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ABSTRACT:
Background: Morning report is an important and influential method in clinical training of medical field.
Objective: The purpose of this study was to evaluate the morning reports in. University hospitals of
khorramabad.
Methods: In this study, 83 sessions of morning reports were evaluated. Informations were collected by
objective morning report check list. It was designed using reliable sources of clinical training and contained
questions about the structure, educational content, patient presentation method, physical environment
conditions and how ethical considerations during the morning report meetings. ANOVA and Chi-square
were used to data analysis.
Findings: The mean duration of morning reports was 49/8 ±16/7 minutes. The number of patients presented
in the majority of sessions (60.2 percent), was 2 patients .in the majority of meetings (38/6 percent), three
faculties were present. Average length of time a patient presention was 22/7 ± 11/6 minute. The main core
of Discussion in 20/3 percent of sessions was stepwise approach to the patient and in the 19/5% was
discussion about how to treat patients. In most sessions (69/9 percent), interns were introduced the patients.
Conclusion: Develop a standard and appropriate educational objectives model for morning reports, in
educational programs of clinical sections seem necessary.
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چکیده:
زمینه :گزارش صبحگاهی از روشهای مهم و تأثیرگذار در آموزش بالینی رشته پزشکی محسوب میشود.
هدف :هدف مطالعه حاضر ارزیابی نحوهی برگزاری گزارش صبحگاهی در بیمارستانهای آموزشی شهر خرم آباد بوده است.
روشها :در این مطالعه مقطعی  33جلسه گزارش صبحگاهی مورد بررسی قرار گرفت .ابزار جمعآوری اطالعات چک لیست ارزیابی گزارش
صبحگاهی بود که با استفاده از منابع معتبر آموزش بالینی طراحی گردیده و حاوی سؤاالتی در خصوص ساختار ،محتوای آموزشی ،نحوهی معرفی
بیماران ،شرایط محیط فیزیکی برگزاری جلسات و نحوهی رعایت مالحظات اخالقی در حین برگزاری جلسات گزارش صبحگاهی بود .از روشهای
آماری آنالیز واریانس یکطرفه و آزمون کای اسکوئر جهت تجزیه و تحلیل اطالعات استفاده شد.
یافتهها :میانگین طول مدت برگزاری گزارش صبحگاهی  92/3±20/2دقیقه بود .تعداد بیماران معرفی شده در هرجلسه در اکثریت جلسات
( 01/7درصد) 7 ٬بیمار بود .در اکثریت موارد ( 33/0درصد)  3استاد در جلسه گزارش صبحگاهی حضور داشتند .در  72/2درصد از کل جلسات٬
اساتید سایر رشتهها از جمله رشتههای پاتولوژی ،رادیولوژی ،پزشکی قانونی و  ...حضور داشتند .میانگین مدت زمان معرفی یک بیمار 77/2±22/0
دقیقه بود .محور بحث در  71/3درصد جلسات گزارش صبحگاهی رویکرد گام به گام به بیمار و در  22/5درصد جلسات بحث در مورد نحوهی
درمان بیماران بود .معرفی بیمار در اکثریت موارد ( 02/2درصد) بر عهدهی کارورز بود.
نتیجهگیری :تدوین الگوهای استاندارد و متناسب با اهداف آموزشی برای جلسات گزارش صبحگاهی ،در برنامه آموزشی بخشهای بالینی
ضروری به نظر میرسد.
کلیدواژهها :گزارش صبحگاهی ،خرم آباد ،بیمارستانهای آموزشی
شیوهی استناد به مقاله:
Ghanadi K, Anbari KH. Evaluation of morning reports situation in the educational hospitals of Lorestan
University of Medical Sciences. The Journal of Medical Education and Development, 2015; 7(1): 64-72

مقدمه:
یکی از موثرترین شیوههای آموزش بالینی در دورهی
آموزشی پزشکی عمومی و تخصصی برنامهی آموزشی
گزارش صبحگاهی میباشد .این فرایند آموزشی در واقع
یک نوع کنفرانس مبتنی بر بیمار است که در آن دستیاران،
اساتید و سایر فراگیران پزشکی جهت ارائهی بحث در مورد
بیماران و موارد بالینی گرد هم میآیند( .)2برای داشتن یک

گزارش صبحگاهی موفق نیاز به برنامهریزی و سازمان-
دهی از جهات مختلف در قبل ،حین و بعد از برگزاری
گزارش صبحگاهی میباشد .در اغلب دانشگاههای علوم
پزشکی کشور ،برگزاری منظم گزارش صبحگاهی جزء
الینفک آموزش دورهی بالینی محسوب میشود و هدف
اصلی آن آموزش فراگیران در مورد جنبههای مختلف
بیماری و به عبارت دیگر آموزش بیمارگرا میباشد.
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همچنین گزارش صبحگاهی موجب تقویت مهارت معرفی
بیمار ،ارتقاء مهارت تصمیمگیری و یادگیری خودجوش در
فراگیر میشود( .)2گزارش صبحگاهی به عنوان یکی از
ارکان اصلی آموزش بالینی دارای شاخصها و
استانداردهایی است که اگر در حد مطلوب رعایت شود
منجر به ارتقاء سطح مهارتهای حرفهای دانشآموختگان
میشود( .)7در اکثر مطالعات نحوهی برگزاری گزارش
صبحگاهی به صورت سنتی و با روش بیمارمحور مورد
ارزیابی قرار گرفته( )3-9در حالیکه در سایر مطالعات روش
انتخاب مورد و میزان تأثیر آن بر ارتقاء دانش و سطح
توانمندیهای حرفهای فراگیران مورد بحث واقع شده
است( .)5هرچند در مورد نحوهی اجرای گزارش صبحگاهی
هیچ الگوی قطعی و صد درصد سودمند که بتوان آن را
بدون تفکر و تأمل اقتباس نموده و برای تمامی شرایط و
مقاطع و رشتهها در کشور به کار برد ،وجود ندارد( .)2-7ولی
میتوان با توجه به نیازهای فراگیران و اهداف آموزشی هر
یک از بخشهای بالینی نسبت به ارائهی مؤثرتر و هدایت
بهتر جلسات و ترغیب مشارکت فعال شرکتکنندگان
مبادرت ورزید .بنابراین بررسی وضعیت موجود هر برنامه
آموزشی و رفع نقاط ضعف آن از مهمترین وظایف متولیان
آموزش پزشکی هر دانشگاه میباشد( .)0لذا با توجه به
مطالب ذکر شده ،این مطالعه با هدف بررسی وضعیت
برگزاری گزارش صبحگاهی در بیمارستانهای آموزشی
شهر خرم آباد در نیمه دوم سال  2322شمسی انجام شده
است.
روشها:
در این مطالعهی مقطعی که در فاصللللهی زمانی آبان
ماه تا دی ماه  2322شلمسلی انجام شلد ،از چک لیست
عینی ارزیابی گزارش صلبحگاهی ،که با استفاده از منابع
معتبر آموزش بالینی تهیه شللده بود اسللتفاده شللد .جهت
سنجش اعتبار پرسشنامه از نظرات دو کارشناس آموزش
پزشلکی و دو متخصص بالینی استفاده شد .در این چک

لیست وضعیت برگزاری گزارشصبحگاهی در  5حیطهی
ساختار جلسات ،محتوای آموزشی جلسات ،نحوهی معرفی
بیمللاران ،شلللرایط محیط فیزیکی برگزاری جلسلللات و
نحوهی رعللایللت مالحظللات اخالقی در حین برگزاری
جلسلات بررسلی شد .جهت تکمیل این چک لیست و به
منظور پیشگیری از سوگرایی ناشی از حضور مستمر خود
محقق در جلسلللات گزارش صلللبحگاهی که ممکن بود
منجر به تغییر عملکرد برخی اساتید و دانشجویان شود ،از
میان کارورزان پزشللکی حاضللر در هر یک از بخشهای
داخلی ،جراحی ،کودکان و زنان یک نفر انتخاب شلللد و
برای آنها یک کالس آموزشی دو ساعته در مورد اهداف
پژوهش و چگونگی تکمیل چک لیست از طریق مشاهده
مسللتقیم جلسللات گزارش صللبحگاهی ،برگزار گردید .از
سوی دیگر جهت باالتر رفتن اعتبار ارزیابی جلسات ،خود
محقق به صلورت تصلادفی در طی یک ماه در دو جلسه
گزارش صلللبحگاهی هر بیمارسلللتان حضلللور یافته و با
مشللاهدهی مسللتقیم ،به تکمیل چک لیسللت اقدام نمود.
مشاهدهگران آموزش دیده به مدت دو ماه بر اساس چک
لیست ارائه شدهی گزارش صبحگاهی بخشها را ارزیابی
نموده و نتلای را در چک لیسلللت مربوط به آن روز ثبت
نمودنلد .این افراد از ابتلدا تلا انتهای جلسللله در گزارش
صلبحگاهی حضلور داشتند .روش نمونهگیری به صورت
سلرشلماری و ارزیابی  33جلسلله گزارش صبحگاهی در
مقطع زملانی ذکر شلللده ،بود .از روشهلای آملار آنالیز
واریلانس یکطرفه و آزمون مجذور کای جهت تجزیه و
تحلیل اطالعات استفاده شد.
یافتهها:
در این مطالعه در مجموع  33جلسه گزارش صبحگاهی
در  9بیمارستان آموزشی مورد ارزیابی قرار گرفت .از کل
جلسات بررسی شده  72جلسه ( 75/3درصد) مربوط به
گروه جراحی 75 ،جلسه ( 31/2درصد) گروه داخلی22 ،
جلسه ( 77/2درصد) گروه اطفال و  23جلسه ( 72/2درصد)
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مربوط به گروه زنان بود .میانگین طول مدت برگزاری
گزارش صبحگاهی  92/3±20/2دقیقه بود طوالنیترین
جلسه  21دقیقه و کوتاهترین جلسه  25دقیقه بود .میانگین
تعداد جلسات برگزار شده در طول هفته  9/0±1/02جلسه
بود .تعداد بیماران معرفی شده در هر جلسه گزارش
صبحگاهی در  01/7درصد موارد 7 ،بیمار بود بیشترین
تعداد بیمار معرفی شده در طی یک جلسه  5بیمار و
کمترین آن  2بیمار بود .تعداد اساتید حاضر در جلسات
گزارش صبحگاهی در اکثریت موارد ( 33/0درصد)  3استاد
بود .بیشترین تعداد اساتید حاضر در جلسات  0استاد و کم-
ترین آن  2استاد بود .تنها در  7جلسه ( 7/9درصد) از کل
جلسات گزارشات صبحگاهی ،خود بیمار در جلسه حضور
داشت .در  73جلسه ( 72/2درصد) از کل جلسات ،اساتید
سایر رشتهها از جمله رشتههای پاتولوژی ،رادیولوژی،
پزشکی قانونی و ...حضور داشتند .در  22جلسه (77/2
درصد) از کل جلسات ،پزشک آنکال شب قبل حضور
داشت .همچنین تنها در  93/7درصد کل جلسات اسامی
تمام بیماران مراجعه کننده در روز قبل ،روی تخته نوشته
شده بود و در  32/3درصد کل جلسات اسامی بیماران فوت
شده مربوط به روز قبل ،جهت معرفی به استادان نوشته
شده بود .در  22/0درصد جلسات ،حضور و غیاب
دانشجویان به صورت منظم انجام شده بود در  23درصد
جلسات گزارش صبحگاهی اساتید بر اساس برنامهی
تنظیم شده از سوی آموزش بیمارستان ،در جلسات گزارش
صبحگاهی حضور منظم داشتند .در  55جلسه (00/3
درصد) نحوهی استقرار استاد ،پشت به شرکتکنندگان و
در  33/2درصد موارد رو در روی مخاطب (سایر فراگیران
به جز فرد ارائه دهنده) بود .گردانندهی جلسات و هدایت
کنندهی بحث در  33/0درصد موارد ،استاد فوق تخصص
و در  02/9درصد جلسات استاد متخصص بود .همچنین
میانگین مدت زمان معرفی یک بیمار  77/2±22/0دقیقه
بود .کمترین زمان اختصاص داده شده برای معرفی یک
بیمار  5دقیقه و بیشترین آن  21دقیقه بود .محور بحث در

 72/2درصد جلسات گزارش صبحگاهی رویکرد گام به
گام به بیمار و در  71/5درصد جلسات بحث در مورد
نحوهی درمان بیماران بود .توزیع فراوانی محورهای اصلی
بحث در جلسات گزارش صبحگاهی به تفضیل در جدول
شماره  2آورده شده است .همچنین بیشترین بیماران بحث
شده در جلسات گزارش صبحگاهی ( 51درصد) بیمارانی
بودند که مبتال به بیماریهای شایع بودند .در جدول شماره
 7توزیع فراوانی نوع بیماران بحث شده به تفضیل آورده
شده است .معرفی بیمار در  21/3درصد جلسات به عهدهی
کارآموز ،در  02/2درصد جلسات بر عهدهی کارورز ،در 3/9
درصد کل جلسات بر عهدهی کارآموز و کارورز و در 21/2
درصد جلسات بر عهدهی رزیدنت و کارورز بود .از نظر نوع
شرح حال ارائه شده توسط فرد ارائه دهنده ،در  93/9درصد
کل جلسات ،شرح حال با ذکر جزئیات و تفضیلی بوده و در
 50/0درصد ارائهی شرح حال به صورت خالصه و کوتاه
بود .اصالح شرح حال توسط اساتید در  00/3درصد کل
جلسات گزارش صبحگاهی بررسی شده ،انجام شد .شرح
حال ارائه شده بیمار در  31/2جلسات به صورت گام به
گام و در  02/2درصد به صورت یکجا ارائه شد .همچنین
در  01/2درصد کل جلسات ،ارائهی شرح حال همراه با
ذکر تشخیصهای افتراقی برای بیمار معرفی شده بود .تنها
در  52درصد کل جلسات گزارش صبحگاهی ،جمعبندی
بیماران معرفی شده توسط اساتید در انتهای بحث انجام
شد .از نظر وضعیت فضای فیزیکی ،در  20/3درصد
جلسات وضعیت نور محل برگزاری و در  211درصد
جلسات وضعیت تهویه هوا در حد مطلوب بود .تنها در 3
جلسه ( 3/0درصد) از کل جلسات ،وضعیت محیط از نظر
سر و صدای اطراف نامطلوب بود در 29/0درصد جلسات،
رعایت احترام به فرد ارائه کننده از سوی اساتید شده بود
در  20/9درصد جلسات اساتید رعایت احترام متقابل به
یکدیگر را نموده بودند همچنین احترام به سایر شرکت-
کنندگان در جلسه گزارش صبحگاهی از سوی اساتید در
 22/0کل جلسات رعایت شده بود .بیشترین حضور آنکال
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شب قبل در جلسات گزارش صبحگاهی در بخش داخلی
( 73درصد) دیده شد .اما این تفاوت به تفکیک نوع
بخشها به لحاظ آماری معنیدار نبود .تفاوت در نوع شرح
حال ارائه شده به تفکیک نوع بخش به لحاظ آماری
معنیدار بود اکثریت شرح حالها  23/2درصد و  27درصد
به ترتیب در بخش اطفال و داخلی به صورت تفضیلی و با
ذکر جزیئات بود در حالیکه در بخش جراحی و زنان به
ترتیب  20/7درصد و  33/3درصد شرح حالها به صورت
خالصه ارائه شده بود ( .)P< 1/1112همچنین بیشترین
مدت زمان معرفی یک بیمار مربوط به بخش اطفال و
کمترین آن مربوط به بخش زنان بود ( .)P <1/1112از
سوی دیگر بیشترین میانگین مدت هر جلسه ( 00/2دقیقه)
مربوط به گزارش صبحگاهی بخش داخلی و کمترین آن
( 70/2دقیقه) مربوط به بخش زنان بود و این اختالف بر
اساس آزمون آنالیز واریانس یکطرفه به لحاظ آماری
معنیدار بود .بیشترین تعداد بیماران معرفی شده در هر
جلسه گزارش صبحگاهی مربوط به بخش داخلی با
میانگین  7/2بیمار و کمترین آن مربوط به بخش اطفال با
 2/7بیمار بود ( .)P < 1/1112همچنین بیشترین اساتید

شرکتکننده در جلسات گزارش صبحگاهی ،مربوط به
بخش داخلی با میانگین  9/2و کمترین مربوط به بخش
کودکان با میانگین  2/3بود ( .)P <1/1112بر اساس نتای
جدول شماره  ،5محوریت اصلی بحثهای گزارش
صبحگاهی در بخش جراحی ،بحث در مورد رویکرد گام
به گام به بیماری ( 22/2درصد) و تشخیصهای افتراقی
بیماری ( 22/0درصد) بود .در بخش داخلی محوریت بحث
در اکثریت جلسات رویکرد گام به گام به بیمار ( 91درصد)
و انجام اقدامات درمانی برای بیمار ( 73درصد) بود .در
جلسات گزارش صبحگاهی گروه اطفال محور بحث در 72
درصد جلسات بحث در مورد اقدامات درمانی که الزم است
برای بیمار انجام شود و  72درصد بحث در مورد تشخیص-
های افتراقی بیمار معرفی شده بود و در بخش زنان محور
اصلی بحث در  72/3درصد از کل جلسات به بحث در
مورد درمان بیماران اختصاص داشت .بر اساس آزمون کای
اسکوئر تفاوت در توزیع فراوانی محور اصلی بحث در
جلسات گزارش صبحگاهی به تفکیک نوع بخش به لحاظ
آماری معنیدار بود (.)P <1/1112

جدول  .1توزیع فراوانی محورهای اصلی بحث در جلسات گزارش صبحگاهی در بیمارستانهای آموزشی
محوریت بحث
پاتوفیزیولوژی بیماری
رویکرد گام به گام به بیمار
بررسیهای تشخیصی
آزمایشات و تفسیر آنها
پزشکی مبتنی بر شواهد
درمان و اقدامات درمانی
اندیکاسیونهای بستری
اپیدمیولوژی بیماری
نحوه پایش و پیگیری بیمار
تشخیصهای افتراقی بیماری
بحثهای متفرقه
کل

فراوانی مطلق (تعداد)
21
23
3
2
3
22
9
1
0
3
7
33

فراوانی نسبی (درصد)
()27
()72/2
()2/0
()3/9
()3/0
()71/5
()9/3
1
()2/3
()2/0
()7/9
()211

فراوانی تجمعی (درصد)
()27
()33/2
()93/3
()52/2
()55/3
()25/3
()31/0
()31/0
()32/2
()22/5
()211
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جدول  .2توزیع فراوانی نوع بیماران بحث شده در جلسات گزارش صبحگاهی
نوع بیماران

فراوانی مطلق (تعداد)

فراوانی نسبی (درصد)

بیماران مشکل و عارضه دار
کل بیماران روز قبل
بیماران مبتال به بیماریهای شایع
بیمارانی که ابهام تشخیصی داشتند.
بیماران غیرعادی و نادر
بیمارانی که رخداد حاد بالینی محسوب میشدند.
بیماران با گرافی یا پاراکلینیک جالب

71
7
30
0
5
3
1

()72/3
()7/3
()51
()3/3
()0/2
()9/7
()1

فراوانی تجمعی
(درصد)
()72/3
()31/0
()31/0
()33/2
()25/3
()211
()211

جدول .9توزیع فراوانی تعداد بیماران معرفی شده و تعداد اساتید حاضر در کل جلسات گزارش صبحگاهی
تعداد بیماران معرفی شده
 2بیمار
 7بیمار

تعداد (درصد)
 3/9( 2درصد)
 01/7( 51درصد)

 3بیمار

 71/5( 22درصد)

اساتید حاضر در جلسات
 2استاد
 7استاد
 3استاد
 9استاد

تعداد (درصد)
 23/2( 25درصد)
 27( 21درصد)
 33/0( 37درصد)
 23/2( 25درصد)

 9بیمار

 2/7( 0درصد)

 5استاد

 21/3( 2درصد)

 5بیمار

 3/0( 3درصد)

 0استاد

 7/9( 7درصد)

جدول .4میانگین و انحراف معیار مدت زمان معرفی بیمار ،مدت زمان کل جلسه ،به تفکیک نوع بخش
بخش
داخلی
جراحی
زنان
اطفال

مدت زمان معرفی بیمار
میانگین ±انحراف معیار
72/3±5/2
71/3±5/3
21/3±0/2
39/7±0/2

سطح معنیداری

<1/1112

مدت زمان کل جلسه
میانگین ±انحراف معیار
00/2±2/5
59±21/2
70/2±2/0
93/2±3/2

سطح معنیداری

<1/1112

جدول .6توزیع فراوانی محوریت بحث در جلسات گزارش صبحگاهی به تفکیک نوع بخش
بخش
محور بحث
پاتوفیزیولوژی تعداد (درصد)
رویکرد گام به گام تعداد (درصد)
بررسیهای تشخیصی تعداد (درصد)
آزمایشات و تفسیر آنها تعداد (درصد)
پزشکی مبتنی بر شواهد
اقدامات درمانی تعداد (درصد)
اندیکاسیون بستری تعداد (درصد)
نحوهی پیگیری تعداد (درصد)
تشخیص افتراقی تعداد (درصد)
بحث متفرقه تعداد (درصد)

جراحی

داخلی

اطفال

زنان

)2/0( 3

)3( 7

)25/3( 3

)20/2( 3

)22/2( 9

)91( 21

)25/3( 3

)5/5(2

)29/3( 3

)1( 1

)21/5( 7

)20/2( 3

)9/2( 2

)3( 7

)5/3( 2

)20/2( 3

)9/2( 2

)9( 2

)5/3( 2

)1( 1

)9/2( 2

)73( 2

)72( 9

)72/3( 5

)29/3( 3

)1( 1

)5/3( 2

)1( 1

)29/3( 3

)9( 2

)1( 1

)22( 7

)22/0( 7

)9( 2

)72( 9

)5/5( 2

)9/2( 2

)9( 2

)1( 1

)1( 1
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بحث و نتیجهگیری:
هدف اصللی مطالعه حاضلر ،بررسلی ساختار ،محتوا و
نحوهی ارائهی گزارش صللبحگاهی در بیمارسلللتانهای
آموزشلی وابسلته به دانشگاه علوم پزشکی لرستان بود تا
بتوان فاصلهی بین شرایط فعلی با شرایط ایدهآل را تا حد
امکان کاهش داد .از نظر سلاختار برگزاری در  25درصد
موارد سلللاعت برگزاری گزارش صلللبحگاهی در مطالعه
حاضر  2:31دقیقه صبح بود در حالیکه در اغلب مطالعات
انجام شده در کشور ساعت شروع گزارش صبحگاهی در
اکثر موارد سللاعت  3صللبح بوده اسللت( ،)2-3که به نظر
میرسلللد میزان بهرهمنلدی دانشلللجویلان بلا توجله به
پیشلللنهاداتی که در انتهای نظرسلللنجی داده بودند ،در
صلورت شلروع گزارش صلبحگاهی در سللاعت  3صبح،
بیشللتر باشللد .بر اسللاس نتای مطالعهی حاضللر میانگین
مدت زمان برگزاری جلسلللات تقریبا  51دقیقه بود که با
نتای سایر مطالعات همخوانی دارد .در مطالعهی رضوی و
همکاران در تهران مدت زمان برگزاری جلسللات در اکثر
موارد حدود  2سللاعت بوده اسللت( .)2در مطالعهی ما نیز
مللدت برگزاری در بخش داخلی در اغلللب موارد بیش از
یک ساعت و در بخش زنان کمتر از  31دقیقه بود که به
نظر میرسلد مسئولین دانشکده باید از طریق کمیتههای
اسلتانداردسازی برنامههای آموزشی ،مدت زمان استاندارد
برگزاری گزارش صبحگاهی را برای گروهها تبیین نموده
و آنها را ملزم به رعایت مدت مطلوب که در اغلب موارد
بین  01-51دقیقله اسلللت ،نملاینلد( .)2٫2همچنین تعداد
جلسلات گزارش صبحگاهی برگزارشده در طول هفته در
مطالعه حاضللر در اکثریت موارد  5جلسلله در طول هفته
بودکله این نتیجه با نتیجهی مطالعه رضلللوی در تهران
همخوانی دارد( .)2در مطلالعلهی  ،Brassتعداد جلسلللات
گزارش هفتگی  3بار در هفته بوده است( .)2هر چند که به
نظر می رسد با توجه به گستردگی مطالب و تنوع بیماران
برگزاری  5جلسللله در هفته مطلوب بوده و پاسلللخگوی
نیازهای آموزشی فراگیران میباشد و از سوی دیگر بیشتر

بودن تعداد جلسلللات و تکرار مطالب موجب باال رفتن بار
آموزشی و ماندگاری بیشتر مطلب در ذهن دانشجو خواهد
شلد .میانگین تعداد بیماران معرفی شلده در طی جلسات
صلبحگاهی در مطالعه ما در  01درصد موارد  7بیمار بود
هرچند که در برخی از جلسات تا  0بیمار هم معرفی شده
بود .در اکثر مطالعات انجام شلللده ،حداکثر  3-7بیمار در
هر جلسله گزارش صلبحگاهی معرفی شده بود( .)21-22در
مطالعهی رضوی در تهران نیز در اکثر جلسات در مورد 3
بیمار بحث شلده بود( .)2همچنین در مطالعه ما در اکثریت
موارد حداقل  3اسللتاد در جلسللات گزارش صللبحگاهی
حضلور داشلتند .به نظر میرسلد حضور تعداد بیشتری از
اسللاتید باعث تعامل بیشللتر و تبادل نظر سللازنده در مورد
جنبههای مختلف بیمار معرفی شده خواهد شد و با ایجاد
زمینله جهلت بحثهای چالش برانگیز میتواند منجر به
ترغیب فراگیران جهت مطالعه منابع بیشللتر و جسللتجوی
مطالبی که در مورد آنها دیدگاه واحدی وجود ندارد بشود.
همچنین در  72/2درصلد جلسات گزارش صبحگاهی در
مطالعهی حاضلر اسلاتید سایر رشتهها از جمله رشتههای
پاراکلینیک حضور داشتند حضور این اساتید موجب پربارتر
شلدن جلسات و پرداختن به جنبههای تشخیصی بیماری
و آموزش نحوهی تفسلیر صلحیح بررسیهای تشخیصی
بیماران میشلود همانطور که خود اساتید گروهها و اکثر
دانشلجویان از حضور اساتید رادیولوژیست و پاتولوژیست
در جلسلللات گزارش صلللبحگاهی اسلللتقبال نمودند .در
مطالعهی حاضللر تقریبا در نیمی از موارد اسللامی تمامی
بیماران بسلتری شلده در روز قبل روی تخته نوشته شده
بود .به نظر میرسد که عدم ثبت اسامی تمام بیماران روز
قبل فرصللت معرفی برخی از بیماران جالبی را که دارای
نکات آموزشی فراوان هستند از فراگیران سلب مینماید،
للذا اسلللاتیلد بلایلد بلا تغییر در فرایند برگزاری گزارش
صلبحگاهی و کاسلتن از اسللترس وارد شده به فرد ارائه
دهنده سللعی در تشللویق فراگیران جهت ثبت نام تمامی
بیماران نمایند .همچنین در مطالعهی حاضللر تنها  7بیمار
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در جلسلات گزارش صلبحگاهی به محل برگزاری جلسه
آورده شلللده بودند که این تعداد با نتای سلللایر مطالعات
همخوانی دارد( .)2٫21٫22محل اسللتقرار اکثریت اسللاتید در
این مطالعه ،در ردیف جلو و پشللت به مخاطب بود که به
نظر میرسلد اگر آموزش به صلورت چهره به چهره باشد
تأثیر بیشلتری بر مخاطب خواهد داشت .در  02/7درصد
موارد گرداننلدهی بحلث در مطلالعهی حاضلللر اسلللاتید
متخصلللص بودنلد کله این یلافته با نتای اکثر مطالعات
همخوانی نداشللت( .)2٫21٫22در اکثر مطالعات انجام شللده
یک نفر از دسلتیاران به ویژه دستیار ارشد مسئول هدایت
گزارش صبحگاهی بودند.که علت آن عدم حضور دستیار
در این دانشللگاه به جز در رشللته داخلی میباشللد ،که در
رشته داخلی هم به علت کم بودن تعداد دستیاران هدایت
تمامی جلسات توسط آنها عمال مقدور نمیباشد .رضوی
در مطالعه خود پیشلنهاد نموده بود که اگر مدیریت جلسه
بر عهدهی یکی از اسللاتید باشللد به دلیل ایجاد انگیزهی
بیشللتر ،میزان بهرهمندی دانشللجویان باالتر میرود( .)2از
سلوی دیگر هدایت جلسلات توسط دستیار باعث افزایش
اعتماد به نفس آنها و آموزش بیشللتر برای آنها خواهد
شلللد .در مطلالعه حقدوسلللت و همکاران در کرمان در
اکثریلت موارد اسلللاتید گرداننده بحث بودند( .)23انتخاب
بیماران برای معرفی در اغلب جلسللات مطالعه حاضللر ،از
میان بیماریهای شایع بود ،در حالیکه در مطالعه رضوی
در تهران اغلب بیماران معرفی شده عارضهدار و مشکلدار
بودنلد( .)2در مطلالعهی  Grossو همکاران ،اغلب موارد
()22
معرفی شلده ،بیماران مبتال به بیماریهای شایع بودند
و در مطالعه  Waysدر اکثریت جلسات بیماران عارضهدار
معرفی شللده بودند( .)21اما به نظر میرسللد برای آموزش
بهتر فراگیران بلایلد تعلادل مناسلللبی برای معرفی انواع
بیمللاران مختلف برقرار گردد ،تللا فراگیران هم رویکرد
بالینی صلللحیح به بیماریهای شلللایع را فراگیرند و هم
نحوهی برخورد با بیماریهای عارضلللهدار و مشلللکل را
بیاموزند .از نظر محوریت بحث در مطالعه حاضر ،رویکرد

گام به گام به بیمار و بعد از آن اقدامات درمانی مورد نیاز
و انجلام شلللده برای بیمار ،محور اصللللی بحثها را در
اکثریت جلسللات گزارش صللبحگاهی تشللکیل میداد در
مطالعهی رضللوی بیشللترین موضللوعاتی که روی آنها
تأکید میشللد ،اخذ شللرح حال پزشللکی ،تشللخیص و
تشلللخیصهای افتراقی و معاینه بیماران بود( .)2در برخی
مطالعات طبابت مبتنی بر شللواهد محور بحث را تشللکیل
میداد( .)27هرچند که ضللروری اسللت با مدیریت مناسللب
زمان در طی معرفی یک بیمار به کلیهی جنبههای اصلی
مراقبللت از وی از جمللله :مسلللایللل اخالقی ،اقللدامللات
پیشلگیرانه ،درمانی ،توانبخشی و بررسیهای پاراکلینیک
پرداخته شود.
با توجه به نتای مطالعه حاضللر به نظر میرسد که در
جلسلات گزارش صبحگاهی برای ارتقاء سطح بهرهمندی
فراگیران باید به تنوع محتوایی جلسلات ،حضلور اعضای
هیأت علمی آن رشللته و متخصللصللین سللایر رشللتهها و
مشلللارکللت فعللال تمللامی فراگیران در مقللاطع مختلف
تحصیلی در جلسات توجه ویژه نمود .همچنین بهتر است
که جلسات گزارش صبحگاهی توسط افراد مجرب هدایت
شلللده و در محتوای آموزشلللی این برنامه به تمامی ابعاد
مراقبت از بیمار اعم از جنبههای بالینی و آزمایشللگاهی و
ابعاد اجتماعی ،اخالقی ،تغذیه و توانبخشللی بیماران توجه
شلللود تا هدف اصللللی که ایجاد تغییر در نگرش ،تقویت
تفکر انتقادی و پرورش خالقیت فراگیران میباشد ،محقق
گردد.
الزم است که الگوهای استاندارد و متناسب با اهداف
آموزشی بخشهای بالینی برای جلسات گزارش
صبحگاهی تدوین شود و پیشنهاد میشود در هر دانشکده
یک کمیته استانداردسازی گزارش صبحگاهی و سایر
فعالیتهای آموزشی در حیطه علوم بالینی تشکیل گردد و
این کمیته با مرور منابع معتبر علمی و تدوین راهکارهای
متناسب با امکانات محلی ،به استانداردسازی آموزش
گزارش صبحگاهی بپردازند و تفاوتهای دیده شده در
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