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دارای رتبه علمی، پژوهشی

چکیده

تعیین وضعیت آموزش سونوگرافی در برنامه های آموزشی 
رشته تخصصی زنان وزایمان در دانشگاه هاي علوم پزشكي 
تربیت كننده دستیار از دیدگاه دستیاران این رشته واساتید

دكتر آبتین حیدر زاده1، دكتر سلیمان احمدي2، دكتر علی صفوی نائینی3، دكتر مهرداد حق ازلی4      
ریحانه بنازادگان*5، دكترمریم السادات مصطفوی6، دكتر نیره اسالمی7 ، نوشین آگاهی8 

1-دانشيار پزشکي اجتماعي وزارت بهداشت ،درمان وآموزش پزشکی  
2-دانشيار رسمي آموزش پزشکي دانشگاه علوم پزشکی شهيد بهشتی  

3-دانشياررسمي گوش،گلو،بيني وجراحي سروگردن دانشگاه علوم پزشکی شهيد بهشتی  
4-استادیاررسمی گوارش بالغين مرکزآموزشی،تحقيقاتی  و درمانی شهيد رجائی

*5-کارشناس مامائی-تهران- شهرك غرب- خيابان ایوانك شرق- وزارت بهداشت ،درمان وآموزش پزشکي- بلوكC –طبقه پنجم ورودي3
rbanazadegan@gmail.com     81452234_ 09120723923:تلفن

6-دکترای عمومی وزارت بهداشت ،درمان وآموزش پزشکی  
7-دکترای عمومی وزارت بهداشت ،درمان وآموزش پزشکی  

8-کارشناس پرستاری وزارت بهداشت ،درمان وآموزش پزشکی  

زمینه تحقیق : باپيش��رفت علم پزش��کي نياز به روش هاي تش��خيصي روزبروز بيش��تر احساس مي شود، س��ونوگرافی نيز به عنوان یکي از این 
روش��ها کاربرد وس��يعی در امور تش��خيصي ودرمان��ي دارد، باتوجه به اهميت س��ونوگرافي دقيق در تش��خيص به موقع بيماریه��اي مادر وجنين 
ودردس��ترس نبودن متخصصين رادیولوژي درتمامي نقاط کش��وردر حال حاضر،آموزش س��ونوگرافي به متخصصين زنان وزایمان از اهميت ویژه 
اي برخوردار اس��ت.ازآنجائيکه مطابق با برنامه آموزش��ي رش��ته تخصصي زنان وزایمان ،آموزش س��ونوگرافي یکي ازمهارتهاي ضروري دردوره 
دستياري مي باشد وبيش از 5 سال از تصویب برنامه آموزشي رشته تخصصي زنان وزایمان گذشته است ،این پ ژوهش به منظور تعيين وضعيت 
آموزش س��ونوگرافی در برنامه های آموزش��ی رشته تخصصی زنان وزایمان در دانشگاههاي علوم پزشکي تربيت کننده دستيار از دیدگاه دستياران 
این رش��ته واس��اتيد انجام گردید تا نتایج آن دراختيار دبير خانه ش��وراي آموزش پزش��کي وتخصصي  قرارگرفته ودربازنگري برنامه آموزشي فوق 

الذکر لحاظ گردد .
هدف :تعيين وضعيت آموزش س��ونوگرافی در برنامه های آموزش��ی رش��ته تخصصی زنان وزایمان در دانشگاههاي علوم پزشکي تربيت کننده 

دستيار از دیدگاه دستياران این رشته واساتيد
 )content analysis(وبخش کيفی ب��ه روش تحليل محت��وی)روش مطالع�ه :مطالع��ه ترکيبی ش��امل بخش کمی)مطالع��ه مقطعی توصيفی

می باشد.
310 نفرازدس��تياران س��الهاي آخررش��ته زنان وزایمان در س��ال 1394 مورد مطالعه قرارگرفتند. جمع آوري اطالعات درنرم افزاروسپس تحليل 
توصيفی داده ها انجام گردیدوبراس��اس نتایج مطالعه توصيفی ،س��واالت مصاحبه کيفی دس��تياران در رش��ته زنان وزایمان واساتيد در رشته زنان 

وزایمان ورادیولوژی تدوین شد ومصاحبه ها پياده سازی ،طبقه بندی وتحليل دیتای کيفی انجام گردید.
نتایج :تقریبا حدود 75 درصددستياران پاسخ دهنده بيان داشتند که در طول دوره دستياري به طور مستقل سونوگرافي انجام داده اند وهمچنين 

75% دستياران مذکور ،آموزش سونوگرافی را از اساتيد زنان فراگرفته اند.
صاحب نظران رش��ته زنان وزایمان معتقدند عدم آموزش س��ونوگرافی در برخی دانش��گاهها به علت عدم آموزش اس��اتيد در آن دانشگاههاست 

وصاحب نظران رشته رادیولوژی نيزاظهار داشتند که در آموزش دستياران زنان وزایمان دخيل نيستند.
بحث و نتیجه گیری : باتوجه به جمع بندی مطالعه کمی انجام شده،آموزش س��ونوگرافی دربرنامه آموزش��ی رش��ته تخصصی زنان وزایمان دراکثر 
دانش��گاههاي  علوم پزش��کي تربيت کننده دس��تيار از نظر دس��تياران این رش��ته مطابق با برنامه آموزش��ی مصوب اجرا می گرددو نتایج مطالعه 
کيفی انجام ش��ده نيزاین مس��ئله راتایيدمی نماید.بدین لحاظ به نظراکثریت دستياران واساتيدآموزش س��ونوگرافی درطول دوره دستياری مطلوب 
 می باشدوگروه آموزشی مربوطه می بایست برای انجام ارائه خدمت سونوگرافی باکيفيت مطلوب تر،با اهميت دادن به آموزش این مهارت،ارتقای 

توانمندی اساتيد و برگزاری دوره های کوتاه مدت برای متخصصين فعلی مشغول به کاررا،دردستورکارخودقراردهند. 
 کلمات کلیدی : سونوگرافي – دستياران زنان وزایمان- آموزش – توانمندی-تربيت دستيار 
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مقدمه:
باپيشرفت علم پزشکي نيازبه روش هاي تشخيصي روزبروز 

بيش��تر احساس مي شود، س��ونوگرافی نيز به عنوان یکي ازاین 

روشهاکاربرد وسيعی درامور تشخيصي ودرماني دارد، باتوجه 

به اهميت س��ونوگرافي دقيق درتش��خيص به موقع بيماریهاي 

مادروجنين ودردس��ترس نب��ودن متخصصي��ن رادیولوژي در 

تمامي نقاط کشوردر وضعيت فعلی، همچنين این موضوع که 

س��ونوگرافی هم اکنون جزء گرانترین ابزارهای دنيای پزشکی 

می باش��د و در اختيارنهادن ابزار ب��ه متخصصيني که دانش و 

مهارت مورد نياز را ندارند ،هزینه های مادی و معنوی زیادي 

را ب��ه نظام س��المت وارد می س��ازد ، آموزش س��ونوگرافي به 

متخصصين زنان وزایمان از اهميت ویژه اي برخوردار است.

ودرم��ان  آموزش سونوگرافي درتش��خيص  براهمي��ت  ع��الوه 

ب��ه موقع،اعتراض��ات ودرخواس��تهاي مکررمعاون��ت درمان 

،س��ازمانهاي بيمه گروانجم��ن ه��اي تخصص��ي رش��ته هاي 

مرتبط،دبيرخان��ه شوراي آموزش پزش��کي وتخصصي رامجاب 

تدبي��ري  پيش��گفت  مش��کالت  ح��ل   کردتادرخص��وص 

بياندیشد،لذاباطرح این موضوع درجلسات متعدد کارشناسي 

با حضورگروههاي مرتبط وبه منظور رفع ابهامات در مصوبات 

قبلی نشس��ت ش��ورای آموزش پزش��کی وتخصصی، مصوبه 

ذیل رادرهفتادوچهارمين نشس��ت ش��وراي آموزش پزش��کي 

وتخصصي م��ورخ11/7/ 89 به ش��رح ذیل به دانش��گاههای 

علوم پزشکی سراسرکشور ابالغ نمود:

مت��ن مصوب��ه هفت��اد و چهارمين نشس��ت ش��وراي آموزش 

پزشکي وتخصصي 1389:

اس��تفاده از ابزاره��اي تصوی��ر ب��رداري ب��راي انج��ام بهين��ه 

 براي بيماران تحت 
ً
پروسيجرهاي تشخيصي درماني منحصرا

مراقبت پزشك)متخصص/فوق تخصص( درچارچوب برنامه 

آموزشي مصوب هر رشته بالمانع مي باشد ")1(

با برنام��ه  آموزشي رش��ته تخصصي زن��ان وزایم��ان،  مطاب��ق 

ض��روري دردوره   مهارته��اي  آموزش س��ونوگرافي یکي از 

دستياري مي باش��د، دس��تياران  مذکورمي بایست در طول  دس

تياري،سونوگرافي حاملگي200مورد"20موردمستقل"وس

ونوگرافي ژنيکول��وژي 100م��ورد "20 موردمس��تقل" را انجام 

دهند،همچني��ن ازتصویب برنامه آموزش��ي  رش��ته  تخصصي 

زنان وزایم��ان بي��ش از 5 س��ال گذش��ته اس��ت وپرونده ه��ای 

متعددی )2( ازخطاهای متخصصين زنان درارتباط باانجام وت

این  فسيرسونوگرافی درسازمان نظام پزشکی موجودمي باشدلذا 

پ ژوهش به منظورتعيين وضعيت آموزش سونوگرافی دربرنامه 

های آموزشی رش��ته تخصصی زنان وزایمان دردانشگاههاي 

علوم پزش��کي تربي��ت کننده دس��تيار ازدیدگاه دس��تياران این 

رشته واساتيدانجام گردید تانتایج آن دراختياردبيرخانه شوراي 

آموزش پزش��کي وتخصص��ي قرارگي��رد ودربازنگ��ري برنامه 

آموزش��ي)در آین��ده وارزش��يابي برنامه هاي آم��وزش فعلي( 

لحاظ گردد .

ازآنجائيک��ه آم��وزش س��ونوگرافي جدیدا به برنامه آموزش��ي 

متخصصي��ن زن��ان اضافه گردیده اس��ت ،بررس��ي مس��تندي 

ب��ر روی ای��ن موضوع تاکن��ون در ای��ران انجام نگرفته اس��ت 

وليک��ن برخي از نظرات اش��خاص ذینفع بدین ش��رح اس��ت 

،پریناتولوژیس��تی)3( بي��ان می دارد :" بخش زن��ان و مامایی 

دردني��ا جزو اولي��ن گروه هایی بوده که برای موارد تش��خيصی 

از س��ونوگرافی بهره برده ودرکشورما نيز به همين صورت بوده 

اس��ت و افرادی می توانندکارس��ونوگرافی را انجام دهند که به 

مي��زان کاف��ی آموزش دی��ده باش��ند،همچنين براس��اس طرح 

انطباق ،بهتر اس��ت یک زن ،س��ونوگرافی زن دیگری را انجام 

دهدو این آموزش ه��ا را در اختيار متخصصين زنان قرارداده و 

وزارت بهداش��ت ني��ز نظارت خوبی روی کيفيت کار داش��ته 

باشد ."

رئي��س انجم��ن متخصصان زنان و مامایي)4 ( نيزنس��بت به 

ای��ن مس��ئله موضعي دارد:" ب��راي متخصصان زنان بس��ياري 

از مس��ائل جنين ازجمله بيولوژي و بيوفيزیکال ، س��المت و 

کارکردجنين ازاهميت بسياربرخوردار است ،متخصص زنان 

به وی��ژه در رش��ته طب م��ادر و کودك در تم��ام دوران بارداري 

س��المت م��ادر و ک��ودك را به طور کام��ل و با جزئي��ات الزم 

بررسي مي کند.".

با ای��ن وجودرئي��س انجمن رادیول��وژی ای��ران)5( ، نظرات 

متفاوتی دارد وبيان می دارد :بزرگ ترین اعتراض ما به موضوع 

خود ارجاعی اس��ت و پزش��کان رادیولوژیس��ت ۴ سال برای 

انجام این کار دوره وآموزش های الزم را می بينند درصورتی که 

پزش��کان دیگر این دوره را طی ۲ یا ۳ ماه طرح می گذرانند که 
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این خود نيز می تواند مشکل ساز باشد.

برخی ازمطالعاتی که درزمينة آموزش س��ونوگرافی دس��تياران 

به ش��رح  ني��ز  ش��ده،  درخارج ازکش��ورانجام  وزایم��ان  زن��ان 

ذیل می باشد:

امریکا،آق��ای  ازدانش��گاه ميش��يگان  ویلي��ام  دربيمارس��تان 

ارزیاب��ی  ه��دف   )6( ب��ا  را  ای  مطالع��ه  وهم��کاران  ل��ی 

وضعيت آموزش س��ونوگرافی جنين درایاالت متحده ازدیدگاه 

دس��تياران و مدیران برنامه س��ونوگرافی زن��ان در فوریه 2004 

انج��ام داده ،آنه��ا بر ای��ن باورندک��ه تغييرات جدیددرآموزش 

ومامائي، مش��کالت فزاینده اي براي مدیران برنام زنان  دستياران 

ه جهت کسب شایس��ته مهارتها،ایجاد نموده که ش��امل کاهش 

س��اعت کاري دس��تياران وکمبودبودجه آموزش پزش��کي مي 

باش��د، با ای��ن وجود به س��ونوگرافي دوران ب��ارداری به عنوان 

یکي ازپيش��رفته ترین فن��اوري که مراقبته��اي مامائي راتحت 

تاثيرقرارمي دهد اش��اره کرده وبيان مي دارد که این تکنولوژی 

اجازه داده اس��ت پزش��کان به س��هولت ،شناسایی نقص های 

هنگام تولد،مانيتوررش��د،هدایت روش��های تهاجمی جنين، 

و ارزیابی جني��ن را انج��ام دهند.ای��ن پژوه��ش نش��ان م��ي 

مادرزادي قبل ازتولدشناس��ائي  ناهنجاریه��اي  دهدتنه��ا%35 

جني��ن  س��ونوگرافي  شده که این امرنش��اندهنده  آموزش ناکافي 

مي باش��دومطابق بانظ��رات مدیران آم��وزش ،،موانع آموزش 

س��ونوگرافي، محدودیته��اي زمان��ي اعض��اي هيئ��ت علمي 

ومش��غوليت زیاددس��تياران دربخش��هاي زن��ان اس��ت با این 

وجودحدود2/3 آنان،آموزش س��ونوگرافی خودرامطلوب می 

دانند.

گری��ن  دردانشگاه تورنتوکاناداس��ال2012خانم  همچني��ن 

آم��وزش  منظورارزیاب��ی  ب��ه   )7( ای  مطالع��ه  وهم��کاران 

س��ونوگرافی در برنام��ه ه��ای دس��تياری زنان و زایم��ان انجام 

داده و بي��ان نموده که س��ونوگرافي تش��خيصي یکي از متداول 

ترین روش��هاي تصویربرداري جنين ب��دون در معرض امواج 

قرارگرفتن مادر وجنين مي باش��د و براي تشخيص بيماریهاي 

لگن ومشکالت شایع مراجعه کنندگان به متخصصين زنان به 

صورت سرپایي و اورژانس بس��يار ارزشمند است.پرسشنامه 

ای در دوزبان انگليس��ي وفرانس��ه از طریق پست الکترونيکي 

با رضایت مدیران برنامه در اختيار کليه دس��تياران در سالهاي 

آموزش  قرار گرفته.درپرسشنامه اطالعات دموگرافي دستياران 

“سن،دانش��گاه وس��ال تحصيل��ي” و تعداد ونوع س��ونوگرافي 

وهمچنين کفای��ت آن در برنام��ه آموزش��ي مورد پرس��ش قرار 

گرفته اس��ت . همه پاس��خ دهندگان به اهميت انجام مهارت 

سونوگرافی وتفسير آن اش��اره داشتندعالوه بر این، بسياری از 

پزش��کان معتقدندکه شایستگی در س��ونوگرافی برای عملکرد 

بالينی مهم اس��ت. بيشتر دس��تياران فقدان آموزش استاندارد 

وارزیابي مهارتهاي س��ونوگرافي را گزارش کرده اند .،بنابراین 

تغيير شرایط برای برنامه های دستياری کانادا ضروریست.این 

برنامه در امریکا واروپا مي بایس��ت آموزش کافي سونوگرافي 

راب��راي دس��تياران فراهم کند تا مه��ارت الزم ب��راي انجام آن 

راداشته باشند .

درمطالعه دیگري )8( که توس��ط گروه زنان ومامائي دردانشگاه 

نيومکزیکو2006 انجام شده اگرچه به اهميت آموزش سونوگراف

ي دربرنامه  آموزشي دستياري به عنوان یک جزءالزم اشاره داردول

یکن محدودبودن وناکافي بودن آموزش آن رانيزتاکيدمي کند 

همچني��ن دربخش مراقبت ه��ای زنان تانزاني��ا درموردنقش 

بالينی،خان��م  درمدیری��ت  وزایم��ان  زن��ان  س��ونوگرافی 

احمان وهم��کاران مطالعه ای رابا )9( هدف بررس��ی دیدگاه 

وتجارب پزش��کان ش��اغل انج��ام داده ودراین مقال��ه بيان می 

داردک��ه مراقب��ت قبل ازتول��د نق��ش مهمی ب��رای زن��ان باردار 

ونوزادان دربهبودنتایج بارداری درکش��ورهای کم درآمددارد. 

درس��ال  بوده واطالع��ات  کيف��ی  مذک��ور  طراحی مطالع��ة 

باپزش��کان بخش مراقبته ف��ردی  2015،ازطریق16مصاحب��ه 

ای زنان  دربيمارس��تان تانزاني��ا جم��ع آوری ش��د.این مصاحبه 

هاتوس��ط یک تيم تحقيقاتی چندرشته ای ش��امل متخصصين ز

نان وزایمان،رشته های مامایی،پرستاری وپژوهشگران سالم

ت،اپيدميولوژیس��تهاو.......انجام ش��ده و داده ها با اس��تفاده 

است. وتحليل محتوای کيفی،موردبررس��ی قرارگرفته  ازتجزیه 

درای��ن مقاله بي��ان می داردکه س��ونوگرافی نقش ارزش��مندی 

درمدیری��ت بيم��اری داش��ته پزش��کان ش��رکت کننده درپژوه

ش،اگرچه از کمبودتجهيزات سونوگرافی واساتيدآموزش 

دهنده نگران هستند،اماازس��ونوگرافی زن��ان وزایمان اس��تقبال 

م��ی نمایندومعتقدندکه محدودیت ها منجر به محدودیت در 

توانائی پزشکان خواهد شد .
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در کال��ج متخصص��ان زن��ان و زایمان وموسس��ه س��ونوگرافی  

ازگروه بالينی تحقيقات مرکز پزش��کی ارت��ش، تاکوما ایاالت 

متحده امریکا ،آقا/خانم کالهان وهوم )10( با هدف بررس��ی 

رویکردبرنامه درس��ی یکپارچه برای آموزش سونوگرافی زنان 

وزایم��ان درطول س��ال تحصيل��ی 1998-1996 وبه منظور 

آموزش��ی  یک برنام��ه  بررسی عملکردس��ونوگرافی وآموزش 

چندوجه��ی برای دس��تياران زن��ان و رادیول��وژی وفلوی طب 

مادروجني��ن ،پژوهش دیگری را انج��ام دادند.دراین مطالعه، 

نتيج��ه می گيردک��ه رویکردیکپارچه به آموزش س��ونوگرافی با 

اس��تفاده ازروش های یادگي��ری چندوجه��ی وراهنمای های 

موج��ود ازکالج آمریکایی متخصصان زن��ان و زایمان وانجمن 

آمریکایی اولتراسوند به راحتی برای دستياران زنان،رادیولوژی 

وفلوهای طب مادروجني��ن قابل دریاف��ت می باش��د وس��طح 

مهارتی آنان را افزایش می دهد .

مواد وروش بررسی
مطالعه کمي"مطالع��ه  تلفيق��ي از  روش دراین مطالع��ه 

مقطعی توصيفی"ومطالعه کيفي"مصاحبه 

وبه روش تحلي��ل   )Semi structured("نيمه س��اختارمند

محت��وی)content analysis(بوده ودردانش��گاههای علوم 

پزشکی تربيت کننده دستيار زنان وزایمان سراسرکشور ووزارت 

بهداشت ،درمان وآموزش پزشکی انجام گردید.

در ابتداپرسش��نامه اي براساس برنامه آموزشي رشته تخصص

ي زنان وزایمان تهيه وازنظرات مش��ورتي )5( متخص��ص زن��ان 

وزایمان وآموزش پزشکي اس��تفاده گردیده وسپس به صورت 

پایلوت دریکي ازدانش��گاههاي علوم پزشکي اجرا واطالعات 

الزم اس��تخراج ش��د،همچنين ازنمونه پرسشنامه پروژه مشابه 

اي درخارج ازکشورنيز استفاده واصالحات الزم انجام گردید 

.پرسش��نامه مش��تمل بر 2 بخ��ش ویژگي ه��اي دموگرافيك و 

بخش مربوط به اطالعاتی در خصوص وضعيت انجام برنامه 

آموزش��ی بوده ودر انتها نيز پيشنهادات دستياران جهت بهبود 

وضعيت آموزشی جمع آوری شد. 

تعدادپذیرش دس��تيار تخصص��ي دررش��ته زن��ان وزایمان  در 

س��ال 1394 حدود 200 نفر بوده است.با فرض اینکه ساالنه 

تقریباهمين تعدادپذیرش مي شوند ،حدود 300 نفر دستياراني 

که درس��الهاي آخر رش��ته زنان وزایمان مي باش��ند ، ازطریق 

ارسال پرسش��نامه به 27دانشگاه علوم پزش��کي تربيت کننده 

دس��تيار مورد مطالعه قرار گرفتند.دانش��گاههاي تربيت کننده 

دس��تيارتخصصي زنان مش��خص ش��ده واز دبيرخانه شوراي 

آموزش پزش��کي وتخصصي نامه اي به معاونت آموزشي این 

دانشگاههاي علوم پزش��کي ارسال شدتا توسط کليه دستياران 

این رشته دردانشگاه مذکور تکميل وبه دبيرخانه ارسال شود.

درن��رم  ها،اطالع��ات  پرسش��نامه  آوري  ازجم��ع  پ��س 

افزارجم��ع آوری گردی��ده وتحلي��ل توصيف��ی داده ه��ا انجام 

ش��د . ف��رم مصاحبه ب��ا دس��تياران واساتيدبراس��اس راهنمای 

س��ؤاالت مصاحب��ه )Interview Guide(”به پيوس��ت می 

باش��د” تدوین وب��رای انجام مصاحب��ه ها برنامه ریزی ش��د ، 

براس��اس نتایج مطالع��ه کم��ی توصيفی،دس��تياران دربرخی 

ازدانشگاههای علوم پزش��کی جهت انجام مصاحبه انتخاب 

گردیدند.درای��ن مصاحبه ها اطالعات دموگرافيک دس��تياران 

شامل س��ال دستياری ،دانش��گاه مح��ل تحصي��ل واطالعاتی 

درموردچگونگی اجرای برنامه آموزشی اخذ،سپس مصاحبه 

ها پياده سازی ، طبقه بندی وتحليل دیتای کيفی انجام گردید.

باتوجه ب��ه آغازبازنگ��ری رش��ته تخصصی برنامه آموزش��ی 

زنان وزایمان وبرگزاری جلس��ات در دبيرخانه شورای آموزش 

پزش��کی وتخصصی ،از این فرصت بدس��ت آمده ،اس��تفاده 

ومصاحبه با برخی صاحب نظران دانشگاههای علوم پزشکی 

در جلس��ه فوق الذکر انجام گردی��د وهمچنين بادبيران هيئت 

ممتحن��ه هردورش��ته تخصص��ی زن��ان وزایم��ان ورادیولوژی 

مصاحبه بعمل آمد.

تخصص��ی  رش��ته  ممتحن��ه  بادبير هيئ��ت  پس ازمصاحب��ه 

رادیول��وژی، افرادصاح��ب نظرمش��خص گردیده وباآنه��ا نيز 

مصاحب��ه  انج��ام گردیده ،پياده س��ازی ،طبقه بن��دی وتحليل 

دیتای کيفی انجام گردید.

یافته ها ی مطالعه های کمی وکیفی
ازپرسش��نامه ه��ای ارس��الی به 27دانش��گاه علوم پزش��کی 

عل��وم  وزایمان،24دانش��گاه  دس��تيارزنان  کنن��ده  تربي��ت 

پزشکی،پرسش��نامه ه��ای تکميل ش��ده رابه دبيرخانه ارس��ال 

نمودند.نتایج اس��تخراج شده ازپرسش��نامه ها به قرارذیل می 

باشد :
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درپرسشنامه های ارسالی 153 نفر از پاسخ دهنده ها در سال سوم دستياری و157  نفر درسال چهارم دستياری بوده اند . 

از مجموع 310 پاس��خ دهنده ، 225 نفربيان داش��تند که در طول دوره دس��تياري به طور مستقل سونوگرافي انجام داده و و85 

نفر به این س��وال پاس��خ منفی داده اند. حدود 75 درصد دستياران پاسخ دهنده در طول دوره دستياری انجام سونوگرافی به طور 

مستقل را داشته اند
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عدم انجام سونوگرافي در طول دستياري

نمودار1- انجام سونوگرافی مستقل توسط دستياران زنان 

تعداد دستيارانی که انجام سونوگرافی مستقل درطول دوره دستياری داشته اند،به تفکيک دانشگاهها به قرارذیل می باشد. 
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انجام سونوگرافي در طول دستياري

عدم انجام سونوگرافي در طول دستياري

نمودار2- تعداد دستيارانی که در طول دستياری انجام سونوگرافی مستقل داشته اند به تفيکيک دانشگاهها

این نمودار نشان می دهد در بيشتر دانشگاهها ،اکثردستياران 

زنان وزایمان در طول دوره دستياری موفق به انجام سونوگرافی 

مستقل ش��ده اند.در برخی دانش��گاههای علوم پزشکی همه 

دس��تياران اظهار داش��ته اند ک��ه در طول دوره موف��ق به انجام 

سونوگرافی شده اندامادرتعداد محدودی ازدانشگاههای علوم 

پزشکی هيج دستياری موفق به انجام سونوگرافی نشده است .

58درصدازسونوگرافيهامربوط به سونوگرافی مامائی و34درص

دسونوگرافی بيماریهای زنان بوده است.234نفرازدستياران بيان 

داشته  اندکه سونوگرافی راازاساتيدزنان آموزش دیده اندوتنها13ن

فرازآنهاازاساتيدرادیولوژی آموزش دیده اندو29نفرنيزازهردوگر

وه اس��اتيد .یعنی به این ترتيب حدود 75%دستياران از اساتيد 

زنان آموزش دیده اند.34 نفر نيز به این سوال پاسخی ندادند.

دالیل اصلي عدم ارائه آموزش مناسب دربخش به نظردستياران 

این رشته ش��رح ذیل می باش��د.الزم به ذکر است دستياران می 

توانستند ازگزینه های ذیل چندمورد را نيزانتخاب نمایند.:

الف- نبودن دس��تگاه س��ونوگرافي در دس��ترس 137 مورد) 

)%44

ب- فقدان اس��تاد آم��وزش دهنده در رش��ته تخصصي زنان 

وزایمان  116 مورد )%37(
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ج- عدم همکاري گروه رادیولوژي در آموزش مربوطه 176 مورد )%56(

 د- طول مدت دستياري در رشته تخصصي زنان وزایمان 19 مورد  )%6(

 

 

 

 

 

گروه رادیولوژی

گروه زنان وزایمان

هر دوگروه  

بی پاسخ

نبودن دستگاه سونوگرافي در دسترس
فقدان استاد آموزش دهنده در رشته تخصصي زنان وزايمان  
عدم همكاري گروه راديولوژي در آموزش مربوطه 
طول مدت دستياري در رشته تخصصي زنان وزايمان

نمودار3- نظرات دستياران در مورد علل ارائه نامناسب آموزش سونوگرافی

ازنظردس��تياران 90 نفر معتقدند گروه رادیولوژی آموزش مناسب تری ارائه می دهد و 153نفر هم موافق باآموزش توسط گروه 

زنان وزایمان هستند و52 نفر به طور مشترک هر دوگروه را عالمت زده اند. 

 

 

 

 

 

 

گروه رادیولوژی

گروه زنان وزایمان

هر دوگروه  

بی پاسخ

نبودن دستگاه سونوگرافي در دسترس
فقدان استاد آموزش دهنده در رشته تخصصي زنان وزايمان  
عدم همكاري گروه راديولوژي در آموزش مربوطه 
طول مدت دستياري در رشته تخصصي زنان وزايمان

نمودار4- ارائه آموزش مناسب تر توسط کدام اساتيد 

ب��ر اس��اس نتای��ج مطالع��ه کم��ی ،دس��تياران جه��ت انجام 

مصاحبه انتخاب ومصاحبه تلفنی با دستياران دردانشگاههای 

علوم پزش��کی اروميه، ایران، اراک ، قزوی��ن، اردبيل، زاهدان 

،کاش��ان، س��منان، شهرکرد،کردس��تان، مشهد،تبریزویاسوج 

انجام گردید،اطالعات اخذش��ده، طبقه بن��دی وموردتحليل 

دیت��ای کيف��ی قرار گرفت ک��ه خالصه جمع بندی ش��دة آن به 

شرح ذیل می باشد:

هم��ه دس��تياران معتقدبودندکه مهارت انجام س��ونوگرافی 	 

درحدتش��خيص افتراق��ی م��وارد اورژانسی،بررس��ی وضعيت 

جنين وجفت ورفع نياز های اوليه را دارند اماتوانائی بررس��ی 

وضعيت دقيق وانجام سونوگرافی داپلر را ندارند.

اکثردستياران زمان مشخص شده ای برای آموزش سونوگرافی 	 

رادرچرخش��های  داش��ته واین آموزش  دس��تياری  رادردوره 

نازائ��ی وپریناتول��وژی ،تح��ت نظراس��اتيدزنان گذرانده ان��د.

باتوجه به گذراندن این دوره دربخش نازائی،حتی با  برخی ازآن��ان 

 اندازه گيریهای دقيق  نيزآشنائی داشتندو به راحتی اعالم کردند 

که به این مهارت مسلطند.

ای��ن دوره درزم��ان 	  بي��ان داش��تندکه  برخ��ی ازدس��تياران 

نامناسبی”درس��ال اول دس��تياری”ارائه ش��ده اس��ت وخ��ودرا 

نيازمندیک دوره آموزش��ی کوتاه مدت می دانستند تا بتوانند به 

راحتی به انجام سونوگرافی به طورمستقل اقدام کنند.

برخی از دس��تياران بيان داش��تد ک��ه توانائی ارائ��ه گزارش 	 

سونوگرافی راندارند و معتقدند در صورتيکه دستگاه مجهزتری 

در اختيار آنان قرار گيرد ،بهتر ازاین آموزش می بينند.

مصاحب��ه حض��وری وتلفن��ی بر اس��اس راهنمای س��ؤاالت 

مصاحب��ه ب��رای اس��اتيد ني��ز انج��ام گردیده،طبق��ه بن��دی و 

موردتحلي��ل قرارگرف��ت که  جم��ع بندی آن به ش��رح ذیل می 

باشد:

اکثر اعضای هيئت علمی زنان و زایمان دانشگاهها، معتقد 	 
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بودند تعداد سونوگرافی مستقل درج شده  دربرنامه آموزشی برای 

 کس��ب مه��ارت دس��تياران مناس��ب می باش��د و آم��وزش  آن  

ب��ه  طور کامل  توس��ط  اس��اتيد  زنان  برای دس��تياران این رش��ته 

 برگزارمی گردد.آنهاب��رای  آموزش س��ونوگرافی متکی به  اس��اتيد 

رادیول��وژی  نب��وده  اظهارمی دارن��د که  عدم  آم��وزش  دربرخی  

دانش��گاهها  به  دليل  عدم  آموزش  اساتيدشان است  و پيشنهاد 

برگ��زاری  دوره ه��ای  آموزش��ی  کوتاه مدت  برای  این  اس��اتيد را 

داشتند تا مشکالت  برخی  ازدانشگاهها نيز مرتفع گردد.

در 	  بيم��اران  زی��اد  تع��داد  م��واردی،  در  اس��ت  ممک��ن 

بيمارس��تانهای دولتی وکمبود وقت دستياران یکی ازعلل عدم 

آموزش باشد،همچنين انگيزه دستياران برای دریافت آموزش 

از ارکان اساسی بوده ودریادگيری آنان بسيار موثر می باشد.

معتقدبودک��ه  بهداش��ت  وزارت  از  نظ��ری  اماصاح��ب 

دس��تياران  س��ونوگرافی  آم��وزش  جه��ت  استانداردمناس��بی 

موجودنيست.آموزش  در برخی دانشگاهها فقط به صورت مش

اهده برگزارمی گرددوعليرغم وجودتجهيزات برای ارائه آموزش 

سونوگرافی درکليه دانشگاهها ، نقص مدیریتی وعدم همکاری 

آموزش کام��ل  ارائ��ه  از  مان��ع  رادیولوژیس��ت  متخصصي��ن 

سونوگرافی برای دستياران می گردد.

اماخالصه جمع بندی ش��دةنظرات اساتيد رادیولوژی نيز،به 

شرح ذیل می باشد:

آم��وزش س��ونوگرافی بيش��تر به ی��ک جنجال تبدیل ش��ده 	 

تاش��فاف س��ازی واقعی،آموزش دس��تياران به ص��ورت قهری 

اس��ت،آموزش دس��تياران تخصصی زنان وزایم��ان رااعضای 

هيئ��ت علم��ی خودش��ان انج��ام داده وم��ا از نح��وه آموزش 

متخصصين زنان هيچ اطالعی نداش��ته ودرآموزش دس��تياران 

زن��ان وزایمان اصال درگيرو دخيل نيس��تيم. ام��ا در عين حال 

ادعانداشتندکه سونوگرافی فقط توسط رادیولوژیست هاامکان 

پذیر است ،این کارتوسط متخصصان زنان نيز قابل انجام بوده 

وآموزش س��ونوگرافی در زمينه کار اختصاص��ی زنان وزایمان 

مناس��ب اس��ت و درگزارش��ات پریناتولوژیس��ت ها ،گزارش 

های خوب��ی نيز وجود دارد .اما آنها تکنيک های آموزش پایه 

س��ونوگرافی وکيقيت الزم را ندارند که مش��کل ساز می شودو 

قالب آنها وقتی مشکلی پيدا می کنند سراغ ما می آیند.

بحث ونتیجه گیری
به ی��ک  تبدی��ل  فعلی موضوع آموزش س��ونوگرافی  درش��رایط 

این چالش رادیولوژیس��ت ها  است،یک س��وی  چال��ش ش��ده 

وس��وی دیگرآن متخصصين زنان هس��تند ک��ه به دنبال ارتقای 

انجام خدمات زنان و زایمان می باشند .

انجمن رادیولوژی )11( معتقداس��ت باس��پر دن اختيار انجام 

سونوگرافی به رشته تخصصی زنان وزایمان درحوزه تخصصی 

مربوط��ه وبه تبع آن الزام تهيه دس��تگاههای س��ونوگرافی برای 

کشورهزینه براست وازطرفی  دیگر طول )12( مدت  آموزشی 

انتقاددیگری اس��ت که  ازس��وی رادیولوژیست  ها مطرح  است 

وازس��ونوگرافی به عن��وان ابزارکاررادیولوژیس��ت ها ن��ام برده 

واس��تفاده ازاین ابزارتوسط متخصصين زنان و زایمان، موجب 

خودارجاعی پزشک مربوطه می شود."

ب��ا این حال متخصص��ان زن��ان )13( اعتقاد دارن��د: که" آنها 

ب��ه این دس��تگاه نياز دارن��د و جزء جدای��ی ناپذی��رکار آن ها 

محس��وب می ش��ود ."س��ونوگرافی جزو کوریکلوم آموزش��ی 

رش��ته زنان است؛ از حدود 15 سال قبل، سونوگرافی دربرنامه 

آموزش��ی رش��ته زنان ومامای��ی قرارگرفت��ه است.س��ونوگرافی 

درتمام دنيادرانحصارگروه خاصی نيست،رش��ته پریناتولوژی 

هرروزبااین دستگاه هاسروکاردارند. .ازطرف دیگرسونوگرافی 

واژین��ال جزوجدایی ناپذیربرای فلوش��يپ های نازایی اس��ت 

ک��ه ضم��ن بررس��ی نقای��ص رحم��ی وبيماری ه��ای رحمی 

وتخمدان،بایدبه طورمرت��ب، زم��ان مناس��ب تخمک گذاری 

بيمارانی کهIVFمی شوندرامعين کنند "

برای پاس��خ گویی به این چالش وگذش��ت بيش از 5 سال از 

تصویب برنامه آموزش��ي رشته تخصصي زنان وزایمان واینکه 

چگونگی اجرای برنامه های آموزشي یکی ازوظایف دبيرخانه 

شورای آموزش پزشکی وتخصصی می باشد ،برآن شدیم که 

به بررس��ی تعيين وضعيت آموزش سونوگرافی در برنامه های 

آموزش��ی رشته تخصصی زنان وزایمان در دانشگاههاي علوم 

پزش��کي تربيت کننده دس��تيار از دیدگاه دس��تياران این رشته 

واس��اتيد بپردازیم.ب��ا توجه به نتایج جمع بندی ش��ده،به نظر 

می رسد.

آموزش س��ونوگرافی در برنامه آموزش��ی رش��ته تخصصی 	 

زن��ان وزایمان اکثردانش��گاههاي علوم پزش��کي تربيت کننده 
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دس��تيار ازنظر دس��تياران واس��اتيد ،مطابق با برنامه آموزش��ی 

مصوب اجرا می گردد. بيشترین علت عدم آموزش در برخی 

دانشگاهها به علت اساتيد که دوره الزم را طی نکرده اند ،می 

باش��دو . این مطلب در مطالعه کمی نيز توس��ط دس��تياران “ 

فقدان اس��تاد آموزش دهنده زنان وزایم��ان )37%( “تایيد می 

شود اماعدم همکاری گروه رادیولوژی از نظر دستياران درصد 

باالتری از دالیل عدم آموزش سونوگرافی رابه خود اختصاص 

داده )56%( که این مطلب در مطالعه کيفی نيز توسط اساتيد 

رادیول��وژی تایيد گردید.آموزش س��ونوگرافی دس��تياران %75 

توسط اساتيد زنان وزایمان و4% از اساتيد رادیولوژی  و9% از 

هر دو گروه انجام گرفته اس��ت ،بقيه دستياران این سوال را بی 

پاسخ گذاش��ته اند. پس به نظر می رسد با برگزاری دوره های 

آموزش��ی مناس��ب جهت متخصصين زن��ان وزایمان آموزش 

ندیده ، این مشکل مرتفع خواهد شد

تعدادکلی انجام س��ونوگرافی اعم از س��ونوگرافی حاملگی 	 

وژنيکول��وژی من��درج در برنام��ه آموزش��ی از نظر دس��تياران 

مناس��ب اس��ت اما بيشتر دس��تياران نظرشان نس��بت به تعداد 

انج��ام س��ونوگرافی مس��تقل متفاوت ب��وده واین تع��داد را کم 

می دانند وپيش��نهاداتی جه��ت افزایش تع��داد آن را دارند اما 

صاحبنظران رش��ته زنان وزایمان معتقدن��د اگر این تعداد را به 

طور مس��تقل دستياران انجام دهند ،مهارت الزم را کسب می 

نمایند که البته بررس��ی مهارت دستياران خود نياز به پژوهش 

مستقلی دارد .

از نظر دستياران ،کمبود تجهيزات نيز از یکی از علل های 	 

بااهمي��ت44% در جه��ت عدم کفایت آموزش می باش��د که 

البته در مطالعه کيفی از دس��تياران ،تعداد بس��يار معدودی به 

دستگاههای س��ونوگرافی نامناسب اش��اره داشتنداما صاحب 

نظران این رشته در وزارت بهداشت ،درمان وآموزش پزشکی 

ب��ا این نظر موافق��ت ندارند و معتقدن��د در بعضی مواردعدم 

انگيزه دس��تياران،مانع آموزشی می ش��ود که این موضوع هم 

می تواند جهت بررسی دقيق تر مورد مطالعه قرار گيرد. 

ازنظردس��تياران اس��اتيد زنان نسبت به اس��اتيدرادیولوژی 	 

آموزش مناس��ب تری ارائه می دهن��د ،این موضوع در مطالعه 

کيفی نيز توس��ط دستياران وهم صاحب نظران مورد تایيد قرار 

گرفت. 49% دس��تياران معتقدند اس��اتيد زنان آموزش بهتری 

نسبت به اس��اتيد رادیولوژی) 29%( ارائه می دهند و17% نيز 

هر دو گروه را جهت آموزش انتخاب کرده اند.

با توجه به نتایج مطالعه کيفی،اکثردس��تياران مهارت انجام 	 

س��ونوگرافی درحد برآورده کردن نيازهای تشخيصی،درمانی 

اورژانسی را دارند.

پ��س به نظر می رس��د ب��رای ارائه انجام خدمت س��ونوگرافی 

درح��وزه تخصصی خصوصا موارد اورژانس که دسترس��ی به 

متخصص رادیولوژیست )با توجه به کمبود تعداد فعلی ایشان 

در کش��ور ،حداقل تا چند س��ال آینده(براحتی ميّس��ر نيس��ت 

.گروههای آموزشی رشته تخصصی زنان وزایمان می بایست 

ب��ا اهميت دادن ب��ه آموزش این مهارت وتامين دس��تگاههای 

مناسب وارتقائ توانمندی اس��اتيد ،ارزشيابی این مهارت در 

ارزیابی بخش های آموزشی از یکسو واز سوی دیگردر دانش 

آموختگان مش��غول تحصيل را،در دستور کار خود قرار دهند.

همچني��ن- برگزاری دوره های کوت��اه مدت برای متخصصين 

فعلی مش��غول ب��ه کار را با هم��کاری اداره کل آموزش مداوم 

وزارت بهداشت،درمان وآموزش پزشکی و انجمن تخصصی 

مربوطه سامان دهند.
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Determination of the status of ultrasound training in the Gyne-
cology and Obstetrics curriculum at the medical universities of 
ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN according to the view of residents 

& faculty

A.Heydarzade,S.Ahmadi,A.Safavi,R.Banazadegan,M.haghazali,M.Mostafavi,      
N.Eslami,N.Agahi

ABSTRACT

Background And Objective: Progress in medical science demands a lot of diagnostic meth-
ods; ultrasound as one of these methods is widely used in the diagnosis and treatment & is a 
critical diagnosis imaging tool in Obstetrics & gynecology .On the other hand, radiologists already 
are not available in all parts of the country .Therefore, ultrasonography training in Obstetrics & 
gynecology is of particular importance.

In the Ob/Gyn curriculum , ultrasound training is one of skills taught during the period of residency 
and more than 5 years ago Ob/Gyn curriculum was approved.

The objective of this study is to determine the current status of ultrasound education in Gynecol-
ogy and Obstetrics curriculum according to the view of residents & faculty so that the Ministry of 
Health & Medical Education use this data to review Gynecology and Obstetrics curriculum .

Methods: The combination of Quantitative Study (cross-sectional study) & Qualitative Study 
(content analysis) .

310 Ob/Gyn Residents who were near the end of their training were eligible to participate during 
the years 2015 to 2016. A letter of request and questionnaire  was sent and data were collected 
. Interview questions was determined and Interview with Ob/Gyn Residents , Ob/Gyn, radiologist 
faculty were performed.

Result: 310 Ob/Gyn Residents completed the questionnaire . About %75 of them stated that 
during the period of residency they performed independent ultrasound and training was con-
ducted by Ob/Gyn faculty .

Ob/Gyn faculty believe the lack of Ultrasound education in some universities is due to the lack 
of skilled teacher to train residents .On the other hand radiologist faculty stated  that they are not 
involved in the Gynecology and Obstetric teaching .

Discussion and conclusion: Ultrasonography training is performed in most universities for 
Ob/Gyn Residents & according to their view and the faculty view it is needed.

Department of Ob/Gyn should provide better quality ultrasound training since ultrasound learning 
is essential for this speciality, Improving the ability of faculty and short-term courses for current 
specialists who are not skilled enough is rather important..

Key Words: ultrasonographyGynecology and Obstetrics resident, education competency-Res-
idency training


