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 :بحث درباره موارد غير پزشكي –4

بحث درباره موارد غـير پزشـكي ماننـد مـوارد اجتمـاعي،           

مقـرون بـه صـرفه      (  شخصي، اخالقي، سياسي و اقتصادي  

و امور اجرايي نيز به نـدرت جـزو    )  بودن از نظر اقتصادي 

 . اهداف گزارش صبحگاهي ذكر شده است

 ) Social interaction: ( تعامل اجتماعي –5

برخي منابع، نقـش هـا اصـلي زيـر را را بـراي گـزارش                  

 :صبحگاهي ذكر ميكنند

گزارش صبحگاهي به عنوان ساز و كار بـراي رئيـس           •

 .بخش جهت نظارت بر كيفيت ميباشد

گــزارش صــبحگاهي بــه عنــوان محيطــي بــراي ارزيابــي         •

تصميمهاي باليني اتخاذ شده توسط دسـتياران كـشيك، از         

 .سوي همكاران آنها است

گــزارش صــبحگاهي بــه عنــوان موقعيــتي بــراي تمريــن          •

مهارتهاي تـدريس و رهـبري دسـتياران ارشـد محـسوب            

 .ميشود

گزارش صبحگاهي به عنوان فرصتي روزانه براي دستياران     •

و استادان جهت تعامل و تقويت روحيه يكديگر در جهـت  

 .بهبود مراقبت از بيمار و آموزش ميباشد
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 : تعريف 

عبارت گزارش صبحگاهي براي توصيف كنفرانس هاي مبتني 

كه در آن دستياران، استـادان و    )  Case – based(  بر بيمار 

ساير فراگيران پزشكي جهت ارائه بحث درباره بـيـمـاران و        

اين عـبـارت     .  موارد باليني گردهم مي آيند، استفاده مي شود

شامل گزارش دستياران، كنفرانسهاي صبحگاهي يا گزارشهاي 

در يك گـزارش    .  نيز ميگردد)    House staff( تيم پزشكي 

صبحگاهي شاخص، گروهي كه شب قبل كشيك بـوده انـد       

بيماران بستري شده  اخير را معرفي ميكنند و به دنـبـال آن       

بحث درباره موارد بيماران و موضوعات مـربـوط بـه آنـهـا          

پژوهشها نشان ميدهند كه دستياران، گـزارش  .  صورت ميگيرد

را با ارزش ترين كنفرانس يا فعالـيـت آمـوزشـي       صبحگاهي 

پيش از آنكه سخن اصلي را آغاز كنيم، بهتر است از   .  ميدانند

ابتدا آگاه باشيم كه در مورد نحوه اجراي گزارش صبحگاهـي  

هيچ نسخه پيچيده شده قطعي و صددرصد سودمند كه بتـوان  

،  آن را بدون تفكر و تĤمل اقتباس نمود و براي تمامي شرايط،

 .مقاطع و رشته ها در كشور به كار برد، وجود ندارد

مطالعه مقاالت موجود در اين باره به ما اين توانايي و بـيـنـش را      

ميدهد تا بتوانيم با توجه به شرايط مختلف بومـي كشـور خـود،        

مناسب ترين نحوه و سودمندترين مدل را كه سازگار با شرايـط و    

 . فرهنگ ما و قابل اجرا در كشور ما باشد، طراحي و تهيه نماييم

 اهداف گزارش صبحگاهي 

 :دسته تقسيم نمود 5اهداف گزارش صبحگاهي را ميتوان به 

 :آموزش  – 1

 .آموزش، هدف اساسي گزارش صبحگاهي است

 :اهداف آموزشي ميتوانند شامل موارد ذيل باشند

  Case- based teachingآموزش مبتني بربيمار    •

در يـــــــك بررســـــــي، آمـــــــوزش بيمـــــــارگرا                                                       ( 

Case – oriented teaching        ــدف ــرين هـ ــايع تـ شـ

 .)آموزشي ذكر شده بود

ــه مــشكل بيمــار                               •••• ــاره رســيدگي ب ــزي درب ــه ري ــرور برنام م

 )Patient management ( 

 ) Presentation( تقويت مهارت هاي ارائه نمودن      ••••

 

 
مشخص نمودن نحوه منحصر به فرد برخورد با بيمار توسط يـك    •

 پزشك عمومي 

 تقويت كنجكاوي ذهني و پژوهش  •

 ارتقاي مهارتهاي تصميم گيري •

 يادگيري خودجوش  •

آموزش مواردي به دستياران كه معمـوال جـزو برنامـه آموزشـي                       •

)Curriculum( ،مانند موارد اخالقي   نيست)Ethics .( 

 Quality of( ارزيابي خدمات و كيفـيـت خـدمـات           –  2

services ( 

ــي           –3 ــته داروي ــدادهاي ناخواس ــزارش رخ ــايي و گ :                    شناس

 )Adverse events ( 

در برخي مقاالت ذكر شده است كـه حـضور مرتـب يـك كـارورز              

ــازي   ــزارش    )    Pharmacy interns(  داروس ــسات گ در جل

وي بررسي مي نمايد كه آيا علت مراجعـه    .  صبحگاهي سودمند است

همچنيـن  .  و بستري بيمار،مشكل در مصرف داروها بوده است يا خير 

ميتوان در جلسات گزارش صبحگاهي از دستياران درخواست نمود تا  

 .رخدادهاي ناخواسته دارويي را گزارش نمايند


