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در مطالعاتی که در آمریکا و استرالیا در این زمینه صورت
طب اورژانس یک رشته تخصصی منحصر به فرد

است که شامل تشخیص سریع  ،مراقبت پزشکی و ترخیص
برای بیمارانی که نیاز به مراقبت فوری پزشکی دارند ،می
باشد .پزشکان طب اورژانس باید دانش پزشکی گسترده ای
بدست آورند و اغلب بر اساس اطالعات محدود ،مجبور به
تصمیم گیری سریع می شوند .انجام همزمان چند کار و
مدیریت همزمان تعداد زیادی از بیماران مهارت های اصلی
کار پزشکان طب اورژانس است (.)1
در ایاالت متحده ثابت شده است که طب
اورژانس یکی از موفق ترین تخصص ها در استخدام
متخصصان برتر پزشکی است که در حال حاضر در مقام
دوم قرار دارد( .)2در ایران نیز طب اورژانس یک رشته
پزشکی پیشگام و تازه تاسیس است(.)3
اولین برنامه آموزشی رزیدنتی طب اورژانس در
سال  1380در "دانشگاه علوم پزشکی ایران" انجام شد .در
سال  ،1397تعداد دانشگاه های پزشکی دارای برنامه تأیید
آموزشی رزیدنتی طب اورژانس به  25دانشگاه رسیده
است(.)4
آموزش دستیاری در این رشته با مشکالت
زیادی روبرو میباشد .هرچند کوریکولوم آموزشی این رشته
در وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی کشور مطرح
و تصویب شده است؛ اما اجرای دقیق و رسیدن به اهداف
تعیین شده تحت تاثیر عوامل مختلفی قرار دارد(.)5

پذیرفته است به طور کلی عوامل فردی شامل انگیزه و عالقه
به رشته ،خستگی شغلی ،سن ،درآمد ،ارتباط بین فردی با
اعضای هیئت علمی و دستیاران و  ...و همچنین فاکتورهای
محیطی نظیر امکانات آموزشی ،ازدحام در اورژانس،
امکانات درمانی ،امکانات رفاهی و  . ..به عنوان عوامل
اصلی تاثیرگذار بر آموزش دستیاری در بخش اورژانس
معرفی شده اند(.)6-8
اما با این وجود در ایران تا کنون بررسی مدونی
الاقل در رشته تخصصی طب اورژانس در مورد میزان تطابق
برنامه های آموزشی ارائه شده در گروه های آموزشی طب
اورژانس سراسر کشور با کوریکولوم رسمی این رشته انجام
نشده است .لذا این پژوهش به بررسی نحوه اجرای
کوریکولوم آموزشی رشته تخصصی طب اورژانس در
دانشگاه های علوم پزشکی کشور و میزان تطابق آن با
کوریکولوم رسمی تصویب شده در وزارت بهداشت درمان
و آموزش پزشکی پرداخته است.
روش كار
مطالعه توصیفی مقطعی حاضر برروی جامعه مورد
مطالعه که در این پژوهش گروه های طب اورژانس سراسر
کشور(مدیران گروه و دستیاران ارشد) بوده اند و با هدف
تعیین میزان تطابق برنامه های آموزشی ارائه شده در گروه
های اموزشی طب اورژانس سراسر کشور با محتوای
کوریکولوم رسمی رشته که مصوب وزارت بهداشت،
درمان وآموزش پزشکی است ،انجام پذیرفت.

مشکالتی مانند افزایش جمعیت ،شلوغی و

در این مطالعه پرسشنامه ای بر اساس موارد موجود در

ازدحام بخش های اورژانس ،کمبود منابع و سایر مشکالت

کوریکولوم رسمی طب اورژانس تهیه و برای مدیران گروه

حوزه درمان مستقیم یا غیر مستقیم ،آموزش را نیز تحت

و دستیاران ارشد طب اورژانس دانشگاه های علوم پزشکی

تاثیر قرار می دهد؛ چرا که در آموزش پزشکی ،فراگیران

کشور به صورت سرشماری برای  15دانشگاه فرستاده شد.

هم در آموزش و هم در درمان بیماران نقش دارند.
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در این مطالعه پرسشنامه دارای  87سوال در زمینه برنامههای

در این مطالعه 38 ،نفر از مدیران گروه و دستیاران ارشد

آموزشی ارائه شده گروههای آموزشی طب اورژانس

طب اورژانس دانشگاههای علوم پزشکی کشور( 19مدیر

سراسر کشور و  28سوال در زمینه بخش های بالینی بود.

گروه و  19دستیار) در مطالعه شرکت کردند 6 .نفر از

سواالت در مقیاس لیکرت سه گزینه ای بود که به گزینه

دانشگاه علوم پزشکی ایران 6،نفر از دانشگاه علوم پزشکی

اصال انجام نشده کد  1و به گزینه های متوسط و زیاد به

شهید بهشتی 6 ،نفر از دانشگاه علوم پزشکی مشهد 4 ،نفر از

ترتیب  2و  3اختصاص داده شد .روایی و پایایی این

دانشگاه علوم پزشکی تبریز 4 ،نفر از دانشگاه علوم پزشکی

پرسشنامه توسط  5نفر از اعضای هیئت علمی طب اورژانس

تهران 2 ،نفر از دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و یک نفر از

تایید و ضریب آلفای کرونباخ  %87بدست آمد .پرسشنامه

دانشگاههای علوم پزشکی اراک ،البرز ،جندیشاپور اهواز،

ها به صورت انالین در اختیار مدیران گروه ها و دستیاران

زاهدان ،زنجان ،شاهرود ،شیراز ،کرمان ،مازندران و همدان

طب اورژانس قرار گرفت.

بودند 73/3 .نفر مرد و  89.5درصد متأهل بودند.

پس از تکمیل و استخراج اطالعات داده ها با استفاده از نرم

با محاسبه میانگین وزنی بر اساس نسبت تعداد پاسخهای

افزار اماری  SPSSنسخه  23تجزیه و تحلیل شد .از امار

داده شده به هر گزینه به تعداد کل پاسخها ،نتایج نشان داد

توصیفی به صورت فراوانی و درصد استفاده شد .میزان

که  38/92درصد از برنامههای ارائه شده در گروههای

توافق کوریکولوم مصوب و برنامه های آموزشی اجرا شده

آموزشی طب اورژانس سراسر کشور ،با محتوای

در دانشگاه جهت داده های اسمی و کمی با استفاده از

کوریکولوم رسمی مصوب تطابق نداشتند .تنها 29/46

ضریب توافق کاپا و ضریب همبستگی درون خوشه ای

درصد از برنامههای ارائه شده با محتوای کوریکولوم رسمی

 ICCبررسی شد .سطح اماری دو دامنه کمتر از  0.05بود.

مصوب وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی تطابق

نتايج

در سطح زیاد داشتند (نمودار .)1

نمودار  :1توصیف فراوانی تطابق برنامههای آموزشی ارائه شده گروههای آموزشی طب اورژانس سراسر کشور با محتوای
کوریکولوم رسمی مصوب وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی
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میزان انطباق برنامههای آموزشی ارائه شده گروههای

ها با استفاده از ضریب کاپا  0/411بدست آمد که نشان

آموزشی طب اورژانس سراسر کشور با محتوای

دهنده میزان توافق متوسط می باشد(جدول .)1

کوریکولوم رسمی بر اساس نظرات دستیاران ومدیران گروه
جدول  :1میزان تطابق برنامههای آموزشی ارائه شده گروههای آموزشی طب اورژانس سراسر کشور با محتوای کوریکولوم رسمی
ارزيابان

 38نفر

ضريب کاپا

ضريب همبستگي درون خوشه اي

()P <0.001

(ICC) 95%CI

0/311

(0/273 )0/0-207/402

نتایج نظرسنجی از مدیران گروه و دستیاران ارشد طب

احیاء قلبی ریوی پیشرفته ارائه شده در گروههای آموزشی

اورژانس نشان داد که در برنامههای آموزشی باالی 50

طب اورژانس سراسر کشور با تطابق  90درصد انجام

درصد دارای تطابق با برنامههای وزارت بهداشت ،عملیات

میشود (جدول .)2

جدول  :2توصیف فراوانی برنامههای آموزشی ارائه شده با تطابق باالی  %50در گروههای آموزشی طب اورژانس سراسر کشور
با محتوای کوریکولوم رسمی رشته که مصوب وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی

اصالً انجام

برنامه آموزشي

زياد

متوسط

عملیات احیاء قلبی ریوی پیشرفته

90/00

10/00

0/00

دررفتگی ساده و بدون شکستگی مفصل شانه
انجام سونوگرافی هدفدار در بیمار ترومایی ()FAST

86/20

10/30

3/50

83/30

16/70

0/00

83/33

13/33

3/34

73/30

26/70

0/00

66/70

30/00

3/30

بیحرکت سازی شکستگیها و دررفتگیهای اورژانس با آتل و
گچ گیری
پاراسنتز
مدیریت بیماریهای شایع و اورژانس دستگاه تنفسی

66/70

30/00

3/30

66/70

26/70

6/60

65/50

24/10

10/30

ارزیابی و مدیریت بیماران مراجعهکننده با درد قفسه سینه

63/30

33/30

3/40

نشده

لولهگذاری داخل تراشه از طریق الرنگوسکوپی مستقیم
ارزیابی ،احیا ،پایدارسازی و ارائه مراقبتهای قطعی به بیماران
ترومایی
آرامبخشی با حفظ هوشیاری ()PSA
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تفسیر ECG

60/00

30/00

10/00

تعبیه chest tube

56/70

30/00

13/30

کاردیوورژن و دفیبریالسیون

56/70

36/70

6/60

مدیریت سنگهای کلیوی

56/70

33/30

10/00

مدیریت تروماهای سیستم عضالنی اسکلتی

56/70

30/00

13/30

آموزش تکنیکهای پایه و پیشرفته اداره راه هوایی

53/30

43/30

3/40

توراسنتز

51/70

37/90

10/40

استفاده هدفمند از RUSH exam

50/00

30/00

20/00

اخذ شرح حال و انجام معاینه بالینی ارتوپدی

50/00

40/00

10/00

جدول  3توصیف فراوانی برنامههای آموزشی ارائه شده با

اعضای هیأت علمی ،لولهگذاری داخل تراشه از طریق بینی

تطابق پایین در گروههای آموزشی طب اورژانس سراسر

با استفاده از فورسپس  ،Magillبررسی ،LOGBOOK

کشور با محتوای کوریکولوم رسمی رشته که مصوب

تعبیه ضربان ساز وریدی ( )Trans venousدر بیشتر از

وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی را نشان میدهد.

 90درصد گروههای آموزشی با محتوای کوریکولوم رسمی

نتایج نظرسنجی نشان داد که آزمونهای ایستگاهی

رشته که مصوب وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی

( )OSCEارائه شده در تمام گروههای آموزشی طب

تطابق نداشته است .آزمون  PMPدر  50درصد از

اورژانس سراسر کشور اصالً انجام نشده است.

گروههای آموزشی اصالً انجام نشده و در  50بهطور متوسط

اجرای برنامههای آموزشی ،لولهگذاری داخل تراشه از

انجام شده است( .جدول .)2

طریق بینی بهصورت  ،blindارزیابیهای دورهای توسط
جدول  :3توصیف فراوانی برنامههای آموزشی ارائه شده با تطابق پایین در گروههای آموزشی طب اورژانس سراسر کشور با
محتوای کوریکولوم رسمی رشته که مصوب وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی

زياد

متوسط

اصالً انجام
نشده

آزمونهای ایستگاهی)(OSCE
آزمونهای کتبی
لولهگذاری داخل تراشه از طریق بینی بهصورتblind
ارزیابیهای دورهای توسط اعضای هیأت علمی
لولهگذاری داخل تراشه از طریق بینی با استفاده از فورسپس
Magill
بررسیLOGBOOK
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6/70
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10/00

90/00

0/00

10/00

90/00
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تعبیه ضربان ساز وریدی)(Trans venous

3/30

6/70

90/00

تزریق داخل استخوانی

0/00

13/30

86/70

توراکوتومی اورژانسresuscitative

0/00

13/30

86/70

استفاده از  balloon tamponedدر خونریزیهای واریسی
دستگاه گوارش
انجام زایمان طبیعی واژینال در موارد اورژانس وانجام اپیزیوتومی

3/30

13/30

83/40

3/30

13/30

83/40

پروسیجرهای اورژانس چشم

3/30

13/30

83/40

پریکاردیو سنتز

0/00

26/70

73/30

آمار و روش تحقیق

0/00

26/70

73/30

جا اندازی هرنی های شکمی
مدیریت اورژانسهای روانپزشکی

6/70

20/00

73/30

6/70

23/30

70/00

10/00

20/00

70/00

10/00

20/00

70/00

10/00

20/00

70/00

10/00

23/30

66/70

مهارتهای برقراری ارتباط
مدیریت درمان غرق شدگی

10/30

24/10

65/50

10/00

26/70

63/30

پروسیجرهای اورژانس گوش و حلق و بینی

13/30

26/70

60/00

برش وتخلیه آبسه های نسج نرم

10/00

33/30

56/70

آزمونDOPS
تعبیه ضربانساز جلدی)(TCP

0/00

44/80

55/20

10/00

36/70

53/30

0/00

50/00

50/00

13/30

36/70

50/00

16/70

33/30

50/00

20/70

31/00

48/30

مدیریت اورژانسهای شایع اطفال
اصول پایه رهبری و مدیریت در بحرانها
ترمیم تاندون اکستانسور
مدیریت اورژانس های شایع زنان و بارداری

آزمونPMP
مدیریت بیماران مبتال به سرمازدگی و گرمازدگی
اصول مدیریت در حوادث غیرمترقبه
اخالق پزشکی و رفتار حرفه ای

34

جدول  4توصیف فراوانی برنامههای آموزشی ارائه شده با

کشور با محتوای کوریکولوم رسمی رشته که مصوب

تطابق متوسط در گروههای آموزشی طب اورژانس سراسر

وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی را نشان میدهد.
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جدول  :4توصیف فراوانی برنامههای آموزشی ارائه شده با تطابق متوسط در گروههای آموزشی طب اورژانس سراسر کشور با
محتوای کوریکولوم رسمی رشته که مصوب وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی

اصالً انجام

زياد

متوسط

مراقبتهای پیش بیمارستانی

6/70

50/00

43/30

اصول پایه رهبری و مدیریت در اورژانس
در رفتگی انگشتان پا

16/70

43/30

40/00

33/30

26/70

40/00

23/30

40/00

36/70

20/70

44/80

34/50

27/60

37/90

34/50

31/00

34/50

34/50

23/30

43/30

33/30

26/70

40/00

33/30

30/00

36/70

33/30

26/70

43/30

30/00

23/30

50/00

26/70

30/00

43/30

26/70

36/70

36/70

26/70

34/50

41/40

24/10

34/50

41/40

24/10

33/30

43/30

23/30

36/70

40/00

23/30

34/50

44/80

20/70

37/90

41/40

20/70

سونوگرافی هدفمند قلب
اندازه گیری فشار ورید مرکزی

23/30

56/70

20/00

46/70

33/30

20/00

انواع روشهای رگ گیری محیطی و مرکزی و سایر دسترسی های عروقی

43/30

40/00

16/70

نشده

مدیریت بیماران مبتال به انواع گزش ها شامل مارگزیدگی ،گزش
حشرات
انواع بلوکهای عصبی و رژیونال
خارج کردن جسم خارجی از بافت نرم
بررسی ) (exploreموضعی زخم
مدیریت بیماریهای شایع یا اورژانس هماتولوژی و انکولوژی
مدیریت بیماریهای شایع و اورژانس عفونی و نحوه تشخیص و درمان
آن ها
ارزیابی و درمان سوختگی ها
مدیریت بیماران مبتال به آسیب های الکتریکی از جمله برق گرفتگی و
صاعقه زدگی
ارزیابی و درمان ترومای یوروژنیتال
مدیریت عفونتهای مجاری ادراری منجمله پیلونفریت و یا پروستاتیت
در رفتگی انگشتان دست به جز شست
معاینات کامل نورولوژیک
مدیریت نارسایی حاد و مزمن کلیه
مدیریت اورژانس های متابولیک
در رفتگی مفصل آرنج ساده وبدون شکستگی
آرتروسنتز
پونکسیون لومبر اندازه گیری فشارCSF

مجلة افق توسعه آموزش علوم پزشکی ،دوره  ،11شماره  ،2پاییز 99

http://hmed.mums.ac.ir

سید رضا حبیب زاده و همکاران

41/40

44/80

13/80

36/70

50/00

13/30

43/30

43/30

13/30

0/00

90/00

10/00

تهویه مکانیکی اداره بیمار متصل به ونتیالتور
تصویربرداری تشخیصی در بیماری های نورولوژیک

26/70

63/30

10/00

46/70

43/30

10/00

مدیریت دیس ریتمی قلبی

46/70

46/70

6/70

روشهای اداره پایه و پیشرفته زخم
مدیریت بیماریهای شایع یا اورژانس مرتبط با دستگاه گوارش
اصول مدیریت مسمومیتهای حاد
روشchart stimulated recall

36

جدول  5توصیف فراوانی سال و مدت بخش های بالینی را

( )ICUو سوختگی در اکثر دانشگاه های علوم پزشکی

نشان میدهد .مدت بخش های بالینی یک یا دو ماه بوده

یک ماه بوده است .تنها مدت بخش های بالینی بخش

است .مدت بخش های بالینی قلب ،کودکان ،ارتوپدی،

بیهوشی دو ماه بوده است.

زنان و زایمان ،مسمومین ،رادیولوژی ،مراقبت های ویژه
جدول  :5توصیف فراوانی سال و مدت بخش های بالینی
مدت ()Duration

سال

بخش های بالینی

2

1

دو ماه

یک ماه

اصالً نبودند

داخلی
جراحی
قلب
بیهوشی
کودکان
ارتوپدی
زنان و زایمان
مسمومین
رادیولوژی
چشم
ENT
EMS
مراقبت های ویژه)(ICU
سوختگی

53/8

46/2

0/0

69/2

30/8

53/8

46/2

9/1

54/5

36/4

75/0

25/0

0/0

93/7

6/3

15/4

84/6

58/8

41/2

0/0

69/6

30/4

25/0

68/8

6/2

68/4

31/6

7/1

78/6

14/4

82/4

17/6

0/0

80/0

20/0

78/3

21/7

0/0

92/9

7/1

85/7

14/3

0/0

78/6

21/4

85/7

14/3

10/0

40/0

50/0

88/9
75/0
95/7

11/1
25/0
4/3

20/0
0/0
6/3

40/0
55/6
87/4

40/0
44/4
6/3

85/7

14/3

0/0

76/9

23/1
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بحث و نتيجه گيري

در مطالعاتی که در کشورهای آمریکا و استرالیا با هدف

پزشک اورژانس آموزش دیده میتواند در کوتاه ترین

بررسی وضعیت آموزش دستیاران طب اورژانس انجام شد،

زمان بیماران و مراجعین به بخش اورژانس را مدیریت کند.

نتایج نشان داد که عوامل زیادی به عنوان عوامل اثر گذار بر

با توجه به اینکه بیشترین پذیرش بیمارستان از طریق بخش

کیفیت اموزش مطرح شده اند .برخی مطالعات عواملی مثل

اورژانس میباشد ،پزشک طب اورژانس باید دانش وسیعی

رضایت شغلی و امکان مراقبت بهتر از بیماران را به عنوان

در تمام زمینه های طب دارا باشد تا با تجربه و تخصصی که

عوامل مثبت و موثر بر کیفیت آموزش دستیاری مطرح

دارد بتواند شرایط اورژانسی و حاد بیمار را کنترل کرده و به

کرده اند .برخی دیگر نیز استرس های شغلی نظیر کم

عنوان یک رهبر عمل نماید(.)9

خوابی ،مرگ بیمار ،شلوغی برنامه کاری و نگرانی های

مطالعه حاضر با هدف تعیین میزان تطابق برنامه های

مالی را به عنوان عوامل اثرگذار منفی مطرح نموده اند(-12

آموزشی ارائه شده در گروه های آموزشی طب اورژانس

.)19

سراسر کشور با محتوای کوریکولوم رسمی رشته که

به نظر میرسد از دالیل عدم تطابق برنامه های ارائه شده با

مصوب وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی است،

محتوای کوریکولوم رسمی مصوب وزارت بهداشت همین

انجام پذیرفت.

موارد بوده باشد،.که اجرای این برنامه ها را با مشکل روبرو

بر اساس نتایج ارایه شده  38/92درصد از برنامههای ارائه

میسازد.

شده در گروههای آموزشی طب اورژانس سراسر کشور،

در ادامه نتایج نظرسنجی از مدیران گروه و دستیاران ارشد

تطابق نداشتند .تنها  29/46درصد از برنامههای ارائه شده با

طب اورژانس ،نتایج نشان داد که در برنامههای آموزشی

محتوای کوریکولوم رسمی مصوب وزارت بهداشت ،درمان

باالی  50درصد دارای تطابق با برنامههای وزارت بهداشت،

و آموزش پزشکی تطابق داشتند.

عملیات احیاء قلبی ریوی پیشرفته ارائه شده در گروههای

مطالعات اخیر مشکالت مختلفی را در زمینه طب اورژانس

آموزشی طب اورژانس سراسر کشور با تطابق  90درصد

گزارش کرده است .از آن جمله مشکالت می توان به

انجام میشود.

شیفت شب و ازدحام بیش از حد بخش اورژانس (، )ED

برنامههای آموزشی "دررفتگی ساده و بدون شکستگی

منابع محدود ،فشارهای شغلی ،نگرانی های دادخواهی و

مفصل شانه" با  86.2درصد و انجام سونوگرافی هدفدار

عدم ارتباط درست بین بیماران و پزشکان را گزارش نمود

در بیمار ترومایی ( )FASTبا  83.3درصد و لولهگذاری

(.)10

داخل تراشه از طریق الرنگوسکوپی مستقیم با  83.3درصد

در مطالعه ای که نجاتی و همکاران با هدف بررسی

و ارزیابی ،احیا ،پایدارسازی و ارائه مراقبتهای قطعی به

مخاطرات شغلی که پزشکان و پرسنل بخش اورژانس با ان

بیماران ترومایی با  73.3درصد در اولویتهای بعدی

روبرو بوده اند (بیماری های مسری و بیماران با شرایط

بیشترین تطابق با محتوای کوریکولوم رسمی رشته که

بحرانی) انجام شد ،نتایج نشان داد که طب اورژانس از

مصوب وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی بودند.

مشاغل خطرناک در ایران میباشد(.)11
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در مطالعه ای که در بیمارستان امام خمینی دانشگاه علوم

بنابراین این نتایج حاکی از آن میباشد که با فراهم کردن

پزشکی تهران صورت پذیرفت گزارش شد هنگامی که احیا

زمینه حضور دستیاران طب اورژانس در کارگاه های

توسط تیم ورزیده صورت گرفته است احیا موفق از 18/4

اموزشی میتوان در جهت بهبود و نزدیک شدن محتوای

درصد به  30درصد افزایش پیدا کرده است .بنابراین در

آموزش به کوریکولوم آموزشی رسمی که مصوب وزارت

بیمارستان هایی که تیم های تعلیم دیده و ماهر حضور

بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی کشور است ،قدم

دارند ،عمیات احیا و ترخیص از بیمارستان با موفقیت

برداشت.

بیشتری همراه خواهد بود(.)20

براساس نتایج حاصل از مطالعه حاضر با توجه به اینکه

.به نظر میرسد در بیمارستان های ایران نیز تمرکز زیادی با

برگزاری کالس های آموزشی با مشکل روبرور میباشد؛ به

توجه به نتایج گزارش شده بر روی عملیات احیاء قلبی

همین دلیل تطابق پایین را در برنامههای آموزشی ارائه شده

ریوی پیشرفته نسبت به سایر نیاز های اموزشی صورت

در گروههای آموزشی طب اورژانس سراسر کشور با

پذیرفته است .در ادامه نتایج نظرسنجی نتایج حاکی از آن

محتوای کوریکولوم رسمی رشته که مصوب وزارت

بود که آزمون های ایستگاهی ( )OSCEارائه شده در تمام

بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی می باشد ،را شاهد

گروههای آموزشی طب اورژانس سراسر کشور اصالً انجام

هستیم.

نشده است.

بنابراین باید با شناخت عوامل مخدوش کننده برگزاری

اجرای برنامههای آموزشی ،لولهگذاری داخل تراشه از

کالس های آموزشی مانند؛ ساعت کاری و تعداد شیفت

طریق بینی بهصورت  ،blindارزیابیهای دورهای توسط

های بالینی و تاثیر آن بر آموزش دستیاری؛ با برطرف کردن

اعضای هیأت علمی ،لولهگذاری داخل تراشه از طریق بینی

این عوامل زمینه نزدیک شدن اموزش دستیازی به محتوای

با استفاده از فورسپس  ،Magillبررسی ،LOGBOOK

کوریکولوم رسمی که مصوب وزارت بهداشت ،درمان و

تعبیه ضربان ساز وریدی(  ،)Trans venousدر بیشتر از

آموزش پزشکی کشور است ،را فراهم کرد.

 90درصد گروههای آموزشی با محتوای کوریکولوم رسمی
رشته که مصوب وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی

محدودیت ها :مطالعه حاضر با حجم نمونه کم صورت

تطابق نداشته است.

پذیرفته و نماینده جامعه کلی آماری مدیران گروه و

آزمون  PMPدر  50درصد از گروههای آموزشی اصالً

دستیاران رشته طب اورژانس سراسر کشور نمی باشد.

انجام نشده و در  50بهطور متوسط انجام شده است.
 Fernandez-Frackeltonو همکارانش در مطالعه خود
به  31دانشجوی سال  3و  4پزشکی در طول دوره یک ماهه

نقاط ضعف و قوت مطالعه :از نکات قوت این مطالعه می توان به
ارزیابی نحوه اجرای کوریکولوم آموزشی رشته تخصصی طب

اورژانس ،سونوگرافی به صورت تئوری و عملی آموزش

اورژانس در دانشگاه های علوم پزشکی اشاره کرد که اولین بار

دادند .نتایج این مطالعه نشان داد که در پایان دوره ،مهارت

در ایران انجام پذیرفته است و باعث بدست آوردن اطالعات

آنها در انجام و تفسیر سونوگرافی به طور معنی داری

الزم در این زمینه می شود .همچنین از علل های نقطه ضعف این

افزایش یافته بود(.)21

مطالعه می توان به عدم همکاری مدیران گروه ها و دستیاران
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دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور اشاره کرد که در این
مطالعه با کاهش حجم نمونه مواجه شدیم.
تقدير و تشكر :این مطالعه حاصل از طرح تحقیقاتی
مصوب

دانشگاه

علوم

پزشکی

مشهد

با

کد

 REC.Fm.MUMS.1396.851می باشد .از واحد
توسعه تحقیقات بالینی بیمارستان پیمانیه شهرستان جهرم
بابت اصالح این مقاله تقدیر و تشکر می شود.
تضاد منافع
بین نویسندگان مقاله حاضر تضاد منافع وجود ندارد.
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سیدرضا حبیب زاده و همکاران
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ABSTRACT
Introduction: Emergency medicine assistant training has many problems, but accurate
implementation and achieving the set goals are affected by various factors. This study
examines the implementation of emergency medical curriculum in the field of emergency
medicine in the country's medical universities and its compliance with the official
Article history
curriculum approved by the Ministry of Health and Medical Education.
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Materials & Methods: A cross-sectional descriptive study was performed on the study
population, which included 38 emergency medicine groups across the country (group
Accepted: 8 July 2020
managers and senior assistants). In this study, a questionnaire was prepared based on the
items in the official emergency medicine curriculum and sent to group managers and senior
assistants of emergency medicine of the country's medical universities. After completing
Keywords
and extracting data, using SPSS 23 statistical software, it was analyzed. Were analyzed.
Educational Curriculum
Results: 38.92% of the programs presented in emergency medicine training groups across
Emergency Medicine
University of Medical Sciences the country did not comply with the official curriculum content approved by the Ministry
of Health and Medical Education. Only 29.46% of the programs presented were highly
compliant with the official curriculum content approved by the Ministry of Health and
Medical Education. The compliance of the training programs provided by emergency
medicine training groups across the country with the official curriculum content was based
on the opinions of the assistants and group leaders using the Kappa coefficient of 0.411,
which indicates the average agreement. The results of a survey of group managers and
senior assistants of emergency medicine showed that in training programs over 50% in
accordance with the programs of the Ministry of Health, advanced pulmonary resuscitation
operations provided in emergency medicine training groups across the country are
performed with 90% compliance. The results of the survey showed that the station tests
(OSCE) provided in all emergency medicine training groups across the country were not
performed at all. The PMP test was not performed at all in 50% of the training groups and
was performed on average in 50%.
Conclusion: Based on the results of the present study, a small percentage of the programs
presented were in line with the official curriculum content approved by the Ministry of
Health and Medical Education.
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