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 ”آموزش درمانگاهي“

 تهیه کننده:

 دکترمحمدرضایوسفی
 مرکز مطالعات وتوسعه آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی گلستان عضوهیئت علمی

 
 "ت. ارزش تجربه ، در زیاد دیدن آن نیست ، بلکه در خردمندانه دیدن آن اس"

 ( 9191-9481ویلیام اسلر ) 
 

در حین ویزیت و ارائه مشاوره به بیمار براي مقاصد پیشگیري ، تشخیصی ، درمانی یا منظور از آموزش درمانگاهی ، هرگونه آموزش 
 پیگیري است که در درمانگاه و بدون بستري کردن بیمار صورت می گیرد.

 از آنجا که بخشی از آموزش در نتیجه تعامل استاد با فراگیر صورت می گیرد و یك استاد در درمانگاه ممکن است فرصت کافی براي
این تعامل را نداشته باشد ، افزایش مهارت هاي یادگیري دانشجویان یکی از استراتژي هایی است که می تواند چاره ساز این مشکل در 
آموزش درمانگاهی باشد. در این رویکرد دانشجویان ترغیب می شوند که در قبال یادگیري و آموزش خود مسئولیت بیشتري بپذیرند. در 

 اساسی براي بهبود آموزش دانشجویان پزشکی در درمانگاه توصیه می شود. نکته 91این راستا 

 

 ( Self Orientationنكته اول : آگاهي به خود ) 

اصل طالیی در آموزش مشخص و شفاف باشد. براي آنکه مسئولیت یادگیري را بر عهده دانشجویان قرار دهید از دانشجویان بخواهید 
 کنند. ) به عنوان مثال تقویت مهارت سمع ( که حداقل سه هدف براي خود مشخص

 

 ( Providing Backgroundنكته دوم : فراهم نمودن يك پيش زمينه ) 

از دانشجویان بخواهید که در همان آغاز خالصه اي از زمینه هاي بالینی خود براي شما بگویند تا هم انتظارات شما از دانشجویان واقع 
 وانید برنامه ریزي صحیح تري براي آموزش به آنان انجام دهید.گرایانه تر باشد و هم این که بت

 

 نكته سوم : آگاهي به موقعيت مكاني

 دانشجویان را ترغیب نمایید تا با محیط فیزیکی درمانگاه آشنا شوند. این آشنا سازي می تواند توسط یك پرستار صورت بگیرد.
 

  نكته چهارم : آماده سازي توسط استاد

ترغیب نمایید تا از استاد بخواهند به اتفاق آن ها لیست بیماران را قبل از شروع درمانگاه بررسی نموده و بیمارانی که دانشجویان را 
 مطابق با اهداف دوره کارآموزي و نیازهاي یادگیري دانشجویان هستند را براي آموزش انتخاب نمایید.

 

 ( Chart Reviewنكته پنجم : مطالعه پرونده بيماران ) 

اهی بیماران مراجعه کننده به درمانگاه پرونده هاي قطوري دارند که الزم است شیوه موثر و سریع مرور پرونده ها را به دانشجویان گ
 بیاموزید تا آن ها را به طور کارآمدتري مطالعه و نکات اصلی آن ها را استخراج نمایید.
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 نكته ششم : تعهد در قبال برنامه

 دانشجویان را ترغیب نمایید که فرضیه هاي خود را درباره تشخیص ، درمان و پیگیري بیماران بیان کنند.
 

 نكته هفتم : علت و توجيه منطقي توضيحات ارائه شده درباره برنامه تشخيصي يا درماني را از دانشجو بخواهيد.

 

 ( Feedbackنكته هشتم : بازخورد ) 

تاد براي پیشرفت دانشجویان بسیار ضروري است. عالوه بر این دانشجویان را ترغیب نمایید تا کیفیت کار دریافت بازخورد از سوي اس
 خود را ارزیابی کنند و از استاد درباره خودارزیابیشان نظر بخواهند.

 

 نكته نهم : زمان بازخورد

، لیکن با توجه به شلوغی درمانگاه و تعداد زیاد هر چند ارائه بازخورد به صورت فوري بهترین نتیجه و اثربخشی را خواهد داشت 
 دانشجویان ممکن است زمان بازخورد به روز دیگر و جلسه دیگر با توجه به اهداف آموزشی موکول گردد.

 

 ( Generalization Learningنکته دهم : یادگیري تعمیمی ) 
دانشجویان در مورد پرسیدن سوال درباره فرآیندها می تواند  دانشجویان را ترغیب نمایید که سوال هاي تعمیم دهنده بپرسند. آموزش

 موجب استخراج ایده هاي کلی و قوانین سرانگشتی از زبان آموزشگران شود.
 

 ( Reflectionنكته يازدهم : بازتاب يا بازانديشي ) 

که وي انجام داده است ، نقش اساسی در یادگیري بازتاب یا تعمق یا به زبان ساده تر تامل د تفکر توام با ارزیابی خود فرد درباره آن چه 
ایفا می کند. به عبارت دیگر دانشجویان را ترغیب نمایید که در طول روز فهرستی از سواالتی که براي آن ها پیش آمده و نکاتی که در 

اقع گزارشی از تجربه بالینی خود در آن روز آن ضعف داشته اند خودارزیابی و ارزیابی استاد و بازخورد استاد از آن ها را تهیه نمایید و در و
 بنویسید.

 

نكته دوازدهم : دانشجويان را ترغيب و تشويق نماييد كه نتايج تفكر و تامل خود را به صورت يك پيام آموزشي 

 استخراج نمايند.

 : مدل هاي سازماندهي تعامل استاد / دانشجو در محيط هاي سرپايي
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