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خودارزیابی پزشکان عمومی فارغالتحصیل دانشگاه علوم پزشکی کرمان نسبت به توانایی تشخیص و
درمان مشکالت ارتوپدی
علی پورامیری ،1قدسیه خلیلی ،2مصطفی شکوهی*3
 .1متخصص جراحی استخوان و مفاصل ،استادیار ،گروه ارتوپدی ،بیمارستان شهید باهنر ،دانشگاه علوم پزشکی کرمان ،کرمان ،ایران
 .2پزشک عمومی ،کمیته تحقیقات دانشجویی ،دانشگاه علوم پزشکی کرمان ،کرمان ،ایران
 .3کارشناس ارشد اپیدمیولوژی ،معاونت پژوهشی ،مرکز تحقیقات مدلسازی در سالمت ،مرکز تحقیقات فیزیولوژی ،دانشگاه علوم پزشکی کرمان ،کرمان ،ایران

 دریافت مقاله91/3/6 :

آخرین اصالح مقاله91/2/42 :

 پذیرش مقاله91/5/3 :

زمینه و هدف :ارزیابی توانایی دانشآموختگان در تشخیص و درمان بیماران بعد از فارغالتحصیلی به عنوان یک اولویت برای آموزش پزشکی شناخته شده
است .هدف از این مطالعه ،ارزیابی توانایی پزشکان عمومی فارغالتحصیل در تشخیص و درمان مشکالت ارتوپدی در دانشگاه علوم پزشکی کرمان بود.
روشکار :مطالعه حاضر از نوع گذشتهنگر بود .پزشکان عمومی فارغالتحصیل سالهای  1321-25وارد مطالعه شدند .در این مطالعه جهت ارزیابی توانایی
در تشخیص و درمان بیماران ارتوپدی ،از یک پرسشنامه محقق ساخته که دارای  36سؤال در  9حیطه بود ،استفاده شد.
یافتهها :میزان توانایی کلی افراد مورد مطالعه به طور تقریبی  65درصد بود .بیشترین میزان توانایی مربوط به سه حیطه "درمان شکستگیها و دررفتگیها"،
"درمان اولیه شکستگی باز" و "تشخیص شکستگیها و دررفتگیها" به ترتیب برابر  22 ،21و  23درصد بود .کمترین میزان توانایی مربوط به حیطههای
"دفورمیتیهای مادرزادی پا"" ،تومورهای سیستم موسکولواسکلتال" و "دررفتگیهای مادرزادی مفصل خاصرهای" به ترتیب برابر  51 ،22و  54درصد بود.
دو گروه جنسی مرد و زن در هیچ کدام از این حیطهها با هم تفاوت نداشتند (.)P < 1/15
نتیجهگیری :نتایج این مطالعه نشان داد که توانایی پزشکان فارغالتحصیل به صورت کلی متوسط بوده است .در برخی حیطهها این توانایی خوب و در برخی
موارد از سطح متوسط هم پایینتر بود .بر اساس این نتایج پیشنهاد میشود که دانشگاهها بر اساس یک برنامه مدون ،به منظور شناسایی ضعفهای
فارغالتحصیالن نیازسنجی کنند .همچنین نیاز به برنامههای بازآموزی ساالنه برای فارغالتحصیالن احساس میشود.
کلید واژهها :پزشک عمومی ،توانایی تشخیص ،ارزیابی ،فارغالتحصیل ،مشکالت ارتوپدی
* نویسنده مسؤول :معاونت پژوهشی ،دانشگاه علوم پزشکی ،خیابان جهاد ،کرمان ،ایران
 تلفن1321-4463923 :

 نمابر1321 -4462129 :
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مقدمه
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باالیی برای دانشجویان پزشکی برخوردار است .مطالعات نشان

بیماریهای اسکلتی -عضالنی جزء بیماریهای شایع در

دادهاند که در مهارتهای بالینی اسکلتی -عضالنی در هر دو

کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته بوده است و یکی از

سطح مراقبتهای اولیه و ثانویه غفلت شده است (.)11

دالیل اصلی درد و ناتوانی در جهان محسوب میشود .این
بیماریها به دو صورت مستقیم و غیر مستقیم (مثل مرخصی
استعالجی ،بازنشستگی زودرس و ناتوانی در انجام کارهای

همچنین ،مطالعات انجام شده در زمینه مشکالت بیماریهای
اسکلتی -عضالنی و توانایی پزشکان در درمان و مراقبت از
این بیماریها ،نقصهای آموزشی مربوط به این زمینه را نشان

روزمره خود) ،هزینههای زیادی را به سیستمهای بهداشتی

داده است ( .)11-15در یک مطالعه در دانشکده پزشکی

کشورها تحمیل میکند ( .)1در طی  15سال اخیر ،جراحات و

هاروارد ،دانشجویان اعالم کرده بودند که احساس میکنند

شکایات اسکلتی -عضالنی به طور تقریبی  15تا  31درصد

آموزشهای ارایه شده در زمینه اسکلتی -عضالنی کافی نبوده

ویزیتهای مراقبتهای اولیه در ایاالت متحده و کانادا (41 ،)4
درصد از ویزیتهای اتاقهای اورژانس در ایاالت متحده ()3

است و از لحاظ عوامل اعتماد کلینیکی ( Clinical
 )confidenceو تسلط شناختی ()Cognitive mastery

و  41درصد از ویزیتهای غیر روتین مربوط به کودکان را در

احساس فقدان میکردند ( .)16دانشجویان همچنان اعالم کرده

اروپا ( )2تشکیل داده است .در ایران بیشترین بار ناتوانی

بودند که مدت زمان اختصاص یافته برای آموزش این زمینه در

( DALYیا  )Disability adjusted life yearsمربوط

هنگام دانشجویی ،کم بوده است .این کاهش زمانی هم در علوم

به تصادفات رانندگی است که بیشتر آنها منجر به تروماهای

پایه و هم در آموزشهای کلینکی محسوس بوده است (،12

عضالنی -اسکلتی میگردد ( .)1سالهای  4111تا  4111به

 Coady .)4و همکاران در یک مطالعه بر روی  46دانشکده

عنوان دهه استخوان و مفصل ()Bone and join decade

پزشکی در انگلستان نشان دادند که زمان کلی صرف شده در

نامگذاری شد ،که هدف از آن بهبود سالمت و افزایش کیفیت

آموزشهای کلینیکی دانشجویان پزشکی در طی سالهای

زندگی برای افرادی است که از اختالالت عضالنی -اسکلتی

 1991تا  ،1992از  141ساعت به  69ساعت کاهش یافته است

رنج میبرند (.)5

(.)11

انجمن دانشگاههای پزشکی آمریکا ( Association of

سیستمهای آموزشی و همچنین سازمانهای ارایه دهنده

 american medical collegesیا  )AAMCدر سال

خدمات سالمت در جامعه باید به دقت نحوه فعالیتهای

 4115اعالم کرد که برخالف افزایش این نوع بیماریها در

حرفهای پزشکان را پایش و برای استفاده بهینه از توانمندیهای

جوامع ،هنوز به طور واضح مشخص نیست که دانشجویان

این گروه مهم از جامعه برنامهریزی نمایند .در حال حاضر

پزشکی که توسط دانشکدههای پزشکی آموزش داده میشوند،

دانشگاهها با مصرف منابع زیاد اقتصادی ،هیچ گونه گزارش

بعد از فارغالتحصیلی بتوانند برای جامعه مؤثر واقع شوند (.)6

واضحی از عملکرد خود ارایه نمیدهند .بنابراین به دست

افزایش فراوانی این مشکالت و بار بیماری ناشی از آن (،)2

آوردن اطالعات مناسب از وضعیت دانشآموختگان برای

این ضرورت را ایجاب میکند که به دانشجویان پزشکی در

مسؤوالن دانشگاهها و وزارت متبوع میتواند مفید باشد (.)12

زمان دانشجویی نیازهای اولیه مربوط به این شرایط را آموزش

مطالعات انجام شده به طور عمده روی شناسایی فاصلهها در

داد ،تا بعد از فارغالتحصیلی توانایی تشخیص ،شناسایی عالیم،

کوریکولوم اسکلتی -عضالنی  ،Undergraduateشناسایی

درمان و مراقبت از این نوع بیماریها را داشته باشند (.)2 ،9

موانع آموزشهای مؤثر ،مهارتهای ارزیابی اسکلتی -عضالنی

مهارتهای ارزیابی کلینیکی اسکلتی -عضالنی از اهمیت بسیار

و بررسی آگاهی دانشجویان در این زمینه تمرکز کردهاند.
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دوره دهم شماره اول

تفاوت این مطالعه با سایر مطالعات این است که در این

شکستگی باز (چهار سؤال) )2 ،تشخیص و درمان سندرم

مطالعه توانایی پزشکان چند سال بعد از فارغالتحصیلی مورد

کمپارتمان (شش سؤال) )5 ،عفونتهای حاد استخوانی–

ارزیابی قرار گرفته است ،در حالی که سایر مطالعات اغلب

مفصلی (چهار سؤال) )6 ،دفورمیتیهای مادرزادی پا (دو

توانایی پزشکان عمومی را یا در زمان دانشجویی و یا بالفاصله

سؤال) )2 ،دررفتگیهای مادرزادی مفصل خاصرهای (پنج

بعد از فارغالتحصیلی مورد ارزیابی قرار داده بودند .با توجه به

سؤال) )2 ،استئوآرتریتها (چهار سؤال) و  )9تومورهای

شیوع باالی بیماریهای عضالنی -اسکلتی و ارتوپدی در

سیستم موسکولواسکلتال (چهار سؤال) بود (جدول .)1

ویزیتهای سرپایی و اورژانس و نظر به نقایص دیده شده در

از آن جایی که این مطالعه از نوع خود ارزیابی بود ،جواب

آموزش این حیطه در مطالعات مختلف ( )19 ،41و از آن جا

هر سؤال به صورت مقیاس لیکرت سه گزینهای "بلی"" ،تا

که تا به حال در دانشگاه علوم پزشکی کرمان مطالعهای در این

حدودی" و "خیر" بود .به این معنی که اگر فرد از دیدگاه خود

زمینه انجام نگرفته است ،الزم شد که توانایی پزشکان عمومی

توانایی الزم جهت انجام هر سؤال را داشت جواب "بلی" و

فارغالتحصیل دانشگاه علوم پزشکی کرمان در تشخیص و

در صورتی که از دیدگاه خود عدم توانایی به آن سؤال را

درمان بیماران ارتوپدی (اسکلتی -عضالنی) مورد مطالعه قرار

داشت ،جواب "خیر" را گزارش میکرد .افرادی که توانایی

گیرد.

آنها در انجام هر یک از فعالیتها بر اساس نظر شخصی خود
متوسط بود ،گزینه "تا حدودی" را انتخاب میکردند .در این

روش کار
این مطالعه از نوع مقطعی گذشتهنگر بود که در دانشگاه
علوم پزشکی کرمان انجام شد .افراد مورد مطالعه دانشجویانی
بودند که در سالهای  1321-25فارغالتحصیل شده بودند115 .
نفر یعنی به طور تقریبی نیمی از فارغالتحصیالن دوره روزانه
شرایط شرکت در مطالعه حاضر را داشتند .شرط ورود به
مطالعه این بود که این افراد از دانشگاه علوم پزشکی کرمان
فارغالتحصیل شده باشند و تا زمان انجام این مطالعه در پزشکی
عمومی مشغول به کار بوده باشند .پزشکهای عمومی که
تخصص گرفته بودند و یا به شغلی دیگر غیر از پزشکی
مشغول به کار بودند از مطالعه حذف میشدند.
ابزار جمعآوری اطالعات:
در این مطالعه از یک پرسشنامه دو قسمتی استفاده شد:
بخش اول مربوط به اطالعات اولیه افراد از جمله جنس ،سال
ورود و فراغت از تحصیل ،شماره تلفن و آدرس افراد بود.
بخش دوم پرسشنامه شامل  36سؤال در  9حیطه بود که شامل:
 )1تشخیص شکستگیها و دررفتگیها (چهار سؤال))4 ،

بین  9سؤال جهت منفی داشتند که پاسخ خیر نشان دهنده
توانایی بوده است .بر اساس خود ارزیابی ،به توانایی افراد
شرکت کننده در انجام هر یک از سؤاالت روشهای درمانی
تشخیصی نمره  1و به عدم توانایی در انجام هر یک از سؤاالت
نمره صفر اختصاص داده شد .اگر افراد شرکت کننده از توانایی
کامل خود در انجام آن سؤال (یا مشکل بالینی) اطمینان
نداشتند ،گزینه "تا حدودی" را جواب میدادند که به این
گزینه نمره  1/5اختصاص داده شد .بر این اساس ،از آن جایی
که پرسشنامه شامل  36سؤال بود ،نمره کل هر فرد از صفر تا
 36متغیر بود .برای تعیین توانایی (از دیدگاه خود فرد شرکت
کننده) در هر یک از حیطهها به این صورت عمل شد که
میانگین کسب شده در آن حیطه به تعداد سؤال موجود در آن
حیطه تقسیم میشد و میزان توانایی افراد در هر حیطه محاسبه
میگردید که بر حسب درصد گزارش شد .برای محاسبه میزان
توانایی کل (بر اساس همه  36سؤال) ،میانگین کسب شده کل
که عددی بین صفر تا  36بود ،به تعداد کل سؤاالت (36
سؤال) تقسیم شد که از صفر تا  111درصد متغیر بود.

درمان شکستگیها و دررفتگیها (سه سؤال) )3 ،درمان اولیه
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پرسشنامه از جهت روایی و پایایی مورد ارزیابی قرار

افراد مطمئن میشدند که این جمعآوری اطالعات فقط به

گرفت .جهت بررسی اعتبار پرسشنامه از اعتبار محتوا استفاده

خاطر اهداف پژوهشی بوده است .این تحقیق مصوب کمیته

شد .بدین منظور نظرات و پیشنهادهای استادان گروه ارتوپدی

اخالق دانشگاه علوم پزشکی کرمان بود .از همه افراد مورد

دانشگاه در مورد پرسشنامه جمعآوری گردید و بر آن اساس

مطالعه رضایتنامه کتبی اخذ گردید و به آنها این اطمینان داده

اصالحات الزم صورت گرفت .برای تعیین پایایی پرسشنامه،

شد که کلیه اطالعات محرمانه بوده است و فقط به منظور انجام

مطالعه مقدماتی روی  15نفر از افراد مورد مطالعه انجام گرفت.

این تحقیق و رسیدن به هدف مورد نظر استفاده خواهد شد .به

ضریب آلفای کرونباخ برابر  1/22نشان دهنده پیوستگی درونی

همین منظور پرسشنامهها بدون ذکر نام بودند .فرد هماهنگ

باالی سؤاالت بود .الزم به ذکر است که چون اندازه تعداد

کننده جهت جمعآوری اطالعات ،یک فرد آموزش دیده بود که

نمونه مورد مطالعه به طور تقریبی کم بود ،اطالعات مربوط به

به اهمیت تحقیق آگاهی داشت .با پیگیریهای خوب این فرد

این افراد نیز در آنالیز نهایی وارد شد.

همه افراد مورد مطالعه پرسشنامه را تکمیل نمودند ،به عبارتی

نحوه جمعآوری اطالعات:
در ابتدا با مراجعه به اداره کل دانشگاه علوم پزشکی کرمان،

میزان پاسخ  111درصد بود.
آنالیزهای آماری:

مشخصات تماسی دانشآموختگان نظیر شماره تلفن و آدرس

از شاخصهای توصیفی فراوانی نسبی و مطلق برای

مندرج در پروندههای آنها استخراج گردید .افراد فارغالتحصیل

متغیرهای کیفی و از میانگین به همراه انحراف معیار برای

هم در شهر کرمان و هم در خارج از شهر کرمان مشغول به کار

متغیرهای کمی استفاده شد .برای مقایسه میانگینها در دو گروه

بودند .برای افرادی که در داخل شهر کرمان مشغول به کار

جنسی از آزمون  t-testاستفاده گردید .دادهها توسط نرمافزار

بودند ،نحوه جمعآوری اطالعات به این صورت بود که ابتدا با

آماری  SPSSنسخه version 15, SPSS Inc., ( 15

ایشان تماس تلفنی برقرار میگردید و آدرس محل کار از وی

 )Chicago, ILآنالیز شد P .کمتر از  1/15معنیدار در نظر

پرسیده میشد .پرسشنامهها در محل کار به ایشان داده میشد.

گرفته شد.

برای افرادی که خارج از شهر کرمان مشغول به کار بودند،
پرسشنامهها از طریق پست ارسال میگردید .افرادی که
پرسشنامهها را بعد از دو هفته برگشت نمیدادند ،دوباره با
آنها تماس گرفته میشد.
به دلیل این که اطالعات موجود در پرونده فارغالتحصیالن
مربوط به بدو ورود به دانشگاه بود و احتمال تغییر این
اطالعات پس از فراغت از تحصیل و مراجعه فرد به محل
زندگی قبل خود وجود داشت ،بنابراین در این گونه موارد با
مراجعه به بانک اطالعاتی سازمان نظام پزشکی ایران و یا
پرسش از سایر همکالسیها ،آخرین شماره تلفن فرد اخذ و با
وی تماس تلفنی برقرار میگردید تا آدرس محل کار گرفته
شود .در ضمن برای جلب اعتماد دانشآموختگان سعی شد
اهداف تحقیق برای ایشان شرح داده شود و با تدابیر مناسب

2

یافتهها
اطالعات توصیفی:
از تعداد  115فارغالتحصیل مورد مطالعه 69 ،نفر (61
درصد) زن بودند .به طور تقریبی یک سوم افراد فارغالتحصیل
سال  1325بودند .فراوانی افراد فارغالتحصیل از سال  1321تا
 1325به ترتیب برابر  11نفر ( 9 ،)9/6نفر ( 12 ،)2/2نفر
( 41 ،)15/2نفر ( 41 ،)12/2نفر ( )12/2و  32نفر ( )34/4بود.
توانایی بر اساس هر یک از سؤاالت:
بیشترین توانایی اقدامات تشخیصی -درمانی مربوط به
سؤاالت "تشخیص عالیم استئومیلیت و آرتریت حاد چرکی"،
"تشخیص عالیم سندرم کمپارتمان"" ،تشخیص شکستگیها"،
"معاینه صحیح یک بیمار حادثه دیده" و " اصول معاینه

دوره دهم شماره اول

مجله گامهای توسعه در آموزش پزشکی

دررفتگیهای مادرزادی مفصل خاصرهای "به ترتیب برابر ،23

پاراکلینیک مربوط به عفونتهای حاد استخوانی -مفصلی" و

 22/2 ،22/2 ،21و  24درصد بود (جدول .)1

"تشخیص عالیم رادیولوژیک و سونوگرافیک عارضه

بیشترین عدم توانایی مربوط به سؤاالت "تشخیص

دررفتگیهای مادرزادی مفصل خاصرهای" به ترتیب برابر ،22

دررفتگیهای مادرزادی مفصل خاصرهای قبل از  6ماهگی"،

 34 ،34 ،36/5 ،22و  31درصد بود .میزان توانایی ،عدم

"درمان صحیح دفورمیتیهای مادرزادی پا"" ،تشخیص

توانایی و توانایی مربوط به گزینه "تا حدودی" در جدول 1

دررفتگیهای مادرزادی مفصل خاصرهای بعد از  6ماهگی"،

نشان داده شده است.

"جلوگیری از عارضه سندرم کمپارتمان"" ،انجام اقدامات الزم
جدول  .1فراوانی توانایی مربوط به هر یک از سؤاالت تشخیص و درمان بیماران ارتوپدی
توانایی داریم
تعداد

توانایی نداریم

درصد

تعداد

درصد

تا حدی توانایی داریم
تعداد

درصد

حیطه  )1تشخیص شکستگیها و دررفتگیها
 )1آیا تشخیص شکستگیها برایتان مشکل است؟

26

22/2

5

2/3

42

41/9

 )4آیا تشخیص دررفتگیها برایتان مشکل است؟

45

41/2

41

12/3

69

61

 )3افترق بین شکستگیها و دررفتگیها را میتوانید بدهید؟

29

24/6

9

2/2

52

29/6

 )2معاینه صحیح یک بیمار حادثه دیده را جهت تشخیص میتوانید انجام دهید؟

26

22/2

1

1

49

45/4

حیطه  )4درمان شکستگیها و دررفتگیها
 )5میدانید که به چه شکل باید با یک بیمار حادثه دیده برخورد نمایید؟

21

21/2

3

4/6

31

42

 )6اصول درمان اولیه را به طور کالسیک میدانید؟

21

69/2

6

5/4

49

45/4

 )2اصول صحیح بیحرکتی یک اندام صدمه دیده را میدانید؟

22

62/3

2

2

33

42/2

حیطه  )3درمان اولیه شکستگی باز
 )2آیا اصول درمان را میدانید؟

26

66/1

6

5/4

33

42/2

 )9طریقه صحیح کنترل هموراژی در اندام صدمه دیده را میدانید؟

62

52/3

1

1/9

22

21/9

 )11اصول بیحرکتی اولیه را میدانید؟

25

23/9

2

3/5

46

44/6

 )11آیا درمان دارویی مناسب را میدانید؟

22

21/2

12

15/2

29

24/6

حیطه  )2تشخیص و درمان سندرم کمپارتمان
 )14آیا عالیم را به طور صحیح میدانید؟

94

21

3

4/6

41

12/2

 )13عالیم را میدانید ،ولی برای جلوگیری از این عارضه اطالع کافی ندارید؟

29

24/6

32

34/4

49

45/4

 )12در مورد بیماری که اندام او در گچ و یا آتل بیحرکت شده است ،میدانید چه کاری

65

56/5

16

13/9

32

49/6

انجام دهید؟
 )15آیا آناتومی اعصاب محیطی را میدانید؟

32

34/4

15

13

63

52/2

 )16نوع کار اعصاب محیطی را که باعث چه حرکاتی و حس چه مناطقی میباشد ،میدانید؟

25

39/1

14

11/2

52

51/2

 )12انواع صدمات تروماتیک اعصاب محیطی را میدانید؟

43

41

42

44/6

66

52/2

حیطه  )5عفونتهای حاد استخوانی -مفصلی
 )12عالیم استئومیلیت و آرتریت حاد چرکی را میدانید؟

95

24/6

4

1/2

12

15/2

 )19آیا تشخیص افتراقیها را میدانید؟

53

26/1

15

13

22

21/9

5

پورامیری و همکاران

خودارزیابی پزشکان عمومی فارغالتحصیل دانشگاه ...
 )41عالیم بالینی را میدانید ،ولی اقدامات الزم پاراکلینیک را نمیدانید؟

24

36/5

32

34/4

36

31/3

 )41درمان این عفونتها را میدانید؟

52

29/6

12

14/4

22

32/3

حیطه  )6دفورمیتیهای مادرزادی پا
 )44انواع دفورمیتیهای مادرزادی شایع پا را میدانید؟

22

32/3

9

2/2

64

53/9

 )43آیا درمان صحیح هر کدام را میدانید؟

6

5/4

51

22/3

52

51/2

حیطه  )2دررفتگیهای مادرزادی مفصل خاصرهای
 )42اصول معاینه نوزاد را میدانید؟

23

24/4

2

6/1

45

41/2

 )45آیا اصول معاینه را میدانید ،ولی تشخیص آن تا  6ماهگی برایتان مشکل است؟

46

44/6

52

22

35

31/2

 )46آیا بعد از  6ماهگی تشخیص برایتان مشکل است ؟

49

45/4

24

36/5

22

32/3

 )42اصول درمان در سنین مختلف را میدانید؟

32

49/6

34

42/2

29

24/6

 )42آیا عالیم رادیولوژیک و سونوگرافیک این عارضه را میدانید؟

42

43/5

36

31/3

54

25/4

حیطه  )2استئوآرتریتها disease( D-J-D

)Degenerative joint

 )49آیا تشخیص بالینی برایتان مشکل است؟

21

61/9

12

12/2

42

42/3

 )31آیا تفسیر عالیم رادیولوژیک برایتان مشکل است؟

23

32/2

42

41/9

22

21/2

 )31درمانهای غیر جراحی را میدانید؟

62

59/1

9

2/2

32

33

 )34آیا درمان الزم بر حسب سن بیمار و شدت بیماری را میدانید؟

31

42

34

42/2

54

25/4

حیطه  )9تومورهای سیستم موسکولواسکلتال
 )33آیا عالیم تومورهای نسج نرم را میدانید؟

33

42/2

42

42/3

52

22

 )32آیا عالیم تومورهای استخوانی را میدانید؟

32

33

2

2

69

61

 )35اقدامات الزم پا راکلینیک برای بررسی یک تومور سیستم اسکلتی را میدانید؟

22

21/9

42

41/9

22

32/3

 )36آیا از درمان صحیح تومورهای سیستم اسکلتی با اطالع هستید؟

5

2/3

61

53

29

24/6

توانایی بر اساس حیطهها:
جدول  4میانگین نمره و میزان توانایی پزشکان عمومی را

مرد و زن هم بر اساس نمره هر یک از حیطهها و هم بر اساس
نمره کل با هم تفاوت معنیداری نداشتند (.)P < 1/15

در هر یک از حیطههای درمانی و تشخیصی نشان میدهد.
بیشترین میزان توانایی مربوط به حیطه "درمان شکستگیها و
دررفتگیها"" ،درمان اولیه شکستگی باز" و "تشخیص

62.50%
50.20%

47.00% 52.00%

63.00% 67.00%

80.00% 76.70%

100.00%
80.00% 73.00%
60.00%
40.00%

شکستگیها و دررفتگیها" به ترتیب برابر  22 ،21و  23درصد

20.00%

بود .کمترین میزان توانایی مربوط به حیطه "دفورمیتیهای

0.00%

مادرزادی پا"" ،تومورهای سیستم موسکولواسکلتال" و
"دررفتگیهای مادرزادی مفصل خاصرهای" به ترتیب برابر ،22

حیطه حیطه حیطه حیطه حیطه حیطه حیطه حیطه حیطه
1
2
3
4
5
6
7
8
9

نمودار  .1میانگین نمره پزشکان و درصد توانایی آنها در هر حیطه

 51و  54درصد بود .میزان توانایی کل به طور تقریبی برابر 65
درصد به دست آمد .در نمودار  1نیز میانگین نمره و میزان

جزییات بیشتر در جدول  4آورده شده است .نتایج به

توانایی مربوط به هر یک از حیطهها نشان داده شده است.

منظور مقایسه افراد شرکت کننده در هر یک از سالهای

نتایج آزمون  Student t testنشان داد که دو گروه جنسی

فارغالتحصیلی آنالیز شد .بر این اساس افراد در این سالها با

6

دوره دهم شماره اول

مجله گامهای توسعه در آموزش پزشکی

هم تفاوت معنیداری نداشتند (اطالعات این جا گزارش نشده
است).
جدول  .4میانگین نمره ،میزان توانایی و مقایسه زن و مرد در هر یک از حیطههای درمانی و تشخیصی
میانگین در کل نمونه

درصد توانایی

حیطه  1تشخیص شکستگیها و دررفتگیها

4/9 ± 1/62

*

23

میانگین در زنان

P

میانگین در مردان

4/9 ± 1/62

4/2 ± 1/24

1/22

حیطه  4درمان شکستگیها و دررفتگیها

4/2 ± 1/61

21

4/2 ± 1/61

4/2 ± 1/59

1/29

حیطه  3درمان اولیه شکستگی باز

3/12 ± 1/24

26/2

3/12 ± 1/25

3/1 ± 1/29

1/64

حیطه  2تشخیص و درمان سندرم کمپارتمان

3/2 ± 1/15

63

3/9 ± 1/13

3/2 ± 1/19

1/61

حیطه  5عفونتهای حاد استخوانی -مفصلی

4/2 ± 1/22

62

4/2 ± 1/25

4/2 ± 1/94

1/22

حیطه  6دفورمیتیهای مادرزادی پا

1/95 ± 1/22

22

1/9 ± 1/25

1/1 ± 1/51

1/12

حیطه  2دررفتگیهای مادرزادی مفصل خاصرهای

4/6 ± 1/91

54

4/6 ± 1/94

4/5 ± 1/22

1/23

حیطه  2استئوآرتریتها

4/5 ± 1/16

64/5

4/2 ± 1/1

4/3 ± 1/1

1/12

حیطه  9تومورهای سیستم موسکولواسکلتال

4/112 ± 1/95

51/4

4/12 ± 1/92

1/2 ± 1/92

1/42

کل حیطهها

43/42 ± 2/63

62/5

43/25 ± 2/2

44/93 ± 2/5

1/55

* درصد توانایی از تقسیم عدد ستون "میانگین در کل نمونه" بر تعداد کل سؤال در آن حیطه محاسبه شده است {برای مثال برای حیطه  1که شامل  2سؤال
است ،عدد  4/9بر  2تقسیم شد .حاصل این عدد ( 23درصد) میزان توانایی افراد در آن حیطه را نشان میدهد}

بحث و نتیجهگیری

حاکی از کمبود دانش پایه در زمینه بیماریهای اسکلتی-

نتایج این مطالعه نشان داد که میزان توانایی پزشکان عمومی

عضالنی در پزشکان دانشآموخته دانشکدههای پزشکی است؛

چند سال بعد از فارغالتحصیلی بر اساس روش خود ارزیابی

به طوری که باالی  21درصد دانشجویان در امتحاناتی که به

در سطح متوسط بود .میزان توانایی کلی فارغالتحصیالن برابر

منظور سنجش مهارت پایه دانشجویان در این زمینه بود ،نمره

 65درصد بود .بیشترین میزان توانایی مربوط به حیطههای

الزم برای قبولی از این آزمونها را دریافت نکرده بودند (.)41

"درمان شکستگیها و دررفتگیها"" ،درمان اولیه شکستگی

این عدم توانایی نه تنها در زمینه ارتوپدی و موضوعات مربوط

باز" و "تشخیص شکستگیها و دررفتگیها" و کمترین میزان

به بیماریهای اسکلتی– عضالنی ،بلکه در سایر زمینههای

توانایی مربوط به حیطههای "دفورمیتیهای مادرزادی پا"،

دیگر نیز مورد بررسی قرار گرفته است .نتایج این مطالعات نیز

"تومورهای سیستم موسکولواسکلتال" و "دررفتگیهای

حاکی از عدم توانایی در تشخیص یا درمان این بیماریها از

مادرزادی مفصل خاصرهای" بود .دو گروه جنسی تفاوت

جمله بیماریهای قلبی ،گوارشی و بیماریهای روانی بوده

معنیداری از لحاظ میزان توانایی در تشخیص و درمان

است .در مطالعه حاضر نیز این توانایی که بر اساس یک روش

مشکالت ارتوپدی نداشتند.

پرسشنامهای ارزیابی شد ،به طور تقریبی متوسط بود .چند

در یک مطالعه در کانادا که در تمام دانشکدههای پزشکی
انجام گرفته بود ،نشان داده شد که مسؤوالن برنامههای
آموزشی ارتوپدی دانشجویان ،از زمان و آموزشهای ارایه شده
در این زمینه رضایت کافی نداشتند ( .)4نتایج برخی مطالعات

عامل میتواند توجیه کننده این نتیجه باشد که عبارتند از:
 )1ضعف در سیستم آموزشی :ممکن است یادگیری و میزان
مهارت این افراد به هنگام دانشجو بودن پایین بوده باشد .هر
چند این سؤال که علت عدم توانایی و یا برعکس توانایی خود

2

پورامیری و همکاران

خودارزیابی پزشکان عمومی فارغالتحصیل دانشگاه ...

را در چه میدانید از افراد مورد مطالعه نشد ،اما یکی از

افتراق دهد .همچنین باید بتواند یک برنامه مدیریتی مناسب

توجیههای ممکن به مهارتهای کسب شده در زمان

جهت سرویسهای جراحی ،توانبخشی و درمانی ارایه دهد

دانشجویی مربوط میباشد .در برخی مطالعات نشان داده شد

(.)41 ،44

که دانشجویان نبود زمان کافی به هنگام دانشجو بودن را یکی
از علل ضعف یا عدم توانایی خود اعالم کرده بودند .عدم زمان

مطالعات نشان دادهاند که در آموزش مهارتهای اسکلتی-
عضالنی موانعی وجود دارد که عبارتند از:

کافی جهت کسب مهارتهای الزم نه تنها در زمینه ارتوپدی،

 )1فقدان دانش آناتومیکی پایه )4 ،از دست دادن بیماران

بلکه در خیلی از زمینههای دیگر نیز گزارش شده است که به

بستری که مورد شناخته شده آموزشی میباشند )3 ،فقدان

عنوان یکی از ضعفهای سیستم آموزشی معرفی میشود.

اعتماد استادان در آموزش بالینی اسکلتی -عضالنی )2 ،عدم

 )4عدم مطالعه افراد بعد از فارغالتحصیلی :یکی دیگر از

ثبات در آن چه که آموزش داده میشود )5 ،درک مهارتهای

عللی که میتواند توانایی پزشکان عمومی را در انجام مهارتها

اسکلتی -عضالنی پزشکان بیمارستان به عنوان یک تخصص

و راهکارهای تشخیصی و درمانی پایین بیاورد ،به روز نبودن،

حاشیهای یا بیاهمیت )6 ،عدم تقویت مهارتهای کلینیکی

عدم آگاهی از روشهای جدید تشخیصی و درمانی ،عدم

اسکلتی -عضالنی )2 ،افزایش تعداد کلینیکهای فوق

مطالعه یا کم بودن زمان مطالعه است .هر چند در این مطالعه

تخصصی به خصوص جراحان ارتوپدی )2 ،فقدان بیماران با

میزان توانایی افراد در زمانهای مختلف ( 6سال مختلف مورد

قابلیت یادگیری آموزشی )9 ،فقدان فضا ،در هر دو معنی اندازه

مطالعه) با هم تفاوت معنیداری نداشت (نتایج این جا گزارش

و تعداد اتاقهای کلینیکی )11 ،فقدان زمان پزشکان)11 ،

نشده است) ،اما نشان داده شد که در هر یک از این سالها،

افزایش تعداد دانشجویان مربوط به دانشکدههای پزشکی و

افراد فارغالتحصیل از میزان توانایی و مهارت پایینی برخوردار

 )14وجود ارتباط ضعیف بین متخصصهای مربوط به آموزش.

هستند.

ارتباط ضعیف دانشجویان پزشکی بین  Specialtiesنیز

 )3اعتماد به نفس افراد :مطالعات نشان دادهاند که

یکی دیگر از موانع آموزشی اعالم شده بود .در مطالعهای دیگر

دانشجویان پزشکی بعد از فارغالتحصیلی از اعتماد به نفس

موانع اصلی برای آموزش بالینی مؤثر را عدم توافق در مورد

پایینی برخوردار هستند .پایین بودن اعتماد به نفس ،توانایی و

موضوع تدریس ،کمبود دانش دانشجو در مورد آناتومی،

جرأت پزشک را در انجام برخی از مهارتها به خصوص

گرایش به مراجعه به کلینیکهای تخصصی و عدم ارتباط بین

مهارتهایی که در زمان دانشجویی عمالً با چنین مواردی

متخصصهای ارتوپدی و روماتولوژی گزارش کردهاند (،43

برخورد نکرده باشند ،به شدت پایین میآورد.

.)11

توانایی یک دانشجوی پزشکی به انجام معاینه بالینی خوب

برخی راهکارها جهت غلبه بر این موانع و ارایه یک

یک اولویت برای آموزش پزشکی شناخته شده است (.)11

آموزش مؤثر اسکلتی -عضالنی میتوانند شامل موارد زیر

همه دانشجویان باید توانایی افتراق موارد طبیعی از غیر طبیعی

باشند:

سیستم حرکتی در یک بیمار را داشته باشند .به عنوان اهداف

 )1استفاده از کلینیکهای آموزشی خاص )4 ،فراهم آوردن

کلی هر پزشک جدید پس از فارغالتحصیل شدن باید توانایی

یک آموزش اصولی در آناتومی کاربردی برای دانشجویان)3 ،

ارزیابی (بر اساس گرفتن شرح حال مناسب و معاینه) یک

افزایش تسهیالت برای آموزش دانشجویان در دپارتمانها)2 ،

بیمار با عالیم گرفتاری در اعضای حرکتی را داشته باشد و

کسب اعتماد الزم در اولین ارزیابیها روی "افراد نرمال"

بتواند از لحاظ ساختار و عملکرد موارد طبیعی را از غیر طبیعی

توسط دانشجویان )5 ،کسب یک ثبات الزم در ارایه آموزش

2

دوره دهم شماره اول

مجله گامهای توسعه در آموزش پزشکی

به دانشجویان و  )6استفاده از اهداف آموزشیBooklet :

قرار دهد .شاید بتوان جهت ارزیابی بهتر از توانایی این افراد،

 outliningکه به طور دقیق رویکردهای ارزیابی بیماران را به

یک سری دورههای آموزشی در زمینه پزشکی اسکلتی-

دانشجویان نشان دهد .همچنین افزایش استفاده از آموزشهای

عضالنی برگزار کرد و بعد از آن با ارزیابیهایی استاندارد و

الکترونیک (ویدئو و  )CD ROMsو استفاده از وسایل کمک

معتبر به میزان توانایی آنها پرداخت .تمرکز آموزش

آموزشی مؤثر.

بیماریهای عضالنی -اسکلتی بیشتر باید با تأکید بر

آموزش پزشکی در مورد بیماریهای عضالنی -اسکلتی در

مهارتهای بالینی و دانش کافی از بیماریهای شایع باشد.

تمام دنیا مختصر و کم میباشد و دانش و مهارت مناسب

در حال حاضر توصیههای اصلی برای یک برنامه آموزشی

جهت ارزیابی بیماران وجود ندارد .طبق تحقیقی که در کانادا

تأکید بر مهارتهای اولیه و دانش پایه است که باید برای تمام

انجام شد تنها  4/46درصد از متوسط کل آموزش دروس

پزشکان بدون در نظر گرفتن تخصص آینده اجباری شود.

پزشکی مربوط به بیماریهای عضالنی -اسکلتی بوده است و

پزشکان باید بدون در نظر گرفتن تخصص آینده حداقل

این در حالی است که بسیاری از مردم از مشکالت عضالنی-

شایستگی الزم جهت بیماریهای عضالنی -اسکلتی را داشته

اسکلتی رنج میبرند (.)44

باشند .برای مثال خیلی مهم است که یک پزشک متخصص

 Sneidermanدر یک مطالعه روی  314پزشک عمومی

زنان بداند که آیا بیمار با جایگزینی مفصل ران میتواند روی

نشان داد که بیشتر از نصف آموزشهای دریافت شده توسط

صندلی معاینه بنشیند و یک متخصص گوارش بتواند در نیاز

پزشکان عمومی در زمینه ارتوپدی ناکافی بوده است (.)42

یک فرد با بیماری ارتریت روماتویید جهت داروهای ضد درد

 Lynchو همکاران در ایاالت متحده نشان دادند که به طور

غیر استروییدی در مقابل خطر ابتال به سمیت گوارشی تعادل

تقریبی  62درصد پزشکان عمومی در یک امتحان معتبر مشابه

برقرار کند .همچنین یک پزشک متخصص قلب بتواند

نمره قبولی را دریافت نکردند ( Queally .)45و همکاران

آسیبهای قلبی روشهای تعویض مفصل را در طی جراحی

نشان دادند که  21درصد پزشکان عمومی نمره الزم برای پاس

تخمین بزند (.)44

کردن امتحان را دریافت نکردند و رد شدند ( .)46مطالعه

محدودیتهای مطالعه:

حاضر نشان داد که توانایی پزشکان عمومی فارغالتحصیل در

در این مطالعه از افراد شرکت کننده در مورد شرکت قبلی

حد  65درصد است که نشان میدهد تقریباً  35درصد از

در فرایندهای بازآموزی و شرکت در دورههای آموزشی سؤال

سؤاالت یا تواناییها را نمیتوانستند جواب دهند .از این لحاظ

نشد ،تا مشخص شود آیا افرادی که در این دورهها شرکت

به نظر میرسد نتایج این مطالعه مشابه سایر مطالعات انجام

کردهاند با افرادی که شرکت نکردهاند ،تفاوتی دارند .با این کار

شده در این زمینه باشد .یکی از علتهای پایین بودن میزان

شاید اهمیت دورههای بازآموزی مشخص میشد .یکی دیگر از

توانایی پزشکان بعد از چند سال از فارغالتحصیلی میتواند به

محدودیتهای این مطالعه ممکن است به علت نوع سؤاالت

عدم مواجهه یا مواجهه ناکافی آنها با بیماران خاصی باشد که

موجود در پرسشنامه باشد ،چرا که از افراد خواسته میشد که

جنبه آموزشی دارند .به این معنی که آنها ممکن است در

جوابهای خودشان را در قالب "میتوانم"" ،نمیتوانم" و

هنگام انجام فعالیتهای پزشکی بیشتر با توجه به شرایط

"تا حدودی میتوانم" اظهار نمایند .اگر مقیاس جوابها به

محیطی فقط یک سری از بیماریهای اسکلتی -عضالنی را

صورت یک لیکرت  5گزینهای یا  11گزینهای میبود ،شاید

درمان کنند و بقیه موارد دیگر یا مشاهده نشود یا این که آن

برآورد به دست آمده دقیقتر میشد .اما از لحاظ کلینیکی

قدر نادر باشد که توانایی پزشکان را در این زمینهها تحت تأثیر

اهیمت جواب به گزینه "توانایی دارم" و یا "توانایی ندارم"
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خیلی مهمتر از مقیاس لیکرتی است .یکی دیگر از

هستند ،به هنگام فارغالتحصیل شدن نیز این موفقیت و

محدودیتهای این مطالعه این بود که به جای این که از

تواناییهای کسب شده را با خود به همراه دارند.

آزمونهای واقعگرایانهتری مثل آزمون Objective ( OSCE

اما یکی از قدرتهای مطالعه حاضر این بود که در این

 )structured clinical examinationاستفاده شود ،از

مطالعه بر خالف سایر مطالعات ،پژوهش روی افرادی صورت

روش خود ارزیابی اطالعات جمعآوری شد .اگر افراد

گرفت که چند سال بعد از فارغالتحصیلی دوباره مورد ارزیابی

فارغالتحصیل به صورت یک آزمون عملی (مثال آزمونهای

قرار گرفته بودند .در این نوع بررسیها ،به دانشگاهها کمک

 OSCEدر شرایط واقعی) ارزیابی میشدند ،احتمال تغییر در

میشود که نقاط ضعف آموزش در حیطههای مختلف آموزشی

برآورد به دست آمده وجود داشت .شاید بر این اساس میزان

را شناسایی کنند و برای دانشجویان آینده راهکارهای الزم

توانایی برآورد شده کمتر از برآورد  65درصد حاضر میبود .اما

اتخاذ گردد.

از آن جایی که این افراد نمیتوانستند کلینیکهای خود را ترک

پیشنهادها

کنند و همچنین توانایی جمعآوری همه این افراد وجود

نتایج این مطالعه مثل چندین مطالعه دیگر نشان داد که

نداشت ،استفاده از پرسشنامه برای جمعآوری اطالعات بهترین

پزشکان بعد از فارغالتحصیلی نیاز به یک سری برنامه آموزشی

روش ممکن برای این افراد بود .پس یکی از محدویتهای

مداوم دارند .برگزاری بازآموزی ساالنه برای فارغالتحصیالن

بسیار مهم مطالعه حاضر احتمال پایین بودن توانایی پزشکان

پزشکی میتواند توانایی این گروه مهم از جامعه را در راستای

عمومی در امر مشکالت ارتوپدی حتی کمتر از  65درصد

ارتقای سطح سالمت و پیشگیری و درمان بیماریها افزایش

محاسبه شده در این مطالعه است .ممکن است نتایج این

دهد .این مطالعه مثل سایر مطالعات فقط بر روی یک گروه

مطالعه قابل تعمیم به سایر دانشگاههای دیگر نباشد؛ چرا که

تمرکز کرده بود .اما پیشنهاد میشود که در مطالعات آینده

همه افراد مورد مطالعه از یک دانشگاه فارغالتحصیل شده

تعامالت بین گروههای پزشکی با سایر گروهها (مثل پرستاران

بودند .از آن جایی که ممکن است سیستم آموزشی همه

و  )...نیز بررسی گردد تا این که دانش گروهی یا نحوه

دانشگاهها در برخی موارد تفاوت داشته باشد و همچنین از

تعامالت آنها به هنگام برخورد با یک مشکل بررسی شود.

لحاظ برتری دانشگاهی ( )Rankingبا هم متفاوت باشند،
ممکن است میزان تواناییهای فارغالتحصیالن آنها هم با هم

سپاسگزاری

تفاوت داشته باشد .پیشنهاد میشود که در آینده مطالعاتی با

محققان این مطالعه از همه شرکت کنندگان در طرح کمال

هدف ،بررسی میزان توانایی فارغالتحصیالن با توجه به

تشکر را دارند .از سرکار خانم رجایی که در جمعآوری

پیشرفت تحصیلی آنها در زمان تحصیل یا به هنگام

اطالعات به ما کمک کردند ،تشکر میکنیم .این طرح مصوب

فارغالتحصیل شدن مورد ارزیابی قرار گیرد تا این که مشخص

دانشگاه علوم پزشکی کرمان بود که بدینوسیله از معاونت

شود افرادی که در زمان تحصیل از پیشرفت بیشتری برخوردار

محترم پژوهشی دانشگاه تشکر و قدردانی مینماییم.
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Background & Objective: Evaluating students’ ability in diagnosing and treating patients after
graduation has been recognized as a priority for medical education. The aim of this study is to
evaluate students’ ability after graduation from Kerman University of Medical Sciences, Iran, in
diagnosing and treating orthopedic problems.
Methods: This is a retrospective, cross sectional study carried out on 115 graduated general
practitioners of 2001-2006 academic year. In this study, to evaluate the competency of general
practitioners graduated from KUMS in musculoskeletal medicine, participants were asked to
complete a standard questionnaire with 36 questions in 9 domains.
Results: The total competency of the studied people was 65%. The highest competency level was
related to the domains of treatment of fractures and dislocation, the initial treatment of open
fractures, and diagnosis of fracture and dislocation (80%, 77%, and 73%, respectively). The lowest
competency level was related to the domains of congenital deformity of feet, musculoskeletal
system tumors, and congenital dislocation of the hip (47%, 50%, and 52%, respectively). No
difference was observed between men and women in the mentioned domains.
Conclusion: The results of our study revealed that in general the competency of graduated
physicians was average. Accordingly, it is recommended that universities recognize weaknesses of
graduated general practitioners according to a compiled program. Moreover, annual education
programs can prevent more problems from occurring in the work setting and higher levels of
education of these general practitioners.
Key Words: General practitioner, Musculoskeletal medicine, Medical education, Clinical
assessment
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