مصوب كميته برنامهريزي دوره پزشكي عمومي

دادکشنه زپشکی

چارچوب کلی ربانهم آموزشی تم طولی تعهد حرهفای

 .1ساختار کلی دوره:
تم طولي تعهد حرفهاي ،اخالق و حقوق پزشكي به نحو ادغام يافته در فازهاي علوم پايه ،مباني طب باليني (مطب) ،كارآموزي و كارورزي
آموزش داده شده و ارزيابي ميگردد .در تمام طول دوره پزشكي تمامي كادر آموزشي درماني و اداري دانشكده و حتي دانشگاه در تقويت يا
تخريب تعهد حرفه اي و حساسيت اخالقي پزشكي سهيم هستند لذا توجه و خودآگاهي تمام اعضاء خانواده بزرگ دانشگاه به اين امر
ضروري است .همچنين جهت تقويت و حفظ توانمنديهاي كسب شده الزم است موانع اداري و محيطي كه به عنوان آموزش نهان 1موجب
توقف ايجاد يا پسرفت در روند ايجاد توانمنديهاي اخالقي و حرفهاي ميشود ،كشف و اصالح شوند.

 .2اهداف آموزشی دوره:
هدف کلی:
دانش آموخته دانشگاه بايد باا بااور باه ايان كاه شافاي بيمااران باه دسات خداوناد اسات و وي از ساوي خادا ايان توفيا را پيادا كارده
اساات تااا وساايله شاافاي بيماااران را فااراهم كنااد ،مجموعااه ارزشهااا ،خصوصاايار و رفتارهااايي كااه متضاامن اعتماااد جامعااه بااه حرفااه
پزشكي هستند را به عنوان تعهدار حرفهاي پزشاكي بذاذيرد و در طبابات خاود باه كاار بنادد .او هماين طاور باياد پاايبناد باه رعايات
سوگندنامه و كدهاي اخالقاي پزشاكي منبعا
حرفااهاي پزش ا

از ارزشاهاي انسااني و معاار

اساالمي باشاد و بداناد تقاواي الهاي مبنااي رعايات تعهاد

اساات .همچنااين بايااد توانااايي شناسااايي مساااا اخالقااي را در طباباات خااود داشااته باشااد و بتوانااد ضاامن توجااه بااه

الزامااار قااانوني و اخالقااي و بااا احتاارام باه فرهنااو و باورهاااي افااراد ينفااع در مااورد اياان مساااي تحليا و تصااميم گيااري مناسااب
انجام دهد.

اهداف آموزشی دوره:
در دورههاي پايينتر اقدامار آموزشاي در جهات تاوانمناديهااي دورههااي بااالتر آغااز خواهاد شاد اماا تبحار كاافي بار آنهاا باه فااز
مربوطه موكول ميشود .بنابر اين اقدامار آموزشي هار يا

از فازهاا محادود باه تاوانمناديهااي هماان فااز نخواهاد باود .همچناين در

دورههاي بعدي حفظ و ارتقاء تاوانمناديهااي كساب شاده در دوره هااي پيشاين يكاي از اهادا

ماورد نتار اسات كاه در ايان ماتن از

تكرار آن در مطالب مربوط به دوره هاي بعد اجتناب شده است.
Hidden curriculum
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 انتتار ميرود دانشجو طي دوره علوم پايه توانمنديهاي ي را كسب كند:
 )1از جايگاه ويژهي حرفهاي و وجود حساسيتهاي اخالقي در رشتهي پزشكي اگاه باشد.
 )2منضبط و مؤدب باشد و رفتار و ظاهر متناسب با شأن پزش

داشته باشد

 )3نقدپذير و منطقي باشد و حقاي را بذذيرد.
 )4در تمام امور اعم از آزمونها و ارااه تكاليف نوشتاري و شفاهي به شرافت و درستكاري و حفظ شأن پزشكي پايبند باشد.
 )5در انجام كارها و تكاليف گروهي همكاري موثري داشته باشد.
 )6به اساتيد و مربيان خود احترام بگذارد.
 )7وظيفه شناس ،مسؤوليت پذير و قاب اعتماد باشد.
 )8خود را ملزم به خودآموزي و بهروز نگهداشتن دانش و مهاررهاي خود بداند.
 )9ضوابط دانشكده را رعايت نمايد.
 )11در استفاده از منابع و امكانار عمومي از اتال

و اسرا

خودداري

كند.

 )11به مسؤولين آموزشي بازخورد به هنگام و سازنده ارااه دهد.
 انتتار مايرود دانشاجو در طاي دوره مبااني طاب بااليني عاالوه بار حفاظ و ارتقااء تاوانمناديهااي دوره قبا  ،توانمناديهااي
ي را كسب كند:
 )1با دانش پايهاي مفاهيم اخالقي در طب آشنا باشد.
 )2عالوه بر محيط دانشگاهي در محيط باليني نيز رفتار و ظاهر متناسب با شأن پزش

داشته باشد

 انتتار ميرود دانشجو در طاي دوره كاارآموزي عاالوه بار حفاظ و ارتقااء تاوانمناديهااي دورههااي قبا  ،توانمناديهااي يا
را كسب كند:
 )1رويكرد ك نگر به بيمار داشته باشد .به ارزشها ،باورها و نگرانيها و نقش اجتماعي بيمار اهميت بدهد.
 )2بااا بيمااار و همراهااان وي برخااورد مشاافقانه و محترمانااه داشااته باشااد و وقاات كااافي بااراي مالقااار و مشاااوره بااا آنهااا
اختصاص دهد.
)3

حقااوق بيمااار ،بااه خصااوص حقااوق بيمااار فاقااد ظرفياات تصااميم گيااري اعاام از اسااتقالل فااردي ،رازداري و حااريم
خصوصي را رعايت

نمايد.

 )4به محدوديتهاي دانش و مهاررهاي خود واقف باشد و در موارد لزوم از تخصص و تجربه همكاران كم

بگيرد.

 )5برخورد مناسب و تؤام با احترام با ساير اعضاي كادر سالمت داشته باشد.
 )6همكاري تيمي مناسبي براي ارااه بهترين كيفيت خدمار به بيماران داشته باشد.
 )7در برخورد با رفتار غيرحرفهاي همكاران طب ضوابط حرفهاي عم كند.
 )8تبحر الزم در استدالل اخالقي را كسب كند .
 )9مساي اخالقي را در تعامالر حرفهايخود تشخيص بدهد.

 انتتار ميرود دانشاجو در طاي دوره كاارورزي عاالوه بار حفاظ و ارتقااء توانمناديهاي دوره هااي قبا  ،توانمناديهااي يا را
كسب كند:
 )1بتواند موقعيتهاي تعارض منافع خود را شناسايي و به نحو صحيح مديريت كند.
 )2در انتخاب روش درماني و تشخيصي بيشترين توجه را به تأمين بهترين منافع سالمتي بيمار نمايد.
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)3

از هرگونه تبعيض بار اسااس جنسايت ،قوميات ،ناوا بيمااري ،ماذهب ،ساطح اجتمااعي و اقتصاادي ،عاادار شخصاي
بيمار و ساير مواردي از اين قبي پرهيز نمايد.

)4

در مواردي كه مورد مشاوره قرار مي گيرد در انتقال دانش و تواناييهاي خود دريغ نكند.

 )5بتواند بين وظايف فاردي و حرفاهاي خاود باه نحاو شايساتهاي تعاادل برقارار كناد و در حا تعاارض ايان نقاشهاا از
استدالل و تصميم گيري منطقي بهره گيرد.
)6

به قوانين و ضوابط حرفه پزشكي (از قبي

نحاوه صادور گاواهيهاا مانناد گاواهي فاور ،گازارش اجبااري بيمااريهاا،

مسئوليت مدني حرفهاي ،بستري اجباري و )...آشنايي داشته باشد و خود را ملزم به رعايت آنها بداند.
)7

به رعايات مقاررار و وظاايف حرفاه اي كاه از ساوي مؤسساه محا خادمت و ياا نتاام ساالمت باه او محاول شاده
است پايبند باشد.

 )8خود را نسبت به مراجع نتارتي يربط پاسخگو بداند.
 )9بااا پااايبناادي بااه ارزشهااي اخالقااي در پزشااكي و بااا آگاااهي از ضااوابط قااانوني ماارتبط ،مساااي اخالقااي را بااه نحااو
صحيح تجزيه و تحلي نموده و تصميمگيري نمايد.
 )11از مهارر هااي مارتبط از قبيا مهاارر برقاراري ارتبااط ،اساتمداد از سااير افاراد در حرفاههااي مارتبط باراي حصاول
بهترين نتيجه در تصميمگيري اخالقي استفاده نمايد.
 )11نتيجاه تصاميم خااود در حا معضا اخالقاي ،را مااورد ارزياابي قارار دهااد و از آن در برطار

ساااختن نقااط ضااعف

تصميمگيريهاي خود بهره گيرد.
 )12خود را ملزم به رعايت اخالق در پژوهش بداند.

 .3چارچوب آموزش تعهد حرفهای
آموزش تعهد حرفه اي بر پايه دو شيوه اصلي الگوي رفتاري )(role modelingو شفافيت و اعالم ضوابط ميباشد .عالوه بر اين دو
روش ساير روشها بسته به مقطع آموزشي به اين روشها افزوده خواهند شد.

الگوی رفتاری:


تمام اعضاي هيأر علمي علوم پايه و باليني و نيز دستياران نقش ويژهاي در القاي هنجار رفتار حرفهاي در دانشجويان دارند و
الگوي رفتاري دانشجويان هستند .الزم است به اين نقش خود توجه داشته و ملتزم به رعايت رفتار حرفهاي در تمام تعامالر
خود در محيط كار باشند.



عالوه بر عم به رفتار حرفهاي الزم است در مورد چرايي رفتار خود با دانشجويان صحبت كنند تا ارزشهاي حرفهاي به
صورر صريح مورد بح

قرار گيرد و دانشجويان تشوي به تعم و بح

در مورد ارزشهاي حرفهاي و عقايد خود گردند.

شفافیت و اعالم ضوابط:


ضوابط رفتار حرفه اي پزشكي در بدو ورود دانشجويان به دانشكده پزشكي به اطالا آنها رسانده ميشود.



عالوه بر مستند ضوابط رفتار حرفه اي پزشكي ،تمام گروهها ضوابط آموزشي و ارزشيابي خاص درس خود ،شرح وظايف
دانشجو و ضوابط انضباطي خاص محيط كالسي ،آزمايشكاهي و بخش خود را تدوين نموده و به صورر مكتوب و شفا

3

مصوب كميته برنامهريزي دوره پزشكي عمومي
در اختيار دانشجويان قرار مي دهند .ارزشيابي رفتار دانشجويان را بر اساس ضوابط رفتار حرفه اي پزشكي و ضوابط بخش
خود و به دور از تبعيض ارزيابي خواهند كرد.


تمام گروهها در خصوص منصفانه بودن اين ضوابط به دانشجويان و مسئولين آموزشي دانشكده پاسخگو خواهند بود و در
جهت بازنگري و اصالح آن اقدام خواهند نمود.

 )1دوره علوم پايه
.a

روز از برنامه آشنايي با دوره پزشكي عمومي در بدو ورود دانشجويان براي آشنايي با توانمندي

اختصاص ي

تعهد حرفهاي به صورر كارگاه (سخنراني و بح

بر موارد موضوعار مختلف تعهد حرفهاي پزشكي)

 .bاداي سوگند پزشكي در جشن آغاز اولين سال تحصيلي
.c

گذراندن ي

تور ي

روزه آشنايي با تاريخ طب و بيوگرافي مشاهير پزشكي ايران در موزه تاريخ پزشكي.

 .dدانشجويان موظف به گذراندن ي

نيم روز ( 8ساعت) در بيمارستان براي ارااه خدمت به عنوان همراه بيمار تازه

بستري در بخش اورژانس خواهند بود و پيگيري تمام كارهاي بيمار را به عهده خواهند داشت و تالش خواهند
همراه بيمار به مساي پيرامون مراجعه ي

كرد تا از نگاه ي

بيمار به بيمارستان مساي را مورد تجزيه و تحلي

قرار دهند .هر دانشجو تجربيار خود در اين روز را مكتوب مي كند و به مسئول تم خواهد داد.
.e

دانشجويان در درس آناتومي عملي پس از اولين جلسه مواجهه خود با جسد انسان به عنوان وسيله آموزشي با
حضور استاد درس خود در مورد كرامت انساني جسد بح

ميكنند و فهرستي از ضوابط رفتار با جسد را تدوين

خواهند نمود .مواجهه با جسد انساني مي تواند مورد تأم فرد در پورتفوليو دوره علوم پايه نيز قرار گيرد.

 )2دوره مباني طب باليني
.a

دانشجويان در ي

كارگاه ي

روزه تعهد حرفهاي براي آشنايي با بخشهاي كلي مباني دانشي و چالشهاي رفتار

حرفهاي با تمركز بر مساا باليني و بح
 .bدانشجويان موظف به گذراندن ي

در مورد آنها شركت خواهند كرد.

شب ( 12ساعت) در بيمارستان براي ارااه خدمت به عنوان همراه بيمار تازه

بستري در بخش اورژانس خواهند بود و پيگيري تمام كارهاي بيمار را به عهده خواهند داشت.

 )3دوره كارآموزي
.a

اختصاص ي

ساعت از جشن روپوش سفيد به صحبت يكي از پيشكسوتان پزشكي در مورد تعهدار حرفه

پزشكي.
 )4دوره كارورزي
 . aاداي سوگند پزشكي در جشن فارغ التحصيلي

روشهاي آموزشي اختياري:
عالوه بر روشهاي آموزشي اجباري دانشكده فعاليتهاي آموزشي اختياري نيز در اختيار دانشجويان قرار ميدهد كه ميتواند در تمام طول
دوره پزشكي عمومي مورد استفاده عالقمندان قرار گيرد.
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جدول  -1روشهاي آموزشي تعهد حرفه اي در طول دوره پزشكي عمومي

اجباری/

روش آموزشی

دوره اجرا

اجباري

1

الگوي رفتاري



2

شفافيت و اعالم ضوابط



3

كارگاه تعهد حرفه اي



4

اداي سوگند نامه پزشكي



5

جلسه كرامت انساني جسد



6

بازديد از موزه علوم پزشكي



اختياري

اختیاری

7

همراهي بيمار



8

جشن روپوش سفيد



9

واحد انتخابي تعهد حرفه اي



11

فوروم رفتار حرفه اي



11

تشك ديده بان رفتار حرفه اي



12

پايان نامه



2

علوم پایه

مطب

کارآموزی

کارورزی

فوروم رفتار حرفه ای:
در فضاي مجازي وب ،فوروم الكتروني
برانگيز رفتار حرفه اي را طرح و به بح

تعهد حرفه اي توسط مركز پژوهشها (سرمد) تهيه ميشود كه در آن دانشجويان موردهاي سوال
با ساير دانشجويان ميگذارند و ي

يا چند نفر از اساتيد گروه اخالق سازماندهي بحثها و

جمع بندي و ارااه راهكار مناسب را به عهده خواهد داشت.

تشکل دانشجویی دیدهبان رفتار حرفه ای:
اين گروه در زير مجموعه مركز پژوهشهاي دانشجويي ايجاد خواهد شد تا دانشجويان ضمن بح

در مورد سواالر و معضالر رفتار

حرفه اي در خصوص اجراي پژوهش ،تهيه گزارش و بازخورد دادن به مراجع يصالح اقدام نمايند.

واحد انتخابی تعهد حرفه ای
دانشجويان ميتوانند در دوره باليني واحد انتخابي تعهد حرفه اي كه تحت وب ارااه ميشود را بگذرانند.
shadowing
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پایان نامه:
دانشجويان ميتوانند پايان نامه خود را در موضوا تعهد حرفه اي انتخاب كنند.

 .4چارچوب ارزشیابی تعهد حرفهای
ارزشیابی دانشجویان:
جدول  -2روشهاي ارزشيابي تعهد حرفه اي دانشجويان پزشكي بر حسب سازنده يا تجمعي بودن و نيز ضروري يا موردي بودن
روش ارزشیابی

1

ارزيابي بخش/دوره

2

OSCE

ارزشیابی

ارزشیابی

سازنده

تجمعی

شرح

هر ي

 .4.1ارزيابي گلوبال

از دروس عملي علوم پايه و هري

از بخشهاي باليني رفتار حرفهاي را به

يكي از اين سه روش خواهند سنجيد.

 361 .4.2درجه

*

*

P-MEX .4.3



در بروز رفتار غبر حرفهاي ،به تشخيص كميته ارزيابي صالحيا طبابت ،ممكن
است ارزيابي  361درجه در مورد دانشجوي مورد نتر الزامي باشد.

*

ادغام يافته در تمام ايستگاههاي مواجهه با بيمار نماي آزمونهاي جامع پيش و پس
كارورزي با چ

ليست مجزا ارزيابي خواهد شد

ارزشيابي تجمعي در پايان هر سال توسط مسئول توانمندي صورر خواهد گرفت به صورر كيفي و بار اسااس دساتيابي
دانشجو به توانمنديهاي دوره مورد نتر انجام خواهد شد.



مسئول توانمندي ارزيابي تجمعي را بر اساس ارزيابي بخشها يا كالسها ،گزارشار و توانايي دانشجو در تام بر رفتار خود
و خودارزيابي واقع بينانه و تالش دانشجو براي بهبود عملكرد؛ انجام خواهد داد.



ارزشيابي ساالنه از تعهد حرفهاي در ”مستند گزارش توانمندي دانشجو“ به صورر ثبت نتار در خصاوص توانمناديهاي
كسب شده و لزوم بازتواني و نوا بازتواني الزم قيد ميشود .نترار آمده در اين گزارش ميتواند در توصايه ناماه ريايس
دانشكده براي دوره دستياري ،منعكس گردد.

ارزشیابی دوره:


ميانگين سطح توانمندي دانشجويان



انجام پژوهشهاي بلند مدر در ميزان بروز شكايت از پزشكان دانش آموخته دانشگاه علوم پزشكي تهران

ارزشیابی اعضای هیأت علمی:


ارزيابي رفتار حرفهاي اساتيد توسط دانشجويان

 .5روش اطالع رسانی در مورد دوره:


آگاهي از نتيجه ارزشيابي تعهد حرفه اي در مستند گزارش توانمندي.



براي اطالا رساني در خصوص نحوه هد ايت و چارچوب اجراي تم طولي تعهد حرفه اي ،مواد كم

آموزشي ،ضوابط رفتار

حرفه اي پزشكي و دريافت بازخورد دانشجويان بر اجراي اين تم وبسايتي در محيط مجازي دانشاكده پزشاكي باه ايان تام
اختصاص خواهد يافت كه مرتبا به روز خواهد شد.
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مصوب كميته برنامهريزي دوره پزشكي عمومي

 .6مدیریت دوره:
مديريت دوره به عنوان فردي كه


بازخوردهاي مربوط به تم را جمع آوري ميكند،



مسئول ارزيابي و ارتقاء كيفيت ادغام آموزش و ارزشيابي در فازها و گروهها



موظف به ارااه بازخوردهاي مربوط به عملكرد اساتيد به ايشان است.

براي برنامه ريزي و ارااه فرصتهاي آموزشي مناسب در طول دوره پزشكي ،تيمي متشك از معاون آموزشي هر گروه آموزشي ،دو نفر
از دانشجويان ،مدير توانمندي و دو نفر از خبرگان اين توانمندي با هم همكاري خواهند كرد.
تدوين ،دريافت بازخورد و بازنگري ضوابط رفتار حرفهاي دانشجويان ،اساتيد و كاركنان آموزشي و آيين نامه هااي انضاباطي باه عهاده
شوراي آموزشي دانشكده است.

 .7توانمند سازی اعضاء هیات علمی


كارگاه آموزش پروفشناليسم پزشكي براي تمام اعضاء هيار علمي



كارگاه ارزشيابي پروفشناليسم براي تمام اعضاء هيار علمي
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