
  ويژگي هاي يك اتاق كنفرانس
 وجود امكانات سمعي و بصري الزم و مناسب آموزشي 

 وجود جا و صندلي به حد كافي براي نشستن راحت اعضاء تيم 

 وجود فضا و راحتي سالن و نورمناسب 

چيدمان مناسب صندلي و ميز براي ديده شدن همه شركت 

 كنندگان 

وجود فضاي مناسب براي نشان دادن يك معاينه باليني، 

 نمايش شيوه مصاحبه با يك بيمار پيچيده 

  نقش راهرو در آموزش باليني

 آموزش باليني در راهرو و بالين بيمار است % 50حدود 

 راندها درراهروهاست % 20حدود 

براي تكميل و پيوند دادن آموزش بين اتاق كنفرانس و بالين 

 بيمار 

 وقايع اتفاق افتاده قبل از ورود به بالين  -معرفي كوتاه بيمار

ارائه نكات آموزشي ،اصولي و مديريت درمان پس از راند 

  آموزشي

  نكات منفي آموزش در راهروي بيمارستان

 مزاحمت سرو صدا و رفت و آمد  •

در مقابل پرسش استاد و ( اضطراب واسترس دانشجو •

 )دستيار ارشد در يك محيط عمومي 

 كم بودن تمايل به ايستادن وبحث هاي طوالني  •

از حضور بيشتر در بالين  ، كاستن به اعتقادي بعضي ها •

 بيمار

 انتقال مسائل محرمانه بيماران به ديگران  •

 

 آموزش 

 بر بالين 

 بيمار

 آموزش بر بالين بيمار
وظايف استاد به عنوان تسهيل كننده يادگيري دراتاق 

  كنفرانس

 سازماندهي وتعيين مدت زمان جلسه 

 ارائه روش هاي موثر بر اساس الگو 

 مذاكره درباره اهداف يادگيري مورد نظر براي هر مورد يا بيمار 

 محوري  ––––ايجاد جو و محيط مباحثه و آموزش دانشجو 

 محدود كردن تعداد كنفرانس يا بيمار معرفي شده 

 كنفرانس يا معرفي بيمار اجتناب از قطع بحث خالق در

ايجاد  -بررسي -ارائه منابع و مراجع براي مطالعه بيشتر يا نقد

 تداوم يادگيري ––––انگيزه 

درپايان هر   هدايت خالقانه و روشن نمودن نكات كليدي 

 بحث 

جو  استفاده از شيوه هاي ماهرانه پرسشگري براي افزايش

  تعامل

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی قم

 معاونت آموزشی و پژوهشی

 گروه مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 گروه مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي

Email: edc@ muq.ac.ir 

 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني قم 02517718687: ����

http://www.muq.ac.ir 

 :تهيه و تنظيم 

 روح اهللا صفايي پور

 عليرضا شعوري بيدگلي



  پيام

آموزش باليني به عنوان يك روش مؤثر آموزشي، 

  .امروزه كمتر از گذشته مورد استفاده قرار مي گيرد

فراگيران، بيماران و اعضاي هيأت علمي قويا اين روش 

  .آموزشي را تأييد مي كنند

چالش هاي متعددي در مقابل آموزش بر بالين وجود 

  .دارد

الزم است ما با شناسايي دقيق تر اين چالش ها در 

محيط كار خود، راهكارهاي مناسبي براي مرتفع 

  .ساختن آن ها پيدا كنيم

  جايگاه اتاق كنفرانس در آموزش باليني
درحوزه هاي مختلف يادگيري اتاق كنفرانس يك 

  چرا؟،  محيط يادگيري فعال و مناسب آموزشي است 

 .است وقت راند آموزشي% 50دربرگيرنده حدود 

 . راحت و بدون مزاحمت ،محيطي است آرام 

 . محيط مناسبي است براي يادگيري فعال

  موقعيت مناسبي است براي ارتقاء توانمندي دانشجو

فرصت مناسبي است براي تمرين و تكرار مهارت هاي  

  .ارتباطي و فيزيكي، تصميم گيري و اخالق پزشكي

ايجاد فرصت و محيط مناسب براي دادن بازخورد 

  .منفي با رعايت شخصيت افراد/مثبت 

ايجاد محيط مناسب براي گفتگو درباره مسائل محرمانه 

  .و موقعيت اجتماعي بيمار

  چالش هاي آموزش بر بالين

  كمي تجربه در زمينه آموزش بر بالين

  ترس از آموزش بر بالين

  دشواري درگير كردن تمامي افراد در فرايند آموزش

 كمبود اعضاي هيأت علمي با انگيزه 

ديدگاه برخي از افراد در مورد اين كه آموزش بر بالين 

 بايد توسط افراد كم سابقه تر نظير دستياران ارايه شود 

 فشارهاي ناشي از محدوديت وقت

نبود آموزش اعضاي هيأت علمي در زمينه آموزش بر 

 بالين

 نبود تشويق الزم براي آموزش

نبود الگو در زمينه اموزش بر بالين در دوران آموزش  

  )مالقاتي ها، موبايل، پيجر(بروز وقفه هاي مكرر 

  اقامت كوتاه مدت بيماران در بيمارستان

  وجود افراد زياد در اتاق هاي كوچك

  بخش هاي پر سر و صدا

  نبود تخته سياه يا وايت برد در اتاق بيماران

  عدم امكان مراجعه به كتب و رفرانس ها

استنكاف اعضاي هيأت علمي و فراگيران از بحث در 

 مورد تشخيص هاي افتراقي بر بالين بيمار 

 دستياران -ترس از زير سؤال رفتن كارورزان

  خستگي فراگيران

  راهكارهاي ارتقاي كيفيت آموزش بر بالين بيمار

بهبود  توانمندي هاي آموزش بر بالين اعضاي هيئت 

 علمي 

  كاهش ترس از آموزش بر بالين

  افزايش منزلت آموزش

  ايجاد اخالق آموزش

 تعريف 
در دوران جديد، تعريف ما از آموزش بر بالين بيمار 

شامل هر نوع آموزشي مي شود كه در حضور بيمار 

ارايه شود، صرف نظر از محيطي كه اين آموزش در آن 

با اين تعريف آموزش بر بالين مي تواند . ارايه مي شود

در درمانگاه سرپايي، بخش بستري و حتي كالس درس 

 .  صورت گيرد

مطالعات متعدد نشان مي دهند كه آموزش باليني در 

حال انتقال از بالين بيماران به كالس هاي درس و 

 .راهروهاست

مدت زماني كه به آموزش بر بالين بيمار اختصاص مي 

 .كاهش پيدا كرده 1987درسال % 16به % 75يابد از 

تخمين ها در مورد زماني كه واقعا بر بالين بيمار صرف 

 .  درصد متغير است 25تا  15مي شود بين 

 چرا آموزش بر بالين تا اين حد مهم است؟ 

ايجاد فرصت الزم براي دادن جنبه انساني به مراقبت از 

  .بيمار از طريق درگير كردن  وي در اين فرايند

  .تشويق استفاده از زبان قابل فهم

فرايند يادگيري فعال كه بهترين شرايط را براي آموزش 

 .بالغين فراهم مي كند

بيماران احساس مي كنند در امر آموزش مشاركت 

 .داشته و فعال هستند

درك بيمار را از بيماري خود و اقدامات تشخيصي 

 .درماني مربوط افزايش مي دهد

 آموزش بر بالين بيمار


