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و آموزش پزشكي ، درمان  وزارت بهداشت
و تخصصي  دبيرخانه شوراي آموزش پزشكي

 دورهو ضوابط برنامه آموزشي

 تخصصي تكميلي

 (Pain) درد

.اين برنامه براي رشته بيهوشي تدوين شده است*

و برنامه  آموزشي ريزي كميسيون تدوين

 1390آذرماه



و تخصصي و تخصصي–دبيرخانه شوراي آموزش پزشكي  1390بهمن ماه–تاريخ تنفيذ در نشست شوراي آموزش پزشكي

 برنامه آموزشي دوره تكميلي تخصصي درد١

به نام خداوند بخشنده مهربان

 بخش اول

 برنامه آموزشي دوره

 درد تكميلي تخصصي

)ويژه رشته تخصصي بيهوشي(



و تخصصي و تخصصي–دبيرخانه شوراي آموزش پزشكي  1390بهمن ماه–تاريخ تنفيذ در نشست شوراي آموزش پزشكي

 برنامه آموزشي دوره تكميلي تخصصي درد٢

و گسترش دوره مصوبه كميتة سياستگذاري راه و رشته اندازي  هاي تخصصي باليني ها

12/5/90مورخ

ودوره تكميلي تخصصيبحث پيرامون تدوين برنامه و طب فيزيكي درد با دو ورودي بيهوشي
و گسترش دوره 12/5/90هاي تخصصي در تاريخ توانبخشي در يازدهمين جلسه كميته سياستگذاري

و Pain medicine,pain management,painهاي هايي كه تحت نام برنامهو مطرح است معرفي
:تصميمات زير اتخاذ گرديد

ت و ورودي از همين رشته، به دوره كميلي تخصصي درد در رشته نام برنامه فعلي براي رشته بيهوشي
و درخواست رشته ضمناً در برنامه. هاي ديگر جداگانه به بحث گذاشته شود بيهوشي تغيير داده شود

، جزو  ، كلينيك درد استاندارد بصورت چندتخصصي كه از ضروريات تاسيس رشته است درسي
.هاي موردنياز آورده شود حداقل



و تخصصي و تخصصي–دبيرخانه شوراي آموزش پزشكي  1390بهمن ماه–تاريخ تنفيذ در نشست شوراي آموزش پزشكي

 برنامه آموزشي دوره تكميلي تخصصي درد٣

 فهرست مطالب

 صفحه موضوع
4كنندگان برنامهاسامي تدوين

6طول دوره-متخصصين مجاز ورود به دوره–تعريف–عنوان-مقدمه
و وسير تكاملي دوره درتاريخچه 7جهانايران

8سال آينده10حدودنياز به نيروي دوره ديده در اين حيطه تا–داليل نياز به اين دوره
9دورنما–رسالت–فلسفه

9آموختگان اين دورهپيامدهاي مورد انتظار از دانش
ونقش  10آموختگان در جامعهاي دانشوظايف حرفهها

وتوانمندي  12سيجرال مورد انتظارهاي پرومهارتها
 14هايي كه با اين دوره تداخل عملي دارنديا دورههااسامي رشته
و  14هاي آموزشيروشراهبردها

 15ساختار كلي دوره
 16عناوين دروس

 19اي از دستيارانانتظارات اخالق حرفه
 24تمنابع درسي كه با استفاده از آنها آموزش اين برنامه قابل اجرا اس

 25ارزيابي دستياران
 25شرح وظايف دستياران

 26هاي موردنياز در برنامهحداقل
 29ارزشيابي برنامه

 30هاي آموزشياستانداردهاي ضروري برنامه
 32منابع مورد استفاده براي تهيه اين سند

و  32ريزي آموزشيبرنامهصورتجلسه كميسيون تدوين



و تخصصي و تخصصي–دبيرخانه شوراي آموزش پزشكي  1390بهمن ماه–تاريخ تنفيذ در نشست شوراي آموزش پزشكي

 برنامه آموزشي دوره تكميلي تخصصي درد٤

:تدوين برنامهاسامي اعضاي كميته
و خدمات بهداشتي خواهي آقاي دكتر مهدي پناه*  درماني تهران دانشگاه علوم پزشكي
و خدمات بهداشتي آقاي دكتر فرنادايماني*  درماني تهران دانشگاه علوم پزشكي
و خدمات بهداشتي آقاي دكتر سيدعلي امامي*  درماني تهران دانشگاه علوم پزشكي
د* و خدمات بهداشتي اله الياسي كتر هدايتآقاي  درماني شهيدبهشتي دانشگاه علوم پزشكي
و خدمات بهداشتي آقاي دكتر حميد سريزدي*  درماني اصفهان دانشگاه علوم پزشكي
و خدمات بهداشتي آقاي دكتر رضا موثقي*  درماني تبريز دانشگاه علوم پزشكي
و خدمات بهداشتيدانش طاهري آرمان آقاي دكتر*  درماني تهران گاه علوم پزشكي
و خدمات بهداشتي اله اخالق آقاي دكتر سيدهدايت*  درماني شيراز دانشگاه علوم پزشكي
و خدمات بهداشتي خانم دكتر مهوش آگاه*  درماني شهيدبهشتي دانشگاه علوم پزشكي

:بيهوشي راهبردي رشته ريزي برنامه اسامي اعضاي كميته
 آقاى دكتر رسول فراست كيش* آقاى دكتر حسنعلي سلطاني*
 آقاى دكتر بهروز زمان* آقاى دكترعلي اكبر جعفريان*
 خانم دكتر هما موحدي* آقاى دكتر حسن عنايتي*
پي*  خانم دكتر ليلي شمالي* پل زاده آقاى دكتر محمد رضا
ع الزمان رادپيآقاى دكتر بدي* آقاى دكتر حسين كيميايي اسدي*
 آقاى دكتر ناصر يگانه* آقاى دكتر محمد باقر زينالي*
 آقاى دكتر علي موافق* آقاى دكتر سيد مظفر ربيعي*
 آقاى دكتر محمد غروي* آقاى دكتر علي رضا جاللي فراهاني*
 آقاى دكتر محمد علي حق بين* آقاى دكتر محمد تقي معين وزيري*
حس*  آقاى دكتر سيد جالل هاشمي* ين مشتاقيونآقاى دكتر سيد
 آقاى دكتر جعفر رحيم پناهي*

و برنامه ريزي آموزشي :اسامي همكاران كميسيون تدوين
و تخصصي(دكتر امير محسن ضيايي دكتر سيدمنصور: ،نمايندگان منتخب وزير)دبير شوراي آموزش پزشكي

دكتر محمد علي،كتر رضا لباف قاسمي،دكتر محمد رضا فرتوك زادهد،، دكتر ابوالفتح المعي)مسئول واحد تدوين(رضوي
و: ،نمايندگان معاونت سالمتو دكترالهه ملكان راد، خواهي، دكتر مهرداد حق ازلي دكتر مهدي پناه،صحرائيان دكتر رواقي

، نمايندگان دانشگاه دكتر محمدمهدي)شهيد بهشتي(دكتر علي صفوي نائيني:هاي علوم پزشكي دكتر علي مشكيني
دكتر احمد)تهران( دكتر شهرام آگاه) يزد(دكتراميرهوشنگ مهر پرور)تهران(دكتر سيدرسول ميرشريفي)مشهد(قاسمي
و مجريان) همدان(دكتر محمد علي سيف ربيعي) تبريز( دكتر علي مشكيني)گيالن(دكتر علي حميدي مدني) اهواز(فخري 

مكميته هاي راهبردي خانم اله دكتر حبيب) روانپزشكي(دكتر احمد علي نور باال)زنان وزايمان( گيالني درسدكتر ميترا
و)كودكان( دكتر علي رباني)داخلي( دكتر مهدي صابري فيروزي)جراحي عمومي(پيروي  وكارشناس كميسيون تدوين

 برنامه ريزي آموزشي خانم ريحانه بنازادگان وكارشناس برنامه خانم نوشين آگاهي

:همكاران كميسيون دائمي معين شوراي آموزش پزشكي وتخصصي اسامي
و تخصصي(دكتر امير محسن ضيايي،)معاون آموزشي(دكتر محمدعلي محققي رئيس- دبير شوراي آموزش پزشكي

هاي هاي پزشكي دانشگاه روساي دانشكده،)هاي علوم پزشكي دبير شوراي گسترش دانشگاه(دكتر شهربانو نخعي،)شورا
،)شيراز(، دكتر محمود نجابت) شهيدبهشتي(، دكتر علي رضا رمضاني)تهران(پزشكي دكتر فاطمه السادات نيريعلوم 

) كردستان( ،دكتر بهرام نيكخو) مازندران(، دكتر قاسم جان بابايي)يزد(، دكتر مهران كريمي)مشهد(دكتر علي علمداران
) اهواز( ،دكتر عليرضا مظفري)شهركرد( ،دكتر علي مومني)گيالن(، دكتر آبتين حيدرزاده)تبريز( ،دكتر زهرا فردي آذر

و نمايندگان)همدان(ودكتر صفر پور)بابل(،دكتر معصومه بياني)اراك(،دكتر حسين سرمديان)زاهدان( ،دكتر زهرا ذاكري ،
، دكتر)كرمان(، دكتر محمدرضا شكيبي)تهران(، دكتر سيدمنصور رضوي) مشهد(دكتر مجيد ابريشمي: منتخب وزير

، دكتر)شيراز(، دكتر مجيد فروردين)شهيدبهشتي(، دكتر نادر ممتازمنش)شهيدبهشتي( هاشمي زاده اميرحسين قاضي



و تخصصي و تخصصي–دبيرخانه شوراي آموزش پزشكي  1390بهمن ماه–تاريخ تنفيذ در نشست شوراي آموزش پزشكي

 برنامه آموزشي دوره تكميلي تخصصي درد٥

و نمايندگان دبيرخانه شوراي) تهران(، دكتر علي جعفريان)تهران(حسن قاضي زاده هاشمي و مديركل دفتر امور حقوقي
عل:آموزش پزشكي وتخصصي يرضا صديقي ،دكتر احمد فخري ،دكتر شهرام آگاه ،دكتر كوروش وحيد شاهي ،دكتر دكتر

و دكتر نيره اسالمي سيد علي صفوي نائيني و(،دكتر سيد محمود طبا طبا ئي كارشناس دبيرخانه شوراي آموزش پزشكي
)تخصصي

و برنامه : ريزي آموزشي اسامي مدعوين حاضر در جلسه كميسيون تدوين
و سوختگي( لجليل كالنترهرمزي دكتر عبدا و غدد درون(، دكتر عليرضا استقامتي)جراح پالستيك، ترميمي ريز
،)بيهوشي(حسني ...ا، دكتر ولي) بيهوشي(، دكتر سيدسجاد رضوي) آموزش پزشكي(، دكتر رامين سرچمي)متابوليسم 

را) روماتولوژي( زاده دكتر سيدرضا نجفي و توانبخشي( يگاني، دكتر سيدمنصور جرّاحي(، دكتر مازيار آذر) طب فيزيكي
و اعصاب  )مغز



و تخصصي و تخصصي–دبيرخانه شوراي آموزش پزشكي  1390بهمن ماه–تاريخ تنفيذ در نشست شوراي آموزش پزشكي

 برنامه آموزشي دوره تكميلي تخصصي درد٦

 قدمهم

وعنوان :انگليسي دوره به فارسي

:دوره تعريف

:متخصصين مجاز ورورد به دوره

                                                Pain Fellowship* درد دوره تكميلي تخصصي
.اين برنامه ويژه رشته تخصصي بيهوشي تدوين شده است

و دانـشدورهدوره تكميلي تخصصياين آموختگـان آن بـااي است كه ويژه رشته تخصصي بيهوشي طرّاحي شده
و سرطاني هايدردو درمان، كنترل تشخيص، ارزيابيدر زمينه هاي مرتبط ري ساير رشتههمكا و مزمن با رويكرد حاد

و اقدامات مداخله مي (Interventional)اي طبي .دننماي فعاليت

و مزمن، دردهاي سرطاني، سندرم ،هاي دردناك،دردهاي حاد دردهاي حاد بعد ازدردهاي مقاوم به درمان
و امثال آن به كنترلكه هستند همگي از موارديعمل، در حال.و تجربه فراوان داردمهارت، تخصص آنها نياز

ميموضوعو عالقمند به اين با توجه به وجود كادر تخصصي الزم حاضر  مساعديرسد زمينه در داخل كشور بنظر
باو منطبق بر آخرين يافته هاي روز دنيا بتوانعلمي برخوردباتا بودهمهيا دوره جهت تربيت متخصصين در اين

و تشخيص مناسب و كنترل درد مبتني ارزيابي نيازمند بيماران بر اصول علمي روز اقدامات ارزشمندي براي درمان
و سرطاني شامل عوارض جسمي هايمرتبط با درديهاناتوانياز ناشي تبعاتازو شود انجام  و مزمن ، روحي، حاد

گاقتصاديو اجتماعي دوره مه آموزشيبدين منظور، كميته اي تحت عنوان كميته تدوين برنا.ددرجلوگيري
از دردتكميلي تخصصي  و از طريق نظرخواهي منتخب دانشگاه هاي، ارزيابي برنامه ظرانصاحبنتشكيل گرديد

د، برنامه آمو خارج از كشور معتبرو مرور برنامه هاي دانشگاه هاي كشور تدوين در رشته بيهوشي دردهروزشي
، اين دوره. شد ببا توجه به اينكه در حال حاضر و هاي برنامه صورتدر چند دانشگاه كشور داير است

، تعيين حداقلّ در جهتي گامتدوين اين برنامه دانشگاهي در حال اجرا است، داخل ارتقاي كيفيت هاي موردانتظار
.دشبامي همچنين ارتقاي كيفيت ارائه خدماتو آموزش اين دوره

 درد دوره تكميلي تخصصيكميته تدوين
رش( )ته بيهوشي ويژه

.مجاز به ورود به دوره هستندبيهوشيدر رشتهدانشنامه تخصصيگاندارند



و تخصصي و تخصصي–دبيرخانه شوراي آموزش پزشكي  1390بهمن ماه–تاريخ تنفيذ در نشست شوراي آموزش پزشكي

 برنامه آموزشي دوره تكميلي تخصصي درد٧

: طول دوره آموزش

و سير تكاملي : دورهتاريخچه

. ماه است18 دردطول دوره تكميلي تخصصي

 در جهان: الف
در حين. است پيش در بسياري از كشورهاي دنيا مورد توجه قرار گرفتهها درد بيماران از سال گرايش به كنترل

يك متخصص بيهوشي بود پس از درمان مجروحين جنگ ايده درمان درد را با  جنگ هاي دوم دكتر جان بونيكا كه
و بالفاصله پس از جنگ جهاني دوم اولين كلينيك درد را در آمريكا همكاري متخصصين گوناگون در مطرح نمود

تا 1960همچنين وي در سال. نمود يك بيمارستان وابسته به ارتش تاسيس كلينيك درد دانشگاه واشنگتن را
آ كادميك فلوشيپ درد از حدود سالهب. سيس كرد  عنوان يكي از دوره هاي تكميليهب 1985عالوه دوره

و اروپا تاسيس شدهصتخص .تاسي بيهوشي در بسياري از دانشگاه هاي آمريكا

 در ايران:ب
و منحصر اين بيش از يك هزار سال قبل ابوعلي سينايكي ازمفاخرايراني جهان اسالم است حكيم وارسته، برجسته

 به فرد ايراني اولين كسي بوده كه در تاريخ بشر از سرطان به درستي صحبت كرده است
حدت آزاردهنده است. ورم سرطان درد دارد" و د. به شدت و به سرعت افزايش مي يابد، زيرا نوعي تپيدن ارد

و بادكردگي همراه دارد ماده به ويژه اگر غذاي بيمار سازگار باشد، يعني.ي به وجود آورنده اش در اندازه زياد است
و سالم توليد كنند،  ي غذايي آرام و ماده و رطوبت زا باشند كه باعث كاهش درد غذاهايي بخورد كه سردي بخش

".مي نمايد
وآسال گرايش به كنترل درد بيماران توسط پزشكان ايراني بطور غير50از بيش كادميك در مراكز درماني

و  و مجروحين جنگ تحميلي براي درمان و سرطاني فعاليت داشته اند و مزمن دانشگاهي در خصوص درد حاد
در متخصصين بيهوشي در بعضي از دانشگاه. تشخيص جراحات ناشي از جنگ تالش نمودند هاي علوم پزشكي

سير صعودي 1390تا 1380از سال. كشور با گرايش به درد بصورت كلينيك درد سرپائي فعاليت داشته اند
براي 1385بطوريكه در سال. آكادميك شدن درد عالقمندان زيادي از متخصصين بيهوشي را بخود جلب نمود

علهاولين بار دور و پزوهشي تكميلي فلوشيپ درد در سه دانشگاه وم پزشكي در تهران از جمله مراكز آموزشي
ن سيناو)ص(درماني حضرت رسول اكرم  فاژو لبافي غ التحصيلراد تاسيس اين دوره را داشته اند وچندين دوره
و در اعتال چرخه و درمان كشور به باال بردن اعتبار بخشيآداشته اند موزشي مراكز تربيت دستيار رشته بيهوشي

.ميباشندمشغول 



و تخصصي و تخصصي–دبيرخانه شوراي آموزش پزشكي  1390بهمن ماه–تاريخ تنفيذ در نشست شوراي آموزش پزشكي

 برنامه آموزشي دوره تكميلي تخصصي درد٨

: داليل نياز به اين دوره

:هاي انجام شده ها يا نظرسنجي نيازسنجي

:حدود نياز به تربيت دستيار در اين دوره در حال حاضر

: بنا به داليل زير تداوم اين دوره در كشور موردنياز است
و مزمن ناشي از سرطان� و شيوع باالي دردهاي حاد و دردهاي بعد از اعمال جرّاحي در كشور بيماريها .هاي ديگر
 به بيماران چندتخصصي كيفيت خدمات ارتقاي�
 كننده بعلّت دردهاي ناتوان از غيبت از كاركاستن�
و استن از هزينهك� و درمانيهاي ناشي از مراجعات مكرر  غيرضروري اقدامات تشخيصي
.حركت همپاي كاروان علمي دنيا�
ك� .هاي درد چندتخصصي در كشور ردن سرويسفعال

يك ميليون نفر� در اينمتخصص دوره ديده،يك نفر مي باشد وبا توجه به وجود تعدادينياز كشور به ازاي هر
، در ده سال آينده نياز به تربيت نيرو در اين دوره حدود مي70موضوع . شود نفر تخمين زده

كشورهاي علوم پزشكيهاي آموزشي بيهوشي دانشگاهگروهازنظرخواهي�
 متعدد تشكيل جلسات كارشناسي�
 هاي فلوشيپي در موضوع درد در دنيا بررسي برنامه�
و كميته ضرورت�  هاي تخصصي سنجي گسترش دوره تصويب كميته خبرگان
و گسترش دوره تگذاري راهتصويب كميته سياس�  هاي تخصصي باليني اندازي



و تخصصي و تخصصي–دبيرخانه شوراي آموزش پزشكي  1390بهمن ماه–تاريخ تنفيذ در نشست شوراي آموزش پزشكي

 برنامه آموزشي دوره تكميلي تخصصي درد٩

و باورها ارزش( فلسفه       Philosophy (Beliefs & Values):) ها

:ماموريت( رسالت (Mission:               

:انداز چشم( دورنما (Aspect:

:ا دورنم

:انداز چشم( دورنما (Aspect:

                                           Expected outcomes: از دانش آموختگانپيامد هاي مورد انتظار

ن :ظر در اين دوره را ميتوان در موارد زيرخالصه نمودارزش هاي مورد
 اولويت پيشگيري بر درمان•
) پزشكانو،يپزشكپيرامردم، همكاران عموم( افزايش آگاهي در تمام سطوح•
 يادگيري مادام العمر•
 انجام كار تيمي تاكيد بر تقويت روحيه•
 ان احترام به پيش كسوتواي رعايت حقوق بيماران، اخالق حرفه•
 سالمت جامعه ارتقاي سطح•
و تحقيق براي يافتن علل بيماري•  جديد راهكارهاي ارائه ها

:آموختگان اين دوره قادر باشندرود دانشانتظار مي
، همراهان� . برقرار نماينداي حرفه افراد تيم سالمت ارتباط موثرو با بيماران
، ادغام� و پاراكلينيكي ، بيماريبا گردآوري مناسب اطالعات باليني و استدالل باليني منطقي يو سندرمهاها اطالعات

و مزمن درد ، آنها را با استفاده از رويكردهاي مناسب حاد .نددرمان نماي، در حد تسلّط را تشخيص داده
و در صورت نياز آحاد جامعه شركت نمايند� ، افراد تيم سالمت ، همراهان . در آموزش بيماران
از� و بعنوان عضوي .دنشركت فعال داشته باش درد كنترل انواعتيم پژوهشي در مقوله سالمت

، ، كارآمدو متعهد به اخالق حرفه اي است كه دررسالت اين دوره تربيت نيروهاي متخصص عالم ، كارا توانمند
آمدرد زمينه تخصصي و توانمنديهاي خود را در اختيار و آموخته ها و خدمات مرتبط با تامين ،حفظ وزش ،پژوهش

.ارتقاي سالمت جامعه قرار دهند .

، از نظر ارائه خدماتدر ده سال آينده سالمت،، اين دوره از نظر آموزشي مطابق با استانداردهاي جهاني پيش خواهد رفت
، گروه ، نتايج قابل براي تسكين آالم بيماران و از نظر پژوهشي و مكمل يكديگر تشكيل خواهند شد هاي تخصصي همراه
.عرضه به دنيا توليد خواهد گرديد



و تخصصي و تخصصي–دبيرخانه شوراي آموزش پزشكي  1390بهمن ماه–تاريخ تنفيذ در نشست شوراي آموزش پزشكي

 برنامه آموزشي دوره تكميلي تخصصي درد ١٠

                                                                       :Roles:وختگان در جامعهآم دانش هاي نقش

:هاي زير را ايفا خواهند نمودآموختگان اين دوره در جامعه نقشدانش
 پيشگيري�
 درماني تشخيصي�
ـ پژوهشي�  آموزشي
ايمشاوره�
 مديريتي�



و تخصصي و تخصصي–دبيرخانه شوراي آموزش پزشكي  1390بهمن ماه–تاريخ تنفيذ در نشست شوراي آموزش پزشكي

 برنامه آموزشي دوره تكميلي تخصصي درد ١١

                                                                   :Tasks:آموختگان اي دانش حرفهيفاوظ

:ح زير استوظايف دانش آموختگان اين دوره در جامعه ،به تفكيك هر نقش به شر

 پيشگيريدر نقش-
oبروز دفورميتي ، ، خوددرماني كنترل دردهاي حاد به منظور پيشگيري از ازمان درد هاي احتمالي هاي اعضا

و نظاير آن  . براي كنترل درد
oو همكاري در برنامه .هاي پيشگيري مرتبط در نظام سالمت مشاركت

و درماني-  در نقش تشخيصي
oو تمامي افراد موردنياز ديگر سب حرفهبرقراري ارتباط منا  اي با بيمار
oو تكميل صحيح پرونده  نظارت بر تشكيل
oو انجام ارزيابي اخذ شرح ، معاينه و حال  پاراكلينيكي موردنياز درخواست هاي باليني
oو سرطاني هاي سندرم تشخيص و مزمن  درد حاد
oو رويكردهاي مناسب، متناسب با شرايط و با حداقل هزينه انتخاب روش ها و مادي( بيمار )معنوي
oو حمايتي براي بيماران  انجام اقدامات تسكيني
oوانتخاب و اقداماتانجام بيمار .هاي مرتبط موردنياز با همكاري با ساير تخصص درداي مداخلهطبي
oبيماران در مراحل مختلف درمانو پيگيري مراقبت 

و پژوهشي-  در نقش آموزشي
oبه و همچنين آموزشآموزش  در صورت نيازو جامعه،دستياران دانشجويان، تيم سالمت بيماران، همراهان
oثبت اطالعات علمي بيماران 
oعات پژوهشي در زمينه دردگردآوري اطال 
oانتشار نتايج تحقيقات 

o

اي در نقش مشاوره-
o-دردارائه مشاوره ، ، ساي به بيماران ، افراد تيم سالمت ، سازمانهمراهان و جامعهر متخصصين  هاي قانوني
oهاي تخصصي درخواست مشاوره 

 در نقش مديريتي-
oدرمانگاه ، به هاي اطاقومديريت بخش  در صورت نياز دردعمل مربوط
oدر رشته بيهوشي دردتيم مديريت 



و تخصصي و تخصصي–دبيرخانه شوراي آموزش پزشكي  1390بهمن ماه–تاريخ تنفيذ در نشست شوراي آموزش پزشكي

 برنامه آموزشي دوره تكميلي تخصصي درد ١٢

پ : روسيجرال مورد انتظارتوانمندي هاومهارت هاي
Expected Competencies & Procedural Skills:                              

ها: الف ):ي عموميتوانمندي General Competencies) 

و ثبت اطالعات : گردآوري
ايبرقراري ارتباط�  موثر حرفه
 تخصصي اخذ شرح حال�
و معاينه�  بيماران تخصصي ارزيابي
 درخواست منطقي آزمايشات پاراكلينيكي�
 وتنظيم مدارك پزشكي ثبت اطالعات�

و تصما ، تشخيص :يم گيري براي بيمار ستدالل باليني
 مرتبطتفسيرآزمايشات پاراكلينيكي�
 ادغام يافته هاي باليني وپاراكلينيكي�
و قضاوت باليني�  استنتاج
 تشخيص بيماري�
 بيمار حل مساله جهت تصميم گيري باليني�

): Patient Management( اداره بيمار
) Patient care( مراقبت از بيمار�
) orderو شتن نسخه دارويينو(تجويز منطقي دارو�
ـ درماني نتخاب مناسبترين رويكردا� و اجراي آن براي بيمار تشخيصي
 مشاوره پزشكيو ارائه درخواست�
و ايجادهماهنگي�  ارجاع بيمار هاي الزم
 آموزش بيمار�
 پيگيري بيمار�

: توانمندي هاي ديگر
 پژوهش�
 مديريتو رهبري�
 ارائه مشاوره هاي تخصصي�
 بيماران ودفاع از حقوقيتحما�
كيياستفاده از رايانه وجستجوي اطالعات علمي در منابع الكترون�

و:تذكر ، اكثر توانمنديهاي فوق را كسب بر آن ها مسـلط خواهنـد مقطع ايندر دستياران در طول دوره تخصصي خود
و اكثر موارد فوق مبتني بر شواهد انجام مي . شوند شد



و تخصصي و تخصصي–دبيرخانه شوراي آموزش پزشكي  1390بهمن ماه–تاريخ تنفيذ در نشست شوراي آموزش پزشكي

 برنامه آموزشي دوره تكميلي تخصصي درد ١٣

:درماني–اقدامات تشخيصي(مهارت هاي پروسيجرال:ب (

ست ودفعات انجام هر اقدام در طول دوره محدوديتي نـدارد وبـرا" 012د.-,+" ول برايدفعات ذكر شده در اين جد:تذكر

.كادر در صورت نياز قابل گسترش است. حسب نياز خواهد بود

انجاممهارت
مستقل

و اقدامات اينترونشنال و گردنبلوكهاي عصبي اي،گانگليون ستاره(سر
)پيتالاكسيواسفنوپاالتين، تريژمينال

20

و اقدامات اينترونشنال و سينهبلوكهاي عصبي 10ايسمپاتيك كمري

و اقدامات اينترونشنال گردني،(اپيدورالترانس فورامينالبلوكهاي عصبي
)و كودالايسينه،كمري

30

و مركزيياهكاتتريذارگجاي 30اعصاب محيطي

و اقدامات اينترونشنال ،اسپالنكنيك،شبكه سلياكبلوكهاي عصبي
 هيپوگاستريك، ايمپار

15

و اقدامات اينترونشنال 10و اينتركوستالاعصاب پاراورتبرالبلوكهاي عصبي

و سي(فاستمفاصلتزريقات 20)اينهگردني، كمري

و اقدامات اينترونشنال وپيريفورميسعضالتبلوكهاي عصبي ، پسوآس،
 كوادراتوس لومبوروم

10

30اعصاب محيطيهايبلوكانجام

10با استفاده از سونوگرافيمحيطياعصابانجام بلوكهاي

10با امواج راديويينوروليتيكاقدامات اينترونشنال

10روليتيك شيميايياقدامات اينترونشنال نو

20(PCRA, PCEA, PCIA)بكارگيري پمپهاي تزريق

و پورتو كنترلكارگذاري هاي قابل كاشت اينتراتكالپمپ
(Implantable Intrathecal Pump & Port))1(

5

و اقدامات اينترونشنال و كمترتهاجمي ستون،بلوكهاي عصبي پركوتانئوس
 رداري با استفاده از تصويربفقرات

20

-اپيدوروسكپي
-*استيموالتور نخاعيو كنترل كارگذاري

شد)1( و اعصاب انجام خواهد . اين اقدامات با همكاري جرّاح مغز

.است Optionalاين عمل*

، با نظر مدير برنامه با استفاده از روش%20حداقلّ)2( شد اقدامات فوق .هاي تصويربرداري مناسب انجام خواهد



و تخصصي و تخصصي–دبيرخانه شوراي آموزش پزشكي  1390بهمن ماه–تاريخ تنفيذ در نشست شوراي آموزش پزشكي

 برنامه آموزشي دوره تكميلي تخصصي درد ١٤

: دارند) همپوشاني يا تعارض( عملي هايي كه با اين دوره تداخل ها يا دوره اسامي رشته

                                          :Educational Strategies:دهاي آموزشي راهبر

و يادگيري روش( هاو فنون آموزش روش :Teaching & Learning Methods:) هاي ياددهي

:شوده ميآموزش اين دوره از راهبردهاي زير بهره گرفتدر
) student centered( محور آموزش دانشجو�
) Hospital Based( محور آموزش بيمارستان�
، بيهوشي، روماتولوژي،( ادغام مفاهيم تخصصي، منظور،) Integrated( يافته آموزش ادغام�  روانپزشكي

و،جراحي اعصاب، ارتوپدي، نورولوژي، انكولوژي )طب فيزيكي .است ....
) Problem based( آموزش مبتني بر مشكل�
 Community orientedو) Evidence based( مبتني بر شواهد�

اي� (Task Based)مبتني بر وظايف حرفه

و فنون زير بهره گرفته ميها از روشدر آموزش :شودها
) درمانگاهي( آموزش سرپايي
 آموزش بر بالين

لآموزش عملي در اتاق عم
 هاي بيمارستاني كنفرانس

 ژورنال كالب
 راندهاي آموزشي
 گزارش صبحگاهي

Self study 
و اهداف آموزشيو ساير روش  هاي آموزشي بر حسب نياز

و اعصابماريبيهاياين دوره با دوره و توانبخشي،هاي مغز ، ارتوپدي،روماتولوژي،راديولوژي،طب فيزيكي
دو روانپزشكيو، جراحي اعصاب و با ره طب تسكيني تداخل عملي دارد كه اين امر با انجام كار بصورت تيمي همپوشاني

.شودو چندتخصصي قابل حل مي



و تخصصي و تخصصي–دبيرخانه شوراي آموزش پزشكي  1390بهمن ماه–تاريخ تنفيذ در نشست شوراي آموزش پزشكي

 برنامه آموزشي دوره تكميلي تخصصي درد ١٥

:ساختار كلي دوره آموزشي
بخش،واحديا
عرصه آموزش

)ماه(مدت زمانمحتوي-اقدام

بستريبخش
)١()حادو مزمن(

ويزيت روزانه بيماران، شركت در فعاليت هاي آموزشي، آماده سازي بيماران براي
و درماني، انجام مشاوره هاي پزشكي، تهيه گزارشات پزشكي الزم اقدامات تشخيصي

ا و خالصه پرونده، و شرح عمل و همراهان، انجام مانند معاينه رائه آموزش به بيماران
و بخش،  ساير اقدامات بر اساس برنامه هاي گروه

 ماه 12
 درمانگاه درد

و يا ويزيت بيماران سرپايي، پيگيري بيماران درمان شده اعم از درمان هاي طبي
، آماده سازي بيمار براي بستري شدن، ارائه آموزش هاي)اينترونشنال(گرانه مداخله

و همراهان، مشاركت در برنامهال  هاي پژوهشيزم به بيماران

 اطاق عمل درد
وهاي مداخلهانجام مقدمات روش گرانه مانند وضعيت قرار بيمار، مشاهده، مشاركت

گرانه، تكميل مستندات پرونده مانند نوشتن شرح روش هاي مداخلهانجام روش
و فيلم و يا نسخه برداري از گرافي ها  ها، درماني

 راديولوژي
آشنايي با فنون راديولوژي اينترونشنال در حد-Neuroimagingآشنايي با
 هاي مجاز پروسيجر

 در طول دوره

و انكولوژي
 طب تسكيني

درماني بخش انكولوژيآشنايي با رويكردهاي تشخيصي
 Sedationادارة

 ماه1

هاي مغز بيماري
و اعصاب

ررسي وضعيت منتال، اعصاب مغزي، حركت، حتيب-گرفتن شرح حال نورولوژيك
و با- Gatingرفلكسها، مخچه و ام آر آي مغزسي( Neuroimagingآشنايي –) تي

و تفسير الكترودياگنوستيك آشنايي با انديكاسيون  ها
 ماه1

و طب فيزيكي
 توانبخشي

و توانبخشيشناسايي درد-گرفتن شرح حال نوروماسكوالر و مزمن -آنهاي حاد
و دايناميك، انعطاف و ارزيابي استاتيك مفاصل Agilityپذيري، قدرت،هماهنگي

و دردهاي بافت نرم و ستون فقرات  محيطي
 ماه1

 ماه1 روماتولوژي

جراحي اعصاب
و ارتوپدي

درماني مرتبط با ستون فقراتآشنايي با رويكردهاي تشخيصي
 ماه1

درمانگاه
و  روانپزشكي

يتن بخش روان

ـ معاينهگرفتن شرح ـ ارزيابيMental statusحال كامل رواني در شرايط درد
، ، اضطراب ـ ارزيابي مود و درد ناشي از وابستگي به مواد كوموربيديتي روان

و تكنيك ـ اصول و اختالالت شخصيتي ـ دردهاي تصنّعي هاي سوماتيزاسيون
بر روان و ارزيابي اثرات داروهاي ضددرد و روان درماني  كاركرد مغز

 ماه1

،*:توضيحات تخت فراهم شود3امكانات بستري بيمار با حداقل در مراكز مجري برنامه ضروري است
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:عناوين دروس اعم از عمومي ،تخصصي پايه يا تخصصي باليني
و مباني درد)1  اصول پايه

و مديريت در درمانگاه درد سازماندهي
تاريخچة كنترل درد

و تقسيم بندي دردت عاريف
آناتومي درد

فيزيولوژي درد
پاتو فيزيولوژي درد

هاي ارزيابي در بيماران دردروش)2
اندازه گيري درد
و گردن، ستون فقرات:معاينه فيزيكي و ساكروايلياك،سر و دست، زانو،شانه،لگن آرنج

ارزيابي الكترودياگنوستيك
ارزيابي روانپزشكي

هاي راديولوژيكارزيابي

و سندرمبيماري)3 هاي دردها
آرتريت مفصلي

فيبروميالژي
سندرم ميوفاشيال

هاي پيچيدة دردهاي منطقه ايسندرم
دردهاي نوروپاتيك

هاي درد مركزيسندرم
دردهاي بيماريهاي عروقي
دردهاي ناشي از قطع عضو

بيماران با كمبود ايمني
هرپس زوستر

دردهاي بيماريهاي پوستي
درد در ضايعات نخاعي
دردهاي بعد از صدمات

دردهاي سوختگي
سر درد

دردهاي صورت
و راديكولوپاتي گردني دردهاي گردني

و اندام فوقاني دردهاي شانه
دردهاي قفسة سينه

و راديكولوپاتي كمري كمر درد
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سندرم مفصل فاست
سندرم كمردرد بعد از جراحي
دردهاي مفصل ساكروايلياك

دردهاي اندام تحتاني
دردهاي شكم

دردهاي پانكراس
دردهاي اورولوژيك
دردهاي ناحية لگن

دردهاي سرطاني)4
و تشخيص دردهاي سرطاني ارزيابي

اداره دردهاي سرطاني
و درمانهاي روانپزشكي دردهاي سرطاني ارزيابي

راديوتراپي در دردهاي سرطاني
وكهاي نوروليتيك براي دردهاي سرطانيبل

دارو درماني)5
 داروهاي ضدالتهابي غيراستروئيدي

داروهاي ضد افسردگي
داروهاي ضد تشنج

داروهاي كمكي
مخدرها

بيحس كننده هاي موضعي
طب مكمل

و روش)6 هاي اينترونشنال در كنترل دردبلوكهاي عصبي
م يوفاشيالتزريق در نقطة حساس

تزريق سم بوتولينوم در كنترل درد
تزريقات داخل مفاصل محيطي

اندام فوقاني–بلوكهاي اعصاب محيطي
اندام تحتاني–بلوكهاي اعصاب محيطي
تنه–بلوكهاي اعصاب محيطي

و گردن بلوكهاي سر
تزريق استروئيد اپيدورال

بلوكهاي سمپاتيك
بلوكهاي نوروليتيك

ي پمپ هاي داخل نخاعيكارگذار
تزريقات داخل مفصل فاست
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تزريقات انتخابي ريشة اعصاب
اپيدورسكپي

تحريك الكتريكي نخاع
و امواج راديويي سرمادرماني

روشهاي اينترونشنال ستون فقرات
ايروشهاي اينترونشنال ديسك بين مهره

و فلوروسكپي براي متخصصين درد حفاظت از اشعه

ت گوناگون در مديريت دردمالحظا)7
دردهاي حاد بعد از عمل

بيدردي كنترل شده توسط بيمار
پيشدستي در ايجاد بيدردي

كودكان
سالمندان

و شيردهي كنترل درد در دوران بارداري
و سم زدايي بيماران معتاد

كنترل درد در بيماران بسيار بدحال
تغذيه

برنامه هاي بازتواني درد
و بازتوانيفيز يوتراپي

شغل درماني
طب سوزني

تحريك عصبي از راه پوست
رفتار درماني
روان درماني

بيوفيدبك
خواب درماني

شل سازي عضالت
طب تسكيني
اخالق پزشكي
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و دانش آموختگان اين رشته انتظار مي رود :از دستياران
 در حوزه نوع دوستي-الف
ر)1 .ا بر منافع خود ترجيح دهندمنافع بيمار
.در مواجهه با بيماران مختلف عدالت را رعايت كنند)2
.در برخورد با بيماران به تمام ابعاد جسمي، رواني واجتماعي آنان توجه داشته باشند)3
.در تمامي مراحل مراقبت از بيماران وقت كافي صرف نمايند)4
و آالم بيماران توجه داشته باشند)5 . به خواسته ها
و از آن دفاع كنند)6 . منشور حقوق بيمار را در شرايط مختلف رعايت كرده

و مسئوليت-ب  در حوزه وظيفه شناسي
.نسبت به انجام وظائف خود تعهد كافي داشته باشند)1
.به سواالت بيماران پاسخ دهند)2
ده)3 .نداطالعات مربوط به وضعيت بيمار را با مناسبترين شيوه در اختيار وي وهمراهان قرار
.داشته باشندسازنده از دخالتهاي بي مورد در كارهمكاران پرهيز نمايندو با اعضاي تيم سالمت تعامل)4
و انتقال بيماران احساس مسئوليت نمايند)5 . در تمامي مراحل مراقبت
و هر كار تشخيصي درماني از بيماران اجازه بگيرند)6 . براي مصاحبه، انجام معاينه
ا)7 و نيز بهبود كيفيت زنـدگي بـه در رابطه با پيشگيري ز تشديد بيماري، بروز عوارض، ابتالي مجدد، انتقال بيماري

.طور مناسب به بيماران آموزش دهند
و درستكاري-ج  در حوزه شرافت
.راستگو باشند)1
. درستكار باشند)2
.رازدارباشند)3
.حريم خصوصي بيمار را رعايت نمايند)4
 در حوزه احترام به ديگران-د

، رسوم وعادات بيماران احترام بگذارندبه عقا)1 . يد، آداب
2(، يك انسان در نظر گرفته .نام ومشخصات وي را با احترام يادكنندبيمار را به عنوان
و ترتيب را رعايت نمايند)3 و نظم . به وقت بيماران احترام گذاشته
و كادر تيم درماني احترام بگذارند)4 .به همراهان بيمار،همكاران
.ري آنها مطابق با شئون حرفه اي باشدوضعيت ظاه)5

 در حوزه تعالي شغلي-ه
.انتقاد پذير باشند)1
و كمك بخواهند)2 ، در موارد الزم مشاوره .محدوديت هاي علمي خودرا شناخته
و توانمنديهاي خود را ارتقاءدهند)3 .به طور مستمر،دانش
. علمي در دسترس انجام دهنداقدامات تشخيصي درماني مناسب را مطابق با امكانات ودستاوردهاي)4
و گزارش نويسي را رعايت كنند)5 . استانداردهاي تكميل پرونده پزشكي

:ازدستياران)Professionalism(انتظارات اخالق حرفه اي

I-اصول اخالق حرفه اي
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انتظار ميرود، دستياران، در راستاي تحكيم اخالق حرفه اي در محيط هاي آموزشي با كمك استادان خود در جهت
:اقدامات زير تالش نمايند

:مناسب)gSettin(كمك به فراهم كردن شرايط فيزيكي
از• فراهم ساختن شرايط مناسب براي حفظ حريم خصوصي بيماران در محيط هاي آموزشي ودرماني نظيراستفاده

و پاراوان  در هنگام معاينات وغيره پرده
يك پرستار همجنس بيمار يا همراه محرم او در معاينات پزشكي در كنار پزشك• و بيمار) دستيار(حضور
 مئن وايمن متناسب با باور هاي ديني وفرهنگي بيماران ،همراهان ،استادان وفراگيرانايجاد محيط مناسب ،مط•

:كمك به اصالح فرآيندهاي اجرايي

همكاري با مديران اجرايي بيمارستان در جهت اصالح فرآيندهاي اجرايي نظير فرايند هاي جاري در بخش هاي•
، تجهيزات وترخيص بيمارا ، تامين دارو ، بستري و امور را به آساني پذيرش ن به طوري كه بيماران سردرگم نشوند

.طي كنند
ها• و كاركنان بيمارستان  تكريم مراجعين

ي پيشنهادات• ي خدمات ورفاه حداكثري بيماران وارائه توجه به فرايندهاي اجرائي بيمارستان در جهت تسهيل ارائه
 اصالحي به مديران بيمارستان

: كمك به فراهم شدن جومناسب آموزشي
و احترام آميز در محيط هاي آموزشي•  مشاركت در ايجاد جو صميمي
و تحقير در محيط هاي آموزشي•  تالش در جهت حذف هرگونه تهديد
اي• و بين رشته و موثربين بخشي  همكاري هاي مناسب

و مشاركت در كارهاي تيمي•  سازمان دهي

و فراگيران ديگرتشويق به موقع عملكرد مناسب كاركنان، دستياران سال پايي• ن تر
 مشاركت در معرفي الگوها به مسئولين آموزشي•

 Role modelingمشاركت فعال در تقويت•

 تالش در جهت تقويت ارتباطات بين فردي•

ي دستورالعمل هاي آموزشي به فراگيران•  (Priming)مشاركت وهمكاري در تدوين ارائه

 ان واعضاي تيم سالمترعايت حقوق مادي ،معنوي واجتماعي استادان،دانشجوي•

II -راهكارهاي عمومي براي اصالح فرآيند آموزش اخالق حرفه اي در محيط هاي آموزشي:
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: ترويج راهبرد بيمار محوري
و اجتماعي• ، رواني و پزشكي بيماران اعم از جسمي ، معنوي و(حمايت از حقوق مادي ، جنس ، مذهب ،سن با هرنژاد

، در تمام شرايط) طبقه اقتصادي اجتماعي
وي•  جلب اعتماد واطمينان بيمار در جهت رعايت حقوق
و غيره: با بيماران نظير ارتباط اجتماعي مناسب• ، ، اميد دادن ، همدردي ، خوشرويي  پيش سالمي
 پاسخگويي با حوصله به سواالت بيماران در تمامي شرايط•

ي پاسخگويي مناسب به سواالت بيماران به دستياران سال پايين• و فراگيران ديگرآموزش نحوه  تر

و مشخصات به معرفي خود به بيمار، همچنين معرفي دستياران سال پايي• و پرستار با نام ، كارآموز ، كارورز ن تر
 بيماران

و كمك به فراهم كردن شرايط مورد نياز براي• و تمايالت رفاهي بيماران ، استحمام ، خواب پرسش از عادات غذايي
 آن ها

.توجه به بهداشت فردي بيماران•
و كار• و كيفيت غذاي بيماران در راند هاي آموزشي ي به ويژه در بخش مراقبت ويژهتوجه به كميت
ي اقدامات تشخيصي ودرماني (Patient Safety)توجه به ايمني بيمار•  دركليه
، به ويژه• و مذهب در بخش ، با هر آيين و نيايش كليه بيماران متقاضي كمك درفراهم كردن شرايط آسان براي نماز

.،براي بيماران در حال استراحت مطلق 
بي• .ماران در كليه شرايط احترام به شخصيت
 پوشش مناسب بيماران در هنگام معاينات پزشكي•

و خانواده بيماران• و توجه به همراهان  احترام

، درخواست آزمايشات غيرضروري•  اجتناب از تجويز دارو
و تسهيالت بيمه اي بيماران•  استفاده مناسب از دفترچه

و مراجع ذي صالح نظير واحد مددكاري• ، در باره رفع مشكالت قابل حل بيماران ارتباط با واحدها
و درماني• و كليه پروسيجرهاي تشخيصي و جلب رضايت بيماران براي انجام معاينات  اخذ اجازه
ها• و آزادي بيماران در تصميم گيري  رعايت استقالل

 بيماران) راز(خودداري از افشاي مسائل خصوصي•
مس• ي ي اطالعات الزم به بيماران در باره  مدت تقريبي بستري، پيش آگهي وغيره:ائل تشخيصي درماني نظير ارئه

:به معناي  STEEPدرمجموع ،رعايت
ي خدمات ايمن-  به بيماران  (safe)ا رائه
ي خدمت به موقع-  به بيماران(Timely)ارائه

ي كافي- ي خدمت با علم وتجربه  به بيماران(Expertise)ا رائه

ي خدم-  به بيماران(Efficient)ت مؤثر وبا صرفه وصالحا رائه
ي شرايط(Patient Centered)ودر نظر گرفتن محوريت بيمار-  در كليه

و اطالع رساني نكات مرتبط با اخالق و ترغيب آموزش :مشاركت
و موثر حرفه اي به دستياران سال پايين• و فراگيران ديگرآموزش ارتباط مناسب  تر
در• و دانشجويانمشاركت  آموزش مسائل اخالق حرفه اي به دستياران سال پايين تر
، مقررات• و مقررات اخالقي بخش به دستياران سال Dress Codeآموزش يا اطالع رساني منشور حقوقي بيماران

و فراگيران ديگرپايين  تر
و• و فرآيند هاي آموزشي نظري ،: عملي نظير اشاره مستمر به نكات اخالقي در كليه فعاليت ها گزارشات صبحگاهي

و اتاق هاي عمل  ، درمانگاه ها ، كنفرانس ها  راندها
و فراگيران ديگر•  نقد اخالقي فرآيندهاي جاري بخش در جلسات دوره اي با حضور استادان، دستياران
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و خطاهاي پزشكي• و موشكافي آموزشي در مورد كليه سوء اقدامات  ( Malpractices فراهم كردن شرايط بحث
و فراگيران ديگر)  پيش آمده در جلسات هفتگي با حضور استادان، دستياران

، در برنامه هاي آموزش بيماران•  مشاركت دادن فراگيران رده هاي مختلف

: و فراگيران ديگربه سايرموارد اخالقي ازجمله جلب توجه مستمر دستياران سال پايينتر
از• ، اعم  مرده يا زنده برخورد احترام آميز با نسوج

 برخورد احترام آميز با اجساد فوت شدگان•
 همدردي با خانواده فوت شدگان•

و فناوري روز اجازه مي دهد• و عملكرد طبيعي اندام ها تا حدي كه دانش و حفظ اعضاي بدن بيماران  نگهداري

، از انعقاد نطفه تا تولد•  احترام به حقوق جنين
ب• و اجتناب از فوت وقت به منظور جلوگيري از از دست رفتن شانس اهميت دادن به وقت هاي طاليي كمك ه بيماران

 بيمار براي زندگي يا حفظ اعضاي بدن خود

و در خواست هاي پارا كلينيك•  تجويز منطقي دارو

: و نظارت مستمر فراگيران پايش
و آموزشي–گزارشات صبحگاهي( حضور در كليه برنامه هاي آموزشي• كشيك هاي–درمانگاه–راندهاي كاري

سي–شبانه  و)و غيره–سي پي ، پيگيري تلفني و نظارت بر حضور ساير فراگيران از طريق واگذاري مسئوليت
، به منظور ايجاد تدريجي مسئوليت پذيري و نظاير آن و اورژانس ها ، سركشي به درمانگاه ها حضوردر كشيك ها

 اجتماعي در خود وفراگيران ديگر
ب• ه موقع بر بالين بيماران اورژانسحضور
و فراگيران ديگرنظير• و انضباط( توجه به عملكرد عمومي خود ، نظم ، نحوه پوشش از) عملكرد ارتباطي اجتماعي

، ارائه بازخورد به فراگيران ديگر وتاكيد بر الگو بودن خود Dress Code طريق رعايت مقررات
ف• و ، درخواست( راگيران ديگرنظيرتوجه اكيد به عملكرد تخصصي خود اخذ شرح حال ومعاينات تخصصي بيماران

 ، ، تشخيص بيماري و قضاوت باليني ، استنتاج و پارا كلينيكي ي باليني و ادغام يافته ها ، تفسير منطقي آزمايشات
، طرز درخواست  و انجام اقدامات درماني ، انتخاب ، تجويز منطقي دارو مشاوره هاي تصميم گيري هاي باليني

و پيگيري بيماران  و نرم افزار هاي تخصصي ، استفاده از رايانه ، اقدامات پژوهشي ، ارجاع بيماران از طريق) پزشكي
و جلب نظارت مستقيم استادان به منظور كاستن از فراواني سوء عملكرد ها  اهميت دادن به تكميل مستمرالگ بوك

)و خطاهاي پزشكي Malpractices)
هارعايت• .هاي كميته اخالق در پژوهش بر اساس دستوالعمل اخالق پژوهشي در تدوين پايان نامه
.اجتناب اكيد از انجام تحقيقات به خرج بيماران وانجام روش هايي كه دستياران به آن تسلط ندارند•
و آيند• ، به طوري كه در حال حاضر ي پزشكي و تنظيم پرونده ها ه به سهولت قابل اهميت دادن به نحوه تكميل

. استفاده باشند

و در احقاق آنها كوشا باشد :فلوشيپ درد بايد به اصول زيرمعتقد بوده
:حيطه حقوق بيمار

كه،فلوشيپ با مشورت با اساتيد مسئول انتخاب مناسبترين روش درماني جهت بيمارتوسط دستيار-1 بنحوي
.نتيجه درماني مطلوب باشد

III-اي مرتبط با رشتهنكات اختصاصي اخالق حرفه:
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.اشته باشد بيماريا قيم وي حق انتخاب روش درماني خويش رادارندهمواره درنظرد-2
.در هنگام انجام اقدامات درماني نبايستي ضرري متوجه بيمار شود وهمواره حقوق بيماررعايت شود-3
و، گفتن حقيقت، مراقبت از بيمار، محرمانه بودن اطالعات بيمار،و تعهدات به وظايف وفاداري-4

آنوي يا قيم درباره اقدامات درماني تحت انجامآگاه نمودنوربيما صحبت با .، مزايا ومعايب
.پيگيري وپايش وضعيت بيماران تحت درمان-5

:حيطه روابط كاري
يك پزشك متخصص-1 .حفظ ظاهرمناسب وآراسته ورعايت شئونات مناسب با شأن
و-2 و احترام به قوانين و همكاري با اساتيد مسئول .و رعايت حقوق آنها ساير دستياران فلوشيپ مقررات بخش
و-3 و توانايي انجام كار بصورت تيمي با افراد گروه ساير رشته هاي مرتبط با درد بخصوص داشتن حس همكاري

.در درمانگاههاي چندمنظوره
و-4 .پژوهشي در بخش مربوطهو، تحقيقاتي عالقه به انجام فعاليتهاي آموزشي داشتن توانايي
و درمان دردمطال-5 و پيگيري دريافتن آخرين دستاوردهاي نوين در زمينه تشخيص، كنترل .عه مستمر
به-6 در تعهد .حرفه درحال مطالعه بصورت طوالني مدت ادامه فعاليت
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 :References: منابع درسي كه با استفاده از آنها آموزش اين برنامه قابل اجرا است
كتب اصلي)الف

Bonica's Management of Pain
Pain Management (٢ Vol)- Steven D. Waldman
Atlas of Interventional Pain Management - Steven D. Waldman
Weiner’s Pain Management - Mark V. Boswell 
Physical Diagnosis of Pain - Steven D. Waldman
Raj´s Practical Management of Pain - Benzon
Textbook of Regional Anesthesia & Acute Pain - Admir Hodzic 
Interventional Pain Management / Image-Guided Procedures – Prithvi Raj 

، منظور آخرين چاپ كتاب است: تذكر . در كليه موارد فوق

 مجالت اصلي)ب
Regional Anesthesia and Pain Medicine
Anesthesiology and Pain Medicine
Journal of Pain European
Clinical Journal of Pain
Journal of Pain
Pain Practice
Pain Medicine
Pain
Pain Physician

مي: تذّكر ، مجلّاتي است كه در طول دوره دستياري به چاپ .رسد منظور
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 Student.:دستيارارزيابي

:دستياران شرح وظايف

:)Assessment Methods(روش ارزيابي
مورد ارزيابي قرار خواهند گرفت كـه شـامل)ه آموزشيپروند( فوليو ستياران در طي دوره با استفاده از ارزيابي پورتد

: موارد زير مي باشد
-Logbook 
، روساي بخش نتايج كليه ارزشيابي- و بيمارسـتان هايي كه توسط استادان و گروه و چرخشي هـاي هاي اصلي

. دهند مربوطه انجام مي
 رسيده يا به چاپ) accepted( شده مقاالت پذيرش-
ـ( شده در طي دوره انجام هاي نتايج آزمون- ) يا غيره Dopsـ MiniCEXـ OSCEاعم از كتبي

OSCE (Objective structured clinical Examination) 
Dops (Direct observation pratical skills ) 

): Periods of Assessment(دفعات ارزيابي)ب
oترجيحاً( ارزيابي مستمرDay to day (بوكالگ 

oماه يك بار با روش6هرDops وMiniCEX 

oشده در قانون كه در اين بخش آورده نشده است بينيو موارد پيش .

:اين وظايف عبارتند از
 شركت در كليه فعاليت هاي آموزشي بر اساس برنامه تنظيمي بخش-
و بخششركت-  در كليه فعاليت هاي پژوهشي بر اساس برنامه گروه
يا-  علمي پژوهشي در مجالت معتبر پژوهشي مقالهيكچاپ حداقل پذيرش
 دستياري  Logbookتكميل مستمر-
 شركت در مشاوره هاي پزشكي بر اساس برنامه بخش-
و ويزيت درمانگاهي بر اساس برنامه بخش-  ويزيت روزانه بيماران بستري
ر تمام وقت در برنامه هاي بخشحضو-
و اقدامات اينترونشنالآماده سازي بيماران براي-  بلوكها
پائين تر بر اساس برنامه گروه درد سالو دستياران فلوشيپ بيهوشي در چرخش درد نظارت برفعاليت دستياران-

و بخش
در-  بر اساس برنامه بخش اقدامات اينترونشنالشركت فعال
از الزمهاي انجام پيگيري-  بيماران اقدامات درمانيپس
و بخش- و يا آنكالي بر اساس برنامه هاي گروه  شركت در برنامه هاي كشيك
.بيني شده در قانون كه در اين بخش آورده نشده استو موارد پيش-
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ـ رتبه( علمي مورد نياز اقل هيئتحد ـ گرايش :تعداد (

:اعضاي تيم كاري در كلينيك درد

و بايستي در كلينيك درد يا بخش:تذكر هاي انجام اقدامات مرتبط با ادارة درد نيازمند كار تيمي است
.بيمارستاني انجام شوند

.شودگروه بيهوشي اداره ميدوره تكميلي تخصصي درد در رشته بيهوشي يك دوره چندتخصصي است كه زير نظر
.هستند) None core(و اعضاي همكار يا مشاور) core( دهنده در اين دوره متشكّل از اعضاي اصلي تيم آموزش

هاي طب، همراه با متخصصيني از رشته)نفر3( ديده متخصصين رشته بيهوشي دوره: اعضاي اصلي عبارتند از
، جرّا و توانبخشي ، روانپزشكي فيزيكي و اعصاب ) پسيكوسوماتيك(حي مغز

، حسب نوع بيماري متخصصيني از رشته ، طبو اعضاي همكار ، نورولوژي ، طب تسكيني ، انكولوژي هاي ارتوپدي
و راديولوژي مي ، روماتولوژي . باشند سوزني

از2حداقلّ يك نفر متخصصين بيهوشي بايد عالوه بر دانشنامه تخصصي3نفر و حداقلّ داراي مدرك معتبر درد باشند
.نفر از آنها داراي رتبه علمي دانشيار يا باالتر باشد 

و نياز، حداقل يك نفر متخصصدرماني برحسب شرايط بيمارانهاياجراي برنامهتيم كنترل درد براياصلياعضاي
و دو نفر از رشته :باشندميبا بيماري به شرح زير هاي مرتبط دوره ديده

 متخصص بيهوشي�
 متخصص ارتوپدي�
 متخصص روماتولوژي�
و توانبخشيم�  تخصص طب فيزيكي
 متخصص روانپزشك�
 متخصص جرّاحي اعصاب�
 راديولوژيست�
 ديده طب تسكيني متخصص دوره�
. ديده درد است دورهبيهوشي مديريت تيم با متخصص�
 متخصص نورولوژي�
 انكولوژي�
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: براي اجراي برنامه مورد نياز ديده دوره اقل كاركنانحد

:مورد نياز تخصصي فضاهاي

و تعداد بيمار مورد :نياز تنوع

:براي تربيت يك دستيار ورودي تعداد تخت مورد نياز

، بخش رشته و واحدهاي مورد نياز كه بايد در دسترس يا قابل دسترس باشند ها :ها

از) بيهوشي(عالوه بر تجهيزاتي كه در رشته هاي مادر تخصصي مورد نياز تجهيزات :موجودند، عبارتند

و چرخشي يعني رشتههاي موردنياز همان رشته* ـ طب: هاي اصلي و طب تسكيني بيهوشي انكولوژي
ـ ـ روانپزشكي و توانبخشي ـ هاي مغزو اعصاب بيماريفيزيكي ـ روماتولوژي و اعصاب ـ جرّاحي مغز

. ارتوپدي هستند
از تخصص* ـ فيزيوتراپيست: هاي موردنياز عبارتند ـ راديولوژي متخصص طب سوزني

و بيهوشي ، با گرايش درد متناسب با نياز بخشكارشناس پرستاري،

، بايستي در طول سال موارد زير موجود باشددر مرك- :ز تربيت كننده دستيار
.بيمار مبتال به درد مزمن در سال 1000حداقل-
و اقدامات اينترونشنال 200حداقل-  مربوطه بلوك عصبي

تخت اختصاصي درد3داشتن حداقل-

و بخشهاي مورد نياز در :رشته بيهوشي ،موارد زير نيز مورد نيازندعالوه بر رشته ها
و توانبخشي، جراحي عمومي، داخلي، راديولوژي،: هاي در دسترس رشته- ، بيماريطب فيزيكي هاي مغزو اعصاب

، طب سوزني ، روماتولوژي ، ارتوپدي و اعصاب ، جرّاحي مغز ، انكولوژي  روانپزشكي

C-arm/دستگاه راديوفركوئنسي/گرافيسونو/تخت فلوروسكپ/فلوروسكپي

و اتاق عمل مستقل درد ، بخش فضاهاي تخصصي رشته درد شامل درمانگاه
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م :ركز پذيرش كننده دستيارشرايط
:شود كه به مركزي در حد نياز هاي كشوري مجوز راه اندازي دوره داده مي

و گروه آموزشي متولي اجراي برنامه :بخش

.واجد شرايط مندرج در اين برنامه باشد
مو بيهوشيبخش تربيت كننده دستيار در رشته- ي قرار گرفته باشد رد تائيد قطعدر ارزشيابي هاي دبيرخانه

).مشروط نباشد(
.سال در تربيت دستيار بيهوشي داشته باشد10حداقل سابقه-

بيهوشيگروه آموزشي



و تخصصي و تخصصي–دبيرخانه شوراي آموزش پزشكي  1390بهمن ماه–تاريخ تنفيذ در نشست شوراي آموزش پزشكي

 برنامه آموزشي دوره تكميلي تخصصي درد ٢٩

:(Program Evaluation) ارزشيابي برنامه

:شرايط ارزشيابي-الف

:ارزشيابي برنامه نحوه-ب

:ابي برنامه متولي ارزشي:ج

: نحوه بازنگري برنامه:د

:هاو معيارهاي پيشنهادي گروه براي ارزشيابي برنامه شاخص:ح

:برنامه ،در شرايط زير مورد ارزشيابي قرار خواهد گرفت
 سال5يا حداقل)دو دوره فارغ التحصيل داشتن( حداقل پس از برگزاري دو دوره كامل-
شد- .در صورت بروز تغييرات عمده در محتويات برنامه آموزشي در دنيا ارزيابي مجدد زودتر انجام خواهد

در- د الگوي شاخص هاي مندرج .بيرخانه مورد قبول استارزشيابي

و مشابه ساير برنامه هاي مورد ارزيابي قرار خواهد گرفت  اين برنامه با استفاده از الگوي دبيرخانه

، و ارزشيابي دبيرخانه شوراي آموزش پزشكيمتولي ارزشيابي برنامه و واحد نظارت و تخصصي هستندكميته تدوين برنامه

و ارزشيابي برنامه• .گرد آوري اطالعات حاصله از نظر سنجي ها
 تشكيل كميته تدوين با دعوت از صاحبنظران رشته هاي مرتبط•
.طرح اطالعات گرد آوري شده در كميته•
.اعمال تغييرات الزم در برنامه•
و برنامه ريزي آموزشيتحويل پيش نويس برنامه به دبيرخانه جهت طرح در كميسيون• .تدوين
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 هاي آموزشي استانداردهاي ضروري برنامه
*، .مورد ارزيابي در دسترس اعضاي هيئت علمي ودستياران قرار گرفته باشدي برنامهضروري است

*، ، توسط دانشگاه كه در برنامه طول دورهضروري است . هاي مجري رعايت شودي مورد ارزيابي مندرج است

، شرايط* .ي مورد ارزيابي با شرايط مندرج در برنامه منطبق باشد به دوره دستياران وروديضروري است

*، .، در دوره با ظرفيت مصوب منطبق باشد ظرفيت پذيرش دستيارضروري است

، ظرفيت پذيرش دستيار در راستاي تامين ضرو* . بيني شده است باشد كه در برنامه پيش حدود نياز كلي كشورري است

، منطق با توانمندي بوكالگ ضروري است دستياران* و اختصاصي مندرج در برنامه قابل قبولي ي مورد ارزيابي در اختيـار هاي عمومي

. داشته باشند

الگ* ، و نظارت شود وباز خورد الزم ارائه گردد به طور مستمرك دستيارانبو ضروري است و توسط استادان مربوطه پايش .تكميل

*، ، دستياران بر حسب سال دستياري در پروسيجرهاي الزمضروري است و را بر اساس تعـداد منـدرج در برنامـه انجـام داده باشـند

نا الگ و به امضاي استادان .ظر رسانده باشند بوك خود ثبت نموده

، در آموزش* از ضروري است و فنون آموزشي روش%70ها حداقل ، استفاده شود ها . مندرج در برنامه

در* ، دستياران در طول هفته طبق تعداد روزهاي مندرج در برنامه ، وظايف خـود را تحـت درمانگاه حضور فعالضروري است داشته

ب و نظر استادان ويا دستياران سال . در دسترس باشدهاي هفتگي يا ماهانه درمانگاه برنامهاالتر انجام دهند

، دستياران دوره* ، در طول هفته طبق تعداد روزهاي مندرج در برنامه تحت نظـر اسـتادان ودسـتياران سـال ضروري است هاي جراحي

در عمل اتاقباالتر در  ي غير جراحي و حضور فعالاتاقهاي پروسيجر ودستياران دوره ها ي هفتگي يا ماهانـه برنامهد اشته باشند

.در دسترس باشد هاي عمل اتاق

، طبق برنامه* ، دستياران ، در برنامه ضروري است ، كنفرانسي تنظيمي بخش در هاي درون هاي گزارش صبحگاهي ، مشـاركت بخشـي

و كشيك هاي پايين آموزش رده و ها حضور فعال داشته ها يا آنكالي تر در هـا هـا يـا آنكـاليي هفتگي يا ماهانه كشيك برنامهباشند

. دسترس باشد

، طبق برنامه* ، دستياران ، در برنامه ضروري است ، ويزيـتي تنظيمي بخش هـاي كـاري يـا آموزشـي بيمـاران هاي راندهاي آموزشـي

.بستري حضور فعال داشته باشند 

*، ، مورد تائيد گروه ارزياب باشديلتكم هاي پزشكي كيفيت پروندهضروري است . شده توسط دستياران

*، ، دستياران بر حسب سال دستياري و از رئيس بخش مربوطه گواهي هاي چرخشي بخشضروري است ج در برنامه را گذرانده مندر

 .. دريافت نموده باشند ومستندات آن به رويت گروه ارزياب رسانده شود

اص* ، بين بخش و بخشضروري است شـده وجـود داشـته ريزيو برنامه شده بيني هاي علمي از قبل پيش همكاريهاي چرخشي لي

و مستنداتي كه مبين اين همكاري ، در دسترس باشد باشد . ها باشند

، دستياران مقررات* . را رعايت نمايند Dress codeضروري است

از* ، دستياران و عمل آنها مورد تائيد گروه ارزياب قرار گيرد آگاه منشور حقوق بيمارانضروري است و به آن عمل نمايند .باشند

*، ، در قفسه كتاب بخش اصـلي در دسـترس آنـان منابع درسيضروري است و هيات علمي و مجالت موردنياز دستياران اعم از كتب

. باشد 

، دستياران در طول دوره خود به روش* ، مورد هاي مندرج در برنام ضروري است قرار گيرندومسـتندات آن بـه گـروه ارزيـاب ارزيابيه

. ارائه شود
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يك* ، حداقل در ، دستياران در طول دوره خود .مشاركت داشته باشندي پژوهشي برنامهضروري است

، در بخش اصلي براي كليه دستياران* و نتايج ارزيابي پرونده آموزشيضروري است ، گواهي تشكيل شود ، بخشهاي ها هاي چرخشي

. تشويقات ،تذكرات ومستندات ضروري ديگر در آن نگهداري شود 

*، ، بخش براي تربيت دستياران دوره و رتبـه هيات علمي موردنيازضروري است ، گـرايش در را بر اساس تعداد ي منـدرج در برنامـه

و مستندات آن در اختيار گروه ارزياب قرار گيرد .اختيار داشته باشد

*، ، بخش براي تربيت دستياران دوره را طبق مـوارد منـدرج در برنامـه در اختيـار داشـته ديده موردنياز كاركنان دورهضروري است

.باشد 

، دوره* و: را از قبيل فضاهاي آموزشي عمومي موردنيازضروري است ، قفسـه كتـاب اختصاصـي در بخـش كالس درس اختصاصي

، و سيستم بايگاني علمي در اختيار داشته باشد كتابخانه عمومي بيمارستان . مركز كامپيوتر

*، ، دوره .را بر اساس موارد مندرج در برنامه در سطح دانشگاه در اختيار داشته باشند فضاهاي تخصصي موردنيازضروري است

*، و تنوع بيمارانضروري است و سرپايي مراجعه تعداد ، بر اساس موارد منـدرج كننده به بيمارستان محل بستري تحصيل دستياران

. در برنامه باشند 

، به ازاي هر دستيار به تعداد پيش* ، بيني ضروري است .در اختيار باشد) در صورت نياز دوره( تخت بستري فعال شده در برنامه

*، و كيفيت تجهيزات ،مـورد تائيـد گـروه مندرج در برنامه در اختيار مجريان برنامه قرار گرف تجهيزات موردنيازضروري است ته باشد

.ارزياب باشد 

، بخش* ، ضروري است ي ارزشيابي واعتباربخشي دبر خانهباشند مورد تائيد قطعيهاي چرخشي . حوزه

، واجد* ، دانشگاه ذيربط . باشد هاي مندرج در برنامه مالكضروري است

، در ،31استانداردهاي فوق و برنامهمورد تصو موضوع و اجرا در اختيـار يب كميسيون تدوين و جهت پيگيري ريزي آموزشي قرار گرفته

و تخصصي قرار داده مي و اعتباربخشي دبيرخانه شوراي آموزش پزشكي ضـمناً يـك نسـخه از آن در انتهـاي كليـه. شود واحد ارزشيابي

شد برنامه . هاي مصوب آورده خواهد

و تخصصيدبيرخانه شوراي آموزش پزشك ي

و برنامه  ريزي آموزشي كميسيون تدوين
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: منابع مورد استفاده براي تهيه اين سند

ـ كميسيون تدوين-1 و تخصصي ـ دبيرخانه شوراي آموزش پزشكي راهنماي تدوين برنامه دوره هاي فوق تخصصي
ـ سال  1388و برنامه ريزي آموزشي
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