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Abstract
Background and objectives: Tuberculosis is a global health problem and one of the top ten causes of mortality in
the world. Therefore, the purpose of this study was to assess the educational needs of general practitioners working
in health centers of Shahid Beheshti University of Medical Sciences in Tehran about tuberculosis.
Materials and Methods: This descriptive cross-sectional study was performed with the participation of all general
practitioners working in health centers of Shahid Beheshti University of Medical Sciences in Tehran. Sampling
method was census and 83 of the 97 doctors participated in the study. A needs assessment was performed using selfassessment and knowledge assessment questionnaires that were classified into five areas of general information
about tuberculosis, detection, diagnosis, treatment and prevention. Data were entered into the SPSS-21 software
and analyzed using one-way ANOVA.
Results: In this study, 35 (42.2%) of the participants were from the Shargh Health Center, 31 (37.3%) from the
Shomal Health Center and 17 (20.5%) of them were from the Shemiranet Health Network. Among the participants,
50 (60.2%) had participated in TB training course, and 79 (95.2%) had followed the DOTS strategy for treating
patients. About 58 (69.9%) of them declared that workshop is the most effective method for learning. The mean
(SD) level of general knowledge of physicians in the Shomal Health Center was 8.22 (6.4), the Shargh Health
Center was 22.8 (6.5) and the Shemiranat Health. Network was 22.1 (7.5) out of 40. One-way analysis of variance
didnot show a significant difference between mean scores of groups, but weakness of knowledge in the field of
treatment was observed according to the knowledge test and self-assessment.
Conclusion: The study showed that the physicians’ knowledge was weak in all areas and was more significant in
the field of treatment than other areas.
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نیاز سنجی آموزشی پزشکان عمومی شاغل در مراکز بهداشتی تابعه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در
شهر تهران در خصوص نظام کشوری مبارزه با سل
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چکیده

زمینه و هدف :سل یک مشکل بهداشت جهانی و یکی از ده علت اصلی مرگ و میر در جهان می باشد .لذا ،مطالعه حاضر با هدف
تعیین نیازهای آموزشی پزشکان عمومی شاغل در مراکز بهداشتی تابعه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در شهر تهران درخصوص
نظام کشوری مبارزه با سل در سال  1395-96انجام شد.
روش و مواد :مطالعه حاضر به صورت توصیفی -مقطعی با مشارکت همه پزشکان عمومی شاغل در مراکز بهداشتی تابعه دانشگاه
علوم پزشکی شهید بهشتی در شهر تهران انجام شد .روش نمونهگیری به صورت سرشماری بود و 83نفر از پزشکان شاغل در مراکز
در مطالعه مشارکت کردند .نیازسنجی با استفاده از دو پرسشنام ه استاندارد خودارزیابی و سنجشدانش که در پنج حیطه کلیات سل،
بیماریابی ،تشخیص ،درمان و پیشگیری بودند انجام شد .داده ها پس از جمع آوري به نرم افزار  SPSS-21وارد شده و با استفاده از
آزمون آنالیز واریانس یک طرفه  ،ANOVAمورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.
یافتهها :در این مطالعه )%42/2( 35 ،نفر از شرکت کنندگان از مرکز بهداشت شرق )%37/3( 31 ،نفر از مرکز بهداشت شمال و 17
( )%20/5نفر از شبکه بهداشت شمیرانات بودند .از این تعداد  )%60/2( 50نفر در دوره آموزشی بیماری سل شرکت کرده بودند و 79
( )%95/2نفر از استراتژی  DOTSجهت درمان بیماران تبعیت میکردند .به نظر  )%69/9( 58نفر از آنها مؤثرترین روش آموزشی
برگزاری کارگاه آموزشی بود .میانگین (انحرافمعیار) سطح آگاهی کلی پزشکان در مرکز بهداشت شمال ( ،22/8 )6/4مرکز بهداشت
شرق ( 22/8 )6/5و شبکه بهداشت شمیرانات ( 22/1)7/5بود که تفاوت آماری میان میانگین نمرات گروهها مشاهده نشد .ولی ضعف
دانش در حیطه درمان با توجه به آزمون سنجش دانش و خودارزیابی به عمل آمده مشاهده شد.
نتیجهگیری :مطالعه نشان داد که ضعف دانش و آگاهی پزشکان در کلیه حیطهها قابل مشاهده بود و در حیطه درمان چشمگیرتر
از سایر حیطهها بود.
واژگان کلیدی :نیازسنجی آموزشی ،پزشکانعمومی ،بیماری سل

مقدمه
سل یک مشکل بهداشت جهانی و یکی از ده علت اصلی
مرگ و میر در جهان میباشد .در سال  2015تقریبا 10/4
میلیون مورد ابتالی جدید و  1/8میلیون مرگ ناشی از سل
در سراسر جهان اتفاق افتاده است ( .)1یک فرد اسمیر خلط

مثبت میتواند  10-15نفر دیگر را در یک سال آلوده کند،
بنابراین تشخیص این موارد همراه با درمان مناسب ،برای
کنترل موفقیتآمیز بیماری در جامعه ضروری میباشد (.)2
عواملی مانند فقر فراگیر ،اپیدمی  ،HIVخدمات بهداشت
عمومی ضعیف ،رشد سریع جمعیت و شهرنشینی از جمله
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عوامل مؤثر در بروز مجدد سل میباشند ( .)3از طرفی
درمان نامناسب و یا عدم تبعیت از دستورالعملهای برنامه
ملی کنترل سل در ظهور اشکال مقاوم به درمان تأثیر
دارند ( .)4میزان سل ریوی با اسمیر خلط مثبت گزارش
شده در کشورمان  6/25مورد در یکصد هزار نفر جمعیت،
با بیشترین میزان بروز و شیوع در استانهای سیستان و
بلوچستان و گلستان میباشد ( .)5کشورهای هند ،اندونزی،
چین ،نیجریه ،پاکستان و آفریقایجنوبی کشورهایی هستند
که  %60موارد جدید در آنها مشاهده میشود ( .)1در
کشورهای همسایه ایران ،پاکستان پنجمین کشور جهان با
بار باالی بیماری سل است و  %61بار سل در منطقه شرق
مدیترانه را در بر میگیرد ( .)6افغانستان جزء  22کشور
با بار باالی سل درجهان با  53000مورد ابتالی جدید در
سال است ( .)7این بیماری در عراق ساالنه جان  4000نفر
را میگیرد ( .)8علیرغم دستاوردهای درخشان در قرن 19
و  ،20هنوز سل در بسیاری از کشورها علیالخصوص در
کشورهای درحالتوسعه ریشهکن نشده است و همراه شدن
ابتال به  HIVسبب شیوع سل و ایجاد سل مقاوم به دارو شد
( .)9موفقیت در اجرای ,Directly Observed Treatment
 Short Courseبه توانائی خاص سیستم مراقبت بهداشتی
برای شناسایی و پیگیری موارد مظنون متکی میباشد .تأخیر
در تشخیص و یا آغاز درمان مؤثر احتمال انتقال بیماری
را در جامعه افزایش داده ،همچنین موجب افزایش هزینه
بیماران ،فشار بیش از حد به سیستم بهداشتی و تشدید
خطر مرگ و میر میشود ( .)2در ایران مراقبت از بیماران
سلی بیشتر توسط پزشکان عمومی در مراکز بهداشتی و
درمانی و تا حدودی توسط پزشکان بخش خصوصی انجام
میشود .دانش کافی و عملکرد صحیح پزشک برای موفقیت
در برنامه کنترل سل ضروری است ( .)10نیازسنجی اولین
و اساسیترین گام در حوزه برنامهریزی آموزشی ،تدوین
طرحها و اتخاذ مجموعهای از تدابیر آموزشی میباشد و در
صورت انجام صحیح ،احتمال تطابق آن با نیازهای سازمان
باال رفته و موجب اثربخشی بیشتر حوزههای شغلی کارکنان
میشود ( 12و  .)11طی نیازسنجی اطالعات جمعآوری
و تحلیل شده و بر اساس آن نیازها شناسایی و اولویت
بندی میشود .)13( .شناسایی نیازها در سطوح مختلف
میتواند منجر به افزایش و بهبود سطح و کیفیت آموزش
پزشکی و بهداشت و در نتیجه افزایش کارآیی و اثربخشی
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سیستم سالمت شود ( .)14با استفاده از نیازسنجی میتوان
مشارکت کاربران را در طراحی ،اجرا و تداوم حیات سیستم
جلب نمود ( .)15متون و مدلهای نیازسنجی علمی در حال
توسعه میباشد و توجه صاحبنظران نظامهای آموزشی به
امر نیازسنجی آموزشی ،آشکارتر و نمایانتر از گذشته
است ( .)16با بررسی مقاالت مختلف ،نیازسنجی مناسبی
ن عمومی نه در حیطه سل و نه سایر بیماریها
از پزشکا 
به عمل نیامده و بیشتر بررسیها در مورد متخصصان
رشتههای تخصصی انجام گرفته بود ( .)12نتایج حاصل
از مطالعات مختلف نشان میدهد که آگاهی پزشکان در
تشخیص ،پیشگیری و درمان سل ناکافی است ( 10و .)17
نظر به اهمیت دانش و آگاهی پزشکان در زمینه بیماریابی،
تشخیص و درمان بیماری سل این مطالعه با هدف تعیین
نیازهای آموزشی پزشکانعمومی شاغل در مراکز بهداشتی
و درمانی تابعه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی مستقر
در شهر تهران در مورد دستورالعمل کشوری مبارزه با سل
انجام شد.
روش و مواد
این مطالعه توصیفی -مقطعی با مشارکت کلیه پزشکان
عمومی شاغل در مراکز بهداشتی تابعه دانشگاه علوم پزشکی
شهید بهشتی در شهر تهران که عبارتند از مرکز بهداشت
شمال تهران ،مرکز بهداشت شرق تهران و شبکه بهداشت
و درمان شمیرانات در سال  1395-96انجام شد .انتخاب
نمونه به روش سرشماری بود و از مجموع  97پزشک 83 ،نفر
تمایل به شرکت در مطالعه داشتند .پرسشنامهها پس از اخذ
مجوز از کمیته اخالق دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی،
بهصورت حضوری و بینام ،پس از اخذ رضایت آگاهانه کتبی
به شرکتکنندگان داده شد و به آنها اطمینان داده شد که
اطالعات کام ُ
ال محرمانه باقی خواهد ماند و بدون نام آنالیز
خواهد شد و پس از تکمیل جمعآوری گردید.
دادهها در چهار جلسه بازآموزی پزشکان که از طریق معاونت
امور بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در ستاد
مرکز بهداشت شمال تهران برگزار میشد ،با استفاده
از پرسشنامه سنجش دانش و خودارزیابی جمعآوری
گردید .پرسشنامه سنجش آگاهی شامل دو بخش بود.
بخش اول شامل سواالت مربوط به مشخصات دموگرافیک
شرکتکنندگان از جمله سن ،جنس ،سابقه کار ،تعداد
بیماران مسلول فعلی تحت درمان ،تعداد بیماران مبتال به

سمیه سهرابی و ساره شاکریان

نیاز سنجی آموزشی پزشکان عمومی شاغل در ...

سل که طی دو سال گذشته درمان شدند ،شرکت در دوره
آموزشی دستورالعمل کشوری مبارزه با سل ،استفاده از روش
 DOTSدر درمان بیماران مبتال و ذکر روش مؤثر آموزشی
و بخش دوم شامل  40سوال تستی پنج گزینهای در زمینه
کلیات ،بیماریابی ،تشخیص ،درمان و پیشگیری از سل بود که
به پاسخهای صحیح نمره یک و به پاسخهای غلط نمره صفر
داده شد .پرسشنامه مذکور برگرفته از ابزار ارزشیابی طراحی
شده توسط محمدی و همکاران جهت ارزشیابی پزشکان
عمومی دلیجان بود .روایی صوری و محتوایی ابزار از طریق
تائید گروه متخصصین تأیید شده و پایایی ابزار طراحی شده با
آلفای کرونباخ  %89مورد تأیید قرار گرفته است (.)18
برای خودنیازسنجی از پرسشنامه اعتبارسنجی شده اداره سل
و جذام وزارت بهداشت استفاده شد که تحت نظر صاحبنظران
و متخصصین امر تهیه شده و ساالنه در اختیار شبکهها و
مراکز قرار گرفته و با استفاده از آن اعتبار سنجی درونی انجام
میشود ( .)19پرسشنامه خودنیازسنجی هم متشکل از 22

سوال دو گزینهای بهصورت "آموزش و بازآموزی مجدد الزم
است" و "آموزش ضرورتی ندارد" و در پنج حیطه ذکر شده
در آزمون بود .در این پرسشنامه به گزینه آموزش مجدد الزم
است ،نمره یک داده شد و نمره صفر به آموزش ضرورتی ندارد
تعلق گرفت .دادهها پس از جمعآوري به نرم افزار SPSS-21
وارد شده و با استفاده از آزمون آنالیز واریانس یک طرفه
( ،)ANOVAمورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.
یافتهها
از  97پرسشنامه توزیع شده  )%85/6( 83عدد به صورت کامل
برگشت داده شدند .هشت پرسشنامه برگشت داده نشد و شش
پرسشنامه هم به علت پاسخدهی ناقص کنار گذاشته شدند.
جداول شماره  2 ،1و  3مشخصات پزشکان شرکتکننده در
مطالعه را نشان میدهد .از پزشکان شرکتکننده در مطالعه
 )%82/8( 68زن بودند )%42/2( 35 ،نفر از شرکتکنندگان از
مرکز بهداشت شرق )%37/3( 31 ،نفر از مرکز بهداشت شمال
و  )%20/5( 17نفر هم از شبکه بهداشت شمیرانات بودند.

جدول شماره  -1مشخصات افراد شرکتکننده در مطالعه
شمال
(درصد) تعداد

شرق
(درصد) تعداد

شمیرانات
(درصد) تعداد

جمع
(درصد) تعداد

جنس

زن
مرد

(24 )77/4
(7 )22/6

(29 )82/9
(6 )17/1

(15 )88/2
(2 )11/8

(68 )82/8
(15 )17/2

شرکت در دوره آموزشی بیماری سل

بلی
خیر

(23 )74/2
(8 )25/8

(16 )45/7
(19 )54/3

(11 )46/7
(6 )35/3

(50 )60/2
(33 )39/8

استفاده از روش  DOTSدر درمان

بلی
خیر

(30 )96/8
(1 )3/2

(33 )94/3
(2 )5/7

(16 )94/1
(1 )5/9

(79 )95/2
(4 )4/8

کتابهای مرجع
 CDآموزشی
کالس آموزشی

(6 )19/3
(3 )9/7
(22 )71

(8 )22/8
(1 )2/9
(26 )74/3

(7 )41/2
صفر
(10 )58/8

(21 )25/3
(4 )4/8
(58 )69/9

متغیر

روش مؤثر آموزشی

جدول شماره  -2توزیع فراوانی سن ،سابقه کار و تعداد بیماران مسلول فعلی تحت درمان در مراکز تابعه

متغیر

33

شمال
(انحراف معیار) میانگین

شرق
(انحراف معیار) میانگین

شمیرانات
(انحراف معیار) میانگین

سن

(46/5 )5/2

(44/3 )6/6

(46/2 )5/1

سابقه کار

(18/1 )5/6

(16/9 )7/3

(18/5 )6

تعداد بیماران مسلول فعلی تحت درمان

(4/3 )1/2

(4/9 )4/5

(4/3 )2/1
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جدول شماره  -3توزیع فراوانی تعداد بیماران مبتال به سل درمان شده طی دو سال گذشته در مراکز تابعه
شمال
(درصد) تعداد

شرق
(درصد) تعداد

شمیرانات
(درصد) تعداد

جمع
(درصد) تعداد

0-5

(11 )35/5

(12 )34/3

(7 )41/2

(30 )37

6-10

(10 )32/2

(13 )37/1

(6 )35/3

(29 )34/9

11-20

(6 )19/6

(2 )5/7

(2 )11/8

(10 )12/4

بیش از 20

(4 )12/7

(8 )22/9

(2 )11/8

(14 )15/8

تعداد بیماران

میانگین (انحراف معیار) سطح کلی دانش پزشکان در زمینه
بیماری سل در مرکز بهداشت شمال ( ،22/8 )6/4مرکز
بهداشت شرق ( 22/8 )6/5و شبکه بهداشت شمیرانات
( 22/1 )7/5از  40نمره بود که با استفاده از آنالیز واریانس
یک طرفه تفاوت آماری معنیداری میان میانگین نمرات
گروهها وجود نداشت .همچنین سطح دانش پزشکان در پنج
حیطه کلیات بیماری سل ،بیماریابی ،تشخیص ،پیشگیری

و درمان مورد ارزیابی قرار گرفت .پایینترین نمره کسب
شده از پرسشنامه سنجش دانش در مرکز شمال و شرق و
شمیرانات به ترتیب چهار ،ده و صفر بود ،همچنین باالترین
نمره کسب شده نیز به ترتیب  35 ،28و  31بود .میزان
اطالعات کاربردی شرکتکنندگان در حیطههای مورد نظر
به تفکیک مراکز بر اساس آزمون سنجش دانش در جدول
شماره  4آمده است.

جدول شماره -4توزیع فراوانی پاسخ های درست ارائه شده به سواالت آزمون سنجش دانش توسط شرکتکنندگان
حیطه

شمال
(درصد) تعداد

شرق
(درصد) تعداد

شمیرانات
(درصد) تعداد

کلیات سل ()n=5
پیشگیری ()n=9
بیماریابی ()n=5
تشخیص ()n=8
درمان ()n=13
جمع ()n=40

(123 )79/3
(176)64
(105 )67/7
(124 )50
(178 )44/2
(706 )57

(125 )71/4

(58 )68/2

(210 )66/7

(93 )60/8

(119 )68

(56 )65/9

(145 )51/8

(76 )55/9

با توجه به نتایج جدول شماره  ،4ضعف دانش و آگاهی
در هر سه مرکز درتمامی حیطهها مشاهده میشود
و ضعف در حیطه درمان بیماری سل نسبت به سایر
حیطهها کامال مشهود است .نقص دانش و آگاهی در

 )%58/8( 9نفر از پزشکان شبکه بهداشت و درمان
شمیرانات )%56/3( 19 ،نفر از پزشکان مرکز بهداشت
شرق و  )%55/8( 17نفر از پزشکان مرکز بهداشت شمال
تهران مشاهده شد.

جدول شماره  -5توزیع فراوانی اعالم نیاز به آموزش در خودارزیابی از پزشکان
حیطه

شمال
(درصد) تعداد

شرق
(درصد) تعداد

شمیرانات
(درصد) تعداد

کلیات سل ()n=10
پیشگیری ()n=2
بیماریابی ()n=3
تشخیص ()n=2
درمان ()n=5
جمع ()n=22

(71 )22/9
(28 )45/2
(40 )43
(20 )32/3
(89 )57/4
(248 )40/1

(101 )28/9
(26 )37/1
(41 )39
(25 )35/7
( 101 )57/7
(294 )39/7

(32 )18/8
(34 )41/2
(23 )45/1
(12 )35/3
(52 )61/2
(153 )40/3

نیاز سنجی آموزشی پزشکان عمومی شاغل در ...

در بین پنج حیطه مورد بررسی در خودارزیابی پزشکان،
اعالم نیاز به آموزش و بازآموزی در همهی حیطهها مشاهده
میشود و بیشترین اعالم نیاز به آموزش در حیطه درمان
بود که در مرکز بهداشت شمال تهران  ،)%57/4( 89مرکز
بهداشت شرق  )%57/7( 101و شبکه بهداشت و درمان
شمیرانات  )%61/2( 52گزارش شده است .و کمترین
احساس نیاز به آموزش نیز در هر سه مرکز مورد مطالعه در
حیطه کلیات سل و به ترتیب )%28/9( 101 ،)%22/9( 71
و  )%18/8( 32گزارش شد.
بحث
مطالعه نشان داد که  %60/2از پزشکان شرکتکننده در
مطالعه در دوره آموزشی دستورالعمل ملی مبارزه با سل
شرکت کرده بودند .در مطالعه  Vandanو همکاران %60
از پزشکان ( )20و در مطالعه دیگری که درکشور پرو انجام
شد  %66/7از پزشکان اعالم کردند که در دوره مزبور حضور
داشتند ( )21و نتایج آنها مشابه مطالعه حاضر بوده است.
در مطالعه حاضر  %95/2از پزشکان از روش  DOTSبرای
درمان بیماران تبعیت میکنند .در مطالعه انجام شده در
هند  )20( %69و در مطالعه  Rashaو همکاران  %69/6از
پزشکان از استراتژی  DOTSبرای درمان بیماران تبعیت
میکردند ( .)22میزان استفاده از استراتژی  DOTSدر
درمان بیماران در مطالعه حاضر به مراتب بیشتر از مطالعات
مذکور بود.
از میان پزشکان شرکتکننده در این مطالعه  %69/9از آنها
برگزاری کالسهای آموزشی را به عنوان مؤثرترین روش
یادگیری دانستند .در مطالعه  Rizviو همکاران  %62/6از
شرکتکنندگان از کالس آموزشی به عنوان بهترین روش
آموزشی نام بردند ( .)23در مطالعه مشابهی  %70از پزشکان
میزان تأثیر برگزاری کالسهای آموزشی رابه مراتب بیشتر
از سایر روشهای آموزشی دانستند ( )20و این مسئله با
یافتههای این مطالعه همخوانی داشت.
طبق یافته های مطالعه  %37از شرکتکنندگان در مطالعه
بین صفر تا پنج بیمار %34/9 ،شش تا ده بیمار %12/4 ،بین
 11تا  20بیمار و  %15/8از آنها بیشتر از  20بیمار مبتال به
سل درمان شده طی دو سال اخیر داشتند .در مطالعه انجام
شده در سندیگو به ترتیب  %11 ،%24 ،%59و  %6گزارش
شده است ( .)24و میزان بیماران مبتال به سل تحت درمان
در هر چهار گروه در مطالعه ما کمتر از مطالعه مورد اشاره
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میباشد.
میانگین (انحراف معیار) نمره کلی دانش پزشکان در زمینه
بیماری سل در مرکز بهداشت شمال ( ،22/8 )6/4مرکز
بهداشت شرق ( 22/8 )6/5و شبکه بهداشت شمیرانات
( 22/1 )7/5از  40نمره بود .در مطالعه بهناز و همکاران
که در میان دانشجویان سال آخر پزشکی انجام شده بود،
میانگین نمره دانشجویان در آزمون سنجش دانش  16/1از
20نمره و درحد متوسط باال بود ( .)25در مطالعه Kiefer
و همکاران میانگین نمره دانش شرکتکنندگان 10از 14
نمره بود ( )21و نشاندهنده این مطلب میباشد که سطح
دانش شرکتکنندگان در مطالعه حاضر پایینتر از مطالعات
مشابه میباشد.
از جمله یافتههای مطالعه حاضر ،ضعف آگاهی درکلیه
حیطهها ،علیالخصوص حیطه درمان بود و این مسئله در
میان پزشکان هر سه مرکز مورد مطالعه مشاهده شد .در
مطالعهای که در کشور اتیوپی به منظور ارزیابی دانش و
عملکرد پزشکان بخش خصوصی در موردکنترل بیماری سل
انجام شد نشان داد که درمان مناسب تنها توسط  %50از
پزشکان اعمال میشود .در کل  %39/31از پزشکان دانش
کافی در مورد  DOTSنداشتند ( .)26در مطالعه دیگری
 %61/3از پزشکان بخش خصوصی و  %24/1از پزشکان
بخش دولتی ضعف دانش و آگاهی در حیطه درمان سل
داشتند ( .)20ضعف در دانش و آگاهی پزشکان در زمینه
سل و اهمیت برگزاری دورههای آموزشی در مطالعات دیگر
هم مورد بررسی و تاکید گرفته است (.)27-29
ممبینی و همکاران نقص دانش در دوران تحصیل پزشکان
را به عنوان یکی از دالیل اصلی عدم استفاده از دانش در
عملکرد پزشکان بر مبنای سیستم مراقبت کشوری سل
میدانند .چنانچه در برخی از عملکردهای اصلی و محوری
مربوط به رویکرد بیماری سل این ناتوانی آشکار بود ( .)30در
همین زمینه نیز به آموزش راهنمای ملی سل به دانشجویان
پزشکی و همچنین چرخش دانشجویان در کلینیکهایی که
فعالیتهایی در زمینه  DOTSدارند تاکید دارند ( .)31توجه
به نقش عوامل انگیزاننده مانند وضعیت حقوق و دستمزد
و دریافتی مشابه پزشکان خانواده و تمایز مثبت قائل شدن
برای بهبود عملکرد پزشکانی که در مراکزبهداشتی در زمینه
سل کار میکنند از موارد مورد توجه است (.)17
در مطالعه حاضر به خودارزیابی پزشکان در حیطههای
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کلیات بیماری سل ،بیماریابی ،تشخیص ،پیشگیری و درمان
نیز پرداخته شد که اعالم نیاز به آموزش در همه حیطهها
خصوصا حیطه درمان بیماری بیش از سایر موارد مشاهده شد.
در سایر مطالعات انجام شده به خوارزیابی پزشکان در زمینه
نیازهای آموزشی در زمینه بیماری سل پرداخته نشده است.
در مجموع با توجه به یافتههای این مطالعه توصیه میگردد
ترتیبی اتخاذ شود تا مسئولین امر و برنامهریزان آموزشی
درکنار ارزیابی دانش به ارزیابی دقیق عملکرد دانشجویان
در زمینه بیماری سل بپردازند .انتخاب بخشها و مراکزی
برای کارآموزی و کارورزی که دارای بیمار مبتال به سل بوده
و پزشکان با سابقه در آنها مشغول طبابت میباشند میتواند
موجب افزایش سطح دانش آنان شود .آموزش مهارتهای
ارتباطی مؤثر و اصول صحیح آموزش به بیمار و خانوادهاش
در دستور کار برنامهریزان آموزشی قرار گیرد .همچنین با
توجه به اینکه بخشی از بیماران به پزشکان بخش خصوصی
مراجعه میکنند ،از ارائه آموزش مؤثر به آنان نباید غفلت
کرد .مسئولین و برنامهریزان سیستم مراقبت بهداشتی باید
با کاهش حجم کاری ،اختصاص ردیف سازمانی و عادالنه
نمودن نظام دریافت حقوق و مزایا ،موجب افزایش انگیزه
پزشکان مراکز بهداشتی و ارتقاء عملکرد آنان شوند.
توصیه میشود در مطالعات بعدی به منظور ارزیابی دقیق
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عملکرد پزشکان ،پرونده بیماران سلی تحت درمان توسط
آنها مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته تا تطابق و یا عدم
تطابق بین معلومات و عملکرد پزشکان هم بررسی شود.
نتیجهگیری
ضعف دانش و آگاهی در بین پزشکان عمومی شاغل در
مراکز بهداشتی تابعه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
در شهر تهران در مورد بیماری سل وجود داشت و این
مسئله در حیطه درمان بیماری سل بسیار چشمگیرتر از
سایر حیطه ها بود.
تشکر و قدردانی
نویسندگان از کلیه پزشکان شرکتکننده در این مطالعه و
همکارانی که در انجام این مطالعه همکاری نمودند کمال
تشکر را به عمل میآورند .این مقاله منتج از پایان نامه
کارشناسی ارشد رشته آموزش علوم پزشکی میباشد که
در بیست و هفتمین جلسه کمیته اخالق در پژوهشهای
زیست پزشکی معاونت تحقیقات و فنآوری دانشگاه علوم
پزشکی شهید بهشتی و با شماره  100/8080مورد بررسی
و تائید قرار گرفته است.
عدم تعارض در منافع
نویسندگان اظهار میدارند که هیچگونه تعارض منافعی در
مورد این مقاله وجود ندارد.
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