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 : SPمالحظات عمده در اجرای 
تجربه و استفاده از تجارب کارشناسان حرفه ای ، برنامه            -

 . ریزی زمانی ، انتخاب  نمونه های تشخيص  
 

باید توجه نمود شامل      SPبطور خالصه نکات مهمی که در        
 :موارد ذیل است  

 
بيمار استاندارد شده برای ارزیابی توانمندی کلينيکی یک          -

 )  Valid and reliable( روش معتبر و معتمد می باشد 
استفاده از بيماران استاندارد شده در ارزیابی توانمندی            -

دانشجویان نتایج بسيار بهتری از روشهای سنتی همراه با         
 . قلم و کاغذ به همراه دارد 

طيف وسيعی از بيماریهای حاد و مزمن و ویژگيهای                   -
ممکن است      SPفيزیکی و سایکولوژیک در ارزیابی               

 . استفاده شود 
برای اجرای صحيح و موفق برنامه بيمار استاندارد شده             -

 . ارتقاء تيمی توصيه شده است 
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 :مقدمه 

بيمار استاندار شده یا بيمارنما مهمترین نوآوری در آموزش         
پزشکی می باشد دکتر هوارد پاروز اولين بار از اصطالح               

برای توصيف افراد غيرمتخصص    )  بيمار برنامه ریزی شده   (  
که برای شبيه سازی یک بيماری آموزش دیده اند استفاده          

 . کرد 
بعنوان   )  Standard or simulated patient ) SPنقش اصل   

یک ابزار آموزشی موثر و مناسب برای نشان دادن یافته              
 . های فيزیکی در کلينيک است  

به طور قابل مالحظه ای         SPدر دو دهه اخير استفاده از          
افزایش یافته به صورتی که قسمت عمده ای از آموزش و            

 . ارزشيابی شده است 
بيماران استاندارد شده افرادی هستند که بيماران واقعی         
می باشند و یا افراد غير متخصص که برای به تصویر                    
کشيدن عالئم یک بيماری خاص ، به دقت آموزش دیده و               

 . تربيت شده اند 
Road Map to Student Assessment    in Mini  
CEX   
What does it assess? 
Knowledge  Attitude    Skill 
 
The level of application 
Knows   Knows how   Shows how     Does 
 
Utility as summative assessment 
Yes No 
 
Validity (Construct) 
High Medium 
 
Reliability 
High Medium   Low 

 
بيماران استاندارد شده در تمامی زمينه ها ممکن است              
بکار گرفته شوند بعضی از آنها بعنوان بازیگران حرفه ای و            
بعضی آماتور می باشند در بعضی از دانشکده های                   
پزشکی از دانشجویان بعنوان بيماران استاندارد شده به           

 . صورت موفقيت آميزی استفاده شده است 
بطورکلی بيماران استاندارد شده بایستی آموزشهای              
اضافی در مورد ارزیابی مهارتهای کلينيکی دانشجویان و           

 . تهيه فيدبک ساختاری در حين مراجعه دیده باشند 
 چرا به بيماران استاندارد شده نياز داریم ؟ 

ارزیابی توانمندیهای کلينيکی دانشجویان در پزشکی               
منحصر به فرد می باشد و از آن بعنوان معتبرترین ارائه                 
دانشجویان یاد می شود که در آن اساتيد پزشکی از                   

نزدیک به دانشجویان می گویند که از آنها در شرایط                     
 .واقعی چه می خواهند انجام دهند

 
ارزیابی های انجام شده توسط قلم وکاغذ در ارزیابی                     
توانمندی کلينيکی بسيار ناقص می باشد و آنها بيشتر                   

از آنجا که هر بيمار          -   -دانش دانشجویان را می سنجد          
منحصر به فرد می باشد ، تظاهرات بيماری یافته های                    
فيزیکی و سایکولوژیک تنها بخشی از ویژگی های                        

 . اختصاصی یک بيمار می باشد 
از نقطه نظر ارزشيابی همه ویژگی های شخصی بيماران از          
موارد مخدوش کننده می باشند که سيستم ارزیابی و در                

 . آنرا زیر سئوال می برد )  reliability(نتيجه تکرار پذیری 
بيمار استاندارد شده این مشکل را با متحدالشکل کردن و               

بعالوه .  کاستن متغيرها و ویژگی های بيماران حل می کند             
استاندارد نمودن بيماران در تعيين معيارهای نمره دهی موثر         

 . می باشد 
به صورت موثری در مواجهه ی             SPدر پزشکی بالينی از        

بالينی شامل اخذ شرح حال ، معاینه فيزیکی ، تمرین تصميم           
 . گيری ، و مشاوره استفاده می شود 

 
، ویژگيهای    language bodyدر حين اخذ شرح حال بيمارنما        

شخصيتی و هيجانی برای واقعی نمودن مصاحبه با وی را             
یافته های ساده ای مانند سفتی گردن ،           .  نشان می دهد     

اختالالت راه رفتن و شکم حاد ممکن است توسط بيمارنما              
بعضی از یافته ها مانند هيپرتانسيون ، زردی و          .  تقليد شود   

 . گشادی مردمک توسط بيمارنما قابل تقليد نمی باشد 
 

ابزار   SPعالوه بر نشان دادن یافته های معاینه بالينی ،                  
موثری برای اساتيد جهت آشنایی با ميزان مهارتهای                     
استداللی ، تصميم گيری مشاوره و مهارتهای ارتباطی می            

 . باشد 
SP       در ایستگاههای امتحانOSCE       نيز ممکن استفاده شود

مثًال در جایی که نياز هست شرح حال مناسبی از سابقه                 
 . بيمار دیابتی یا معاینه اندام تحتانی اخذ شود بکار می رود 

بعنوان یک روش مستقل در حين معاینات              SPهمچنين از    
طوالنی توسط دانشجویان در جهت اخذ شرح حال جامع ،               
اجرای معاینات فيزیکی ، بکارگيری یک وسيله تشخيصی و            

 . مشاوره بيماران استفاده می شود 
 

 :   SPنتایج 
Validity  :SP         ابزار بسيار معتبر برای ارزیابی دانشجویان می

می تواند چيزهای را       SPباشد و در حين معاینات کلينيکی ،          
مهارتهای کلينيکی ،      –که نياز است مانند اخذ شرح حال             

مهارتهای تصميم گيری ، استدالل بالينی و مشاوره را                    
 . بسنجد

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Reliability  :         ارائه مشکالت بيمار درSP      استاندارد شده
 بر خالف بيمار واقعی ، در بيمار استاندارد شده که . است

آموزش دیده است ارتباط قوی بين مواجهات متعدد وجود              
 . دارد 

 
Objectivity  :                به دليل اینکه مشکالت بيمار استاندارد

متحدالشکل می باشد برای متخصصين مختلف توافق بر             
 .نمره دانشجو ساده تر صورت می گيرد

 
Availibility  :          بعلت فقدان بيمارانی که مشکالت خاصی را

اساتيد کلنيکی از بيمارنماهای    .  در موقع نياز نشانگر باشند     
 . مختلف می توانند به خوبی استفاده کنند 

باعث جلوگيری از معاینات طوالنی توسط           SPاستفاده از    
 . نوآموزان در بيماران واقعی می شود 

SP                   می تواند بطور موثری نقش موقعيتهای اورژانس و
موارد مشکل را که کمتر دانشجویان پزشکی با آنها مواجه            
شده اند مثل بيماران بی هوش و انسداد راه های هوایی               

 . فوقانی را اجرا نمایند 
SP                   آموزش دیده می تواند فيدبک فوری به دانشجوئی

 . پزشکی بعد از مواجهه ارائه دهد 

Strengths of Standardized Patient 
• Probably the most valid tool for assessment of 
clinical skills 
• Better reliability and objectivity than real pa-
tients 
• Easy availability 
• Protection of patient privacy and safety 
• Immediate feedback 

 
 SPموارد مهم در بکارگيری 

از آنچه بر روی کاغذ نوشته         SPزمان مورد نياز برای اجرای       
شده است طوالنی تر است آموزش بيمار استاندارد شده و           
طرح پایلوت نيز از موارد مهم می باشد ممکن است چندین             

واقعی و شبيه سازی یافته         caseجلسه برای آشنایی با      
بودجه و هزینه های الزم که        .  های پایدار مورد نياز باشد        

دالر به یک     12-16زیاد نمی باشد باید تامين شود در آمریکا          
برای   SPباید توجه داشت که      .  بيمارنما پرداخت می شود      

 . ارزیابی دانش افراد  روش موثری نمی باشد 
با ابزارهای ارزیابی متفاوت تکميل شده باشد در               SPاگر  

 . ارزیابی دانش موثرتر می باشد 
ارتقاء ارزیابی با بيمار استاندارد شده یک تالش تيمی است           
این تيم شامل پزشکان ، متخصصين آموزش پزشکی و                 

 . آموزش دهندگان بيماران استاندارد شده می باشند
 


