات حالت برخورِد
خوبي نشان دهد.را به   
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  2شکل 

نیزگزارش   e-OSCEبه صورت الکترونیک و تحت عنوان     OSCEدرمقاالت برگزاري 

  شده است.

نیاز به تامین منابع مالی و نیز  OSCEبرگزاري آزمون  ،در مورد اکثر برنامه هاي دستیاري

  یک تیم مجرب دارد .
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  نخستین گام:

`  

چه چیزي را می آن است که مشخص نماییم  OSCEنخستین گام در برگزاري آزمون 

  آزمون قراردهیم؟ خواهیم مورد

براي آزمودن تمام جنبه هاي مهارت هاي بالینی مناسب نیست :به عنوان  OSCEباید بخاطرسپرد که 

ل بهترین راه براي  بررسی بعددانش آزمون دهندگان ،فرمت هاي کتبی می باشد،در حالی که مثا

 1سایر جنبه هاي رفتار حرفه اي مانند توانایی کارگروهی در ارزیابی هاي انجام شده در محل کار

 قابل بررسی هستند.

2تعیین طرح کلی محتواي آزمون  

راساس اهداف یادگیري و متناسب با سطح مواردي که موردآزمون قرار می گیرد ،باید ب

 آموزشی 

آزمون دهندگان باشد.منطقی است تنها مواردي مورد آزمون قرار گیرند که قبال به آزمون 

دهندگان ،آموزش داده شده است. همچنین باید عملی بودنِ آزمودنِ یک وظیفه خاص رانیزدرنظر 

هاي معاینه فیزیکی  استفاده نمود ،درحالی  داشت.بیماران واقعی را می توان براي  آزمودن مهارت

  که براي آزمودن مهارت هاي ا رتباطی بیمارنماها مناسب ترهستند.

  

  

 
 

  

    

  

  

                                                 
١ -Work-place  
٢ - The contents blueprinting 

 History Explanation Examination Procedure 

CVS Chest pain Discharge drugs Cardiac BP 

RS Haemoptysis Smoking Resp Peak flow 

GIS Abdo pain Gastroscopy Abdo PR 

Repro Amenorrhoea Abnormal smear Cervical smear  

NS Headache  Eyes Ophthalmoscopy 

MS Backache  Hip  

Generic Pre-op assess 
Consent for post 

mortem 
 

IV cannulation Blood 
transfusion reaction 

یك آزمون عیين  طرح كلي آزمون براي
 ساختاردار تلفیق یافته ایي

 )Integrated final examination( 
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  گام دوم :     

  

نوشتن ایستگاهها  

ها راازمدت هاپیش از برگزاري آزمون نوشت تا فرصت براي مرور و بررسی آنها باید ایستگاه

وجودداشته باشد.گاهی ایستگاههایی که درهنگام نوشتن بسیار خوب به نظر می رسیده اند، درهنگام 

  مروردوباره ،غیر قابل اجرا بودن و غیرعملی بودن آنها آشکار می شود.

راي آزمون گیرنده ، آزمون شونده . بیمار یابیمارنما و وسایل در غالب ایستگاهها بایدفضاي کافی ب

پزشکی وجودداشته باشد.در ایستگاههاي که تفسیر داده ها یا تصاویر صورت می گیرد،نیاز به وجود 

فضاي کمتري می باشد:زیرا نیاز به وجود آزمون گیرنده و یا بیمار دراین ایستگاهها نیست. شماره 

آنقدر ساده و منطقی صورت گیرد که حتی عصبی ترین آزمون دهنده نیز گذاري ایستگاهها باید 

  بتواند به راحتی مسیر را پیداکند.

 هفت نکته در طراحی ایستگاههايOSCE : 

  این هفت نکته در مورد هریک از ایستگاهها باید وجوداشته باشد:

ستگاه)،به گونه نوشتن و نصب دستورات واضح براي  داوطلبان برروي در ورودي هر اتاق(ای -1

 اي داوطلبان را دقیقا ازآنچه باید در آن ایستگاه  انجام دهند ،آگاه نماید.

نوشتن  دستورات و توضیحات واضح براي آزمون کنندگان در مورد هرایستگاه:این کار  -2

آزمون کنندگان کمک می کند که از نقش  و و ظایفی راکه باید در هرایستگا ه ایفا  به

 ند.نمایند،آگاهی یاب

 تهیه فهرست تجهیزاتی که براي هرایستگاه الزم است. -3

تعیین اینکه آیا این ایستگاه نیاز به بیمار واقعی دارد یا بیمارنما(دراین صورت جزئیات آن  -4

 شامل سن ،جنس و نژاد  باید ذکرشود).

 تهیه و نگارش سناریویی را که بیمارنما باید اجراکند(اگر قرار است نقشی را اجراکند). -5

ظیم برنامه هرایستگاه:این برنامه  باید شامل تمام جوانب مهم مهارتی که  مورد آزمون قرار تن -6

 می گیرد ،شود.

  تعیین مدت زمان هر ایستگاه . -7
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 سناریو : -١
ساله ، كه با شكایت  ٤٨خامن اكرم جوان، -٢

 كمردرد نزد مشا مراجعه منوده است.
 :هندهوظایف آزمون د -٢

 یك شرح حال هدفمند بگريد.-١               
یك معاینه فیزیكي مناسب و مرتبط  -٢               

 با شكایت بیماراجنام دهد
(معاینه ركتال ،معاینه لگن  یا دستگاه تناسلي یا 

 معاینه پستان ها دربیمار خامن اجنام ندهید).
بابیماردرباره ي تشخیص اولیه خود و برنامه -٣  

 اي كه براي اقدامات تشخیصي دارید ،صحبت منایید.
پس از ترك اتاق ،فرم ارزیابي را كه در  -٤        

 .خارج از اتاق است ،تكمیل منایید
 دقیقه٣٠زمان براي این ایستگاه: -٣
 

  

 

 ، درمثايل از اطالعاتي كه باید برروي در
 هر ایستگاه نصب شود.
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 عیين ساختارداردرحال اجنام� : ِتیپیك یك آزمون
ویان به صورت چرخشي ایستگاه هاي خمتلف را كه به صورت دانشج

 قرار )circuit(مداري
 گرفته اند،سپري مي كنند. 

 در یك طبقه  OSCE مثايل از چیدمان ایستگاهها ي
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 عیين ساختارداردرحال اجنام� : ِتیپیك یك آزمون
دانشجویان به صورت چرخشي ایستگاه هاي خمتلف را كه به صورت 

 قرار )circuit(مداري
 گرفته اند،سپري مي كنند. 

 در یك طبقه  OSCE مثايل از چیدمان ایستگاهها ي
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رشته  در مثايل دیگرازچیدمان ایستگاهها در یك امتحان
 كودكان
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  گام سوم:

  انجام هماهنگی هاي کاربردي  

  

دریک زمان برقرار باشد.بهتراست 1دایستگاهها و داوطلبان ،ممکن است بیش ازیک مداربرحسب تعدا

هرایستگاه در یک اتاق مجزا باشد (زیرادراین صورت صدا کمتر خواهد بود و جنبه خصوصی بودن 

بیماران بیشتر مراعات می شود).به عنوان مثال می توان آزمون را در دپارتمان بیماران سرپایی 

ود،اما در صورت الزام می توان از سالن هاي بزرگ که ایستگاهها توسط پارتیشن هاي برگزار نم

جاذب صدا ازیکدیگرمجزا شده اند،نیز استفاده نمود.محل ها را باید ازمدت ها قبل براي آزمون 

، اتاق هایی باشد تا دانشجویان در آنجا گرد هم   OSCEرزرو نمود. بهتراست درمجاور مدارهاي 

بت نام آزمون شوندگان در آن جاانجام و توضیحات الزم براي آنها داده شود.ممکن است آیند و ث

نیاز به تامین اتاق هایی براي بیماران نیز باشد تاآنها بتوانند در فواصل آزمو ن هادر آن محل ها  

  استراحت نمایند.

  دعوت ازاستادان 

ل اطالع داده شود .بهتر است لیستی از الزم است که به کلینیسین هاي پرمشغله وسایراستادان ازقب

تاریخ هاو زمان ها براي آنها ارسال گردد تا آنها بتوانند بگویند که در کدام تاریخ و زمان می توانند 

  حضورداشته باشند.

  آماده سازي بیمارنماها(بیماران استانداردشده )

گرها را ثبت نمود و براي هنگامی که طرح کلی آزمون تعیین شد ، باید فهرست بیمارنماها وبازی

  موعد مقرر با آنها قرارداد بست.

  شماره دهی به ایستگاهها

باید هر ایستگاه شماره داشته باشد تا مانع از بروز سر در گمی در هنگام تصحیح اوراق ،تجهیزات و 

  افرادگردد.

ایستگاه دقیقه یک  40معموال به ازاي هر باید ایستگاههایی را براي استراحت در نظر گرفت .

  استراحت در نظر گرفته می شود.

  تهیه فهرست تجهیزات

تهیه فهرست تجهیزات ازجمله کارهاي الزمی است که بایدانجام شود. روز قبل از برگزاري آزمون 

  از ایستگاهها بازدید کنید و مطمئن شوید که تمام تجهیزات درست کار می کنند.

  تولید و آماده سازي اوراق امتحانی

لبان را محاسبه نمایید و به تعدادي بیش از این تعدا دبرگه آماده نمایید.وقت کافی براي تعدادداوط

مرور برگه ها قبل از تکثیر اختصاص دهیداگر تعدادداوطلبان زیاداست از برگه هایی استفاده نمایید 

که امکان اسکن کردن آنها وجودداشته باشد.اگر عالمت گذاري برگه ها بادست صورت می گیرد 

  باید اطمینان حاصل نماییدکه وارد کردن عالمت ها درست صورت گرفته است.

  

                                                 
١ -Circuit 
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  همکاري با پرسنل مرکز مهارت هاي بالینی

اگرشما مرکز مهارت هاي بالینی دارید ،بسیارمهم است که پرسنل آنها را هم در برنامه ریزي مشارکت 

دمان الزم براي آن ها  و شماره دهید.در هرحال طراحی و برنامه ریزي براي مدارایستگاهها و چی

 گذاري آنها از اهمیت بسیاري برخوردار است.

 

  

 درروز امتحانOSCE :  

  نشانه ها

این بسیاراهمیت داردکه بانصب عالئم محل اتاق هاي آزمون دهندگان ،بیماران و محل آزمون 

درا به آسانی پیدا مشخص باشد،به این ترتیب افرادي که با محیط آشنا نیستند ، می توانند راه خو

  کنند.

تمام ایستگاهها را باید با شماره هاي بزرگ، عالمت گذاري و مشخص نمود تا داوطلبان بتوانند به 

  راحتی مدارایستگاهها را دنبال کنند.

  زمان

یک ساعت به کارگیري ایده آل آن است از یک برنامه الکترونیک براي تعیین زمان استفاده شوداما

زنگ بلند دستی نیز قابل قبول است .این نکته اهمیت دارد که تمام داوطلبان و یک 1زمان گیري 

آزمون گیرندگان به خوبی صداي زنگ را بشنوند تا بتوانند به سرعت با صداي زنگ ،به ایستگاه  و

  بعدي بروند.

  2کمک کننده ها یا مارشال ها

د بستگی به وجود یک به به خوبی برگزار شو OSCEیک بخش بسیار حیاتی براي  اینکه امتحان 

اصطالح ارتش کوچکی ازافرادکمک کننده درجلسه دارد .وظایف این افراد این است که داوطلبان 

و بیماران ها را راهنمایی کنند و اطمینان حاصل نمایند که هرکس در  3،آزمون گیرندگان ،بیمارنماها

درگیر در جریان امتحان نیز می جاي درست خود قراردارد.این شامل مراقبت از آسایش کلیه افراد ِ

  شود.

  توزیع نوشیدنی و خورکی

امتحان گرفتن ، نقش بازي کردن ،مورد امتحان قرار گرفتن و کمک کردن در طول برگزاري 

OSCE  

می تواند خسته کننده باشد و گاهی اوقات کاري تنش زا می باشد.حداقل کاري که می توان انجام 

استراحت براي آزمون دهندگان آب در اختیارشان قرارداد،براي  داد این است که در ایستگاه هاي

سایر پرسنل نیز نوشیدنی فراهم نمود و براي افرادي که درتمام روز هستند (چه براي کمک کردن و 

  چه به عنوان  آزمون دهنده)  ،نهار فراهم کرد.

  توضیحات اولیه

                                                 
١  - Stop watch 
٢- Marshal 
٣ -Simulated patients(SPs) 
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اوطلبان را در اتاقی گرد هم آورید دادن توضیحات الزم براي داوطلبان کمک کننده است. تمام د

  برنامه کاري در آن روزرا به ایشان  بدهید. و ضمن ثبت نام از آنها ،توضیحات الزم در باره ي

حتی اگر قبال هم آموزش دیده (بیان توضیحات الزم  براي آزمون گیرندگان نیز مهم است 

ست موبایل هاي خودراخاموش کنند ، باید به آزمون گیرندگان مجددا یاد آور شد که الزم ا. )باشند

باره ي اینکه چگونه برگه ها ي نمره را عالمت گذاري کنند و در هر ایستگاه چه     ضروري است در

  کاري انجام دهند، براي ایشان شرح داده شود.

  

) پس از برگزاري امتحانOSCE:( 

 1جمع آوري برگه هاي عالمت گذاري شده

اهمیت دارد زیرا گم کردن حتی  یک برگه میتواند مشکالت زیادي  جمع آوري دقیق برگه ها بسیار

  را درنمره داوطلب ایجاد نماید.

همچنین اهمیت دارد که برگه ها از نظر کامل پرشدن توسط آزمون گیرنده چک شوند .باید از 

آزمون گیرندگان درخواست شود که قبل از ترك جلسه ها برگه ها را کنترل نموده و از تکمیل 

  مل برگه ها اطمینان حاصل نمایند.کا

  مراقبت از بیماران و بیمارنماها

باید اطمینان حاصل نمود که سرویسی جهت رساندن بیماران به منزلشان فراهم شده است.پرداخت 

به موقع ِ حق الزحمه ي بیمارنماها موجب می شود که آنها ترغیب به مشارکت در دفعات آینده 

  گردند.

  رنامه هاي تشکّ

ر و قدردانی براي بیماران ،آزمون گیرندگان وکمک کننده ها ارسال شود نامه هاي تشکّ اگر

  ،احتمال همکاري این افراد در آینده بیشتر خواهد بود.

  بیمارنماها

بهتراست که ازبیمارنماهاي خوب آموزش دیده براي ایستگاهها ي مهارت هاي ارتباطی استفاده شود 

  ی برخوردارباشد.تا عملکرد آنها از کیفیت ثابت

برحسب منطقه می توان یک بانک اطالعاتی از بازیگران درست نمود .بهتراست براي سنجش مهارت 

هاي ارتباطی ،از افراد با سن و نژاد و جنس هاي متفاوت استفاده نمود.آموزش دادن بیمارنماها 

شد ،تمام آزمون موجب افزایش پایایی آزمون می شود ،زیرا وقتی عملکرد بیمارنماها یکسان با

دهندگان در معرض یک چالشِ مشابه قرار می گیرند.سناریوي بیمارنماها باید ازقبل آماده باشد و در 

حضور یک استاد مهارت هاي ارتباطی نقش خودرا به صورت آزمایشی ایفا نمایند تا اگرایرادي هست 

  آن را اصالح نمایند .

ده از اهمیت بسیاري در برگزاري درواقع استخدام و آموزش بیمارهاي استانداردش

OSCEساعتی ، 2003برخورداراست.در آمریکادر سال دالر، به بیمارهاي استاندارد شده 15حدود

  پرداخت می شد.حق الزحمه 

  آزمون گیرندگان
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نیاز به تعدادزیادي آزمون گیرنده دارد.این نکته هم می تواند به عنوان یک مزیت  OSCEبرگزاري

ضعف مطرح شود.نقطه مثبت آن این است که ارزیابی و آزمون توسط کلینیسین و هم به عنوان یک 

ها صورت می گیرد، اما نقطه ضعف آن در این جااست که تعدادزیاد آزمون گیرندگان موجب 

  کاهش عدالت و پایایی آزمون می شود.
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  آموزش آزمون گیرندگان

ست که ارزش سرمایه گذاري را طبق تجارب به دست آمده ،آموزش آزمون گیرندگان از نکاتی ا

  کامال

د ارد. می توان جلسات آموزشی نیم روزه برگزار نمود.برنامه این جلسات با برقراري ِتعامل بسیار بین 

افراد اجرا می شود ود رطی این جلسات  به تجارب کلینیسین هاي مجرب که به این جلسه می آیند 

  ی موارد زیر مورد بحث قرار می گیرد:بسیار ارزش گذاشته می شود.در این جلسات آموزش

  

  اصولOSCE 

  نقش آزمون گیرندگان(یعنی نباید هیچ گونه آموزشی در هنگام آزمون به ازمون دهندگان

را  1بدهند،نباید هیچ گونه صحبت راهنمایی کننده بیان کنند، نباید فرم عالمت گذاري

 هند).تغییر دهند،هیچ گونه تداخل با نقش بیمارنما نبایدانجام د

  عالمت گذاري ایستگاههاي فیلمبرداري شده ،در این جلسات مروري برعالمت گذاري هاي

انجام شده صورت می گیرد و از آزمون گیرندگان درخواست می شود تا درباره ي عالمت 

آموزشی بیش از سایر بخش ها مورد  هاي اختصاص داده شده ،بیندیشند.این بخش ازجلسه

ر واقع دراین بخش مروري برنمره گذاري هاي انجام شده استقبال قرار می گیرد(د

 درآزمون هاي قبلی می کنند).

 که در طی آن اعضاي گروه  نقش داوطلب ،آزمون  "ایستگاههاي زنده "عالمت گذاري در

گیرنده و بیمارنما را ایفا می کنند .انجام این تمرین سبب می شود تا آزمون گیرندگان 

تا چه اندازه می تواند براي داوطلب استرس زاباشدوچقدر این آزمون متوجه شوند که 

 .دشواراست یک بیمارنماي خوب،ایفاي نقش به عنوان 

  به کار می رود.هرچقدر که آزمون گیرندگان متوجه  "تعیین استانداردها"روشی که براي

نقش حیاتی خود در این فرآیند شوند ،احتمال اینکه این کاررا به گونه اي درست انجام 

 دهند بیشتر است.

 : خصوصیات بیماران 

و ممکن خسته می شوند  گرفتن توسط آزمون دهندگان‘شرح حال دفعات مکررِطی ِبیماران د ر

گویند،  ، همچنین ممکن است بیماران در طول زمان عالئم و نشانه است شرح حال ِیکسانی را ن

پیداکنند  یا  به مرورزمان آن  هاي جدیدي غیر از آن چه به آنها گفته شده یاقبال داشته اند ،

یافته هاي بالینی قبلی خود را ازدست بدهند . بااین وجود استفاده از بیماران واقعی درآزمون 

OSCE  آن است که از  می شود.ایده آل  این آزمون 2موجب افزایش چشمگیردرروایی

راي هرنشانه مزمن که بیماران واقعی براي شناسایی نشانه هاي شایع مزمن بالینی استفاده شود.ب

مورد ارزیابی صورت می گیرد شما به چندبیمارنیاز داریدو حتی درمورد اجتماعی ترین بیمار نیز 

آزمون شونده را 10نمی توان انتظار داشت که تحمل مورد معاینه قرار گرفتن توسط بیش از 

براي استراحت  داشته باشد.ایده آل آن است که بیماران تعویض شوند تا به آنها فرصت کافی

  داده شود.

                                                 
١- Marking 
٢  - Validity 
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ذکرچند تجربه  
  پیش آمده که آزمون گیرنده هابه موقع حضورپیدانکرده اند :براي پیشگیري از این اتفاق

باید هفته قبل از برگزاري آزمون یک نامه یادآوري براي آنها فرستاد و وهمچنین آزمون 

 گیرنده رزرونیز داشت.

 ون حضورپیدانکرده : براي پیشگیري از وقوع این پیش پیش آمده که بیمارنما در جلسه آزم

 آمد باید بیمارنما به صورت رزرو نیز داشت.

  پیش آمده که بیماران روز آزمون برخالف قرار قبلی نیامده اند:براي پیشگیري از وقوع این

مسئله باید باید روز قبل تلفنی به آنها یادآوري نمود ،براي آنها تاکسی گرفت و براي             

تعدا دبیشتري از بیماران برنامه ریزي نمود تادرصورتی که مشکلی براي یکی از آنها پیش 

 آمد ،در سیر آزمون اختاللی ایجادنشود.

  پیش آمده است که سیستم گرمایشی محل برگزاري آزمون دچار اختالل شده است : براي

 پیشگیري از بروزاین  مشکل باید گرم کننده هاي متحرك در دسترس داشت.

  پیش آمده که گرما در محل برگزاري آزمون کالفه کننده بوده است:باید ازقبل در محل

 که هاي متحرك درنظر گرفت.پن

  پیش آمده که درهنگام آزمون برخی از وسایل معاینه کار نمی کردند :براي پیشگیري از

بروز این مشکل روز قبل از برگزاري آزمون تمام وسایل معاینه را چک کنید و اطمینان 

 حاصل نمایید که تمام وسایل درست کارمی کنند.وسایل معاینه اضافی در دسترس داشته

 باشید .

 پیش آمده که بیماران در هنگام آزمون بدحال شده اند :بنابراین الزم است که تعدادي

  پرستارو پزشک براي ارائه خدمات الزم دراین گونه موارددر جلسه حضورداشته باشند.

 پیش آمده که داوطلب در جلسه آزمون بدحال شده است:در این گونه موارد،فورا اورابه

تا بهبود یابد .اگر فقط یک منتقل نمایید ی که  می تواند بنشیند یا دراز بکشد، نزدیک ترین جای

ایستگاه را ازدست د اده است ،می توان در خاتمه آزمون از بیمارنما درخواست نمود تا براي وي 

  دوباره آن را اجرا نماید .

  نتیجه

برنامه ،نیاز به   OSCEوشازبحث هاي فوق الذکراین نتیجه را می گیریم که برگزاري آزمون به ر

  سرمایه گذاري  مالی و زمانی دارد .ریزي دقیق و نیز
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هـــمـــضمی  
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  1برگه عالمت گذاري توسط آزمون کننده

  "اسکیزوفرنی به همراه بیماردرباره ي بیماريِ  توضیح"

  عنوان ایستگاه:......................................

  گاه :.......................................شماره ایست

  شماره داوطلب:....................................

  نام داوطلب :.........................................

  شماره آزمون کننده :.............................................

  تعیین شده یکی از مستطیل ها را عالمت بزنید: آزمون کننده گرامی لطفا براي هر یک از اهداف

  موضوع آزمون:

داوطلب توانایی اش را در برقراري ارتباط با یکی از وابستگان بیمار دچار اسکیزو فرنی درجهت 

توضیح اتیولوژي ،ماهیت ،عالمت ها و نشانه ها ي اسکیزوفرنی ،درمان دارویی و درمان روانی 

همراه بیمار متوجه شود و ضمن دادن اطالعات دقیق و واقعی ، منجربه  گونه اي که      اجتماعی به 

  ایجادامید درآنهاگردد.

  

 
 

Communication                                                             
 

Nature and characteristic features of 
Schizophrenia                                                 .               

   

Causal explanation                                                          
 

Treatments and side-effects                                              
 

Outcome……………………………………   .              

  

Issues of risk……………………………………              
 

Global rating……………………………………              
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  ازناظرین آزمون OSCEمثالی ازیک فرم نظزسنجی در مورد 

  انجام شده درمورد بیماران تعیین شده به خوبی انجام شده بود.1نمونه گیري  -1

  

  مال مخالفمکا  مخالفم  تاحدودي موافقم  موافقم  کامال موافقم

          

  بیمارنماها بطور طبیعی و قابل باورکردن نقش خودرا ایفا می کردند. -2

  کامال مخالفم  مخالفم  تاحدودي موافقم  موافقم  کامال موافقم

          

  موقعیت هاي بالینی فراهم شده ،طبیعی به نظر می رسید. -3

  کامال مخالفم  مخالفم  تاحدودي موافقم  موافقم  کامال موافقم

          

  

  آسان بود.2چک کردن فهرست موارد  -4

  کامال مخالفم  مخالفم  تاحدودي موافقم  موافقم  کامال موافقم

          

  آزمون به خوبی سازمان دهی شده بود. -5

  کامال مخالفم  مخالفم  تاحدودي موافقم  موافقم  کامال موافقم

          

  مدت زمان براي هرایستگاه کافی بود. -6

  کامال مخالفم  مخالفم  قمتاحدودي مواف  موافقم  کامال موافقم

          

  

  ازآزمون دهندگان    OSCEمثالی ازیک فرم نظزسنجی در مورد 

 توضیحاتی که قبل از آزمون داده شد، مفید بود. -1

  کامال مخالفم  مخالفم  تاحدودي موافقم  موافقم  کامال موافقم

          

  ده بود.انجام شده درمورد بیماران تعیین شده به خوبی انجام ش3نمونه گیري -2

  کامال مخالفم  مخالفم  تاحدودي موافقم  موافقم  کامال موافقم

          

  بیمارنماها بطور طبیعی و قابل باورکردن نقش خودرا ایفا می کردند.-3

  کامال مخالفم  مخالفم  تاحدودي موافقم  موافقم  کامال موافقم

          

  

                                                 
١ -Sampling  
٢-List of items  
٣ -Sampling  
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  تداخالتی که ناظرین انجام می دادند ،بجا و مناسب بود. -4

  کامال مخالفم  مخالفم  تاحدودي موافقم  موافقم  امال موافقمک

          

  زمان کافی براي جابجاشدن از یک ایستگاه به ایستگاه دیگردر نظر گرفته شده بود. -5

  کامال مخالفم  مخالفم  تاحدودي موافقم  موافقم  کامال موافقم

          

  بود. 1این روش ارزیابی برا ي من لذت بخش -6

  کامال مخالفم  مخالفم  تاحدودي موافقم  موافقم  کامال موافقم

          

  

  

  

  

  مثالی ازیک فرم که توسط بیمار یا بیمارنما در موردآزمون شونده عالمت گذاري می شود:

  

  لطفا پزشک خودرا از نظرموارد زیر ارزیابی نمایید.

اینکه دربرخی عالی است . اگر ارتباط شما براي   5ضعیف و  1همانگونه که در ذیل ذکرشده است ،

را انتخاب نمایید تا نشان دهید که قادر به #از زمینه ها ارزیابی نمایید ،به مدت کافی نبوده است 

  ارزیابی نیستید .

                                                 
١ -Enjoyable  
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  مقیاس اندازه گیري 

قادر به ارزیابی نیستم یا در 

  این مورد صدق نمی کند.
  ضعیف  نسبتا خوب  خوب  بسیار خوب  عالی

#  5  4  3  2  1  

  

  ه نظر موارد زیر چگونه است؟این دکتر از نقط

  

قادر به ارزیابی 

نیستم یا در این 

مورد صدق نمی 

  کند.

  ضعیف  نسبتا خوب  خوب  بسیار خوب  عالی

 به شما همه موارد را گفت ، -1

 صریح بود ، اطالعاتی را راستگو بود ،

، از شما  که الزم بود شما بدانید

  پنهان نکرد.

            

 کرد ،با شما از موضع مساوي صحبت 

هرگز باشما از موضع باالتر یا مثل 

  اینکه کودك هستید صحبت ننمود.

            

اجازه داد تا شرح حال خود به شما 

ه دقت به شما گوش می رابگویید ،ب

پرسید  می سؤاالتی که  کرد

در حالی که  اندیشمندانه و بجابود ،

را  می کردید صحبت شماصحبت 

  قطع نمی کرد.

            

شما به عنوان یک توجه کافی به 

انسان داشت و ابراز کسالت از 

صحبت هاي شما نمی کرد و به 

  صحبت هاي شما توجه کافی داشت.

            

قبل از اینکه اقدام به معاینه فیزیکی 

نماید ،به شما اطالع داد و شرح داد 

که چه می خواهد بکند و یافته 

  هایش را به شما گفت.

            

ن با درمانی ممکدر مورد راههاي 

شما صحبت نمود ،نظر شماراپرسید 

،راهها را براي شما گفت و ازشما 

خواست تا تصمیم گیري وانتخاب 

نمایید که چه بکنید ،قبل از اینکه 

  نظر شماراپرسید. بگوید چه کار بکنید

            

شما راتشویق به پرسیدن سوال نمود 

،پاسخهاي روشن به سواالت شماداد 

ال هاي ،هرگز از پاسخ دادن به سو

 شما طفره نرفت  یا براي شما

  سخنرانی نکرد.
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مثايل از طرح و برنامه كلي در 
 OSCEیك آزمون به روش 

Blueprint for sleep OSCE  
 

براي شما آنچه را الزم است از 

بیماري تان بدانید شرح داد ،اینکه 

چگونه و چرا اتفاق افتاده و اینکه 

اکنون باید انتظار چه چیزي را داشته 

  باشید.

            

در هنگام توضیح دادن در باره ي 

نمود  بیماري شمااز کلماتی استفاده

جا  و هر می فهمیدید را آنهاکه شما 

  الزم بود توضیح بیشتر  می داد.

            

آیا بار دیگر مایلید نزد این دکتر 

  مراجعه نمایید؟

  خیر  بلی 

  اگر خیر لطفا دلیل آن را بنویسید:

  

 
 
 
 
 

  

 
 

   

 
 
 

  چه چیزي مورد ارزیابی قرار می گیرد؟-1

ت از شرح حال در جهت تشخیص افتراقی خرخرکردن توانایی دانشجو در گردآوري اطالعا 

  خوش خیم در حین خواب از آپنه انسدادي هنگام خواب    

  یک بیمار بالغ مرد و همسرش:1 محرك -1

:ایستگاه بیمار .عملکردآزمون دهنده  مشاهده می شود وبااستفاده از یک چک نوع ایستگاه -2

 لیست ثبت می گردد.

ی شود که این بیمار را که باشکایت اولیه خرخرکردن :ازآزمون دهنده درخواست مسناریو -3

به پزشک مراقبت هاي اولیه خود مراجعه نموده است را ارزیابی نماید.خود بیمار چندان 

توجهی به خرخرکردن خودندارد ولی این مسئله براي همسرش خیلی مهم است.از آزمو ن 

بیمار به منظورارزایابی دهنده درخواست می شود تا شرح حال مناسبی در باره ي خواب 

خرخرکردن وي بگیردوسپس یافته هاي خودرا براي بیمار و همراهش شرح دهدو شواهد 

 به نفع آنچه بیان می کند را ذکر نماید.نیاز به انجام معاینه فیزیکی وجودندارد.

 دستورالعمل براي آزمون دهنده : -4

                                                 
١- Stimulus 
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میت نزد شما آمده اند.آقاي آقاي اسمیت با همسرش به دلیل شکایت از خرخر کردن آقاي اس

 ساله است و سابقه بیماري مهمی رادرشرح حال نمی دهد. 45اسمیت 

 عالئم حیاتی وي عبارتنداز:

= پوند185وزن 

= فشارخونmmHg 110/185  

سانتی متر180=قد  

  یک شرح حال مناسب در باره ي وضعیت خواب وي بگیرید. -1

اهد مربوطه براي آنها ،به عالوه توصیه یافته هاي حاصل ازارزیابی خودرا به همراه شو -2

 هایتان براي بیمار را براي وي و همسرش شرح دهید 

  معاینه فیزیکی انجام ندهید.

  دستورالعمل براي آزمون کننده -5

     هدف از این ایستگاه آن است که توانایی آزمون دهنده را در تشخیص افتراقی خرخرکردن

براساس شرح حال بیمار بدهدو متوجه شود که فشار  خوش خیم و آپنه انسدادي هنگام خواب  

خون بیمار به دلیل آپنه انسدادي هنگام خواب است. باستفاده از چک لیست ،عملکرد آزمون 

دهنده راثبت نمایید.از آزمون دهنده بپرسید که محتمل ترین تشخیص کدام است و دالیل وي 

 براي آن چیست؟

 

  

  چک لیست عملکرد: -الف 

  اب:شرح حال خو

  

:از بیمار درباره ي موارد زیر می پرسد  

  در هنگام کار،خوابتان  می رود؟ -1

 در هنگام رانندگی خوابتان می برد؟ -2

 غالبا در طول شب بیدار می شوید؟ -3

 درشب براي ادرار کردن بیدار می شوید؟ -4

 به دلیل خستگی ناچار به ترك فعالیتی شده اید؟ -5

 ؟شرح حال فامیلی اختالالت خواب دارید -6

همسر بیمار درباره ي موارد زیر می پرسد: از  

 ؟آیا همسرتان خرخرمی کند-7

 آیا تاکنون مشاهده کرده اید که دچار آپنه (تنفس عمیق )شود؟-8

 مجبورشدید به دلیل بلندبودن صداي خرخراتاق خودرا عوض کنید؟-8

 در طول روز خواب آلودگی دارد؟-10

 ؟ستاثر الکل برروي خرخرکردن همسرش چگونه ا-11

 

.محتمل ترین تشخیص را بیان می کند  

  علت شکایت بیمار...... ... است.-12
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  شواهد به نفع آن را شناسایی می کند:

  وجود هیپرتانسیون در سابقه بیمار-13

  خرخرکردن-14

  آپنه انسدادي-15

  خواب آلودگی بیش ازحد درهنگام روز -16

توصیه ها به بیمار  

  (مطالعات خواب)انجام دهد.   CPAPهمراه با تیتراسیون   1پلی سومنوگرافی در طول شب -17

  در هنگام رانندگی احتیاط نماید. -18

  ازمصرف الکل و سایر داروهاي خواب آورخودداري کند.-19

  ارتباط بابیمار و همسرش -ب

  خودش را به گونه مناسبی معرفی نمود. -20

  بابیمار ارتباط برقرار کرد.-21

  (گفتاري)برقرار نمود.باهمسربیمار ارتباط -22

  تماس چشمی داشت. -23

  از کالم عادي در هنگام صحبت کردن بابیمار و همسرش استفاده نمود.-24

  ویزیت را به گونه اي مناسب پایان داد. -25

 برگه اطالعات در باره ي آپنه انسدادي هنگام خواب(آزمون دهنده می بایست این نکات را براي

ت به بیماري اش آگاهی یابد). در اینجا براي رعایت اختصار، متن بیمار شرح دهد تا وي نسب

  ذکرشده درمقاله ترجمه نشده است.

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

..............................................  

  

  دستورالعمل براي بیمار -6

هنگام خواب دارید.این ساله هستید که سابقه طوالنی خرخرکردن در 45شما یک آقاي 

 خرخرکردن براي خود شما چندان مهم نیست ،ولی بریا همسرتان بسیار اهمیت دارد . 

 اگر آزمون شونده این سؤال ها را ازشماپرسید ،شما پاسخ مثبت دهید:

آیا در طول روز خیلی خواب آلود هستید؟ 

برد؟ آیا تقریبا هرروز درهنگام کار یا کار با کامپیوتر خوابتان می  

 آیا تاحاال چندین با ر درهنگام رانندگی ازمحل کار به سوي خانه در ماشین خوابتان برده

  ؟است

بار ازخواب بیدارمی شوید.غالبا یک طعم اسیدي در دهان خود حس  3تا2در اکثرشب ها شما

میکنید. شما معموالوقتی بیدارمی شوید، به دستشویی می روید.همیشه فکرمی کنید که بیدار 

  دید تا ادرار نمایید،گرچه شما هیچ مشکل ادراري دیگري ندارید.ش

  بدلیل خستگی ،بازي گلف و سایر فعالیت هاي مورد عالقه خودراکنارگذاشتید.

                                                 
١  - Overnight polysomnography 
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برادر شما هم شب ها خرخرمی کند و ار یک دستگاهی براي نفس کشیدن در هنگام شب 

ند ،احساس بهبودي چشمگیري می استفاده می کند و از زمانی که از این دستگاه استفاده می ک

  نماید.

  دستورالعمل براي همسربیمار -7

سال است که ازخرخرکردن همسر خود ناراحت هستید،ولی در دوسال اخیر این 10براي مدت 

  مسئله تشدید یافته است.وقتی از سرکار به منزل برمی گردد،می نشیند و بالفاصله خوابش می برد.

خرخرکردن همسر خود را شرح دهید ،بگویید  چگونگیاگرآزمون دهنده  ازشما پرسیدکه 

شوید دراتاق رآنقدر بلند است که ازپشت دربسته شنیده می شودو باعث شده تا شما مجبو

 1دیگري بخوابید.اپیزودهاي خرخر وي وقتی آغازمی شود که به نظر می آید وي نفس عمیق

سیار بی قراراست ،به ویژه وردن هوادر طول خواب می کشد. در هنگام خواب ،بآ براي بدست

  اگر در شب الکل مصرف کرده باشد ،حالت خرخرو نفس عمیق کشیدن وي بدتر است.

                            خواب آلودگی وي در طول روز(اینکه بالفاصله پس از رسیدن از سرکار به خواب 

ش در هنگام خواب می رود)،شمارانگران کرده است.به نظر می رسد که اهمیت مشکل تنفسی ا

 را دست کم می گیرد. پس از هفته ها اصرار راضی شده تانزد پزشک مراجعه نماید.

 

  

  آزمون : بازخوردگرفتن ازآزمون دهنده و آزمون گیرنده در پایان

آزمون را ترك کنند ،از آنها در باره ي آزمون بازخورد  قبل از آن که آزمون دهندگان محل

  بگیرید.

  آزمون گیرندگان نیز کمک می کند تا مشکالت آزمون را شناسایی نمایید. بازخورد گرفتن از

  

  

  ه :ــــالصــــخ
  کارهاي زیر را باید انجام داد: OSCEپس بطور خالصه براي برگزاري 

  طرح کلی آزمون را تهیه نمایید. -1

 زمان بندي ها را مشخص کنید. -2

  هیئت علمی برگزار نمایید.براي اعضاي  OSCEبراي آزمون به روش caseکارگاه نوشتن -3

  موارد نوشته شده را بازنگري و نهایی کنید.-4

 براي تعیین استاندارد ها کارگاه برگزار نمایید.-5

 بیماران استاندارد شده و آزمون گیرندگان را آماده نمایید. -6

 بیماران استاندارد شده را آموزش دهید. -7

 برگه هاي عالمت گذاري را تهیه و چاپ نمایید. -8

 هرستی از تمام تجهیزات الزم براي برگزاري آزمون تهیه کنید.ف -9

 تاریخ برگزاري آزمون را به همه افراد دست اندرکار یادآورشوید. -10

                                                 
١ -Gasp 
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 اطمینان حاصل کنید که آزمون شوندگان کلیه اطالعات الزم را دریافت نموده اند. -11

را تهیه و درمعرض  براي روز برگزاري آزمون برنامه ریزي نمایید :تصویر چیدمان ایستگاهها -12

دید آزمون دهندگان قرار دهید،دستورالعمل ها ي الزم را براي آزمون گیرندگان،بیماران 

استاندارد شده و کارکنان تهیه کنید؛در صورت لزوم میزثبت نام براي آزمون دهندگان 

و بگذارید؛ وسایل الزم را براي  زمان گرفتن و اعالم زمان(به عنوان مثال ساعت کرو نومتر

برگزاري آزمون راانجام اقدامات و هماهنگی ها ي الزم براي  هرگونه  ،فراهم نماییدسوت )

 دهید.

 فکرکنید آیا الزم است هماهنگی و اقدام دیگري نیز انجام دهید؟  -13

 

  موفّق باشید.
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