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بررسی میزان رضایتمندی و مهارت دستیاران سال سوم بیماریهای داخلی در برنامه آموزش
آندوسكوپی دستگاه گوارش فوقانی با استفاده از موالژ معده تهیه شده در بیمارستان سینا
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 -1فوق تخصص گوارش و کبد ،دانشیار ،گروه داخلی ،مرکز توسعه پژوهش بیمارستان سینا ،دانشگاه علوم پزشکی تهران ،تهران ،ایران

دریافت مقاله99/9/8:

آخرین اصالح مقاله99/5/51:

پذیرش مقاله99/5/51:

زمینه و هدف :با توجه به خطرات احتمالي آموزش آندوسكوپي بر روی بیماران ،استفاده از موالژ قبل از آموزش منطقي به نظر ميرسد .هدف مقاله حاضر،
تعیین میزان رضایتمندی دستیاران از نحوه فرایند آموزش و بررسي میزان مهارت آنان در برنامه آموزشي آندوسكوپي تشخیصي دستگاه گوارش فوقاني با
استفاده از موالژ معده تهیه شده در بیمارستان سینا بود.
روش کار :طرح توسعه آموزش در بخش آندوسكوپي بیمارستان سینا بر روی  06دستیار سال سوم در سال تحصیلي  5995-90انجام شد .آموزش عملي
فراگیران شامل سه مرحله آموزش با موالژ معده و مشاهده و آموزش بر روی انسان بود .دو معیار در ارزشیابي طرح توسعه آموزشي حاضر بررسي گردید.
اول ارزشیابي رضایتمندی دستیاران که توسط پرسشنامه خوداجرایي صورت گرفت و دوم ارزشیابي مهارت دستیاران که بر اساس زمان رسیدن دستیار به
محل اتصال مری به معده و زمان رسیدن به دریچه پیلور بر حسب ثانیه تعیین شد.
یافتهها :میزان پایایي و روایي پرسشنامه خوداجرایي به ترتیب ( 19 )6/16-6/89و ( 18 )6/50-6/91درصد بود .بیش از  96درصد دستیاران با موارد درج
شده در پرسشنامه رضایتمندی ،کامالً موافق بودند .بیشترین میزان موافقت دستیاران از این برنامه آموزشي ،کاهش اضطراب آنان در اجرای مستقل
آندوسكوپي بود ( 566درصد) .میانگین ( ±انحراف معیار) زمان رسیدن دستیار به محل اتصال مری به معده و زمان رسیدن به دریچه پیلور به ترتیب برابر
با  510/6 ± 59/19و  010/8 ± 59/11ثانیه بود.
نتیجهگیری :ارایه موالژ معده تهیه شده در بیمارستان سینا در برنامه آموزشي آندوسكوپي با رضایتمندی فراگیران و نیز کسب موفق مهارت آندوسكوپي
همراه بود.
کلید واژهها :آموزش ،رضایتمندی ،مهارت ،آندوسكوپي ،موالژ معده ،دستیار
*نویسنده مسؤول :مرکز توسعه پژوهش بیمارستان سینا ،دانشگاه علوم پزشكي تهران ،تهران ،ایران
تلفن605-19506666:
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 966ثانیه ميباشد (.)5 ،0

آندوسكوپي تشخیصي دستگاه گوارش فوقاني از برنامههای

هدف این طرح توسعه آموزش ،اول تعیین میزان

آموزشي مصوب وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي

رضایتمندی دستیاران از نحوه اجرای فرایند آموزش

جهت دستیاران بیماریهای داخلي ميباشد .استفاده نادرست از
آندوسكوپ در حین آموزش ،سبب بروز خطرات احتمالي
برای بیمار ،خرابي دستگاه و تحمیل هزینههای تعمیرات آن
برای بخش آموزشي خواهد شد .با توجه به شواهد موجود،

آندوسكوپي با استفاده از موالژ معده تهیه شده در بیمارستان
سینا و دوم ،تعیین میزان مهارت آندوسكوپي تشخیصي دستگاه
گوارش فوقاني در دستیاران سال سوم بیماریهای داخلي که از
این موالژ استفاده کردند ،بود.

منطقي به نظر ميرسد که دستیاران قبل از اجرای عمل

موالژ معده با رعایت نكات ایمني در خصوص جلوگیری از

آندوسكوپي بر روی انسان ،مهارت انجام این عمل را بر روی

آسیب به دستگاه آندوسكوپي در بخش تجهیزات پزشكي

موالژ معده کسب کرده باشند .در این روش با در اختیار قرار

بیمارستان سینا ساخته شد و توسط استادان آندوسكوپي مورد

دادن زمان کافي به فراگیر ،میزان اضطراب وی کاهش یافته،

آزمون قرار گرفت .پس از اصالح معایب موجود در موالژ

زمان کافي برای پرسیدن سؤاالت و رفع اشكاالت وجود

توسط استادان ،این موالژ به عنوان یک ابزار آموزشي توسط

خواهد داشت.

ریاست بخش آندوسكوپي ،مدیر گروه بخش داخلي و معاونت

موالژ معده جهت اجرای این برنامه آموزشي در خارج از

آموزشي بیمارستان تأیید شد .با توجه به اینکه نمونه استاندارد

کشور تولید شده است و به صورت تجارتي در اختیار مراکز

شده خارجي در مرکز مهارتهای بالیني دانشگاه موجود نبود،

آموزشي قرار ميگیرد ،اما هزینه بسیار زیاد موالژ خارجي،

امكان استانداردسازی مطلوب وجود نداشت .با توجه به

خریداری و نگهداری از آن را با مشكالت و محدودیتهایي

رضایتمندی دستیاران از این برنامه آموزشي ،افزایش مهارت

روبهرو کرده است .بر اساس نظرسنجي اولیه از دستیاران و

دستیاران ،کاهش عوارض برای بیماران و کاهش هزینه

شناسایي نیاز آنان به کار بر روی موالژ معده قبل از انجام

تعمیرات دستگاه آندوسكوپي در بررسيهای اولیه طرح

آندوسكوپي بر روی انسان و با در نظر گرفتن هزینههای ناشي
از تعمیرات دستگاه ،تصمیم گرفته شد که این موالژ با حداقل
هزینه در بیمارستان سینا تهیه گردد .موالژ معده در بخش
آندوسكوپي طراحي و با کمک مرکز تجهیزات پزشكي

( ،)Pilotبه نظر رسید که این موالژ مفید و محدودیتهای آن
در حد قابل قبولي ميباشد .شایان ذکر است که استفاده از این
موالژ در برنامه آموزش دستیاران نیاز به تكمیل و بررسي
بیشتری دارد.

بیمارستان ساخته شد .نمونه ابتدایي موالژ ساخته شده با توجه
به نظر صاحبنظران رشته گوارش و آندوسكوپي ،اصالح و

روش کار

تكمیل گردید .با مشاهده رضایتمندی دستیاران در برآورد اولیه

طرح توسعه آموزش در برنامه آموزش آندوسكوپي تشخیصي

از این روش آموزشي و مشاهده کاهش هزینه تعمیرات دستگاه

دستگاه گوارش فوقاني بر روی دستیاران سال سوم بیماریهای

آندوسكوپي و عوارض برای بیماران ،موالژ معده تهیه شده در

داخلي و در بخش آندوسكوپي بیمارستان سینا در سال

بیمارستان سینا مورد تأیید ریاست بخش آندوسكوپي ،مدیر

تحصیلي  5995-90انجام شد.

گروه بخش داخلي و معاونت آموزشي بیمارستان قرار گرفت.

حجم نمونه در این مطالعه مقدماتي ( )Pilotشامل 06

حداکثر زمان قابل قبول برای رسیدن به محل اتصال مری به

دستیار سال سوم بیماریهای داخلي بود .با توجه به اینکه

معده  586ثانیه و حداکثر زمان برای رسیدن به دریچه پیلور

مطالعه حاضر یک طرح توسعه آموزش در برنامه آموزش
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آندوسكوپي تشخیصي دستگاه گوارش فوقاني بود ،تمام

در ارزشیابي این طرح توسعه آموزش دو معیار بررسي شد؛

دستیاران در یک سال تحصیلي بررسي شدند .معیار ورود به

اولین معیار ارزشیابي رضایتمندی دستیاران بود که توسط

مطالعه شامل همه دستیاران مشغول به تحصیل در سال تحصیلي

پرسشنامه خوداجرایي برآورد گردید .این پرسشنامه توسط

 5995-90بود و اشخاصي که پیشتر در برنامه آموزش

استادان بخش آندوسكوپي به منظور تعیین رضایتمندی

آندوسكوپي شرکت کرده بودند ،از مطالعه خارج شدند.

دستیاران با الهام از پرسشنامه Dundee ready ( DREEM

در ابتدای دوره آموزش ،مراحل انجام آندوسكوپي به

 )educational environment measureطراحي و تأیید

صورت سخنراني به شرکت کنندگان ارایه شد .سپس فراگیران

گردید( .)51پایایي و روایي پرسشنامه خوداجرایي مورد

وارد دوره آموزش عملي آندوسكوپي (سه مرحله) شدند .این

استفاده در مطالعه حاضر با کمک نیمي از مشارکت کنندگان

مراحل شامل آموزش عملي با موالژ معده ،مشاهده و آموزش

مورد بررسي قرار گرفت که به ترتیب ( 19 )6/16-6/89و

بر روی انسان بود .آموزش عملي آندوسكوپي بر روی موالژ

( 18 )6/50-6/91درصد بود .دومین معیار ،ارزشیابي مهارت

معده تحت نظر استاد انجام گرفت .فراگیر فرصت یافت در

دستیاران بود که بر اساس زمان رسیدن دستیار به محل اتصال

محیطي بدون اضطراب ناشي از کار بر روی انسان ،مطالب

مری به معده و دریچه پیلور توسط استاد تعیین شد .اطالعاتي

آموخته شده در آموزش تئوری را به اجرا بگذارد .در ضمن در

در مورد هدف و روش اجرای طرح به دستیاران داده شد و

حین انجام آندوسكوپي بر روی موالژ معده ،نقاط قوت و

مشارکت کنندگان پس از اخذ رضایت وارد طرح شدند.

ضعف شرکت کنندگان توسط استاد مربوط به آنان اعالم
گردید .در این مرحله فراگیران زمان کافي را جهت پرسیدن

یافتهها

سؤاالت و برطرف کردن اشكاالت خود در زمینه کار با

نتایج نظرسنجي در مورد رضایتمندی دستیاران از ارایه

آندوسكوپ و مسیریابي داشتند .سپس شرکت کننده به عنوان

روش شبیهسازی با موالژ معده در برنامه آموزش آندوسكوپي

مشاهدهگر در اتاق آندوسكوپي حضور یافت .پس از اعالم

دستگاه گوارش فوقاني در جدول  5نشان داده شده است.

آمادگي شرکت کننده و تأیید استاد مربوط ،انجام آندوسكوپي
بر روی انسان مقدور بود .در این زمان شرکت کننده توانست
قسمتي و یا تمام مراحل آندوسكوپي را به تنهایي و تحت نظر

میانگین زمان رسیدن به محل اتصال مری به معده در
دستیاران  510/6 ± 59/19ثانیه (در بازه زماني  591-586ثانیه)
و میانگین زمان رسیدن به دریچه پیلور  010/8 ± 59/11ثانیه
(در بازه زماني  016-090ثانیه) بود.

استاد انجام دهد.

جدول  :5نتایج نظرسنجي در مورد رضایتمندی دستیاران از ارایه روش شبیهسازی با موالژ معده در برنامه آموزش آندوسكوپي دستگاه گوارش فوقاني
میزان رضایتمندی (درصد)

کامالً موافقم

موافقم

نظری ندارم

مخالفم

کامالً مخالفم

مشخصات عنوان
هدفهای برنامه معرفي و ارایه گردید.

91

1

-

-

-

موضوعات مطرح شده در برنامه ،سطح علمي فراگیران را افزایش داد.

81

51

-

-

-

محتوای برنامه در ارتباط نزدیک با نیازهای آموزشي فراگیران تنظیم شده بود.

96

56

-

-

-

با اطالعات کسب شده فراگیران در فعالیتهای علمي مرتبط مستقلتر شدهاند.

566

-

-

-

-

موضوعات مطرح شده از توالي مناسب و منطقي برخوردار بود.

81

56

1

-

-

فضای عمومي برنامه ،انگیزه یادگیری فراگیران را بر ميانگیخت.

86

56

56

-

-
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کار کردن با موالژ معده به منظور یادگیری آندوسكوپي روش مناسبي است.

91

1

-

-

-

امكان ابراز نظر شرکت کنندگان و پرسش و پاسخ فراهم ميشد.

81

56

-

1

-

این برنامه منجر به کاهش اضطراب در اجرای مستقل آندوسكوپي در فراگیر ميشد.

566

-

-

-

-

این برنامه منجر به ایجاد اعتماد به نفس در اجرای مستقل آندوسكوپي در فراگیر ميشد.

91

1

-

-

-

بحث و نتیجهگیری

اجرای صحیح و رفع اشكاالت تشخیصي نميباشد .محدودیت

شایستگي در انجام آندوسكوپي دستگاه گوارش منوط به

وقت و فشار روحي زیاد ممكن است باعث ایجاد عوارضي در

شناخت و تفسیر یافتههای مشاهده شده و همچنین ،توانایي

آموزش گیرنده شود .مطالعهای که نقش آموزش هموستاز را

یكپارچه کردن این یافتهها با مهارت بالیني ميباشد .آگاهي فرد

با استفاده از یک شبیهساز بررسي کرده بود ،نشان داد که این

انجام دهنده از محدودیتهای خود در انجام اقدامات تهاجمي

روش شبیهسازی در افزایش مهارت فراگیران نسبت به آموزش

دوره آموزشي آندوسكوپي باید اطالعات علمي شامل

سنتي موفقتر بوده است (.)5

بیماریزایي ،تشخیص و درمان بیماریهای دستگاه گوارش را

روش آموزش سنتي با افزایش زمان آندوسكوپي و نیز

که در آنها آندوسكوپي مفید واقع ميشود ،در بر گیرد.

افزایش هزینه همراه است ( .)0این روش به پذیرش بیماران

شناسایي ضایعات دستگاه گوارش ،تفسیر و گزارش آنها و

بستگي دارد و احتمال خطرات ناشي از آندوسكوپي را افزایش

ارایه درمان مناسب باید در محتوای برنامه آموزشي قرار داشته

ميدهد ( .)9شبیهسازی در آموزش آندوسكوپي به منظور

باشد .دورههای آموزشي فشرده (یک یا دو روزه) به هیچ عنوان

کاهش این محدودیتها به وجود آمده است .مطالعه در

توانایي کافي جهت آموزش آندوسكوپي را ندارند .آموزش

خصوص روشهای شبیهسازی به دو صورت مطالعات روایي

نامناسب باعث عدم انجام آندوسكوپي صحیح ،عدم شناسایي

و کارآزمایيهای بالیني انجام ميشود.

ضایعات و عدم توانایي در طرح درمان مناسب خواهد شد .این

مطالعات ارزیابي روایي جهت ارزیابي اولیه و با استفاده از

نقاط ضعف منجر به ایجاد عوارض ،نیاز به آندوسكوپي مجدد

معیارهایي مانند سرعت انجام آندوسكوپي و قدرت تشخیص

و تحمیل هزینههای اضافي ميگردد.

ضایعات انجام ميگیرد و تعداد آنها در حال حاضر محدود

آموزش آندوسكوپي بر روی انسان زنده دارای

است .مطالعهای مقدماتي با هدف ارزیابي روایي برنامه

محدودیتهایي از سوی آموزش گیرنده و بیمار ميباشد .بیمار

شبیهسازی

Endoscopic

باید سختيهای آندوسكوپي توسط یک فراگیرنده را تحمل

 )cholangiopancreatographyصورت گرفت ( .)9در دو

کند .بدیهي است که زمان انجام آندوسكوپي نیز طوالنيتر از

پژوهش مشخص شد که برنامههای شبیهسازی کامپیوتری

وقتي خواهد بود که یک آندوسكوپیست ماهر آن را انجام

آندوسكوپي دستگاه گوارش فوقاني ،قدرت تشخیص مناسب

ميدهد .با توجه به محدودیت زمان بخش آندوسكوپي در ارایه

را در افتراق افراد متبحر از مبتدی دارند (.)1 ،1

ERCP

(

retrograde

خدمات درماني ،افزایش زمان انجام آندوسكوپي منجر به

در مطالعهای که بر روی  00دستیار فوق تخصصي گوارش

اختالالت در ارایه خدمات درماني بخش مربوط به متقاضیان

انجام شد ،برنامه شبیهسازی کامپیوتری موفقیتآمیزتر از روش

ميشود و فراگیرنده نیز با تنشهای زیادی در هنگام آموزش بر

سنتي بود .دستیاراني که با برنامه شبیهسازی آموزش دیده

روی انسان زنده روبهرو خواهد شد .با توجه به محدودیت

بودند ،آندوسكوپيها را کاملتر انجام دادند و نیاز به کمک

وقت ،امكان پاسخ به سؤاالت متعدد فراگیر در خصوص روش

کمتری نسبت به گروه شاهد داشتند (.)1
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دوره دوازدهم شماره دوم

مجله گامهای توسعه در آموزش پزشكي

در یک کارآزمایي بالیني تصادفي 91 ،دستیار فوق تخصصي

شبیهسازی در آموزش آندوسكوپي ،مقایسه آموزش شبیهسازی با

جهت آموزش هموستاز در دو گروه مورد مطالعه قرار گرفتند.

برنامه سنتي آندوسكوپي بود و اینکه آیا این روش ميتواند

نتایج نشان داد که هر دو گروه در کسب مهارت برقراری

جایگزین برنامه سنتي شود یا اینکه باید به عنوان تكمیل کننده

هموستاز نسبت به پایه موفق بودند و روش شبیهسازی در

همراه با روش سنتي در فراگیران مورد استفاده قرار گیرد (.)59

کاربرد روش هموکلیپ نسبت به روش سنتي موفقتر عمل

تمام مقاالت چاپ شده تا ماه نوامبر سال  0655در خصوص

نمود ( .)8در کارآزمایي بالیني دیگری ،دستیاران به صورت

آموزش آندوسكوپي در مطالعه  Walshو همكاران مورد بررسي

تصادفي به دو گروه تقسیم شدند .یک گروه به روش سنتي

قرار گرفت ،اما تجزیه و تحلیل آماری بر روی مطالعاتي انجام

(سخنراني و آندوسكوپي بر روی انسان زنده) و یک گروه با

شد که به بررسي آندوسكوپي بر روی انسان پرداخته بودند .در

استفاده از شبیهساز ،آموزش داده شدند .نتیجه نشان داد که

مطالعه آنان 59 ،کارآزمایي بالیني بر روی  018شرکت کننده

گروه آموزش گیرنده از طریق شبیهساز ،مهارت بیشتری نسبت

بررسي شد 9 .کارآزمایي بالیني به مقایسه روش شبیهسازی با

به گروه سنتي کسب کرد ( .)9در مطالعهای بر روی  91دستیار

روش سنتي پرداخت و  9کارآزمایي روش شبیهسازی را با گروه

فرانسوی نتایج مشابهي به دست آمد ( .)56مطالعات متعدد در

شاهد که هیچ آموزشي نگرفته بودند ،مقایسه کرد .گروهي که به

خصوص آموزشهای آندوسكوپي دیگر مانند  ERCPنتایج

روش شبیهسازی آموزش گرفته بودند ،از نظر زمان انجام

مشابهي داشتند (.)55 ،50

آندوسكوپي ،تكمیل آندوسكوپي به تنهایي ،میزان کلي عملكرد و

انجمن آندوسكوپي آمریكا گزارش کرد که کار کردن با
شبیهساز از کار کردن بر روی انسان زنده برای فراگیران مبتدی

خطاها در مقایسه با گروهي که هیچ آموزشي ندیده بودند،
عملكرد بهتری داشتند (.)59

راحتتر است و منجر به افزایش مهارت آنها در انجام

به نظر ميرسد که استفاده از روشهای کمک آموزشي مانند

آندوسكوپي ميشود .هزینه شبیهساز نكتهای است که در

استفاده از موالژ (نسبت به روش سنتي) در افزایش مهارت

برنامههای آموزشي باید مورد توجه قرار گیرد و اگرچه کار

دستیاران در انجام آندوسكوپي نقش دارد و شاید منجر به کاهش

کردن با شبیهساز خطرات جاني ندارد ،اما مطالعهای در خصوص

عوارض و هزینهها گردد .با توجه به عدم وجود موالژ معده

کارامدی آن در کاهش مرگ و میر در بالین وجود ندارد (.)59

استاندارد در مرکز مهارتهای بالیني دانشگاه و نیاز دستیاران ،این

در پژوهش  Ferlitschو همكاران برنامه شبیهسازی بر روی

موالژ با حداقل امكانات و هزینه و با تأیید علمي استادان

 59فراگیرنده مبتدی مورد بررسي قرار گرفت .در یک برنامه

صاحبنظر تهیه شد و آموزش آندوسكوپي به دستیاران سال سوم

آموزش سه هفتهای با شبیهساز بر روی  1مبتدی (که به

داخلي بیمارستان سینا با استفاده از این موالژ صورت گرفت.

صورت تصادفي انتخاب شده بودند) اجرا شد و  1فراگیر

نتیجهگیری و پیشنهادها

مبتدی دیگر (که در برنامه آموزشي شرکت نكرده بودند) ،به

ارایه موالژ معده تهیه شده در بیمارستان سینا در برنامه

عنوان شاهد در نظر گرفته شدند .میزان عوارض ایجاد شده

آموزشي آندوسكوپي با رضایتمندی فراگیران و همچنین کسب

ناشي از آندوسكوپي و زمان انجام آن در گروه آموزش دیده

موفق مهارت آندوسكوپي همراه بود .تكمیل موالژ ساخته شده

با شبیهساز کمتر از گروه شاهد بود .در نهایت نتایج مطالعه

و مطالعه در خصوص هزینه -اثربخشي این روش آموزشي در

 Ferlitschو همكاران نشان داد که آموزش با شبیهساز موجب

مقایسه با سایر روشهای آموزش آندوسكوپي پیشنهاد

افزایش مهارت فراگیران مبتدی ميشود (.)1

ميگردد .شایان ذکر است که مطالعه حاضر به ارایه نتایج یک

هدف مطالعه مروری  Walshو همكاران بر روی برنامههای

طرح توسعه آموزش پرداخت و بدیهي است که مقایسه بین
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 در5995/56/59  ميباشد که در تاریخ95-69-11-06815

روش سنتي و استفاده از این وسیله کمک آموزشي نیاز به

شورای پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي تهران به تصویب

.طراحي یک مطالعه پژوهش در آموزش دارد

 بدینوسیله از کارکنان محترم بخش آندوسكوپي و.رسید
بخش تجهیزات پزشكي بیمارستان سینا که در این طرح
. تقدیر و تشكر به عمل ميآید،همكاری نمودند
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Background & Objective: Considering the possible risks of performing endoscopy training on
patients, the use of a moulage prior to training seems reasonable. The aim of this study was to
evaluate residents’ rate of satisfaction with the training process and their ability in performing upper
gastrointestinal endoscopy using gastric moulage prepared in Sina Hospital, Iran.
Methods: This study was conducted on 20 residents of the endoscopy ward at Sina Hospital from
September 2012 to September 2013. The endoscopy training program consisted of 3 steps of
training with gastric moulage, observation, and training on human subjects. The present educational
development plan was evaluated through studying the 2 criteria of residents’ satisfaction and ability.
The satisfaction of residents with the endoscopy training course was evaluated by a self-report
questionnaire. The residents’ ability in performing upper gastrointestinal endoscopy was evaluated
by measuring the time of reaching the gastro-esophageal junction and pyloric valve.
Results: The reliability and validity of the self-report questionnaire were 64% (0.60-0.89) and 78%
(0.12-0.95), respectively. Over 90% of residents agreed with the items of the self-report
questionnaire. The highest rate of agreement belonged to the item that interpreted the effect of this
method on lowering residents’ anxiety in performing endoscopy (100%). The mean ± standard
deviation of time of reaching the gastro-esophageal junction and pyloric valve were 162.0 ± 13.54
and 272.8 ± 13.75 seconds, respectively.
Conclusion: The results of this study showed that training residents using gastric moulage prepared
in Sina Hospital was associated with residents’ satisfaction and the successful obtaining of the
endoscopy skill.
Key Words: Endoscopy, Training, Resident, Satisfaction, Skill, Gastric moulage
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