
  سخن سردبیر

  کنیم؟ آموزش ارتوپدي را چگونه ارزیابی می

توان با کمک برنامه  شود می خوانده می» الگ بوك«هاي ارتوپدي توسط دستیاران را که بنام  ثبت کردن بخشی از آموخته
به  –و همکاران آنان از دانشگاه شهید بهشتی  قریشیاي است که در این شماره توسط دکتر  این پیام مقاله .اي انجام داد رایانه

براي بررسی و طبیعت دانشجویان خود  نهاییهاي تخصصی دنیا آزمونی  امروزه هنوز بسیاري از برنامه -چاپ رسیده است
بکار  - هاي داخلی و چه جراحی  چه در رشته –ها  زمان زیادي است که بسیاري از موسسات و دانشگاه» الگ بوك«. دارند

اي توسط دستیار  در ایران و بخصوص در رشته ارتوپدي نیز سابقه طوالنی داشته و معموالً بصورت دفترچه. شود گرفته می
ران چه نوع اعمال طلع بودن از این واقعیت است که دستیاهدف اصلی م. شود و توسط سرپرست گروه تایید می شدهنوشته 

اي است که دستیار در اطاق عمل کسب کرده  اي در بهترین فرم خود نشانگر تجربه اند و این چنین دفترچه حی را دیدهجرا
او براي  دستیتر و آن عمل خاص و توانایی وي خوب اجرا کردناست و مشاهده نموده و یا انجام داده است و نشانگر میزان 

  .شود آن در آینده نمی انجام
از آن جمله گرفتن فیلم و ویدیو از یک دستیار . تر و موثرتر کردن سیستم ارزیابی انجام پذیرفته براي قويهاي دیگري  تالش

  .نظر در حال انجام یک عمل جراحی و بررسی آن توسط یک ارزیاب مستقل و بی
یا روي جسد و  آموزشی وهاي  ساز در کارگاه ستهاي پالستیکی و د روي مدلو یا انجام یک عمل جراحی » بیمار نما«آوردن 

روي جسد یا   الزم به یادآوري است که حتی جراحی. ارزیابی کار یک دستیار ضمن انجام آنها راه دیگري براي ارزیابی است
دهد اما  روي میز کارگاه آموزشی هرچند احساس اطمینان و آمادگی خوبی به دستیار براي انجام یک جراحی خاص را ارائه می

هاي سریع و صحیح که در چنین  گیري روي بیمار زنده در اطاق عمل و تقویت توان تصمیمگزین آموزش وجه جای به هیچ
  .شرایطی الزم است نخواهد بود

تر و موثرتر از کتابچه یادداشت خواهد بود و بخصوص براي ارزیابی کمبودهاي آموزشی علمی هر  الکترونیکی ساده» الگ بوك«
آوري چنین اطالعاتی براي هیئت بورد تخصصی  جمع. کارآمدي خوبی داشته باشدند بسیار توا در اعمال مختلف میدستیار 

  .تواند مفید باشد هاي مختلف نیز می ارتوپدي و وزارتخانه براي بررسی توان دانشگاه
 اي که دهتر از همه تایید کنن همم: نیز وجود دارد» الگ بوك«هاي خاصی براي استفاده از  الزم به ذکر است که محدودیت

کند الزم است خود سابقه و تجربه خوبی را دارا باشد، صدیق و  حضور یا انجام یک عمل جراحی را توسط دستیاري تایید می
تجربه و ضعیف ارزیابی قوي و به درد  دهنده کم مناسب را به دستیار بدهد آموزش» بازخورد«بدون غرض ارزیابی کند و بتواند 

توسط هر بخش » یا تجربه نویس –الگ بوك «در ضمن کنترل بسیار خوب و منظم از برنامه . ي را ارائه نخواهد کردبخور
  .برنامه الزامی است به روز شدن آموزشی الزم است و

احساس مسئولیت، رعایت اصول اخالقی : شود ها را شامل نمی بسیاري از ارزیابی» نویستجربه «باید به خاطر داشته باشیم که 
هاي الزم و بررسی  ها و تصویربرداري همکاران و بیمار، توانایی استفاده صحیح از آزمایش باشخص و اخالق پزشکی ارتباط 

کارآیی داشته باشد  که و شرح عمل دقیق خوباي و نوشتن تاریخچه پزشکی  و معاینه لینیهاي با کردن آنها، قدرت ثبت یافته
  .میسر نخواهد شد» الگ بوك«همه و همه نکات ارزشمندي هستند که با ثبت، تجربه نویس با  –
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