مجلهی توسعهی آموزش جندیشاپور
فصلنامهی مرکز مطالعات و توسعهی آموزش علوم پزشکی
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بررسی میزان آگاهی و مهارت كارورزان پزشكی دانشگاه علوم پزشكی جندیشاپور اهواز در خصوص
دورهی پیشرفته مراقبت از بیمار ترومایی قبل و بعد از برگزاری كارگاه آموزشی در سال 1396-97
کامبیز معصومی :عضو هیأت علمی ،گروه طب اورژانس ،دانشکده پزشکی ،بیمارستان امام خمینی (ره) اهواز ،دانشگااه علگوم

پزشکی جندیشاپور اهواز ،اهواز ،ایران.
آرش فروزان* :عضو هیأت علمی ،گروه طب اورژانس ،دانشکده پزشکی ،بیمارستان امگام خمینگی (ره) اهگواز ،دانشگااه علگوم

پزشکی جندیشاپور اهواز ،اهواز ،ایران.
علی خوانین :عضو هیأت علمی ،گروه طب اورژانس ،دانشکده پزشکی ،بیمارسگتان امگام خمینگی (ره) اهگواز ،دانشگااه علگوم

پزشکی جندیشاپور اهواز ،اهواز ،ایران.
نساء موسوی :دانشجو ،دانشکده پزشکی ،کمیته تحقیقات دانشجویی ،دانشااه علوم پزشکی جندیشاپور اهواز ،اهواز ،ایران.
چكيده :با توجه به اهمیت برخورد و رویکرد صحیح به بیماران آسیبدیگده در ترومگا و تگأثیر برخگورد صگحیح در
وضعیت این بیماران ،این مطالعه با هدف ارزیابی آگاهی و مهارت دانشجویان سال آخر و ماقبل آخر دانشگااه علگوم
پزشکی جندیشاپور اهواز انجام شد.
این مطالعه روی پنجاه نفر از کارورزان بخش طب حاد دانشااه علوم پزشکی جندیشاپور اهواز که توسگ آمگوزش
دانشکده پزشکی به بخش طب حاد دانشااه معرفی شده بودند ،انجام شد .این مطالعه به صورت مداخلگهای قبگل و
بعد انجام شد تا آگاهی و مهارت دانشجویان را در برخورد با بیمار ترومایی بسنجد.
نتایج نشان داد که دانشجویان پس از شرکت در دوره عملکرد بهتری ( )P<0.001در همه زمینههگا نشگان دادنگد.
میاناین نمرات شرکتکنندگان در مطالعه پیش از آموزشهای الزم ،در بخش آگاهی  10.88±2.17بود که بعگد از
برگزاری کارگاه به 12.58±2.18رسید که تفاوت معنیدار بود ( .)P<0.001در بخش مهگارت میگاناین نمگرات در
شروع مطالعه  11.40±2.66بود که بعد از مطالعه به 16.60±1.77رسید که به لحاظ آماری تفاوت معنیداری بگود
( .)P<0.001بیشترین پیشرفت در کسب مهارت دیده شد .آگاهی و مهارت دانشجویان سال آخر و سال ماقبل آخر
پزشکی در برخورد صحیح با بیمار آسیبدیده در تروما مناسب نبود و این مشکل آموزشی میبایسگت بگا گنجانگدن
برنامههای آموزشی همچون کارگاه انجام شده در مطالعهی حاضر رفع شود.
واژگان کليدی :آموزش پزشکی ،ATLS ،تروما ،اورژانس ،دانش و مهارت.

*نویسندهي مسؤول :عضو هیأت علمی ،گروه طب اورژانس ،دانشکده پزشکی ،بیمارستان امام خمینگی (ره) اهگواز ،دانشگااه

علوم پزشکی جندیشاپور اهواز ،اهواز ،ایران.

Email: md_89864@yahoo.com
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این مطالعه یک مطالعه مداخله ای قبل و بعد می باشد که

مقدمه
تروما یکی از مهمترین علل مرگ و میر و معلولیت

با هگدف ارزیگابی آگگاهی و مهگارت کگارورزان پزشگکی در

در کشورهای پیشرفته و درحگال توسگعه اسگت .براسگا

خصوص برخورد با بیماران ترومایی قبل و بعد از برگگزاری

تخمین مطالعات جهانی  ،تروما عامل  ٪10از مرگ و میگر

کارگاه آموزشی به انجام رسید .این مطالعه روی  50نفر از

ها در دنیا است  .تقریباً  ٪90از عوارض مرگ و میر مرتب

کارورزان دانشااه علوم پزشکی جنگدی شگاپور اهگواز ،در

با تروما ،در کشورهایی با سگطح درآمگد پگایین و متوسگ

بخش طب حاد دانشااه علوم پزشکی جندی شگاپور اهگواز

اتفاق می افتد و پیشبینی می شگود کگه وقگوع و عگوارض

طی سال تحصیلی  1٣96-1٣97انجام شد .نمونگه گیگری

مرتب با تروما تا سال  20٣0افزایش خواهد یافت (رسولی

بصورت تصادفی ساده انجام شد.

و همکاران  ،1٣90علی و همکاران .)1٣77

معیار ورود به مطالعه معرفی کارورزان به بخگش آموزشگی

شواهد نشان می دهد که بهبود اقدامات مراقبتی می تواند

طب حاد دانشااه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز توسگ

میزان عوارض و مرگ و میر مرتب با تروما را در بیمگاران

آموزش دانشکده پزشکی دانشگااه علگوم پزشگکی جنگدی

کاهش دهد و میزان بقگا را افگزایش دهگد ( آمگاراگبوالم و

شاپور اهواز و معیار خروج عدم اعالم رضایت به شرکت در

همکاران .)201٣

مطالعه بود .از کارورزان خواسته شد کگه در پگیش آزمگون

 ATLSکگگه بگگرای اولگگین بگگار در  Nebraskaدرسگگال

شرکت کنند .شرکت در پیش آزمون شامل پاسخ بگه یگک

1978به وسیله کالج جراحان آمریکا معرفی گردید ،باعگ

پرسشنامه که حاوی  20سگوال کتبگی بگود ،و بگر اسگا

افزایش دانش و مهارت حرفگه ای پزشگکان در مراقبگت از

پرسشنامه ارزشیابی پیش از آزمون انجمن جراحان آمریکا

بیماران ترومایی میاردد .در بسیاری از کشگورها گررانگدن

(

American

ایگگن دوره بگگرای کگگادر پزشگگکی اورژانگگس هگگا اجبگگاری

 )Committee on traumaطراحگی شگده بگود پاسگخ

است(احمدی و همکاران  .)2017مطالعاتی وجود دارد که

دادند .بعد از آن مهگارت هریگک از کگارورزان درخصگوص

نشان دهنده بهبود نتایج درمانی بیمگاران ترومگایی بعگد از

رویکرد به بیمار ترومایی در برخورد با بیمار ترومایی شبیه

آموزش  ATLSاست (نگاوارو و همکگاران  ،1٣9٣علگی و

سگازی شگده بگا آزمگون  OSCEسگنجیده شگد .مهگارت

Surgeons

of

College

چک لیست خاصی که در اختیار آزمون

همکاران  ،1٣72علی و همکاران .)1٣76

کارورزان براسا

در کشور ما ،هر چند آموزش رویکرد به بیمار ترومگایی بگه

گر قرار داده شده بود سنجیده شد .عملکرد آزمون دهنگده

طور فزاینده به بخشی از آموزش برنامه درسی دانشجویان

در هریگگک از مگگوارد چگگک لیسگگت بگگه صگگورت رضگگایت

پزشکی و پرسگتاری گنجانگده شگده اسگت بگا ایگن وجگود

بخش(نمره  ، )1+ناقص(نمره ، )0انجگام نشگده (نمگره )1-

میزان آگاهی و عملکرد در رویکگرد بگه بیمگار ترومگایی در

ارزیابی شد  ،و در انتها در فرم ارزیابی بگر اسگا

عملکگرد

بین پرسنل پزشکی مورد سوال مگی باشگد .ایگن پگهوهش

وی به فرد نمره داده شد.

کوشیده است تا با ارزیگابی مهگارت و آگگاهی دانشگجویان

در مرحله بعد کارگاه رویکرد به بیمار ترومایی بگه صگورت

پزشکی که در سال آخر و ماقبل آخر تحصیل خود به سگر

تئوری و عملگی )(primary & secondary survey

می برند و بخش عمده آموزش های پزشکی را پشگت سگر

براسگگا

پروتکگگل هگگای اسگگتاندارد تگگدریس ب گین المللگگی

گراشتند در برخورد با بیماران ترومگایی ،کیفیگت آمگوزش

 ATLSبه کارورزان آموزش داده شد .افراد شرکت کننده

این مهم را در دانشااه علوم پزشکی جندی شاپور بسنجد.

به گروههای  4نفره تقسیم شد .که هر گگروه توسگ یگک

مواد و روش ها

تیم  8نفره یکسان متشگکل از مدرسگان رسگمی ATLS
شاخه ی ایران آموزش داده شدند.
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مباحگ آموزشگگی تگگدریس شگگده شگگامل شگگو  ،ترومگگای

افگگزار  Graphpad Prismنسگگخه  8نیگگز در طراحگگی

ماسکلواسکتال ،راه هوایی ،ترومگای سگر ،سگتون فقگرات و

نمودارها بهره برده شد.

پروسگگیجرهای عملگگی شگگامل تعبیگگه لولگگه ی سگگینه ای،

یافته ها

کریکوتیروئیدتومی و  DPLبگود .نحگوه آمگوزش بصگورت

در ایگگن مطالعگگه  50نفگگر از کگگارورزان دانشگگااه علگگوم

تئوری و پرسش و پاسخ به همراه کارگاه عملی بود .مگدت

پزشکی جندی شاپور که کارورزی طب حگاد خگود را مگی

زمان دوره  20ساعت بود که طی  2.5روز برگزار گردید.

گرراندند حضور داشتند .برای در

بعد از برگزاری کارگاه مجددا آگاهی کارورزان بگه صگورت

در همه گروه ها ،نمره بیست(  ،) 20که در کشگور ایگران

کتبی و مهارت آن ها به صورت آزمون  OSCEبگا همگان

در همه مقاطع آموزشگی بگه عنگوان نمگره کامگل در نظگر

روش قبل مورد ارزیابی قرار گرفت.

گرفته می شود ،معیار قرار داده شد و کلیه اعگداد بگر ایگن

و مقایسه بهتر نتگایج،

در پایان نتایج دو آزمون ،قبل و بعد از برگزاری کارگگاه بگا

اسا

یکدیار مقایسه شد.

یا سال پیش از آخر تحصیل خود بودند ،سابقه شگرکت در

برای مقایسه متغیرهگای کمگی در قبگل و بعگد از آمگوزش

کارگاه های رسمی ATLSرا ذکر نمی کردند.

کارورزان Tزوجی و بگرای متغیرهگای کیفگی و رتبگه ای و

در ابتدا نتایج آگاهی ،بدست آمده از پرسشگنامه هگای پگر

متغیرهای کمی که توزیع نرمگال ندارنگد  ،از آزمگون ویگل

شده توس شرکت کنندگان در دو مرحله پیش و پگس از

کاکسون استفاده مگی شگود .سگطح معنگی داری  0.05در

دوره ،و همچنین نتایج مهارت ،سنجیده و نمره دهی شده

نظر گرفته شد .کلیه آزمگون هگا بگا اسگتفاده از نگرم افگزار

توس مدرسین دوره پیش از آموزش های عملی و پس از

 SPSSساخت شرکت  IBMنسخه  18انجام شد .از نگرم

آن ها بررسی شد.

اصالح شدند .هیچ یک از کارورزان ،که در سال آخر

جدول  .1مقایسه نتایج قبل و بعد از دوره
قبل از دوره
متغیر

میانگین  ±انحراف از معیار
میانه

بعد از دوره
میانگین  ±انحراف از معیار

.Sig

نوع
آزمون

آگاهی

10.88±2.17

12.58±2.18

>0.001

wilcoxon

مهارت

11.40±2.66

16.60±1.77

>0.001

wilcoxon

جدول  .2مرور عملكرد كلی دانشجویان پس از شركت در دوره آموزشی

متغیر

آگاهی

مهارت

رخداد

تعداد (درصد)

میانگین پیشرفت  ±انحراف از معیار

پسرفت

)12( 6

2.17±1.60

)12( 6

0±0

پیشرفت

)76( 38

2.58±1.35

پسرفت

0

0±0

بدون
تغییر
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بدون
تغییر
پیشرفت

0

0±0

)100( 50

5.20±2.04

در تمامی بخش های مگورد ارزیگابی ،دانشگجویان پگس از

نتیجگگه بعگگد از شگگرکت در دوره بگگه )2.176±( 12.58

دیدن آمگوزش هگای الزم در طگول دوره عملکگرد بهتگری

افزایش پیدا کرد.

نشان دادند و این تفاوت به لحگاظ آمگاری معنگی دار بگود

این تفاوت به لحاظ آماری معنی دار بود(.)P<0.001

( .)P<0.001بیشترین اختالف در این قسگمت در بخگش

در این میان ،پیش از شرکت در دوره آموزشی 12،دانشجو

کسب مهارت دیده شگد کگه از میگاناین نمگره  11.40بگه

موفق به کسگب نمگره قبگولی در آگگاهی نشگدند ..پگس از

میاناین  16.60صعود کرد و تمامی دانشگجویان پیشگرفت

برگگگزاری دوره آموزشگگی ایگگن تعگگداد بگگه  ٣نفگگر رسگگید.

از خود نشان دادند.
سپس میان آگاهی تمام کارورزان پیش و پگس از شگرکت
در دوره مقایسه صورت گرفت .نتایج مقایسه نشان داد که
کارورزان در آگاهی پگیش از برگگزاری دوره نمگره 10.88
( )2.172±را به طور میاناین کسب کرده بودند کگه ایگن
نمودار عملکرد شرکت کنندگان را در آزمون آگاهی پگس
از دوره آموزشی نشان می دهد.
40
30
20
Progress

No Change

Decline

10
0

نمودار  .1عملكرد شركتكنندگان در آزمون آگاهی بعد از شركت در دوره آموزشی

میان مهارت تمام کارورزان پیش و پس از شرکت در دوره

پیش از شگرکت در دوره آموزشگی 1٣،دانشگجو موفگق بگه

مقایسه صورت گرفت .نتایج مقایسه نشان داد که کارورزان

کسب نمره قبولی در مهارت نشدند .پس از برگگزاری دوره

در مهارت مقدماتی پگیش از برگگزاری دوره نمگره 11.40

آموزشی این تعداد به صفر رسید.

( )2.664±را به طور میاناین کسب کرده بودنگد کگه ایگن
نتیجه بعد از شرکت در دوره به  )1.772±( 16.60افزایش
پیگگدا کگگرد .ایگگن تفگگاوت بگگه لحگگاظ آمگگاری معنگگی دار
بود(.)P<0.001
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پس از دوره آموزشی نشان می دهد.

نمودار ذیل عملکرد شرکت کنندگان را در آزمون مهگارت

60

40

Progress

Decline

No Change

20

0

نمودار  .2عملكرد شركتكنندگان در آزمون مهارت بعد از شركت در دوره آموزشی

مطالعگگه مگگا نشگگان داد کگگه هگگیچکگگدام از کگگارورزان ،در

بحث
مطالعه ما نشان داد که آگاهی و مهارتهگای برخگورد

کارگاههای  ATLSبرای برخورد با بیمار ترومایی شگرکت

با بیمار ترومایی در میان کارورزان ،کگه دانشگجویان سگال

کرده بودند و تحت آموزشهگای رسگمی مشگابه نیگز قگرار

آخر و سال ماقبل آخر دانشااه علوم پزشکی جندیشگاپور

نارفته بودند .با توجه به اینکگه داشگتن چنگین مهگارت و

اهگگواز بودنگگد ،در حگگد قابگگل قبگگولی نبگگود و در تعگگداد

آگاهیای با شرای پرتنشی که دانشجویان پزشکی تجربگه

قابلتوجهی از دانشجویان میاناین نمگرات کسگبشگده در

خواهند کرد ارتباط دارد ،به نظر میرسد این مسگأله بایگد

هیچکدام از بخشهای مورد آزمون حتی به کسب نیمی از

مورد توجه قرار بایرد و نقصهای موجود رفع شوند.

نمره آزمون نیز نرسید .این مطالعه ،نتیجه مطالعات قبلگی

با توجه به اینکه این مطالعه نشان داد که آگاهی و مهارت

از قبیل مطالعه علی و همکاران ،1٣74 ،چری و همکاران،

کارورزانی که در سال آخر و یا سال ماقبگل آخگر تحصگیل

 1٣84و آزونگگا و همکگگاران 1٣81 ،در مگگورد دانگگش کگگم

خود بودند پایین و یگر مگثثر بگود ،و بگا توجگه بگه اینکگه

شگگا الن سگگالمت و دانشگگجویان و تگگازه فگگار التحص گیالن

داشتن آشنایی کافی با این توانایی میتواند جگان بیمگاران

پزشکی نسبت به پایین بودن مهارت و آگاهی رویکگرد بگه

را نجات بدهد و پزشگکان بگهعنگوان خگ اول برخگورد بگا

بیماران ترومایی را تأیید کرد.

بیماران ترومایی باید بتواننگد از عهگده کنتگرل و مگدیریت

همچنین این مطالعه نشان داد که آموزش اصول آگگاهی و

شرای بحرانی برخورد با چنین بیمارانی برآینگد ،بگه نظگر

مهارت های برخورد با بیمار ترومایی به صورت کارگاهی ،به

میرسد که بایگد برنامگه رسگمی آموزشگی در کوریکولگوم

طگگرز معن گیداری عملکگگرد کگگارورزان پزشگگکی را در همگگه

دانشجویان پزشکی قرار بایرد .همچنین با توجه به اینکگه

قسمتهای سنجیده شده بهبود مگیبخشگد)P<0.001( .

یکی از اهداف  ATLSآموزش مهارتهای نجات بیمگاران

این نتایج با مطالعات قبلی داخلی از جمله مطالعه احمدی

در شرای بحرانی و پرتنش تروما است ،به نظگر مگیرسگد

و همکاران 1٣92 ،،و  1٣96و همچنین مطالعات خگارجی

باید تالش مثثرتر و رسمیتری بگرای چنگین آموزشگی در

مانند مطالعه ویلیلمز و همکاران 1٣76 ،همخوانی داشگت.

میان رشتههگای مختلگ هماننگد دانشگجویان پزشگکی ،و

در این مطالعه شرکت در دوره آموزشی بیشترین تگأثیر را

سگایر رشگتههگای مگرتب بگا بیمگاران ترومگایی ،از جملگه

بر مهارتهای مقدماتی دانشجویان گراشت.

پرستاران کگه در مراکگز مراقبگتهگای اولیگه مشگغول بگه
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مراقبت از بیماران ترومایی میشوند ،صورت گیرد .ویلیگامز

است ،به نظر میرسد سال آخر پزشکی بهترین زمان برای

و همکاران ،قبالً نشان داده بودند کگه حتگی آمگوزشهگای

انجام این آموزشها باشد.

خالصه شده میتواند عملکرد پرسگنل و دانشگجویان را بگه

سپاسگزاری:

طرز معنیداری در برخورد با بیمار ترومگایی شگبیهسگازی

پروتکل این مطالعه مجوزهای الزم را از کمیته اخگالق

شده بهبود ببخشد.

در پهوهش دانشااه جندیشاپور اهواز اخر نمگوده اسگت و

البته چنین آموزشی باید با مراقبت فراوان صورت بایگرد،

به شگماره  IR.AJUMS.REC.1397.262در سگامانه

زیرا مطالعاتی مانند مطالعه جایارامان و همکاران در سگال

اخالق در پهوهش ثبتشده است.

 ،1٣9٣بیان کرده بود که آموزش مهارتهگای  ATLSدر

هزینه این مطالعه بهعنوان بخشی از پایاننامه دکتری نساء

افگگرادی یگگر از پزشگگکان و پرسگگتاران ،یعنگگی تگگیمهگگای

موسگگوی بگگه شگگماره  B-97050توس گ دانشگگااه علگگوم

آمبوالنس اعزامی را بررسی کرده بگود ،هگیچ یافتگه ای بگه

پزشکی جندیشاپور اهواز ،اهواز ،ایران پرداخت شده است.

سود آموزش  ATLSبه این تیمها پیدا نکرده بود و حتگی
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Abstract: Due to the importance of proper treatment and approach to patients suffering
from Trauma and the effects of proper treatment on the condition of these patients, this
study was conducted to evaluate the awareness and skills of final year and pre-final
students of Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences. This study was
performed on fifty interns of the Acute Medicine Department of Ahwaz Jundishapur
University of Medical Sciences, who were introduced to Acute Medicine Department of
University by the Educional department of Medicine School. This study was performed
as pre- and post intervention to assess students' awareness and skills in dealing with
Trauma patient. After analysis data, the results indicated that students showed better
performance (P <0.001) in all areas after participating in the course. The mean score of
the participants in the study before the required training was 2.17 ± 10.88 in the
awareness section, which reached 2.18 ± 12.58 after the workshop that there was a
significant difference (P <0.001), indeed. In particular, in the skill section, the mean
score at the beginning of the study was 2.406 ± 11.40 which after training reached
1.607 ± 16.60; in fact, it was statistically significant (P <0.001). Moreover, the most
progress was made in acquiring skills. On the other hand, the knowledge and skills of
final-year and pre-final-year medical students in dealing with the traumatized patient
were not appropriate, therefore, this educational problem should be solved by applying
required educational programs such as the workshop in the present study.
Keywords: Medical Education, ATLS, Trauma, Emergency, Knowledge and
Skills.
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