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 گاهیحادغام آموزش پرستاری در پزشکی در جلسات گزارش صب 
 

 یقیزدی ، ویدا کالهدوز ، غالمرضا خلشوریده  دکتر محمد مریم هاشمیان ، دکتر: مجریان طرح

 گاهیحکیفیت جلسات گزارش صب ارتقاء :هدف 

  :اهداف اختصاصی 

 افزایش آگاهی پزشکان و دانشجویان پزشکی از مراقبتهای پرستاری - 

 در آموزش پرستاری PBL))ستفاده از روشهای نوین آموزش پزشکی ا - 

 :مقدمه

با تأسیس دانشکده پزشکی . تأسیس و شروع به کار نموده است 87دانشکده پزشکی سبزوار از مهرماه 

آموزشی  ، این مرکز فعالیتهایبیمارستان واسعیش با آموزشی شدن موافقت قطعی شورای گستر

علوم پایه مشغول به  ولی از آنجا که دانشجویان این دانشکده در مقطع. پژوهشی خود را آغاز نمود

انشجویان پرستاری تشکیل گاهی را دحنشجویان حاضر در جلسات گزارش صبااکثر د. تحصیل هستند

گاهی اکثرا مطالب مربوط به دانشجویان پزشکی حرش صبدر حالیکه مطالب مطرح شده در گزا. می دادند

، از دانشجویان پرستاری نظر سنجی گاهی ، ابتداحلذا در جهت افزایش کارایی جلسات گزارش صب. است 

نتایج نشان داد که . هیأت علمی گروه پرستاری صورت گرفت  ءپرستاران شاغل در بیمارستان و اعضا

گاهی را تخصصی و نسبتاّ قابل حباحث مطرح شده در گزارش صبپرستاران و دانشجویان پرستاری م

ستفاده و مفید عنوان هیأت علمی مطرح شده را قابل ااعضاء مباحث یکه استفاده عنوان کردند در حال

لذا در جهت افزایش کارایی جلسات فرایند ادغام آموزش پزشکی و پرستاری در جلسات گزارش . کردند

 .اجرا گردید ماه  5گاهی به مدت حصب

 :رروش کا

ینه فیزیکی و پاراکیلینیک بیمار اه شرح و  معبود که پس از معرفی بیمار و ارائ روش کار به این صورت

مانی و تشخیصهای افتراقی ابتدا بحث توسط پزشک متخصص بیمار در مورد اقدامات تشخیصی ، در

ات پرستاری مورد نیاز بیمار مطرح گرفت و سپس یکی از اعضاء هیأت علمی پرستاری ، اقدامصورت می 

 .شده را شرح میداد 

 : نتایج

ماه نتایج نشان داد که میزان رضایت دانشجویان پرستاری ،  5پس از اجرای فرایند ادغام  به مدت 

گاهی پرستاری از کارایی جلسات گزارش صبحپرستاران شاغل در بیمارستان و اعضاء هیأت علمی گروه 

   . دنزدیک به ده درصد از پزشکان از اجرای روش ادغام ناراضی بودنافزایش یافت و تنها 



 فرآیند پیاده سازی استاندارد های پایه آموزش پزشکی عمومی

 در دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                     

 

 بله                                                               

 جلسه توجیهی اعضاء کمیته اجرایی  

     

 

اجرایی  پیاده سازی استاندارد های پایه آموزش پزشکی به پیشنهاد اعضاء کمیته راهبردی و با انتخاب و ابالغ تشکیل کمیته 

 رئیس دانشکده پزشکی

 

 طراحی و اجرای برنامه خود ارزیابی  -بررسی وضعیت موجود    

     

 تحلیل شکاف   

 

 تالش برای بهبود کیفیت 

 

 پیاده سازی استاندارد های پایه آموزش پزشکی عمومی تشکیل کمیته راهبردی

 

 تحلیل میدان نیروها

 

 اده سازی استاندارد های پایهتدوین برنامه استراتژیک برای پی

آیا بین وضعیت موجود و استاندارد های 

 ؟دارد پایه آموزش پزشکی فاصله وجود

 

 خیر

 بله

 اجرای برنامه و پیاده سازی استانداردها 

 


