


قضاوت بالينيارزيابي

ثمین شرفیان  دکتر

فوق تخصص آسم، آلرژی و ایمونولوژی بالینی

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر



شيوه هاي ارزيابي قضاوت باليني

Case Based Discussion     (CBD)يك نوع روش ارزيابي آن 



Case based discussion     (CbD)

   Chart stimulated Recall   (CSR)مدل انگليسي شده  �

�(CSR)      مدل آمريكائي آن كه توسطABEM   بصورت اوليه
.طراحي شد



Case based discussion     (CbD)

يك مصاحبه ساختارمند

ارزيابي قضاوت حرفه اي دانشجو

 Competencyارزيابي حيطه هاي مختلف توانمندي  

نقطه شروع آن شرح حالي كه توسط خود دانشجو انجام شده

hospital setting  و practice  general  مورد استفاده در



ويژگيهاي قابل سنجش استچه CbDدر

(Medical Knowledge)بكارگيري دانش پزشكي 

رعايت چهارچوب اخالقي

توانمندي و اولويت گذاري

قضاوت و تصميم گيري

درك دانشجو از پيچيدگي سيستم



قابل ارزيابي است CbDتوسط   Competencyكدام حيطه هاي  

�Practiceجانبه همه

ها داده درست تفسير و آوري جمع�

 اجرائي كارهاي –اجرائي مديريت -گيري تصميم و تشخيص درست انجام�
اوليه

همكاران با همكاري�

كند مديريت خوب را پزشكي هاي پيچيدگي �

نگر جامعه ديدگاه�

اخالق رويكرد حفظ�

.دهد ارائه را جانبه همه رويكرد يك كلي بطور�



هاچگونه جمع آوري مي شود  Case: ها Caseانتخاب 

 5كپي پرونده هاي   CbDدانشجو يك هفته قبل از جلسه �
.كيس را به ارزشياب ارائه مي كند

مورد را انتخاب مي كند 2-3ارزياب براي بحث �



تمركز روي نت هاي دانشجو در پرونده گذاشته است�

تمركز و بحث روي كيس واقعي است نه كيس فرضي�

بحث اين است كه چرا اينكار را كردي و نتيجه اينكار �
چه بود؟ سنجش دانش نيست 

بحث واقعي است و قرار نيست يك رويكرد فرضي �
داشته باشيم

شروع بحث 



:طراحي و ساختار سواالت

 و شده ريزي برنامه ارزياب سواالت است بهتر•

  قبل هفته يك چون.باشد داشته خاصي چهارچوب

.كنند مي دريافت را ها پرونده

 .بگيرد درنظر را خاصي هدف سوال هر براي يعني•

.كنند استخراج ميخواهند چه سوال اين از اينكه يعني



:نمونه سوال

چرا درخواست اين نوع آزمايش را كردي؟

چگونه نتيجه آزمايش در مراقبت بيمار كمك كرد؟

چگونه اين تشخيص افتراقي را كنار گذاشتي؟

اگر نتيجه اين تست را مي دانستي و يا نمي دانستي در عمل چه تغييري ايجاد 

.مي شود

چي  بوده و ضرورت آن چه بودهچه نفعي داشته و ORDERاين 

سواالت واقعي و حول كاري كه دانشجو واقعا آن را انجام داده



Medical Record Keepingچک ثبت پرونده  

چك ثبت  پرونده نيست چون چك پرونده نياز   CbDهدف اوليه  
.به يك مصاحبه ندارد

CbD ولي بعنوان يك مزيت جانبي



CBD استفاده از يك فرم يا چك ليست در جلسه

  مي ارزيابي شكل يك به را  Competency مختلف هاي حيطه
.كنيم
فرد  براي دانش سنجش نه باليني قضاوت بخش هدف

  انجام باليني قضاوت نميتواند نداند را Content فرد تازمانيكه
.دهد
باشد كوريكولوم هاي نمونه از Caseميشود سعي



:فراموش نکنيم

CbD مديريت چگونه را ها كيس اين ديگران كه نيست فرصتي 

 شيوه دانشجو كه فرصتي گفته چه آن مورد در text يا كنند مي

.است فيدبك دريافت, باليني قضاوت تفكر،

 اين موضوع باشيم، داشته محض تئوري بحث يك نيست قرار

 و استدالل تشخيص، چگونه دانشجو كنيم بررسي كه است

.كند مي قضاوت



CbDفرآيند 

دقيقه 20 هركيس براي

فيدبك دقيقه 5 و بحث به دقيقه 15

.شود مي مشخص جلسه زمان هركيس ازاي به

  را دانشجو 10-5 تعداد ارزياب ماهه4 روتيشن يك در شود مي توصيه

دهند قرار قضاوت مورد

.دشو مي محسوب ساعت يك هركيس



CBD    درSetting   مختلف

Community-Based

Out-patient

In-patient

Acute care setting



:نتيجه گيری

نتيجه گيري مي كنيم CbDدر انتهاي 

.شواهد چگونه جمع آوري و در پرونده منعكس شد

كه كدام خوب يا Competencyبه نوعي قضاوت در حيطه هاي 
كار بيشتري استنيازمند



كيس ها را درست انتخاب كنيم•

.كيفيت ثبت پرونده درست باشد•

ازپيش سواالت را طراحي كنيم•

در انتهاي جلسه پيامدها ثبت شود•

دادن بازخورد ساختارمند•

:آنچه مهم است



:پژوهشهايي كه در آمريكا انجام شد
.مي گيرد همخواني با ساير نمرات دارد  CBDنمراتي كه فراگير از 

:پژوهشهايي كه در انگلستان انجام شد
CBD همخواني با آزمون  شفاهي دارد.

همخواني با آزمونهاي شفاهي و كتبي كه فرد چندين سال قبل گرفته
CBD    به نوعي با بررسي عملكرد فعلي و عملكرد پيشين فرد همخواني
.دارد

Validity CbD



Case-Based Discussion : خالصه 

Chart Stimulated recall  oral Examination  

  قالب در وي كاردستيار، هر بيماران ي پرونده بررسي طريق از�

.گيرد مي قرار  ارزيابي مورد استاندارد شفاهي آزمون يك

  كاربرد و باليني گيري تصميم توانايي ارزيابي براي آزمون اين�

  كارمي به واقعي بيماران درمورد پزشكي دانش از استفاده يا

  .رود



Case-Based Discussion



ممنون از توجه تان


