دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی بابل

Log Book
ویژه دستیار دوره فوق تخصصی گوارش و کبد بالغین
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الگ بوک دستیار فوق تخصصی گوارش

بخش مغز و اعصا ب

مشخصات دستیارفوق تخصصی
نام و نام خانوادگی:

شماره دانشجویی:

تاریخ شروع دوره:

تاریخ اتمام دوره:

اساتید گروه و بخش گوارش و کبد بالغین

دکتر مهرداد کاشی فرد ،دکتر جواد شکری شیروانی ،دکتر کاترین بهزاد ،دکتر سید محمدتقی حمیدیان ،
دکتر سیدحسن عابدی ولوکالئی ،دکتر سامان الهویی

شناسنامه درس
نام مسئول آموزش دوره فوق تخصصی گوارش  :دکتر کاترین بهزاد
گروه هدف :دستیاران فوق تخصصی گوارش
مکان برگزاری :مرکز آموزشی و درمانی آیت اهلل روحانی

آدرس الکترونیکی گروهInternalmedbabol@gmil.com :
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الگ بوک دستیار فوق تخصص گوارش

مطالبب
فهرستو اعصا
بخش مغز

عنوان

صفحه

مقدمه

4

اهداف

5

روش کار و مقررات تکمیل الگ بوک

5

روش های آموزش (روش های یاددهی و یادگیری)

6

میزان مشارکت دستیار فوق تخصصی در برنامه های آموزشی

7

جدول ثبت اطالعات بیماران بستری در بخش گوارش

55-9

میزان پروسیجرهای انجام شده ( سال اول)

56

میزان پروسیجرهای انجام شده ( سال دوم)

02

فرم ارزشیابی اخالق حرفه ای

02

فرم گزارش پیشرفت پایان نامه دستیاران

05
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الگ بوک دستیار فوق تخصصی گوارش

بخش مغز و اعصا ب

مقدمه :
دفترچههی ددددت ههی رههدن
رههههدن

ت ههی ( (Log Bookکههی د تیترههد

ههههترر ههههرد د طهه ه د و ش

رنههی رههدن ست ههو ش
رههدن جندههنن ت بتهه ل

هه

ههرد یههرت هه

هه ه فهه ه ش استتهه ه

هههد ل رههدن بههد رن اوربرههدل
ههتتح دههد اسههی ههد ل ت ههدارن ش هه

هه ه ت
ههد

ت ههههی .د طهه ه ن تدههههد د و د
ت ک هه ی تررههن رهه د

ع رههه

وهههرم تستههه

هههد ل

هه ددبرههن .اوزدههی اس رههح تدههد

تطالعههدل ا هها ت ههدارن ترنرههدن ت ههنو تن بههرتن اهه بههرد بههی کد ههت رههد ش
طههرش ههرد ی ترههن بهه د .ههر و هه ت

رههرد جهههی ت ههی فتد رههی

هه

فهه هه تی

ش ت

دت شهههدو ع هه ش از ههل بدبههح بههد ا جههی بههی دت ههتد تعضههدن ررههدل

 ,ررههه ت و ارکرههه

انههه ا ند ههه

ت بررهههد ت

ت بهههرتن ش ههه

دت د.ت رههههن ت ههههی اههههد د اددههههد د و بههههی ههههلی بههههد ارن ت ا ت رنههههنن بههههد رن
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د تیترهههد

د ههههی ددبرههههن.

الگ بوک دستیار فوق تخصص گوارش

اهداف کتابچه:

بخش مغز و اعصا ب

تدد کتدبچی بد ترنتش ذدح اهری نو ت ی:



ت ی دیرق

ن م ک ری اود م بد رن
رزت تتر بسش ش

کرک بی ت ددب

عر

ش

د بسش ت

ردن بد رن ا ا تعضدن رردل ع ر

رو ت

.

 ا برد بی تدط ی ل ضتو د ترد ت ف ش استت
ک ری اود ب کی د ترد ت ف ش استته بسهش ه ت
 د تر بی تطالعدل د رد بی ن بر
ش ن.

بن هی

روش کار و مقررات مربوط به تکمیل :Log Book
 الررح  Log Bookبددن ت تبتنتن د و د ترد ن ف ش استت شغد هردد .بهرتن کهدرش ه ت د یلهد د ت هی
ت ی) ت رر ت و بی رررتو دت تی بد رن.
د کی دفترچی گ ب ک ( زت
تطالعدل ا صری
فتد ری ردن ش
ظو ت ی تینت دل عر
 د ترد ف ش استت
ت ضدء ت تدد رب طی د جنت ن نن ج د  Log Bookبر د ن.
 د ترد ف ش استت
بر زت کنننو بر د ن.


ر وش

ظو ت ی فتد ری ی د ت د بر د ی ردن ش

ا ت ن د رر د کی اشسر

 د ترد ف ش استت

ت

ی د ت بر ت دس گ ب ک

بسش د ررد

درن  Log Bookت جهی بر

ظو ت ی  Log Bookی د ت د اددد د و بی
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ت ی ت ی بی

ت ی بی ت ضدن ت تدد

د تیترد ی د ررد.

ئ نش

رکز اس دح درن.

الگ بوک دستیار فوق تخصصی گوارش

بخش مغز و اعصا ب
روش هاي آموزش (روش هاي یاددهی و

یادگیري)Teaching & Learning Methods :

 )5دانش تئوری
بر د ی دزن نو ()Programed Lecture Method

 -سنرت

غرربد رن )(Small group teaching Methods

 بسث د ر رهدن ک چک بد رن -ج دل کنفرت س د

بسش ) زت

 -ج دل ترف بررد

کد دو ردن ش

ص سهدر

ژ دن کالم

اد رت

)... CPC

 )0مهارت های بالینی
-

بر بد رد بررد

ش

د د هدو )(Bedside & Ambulatory Teaching

 )3مهارت های عملی ((Procedural skills
-ش

ار رژ رد بد فر م دد

ری د ن )(Demonstration Methods

 تجرتن ار رژ بت ل عرن )(Observational Method )2مهارت های نگرشی) کسب مهارت های ارتباطی و آموزش به بیمار و ابالغ خبر ناخوشایند و مشاور ه ها(
-

ت ه تش )(Role Modeling Method

-

تدفدن تش )(Role Playing Method

-

شدرنو غرر تترم ) :(Indirect Observational Methodت عرصی تیت ( تجهی بد بررد ررلد -ب تهد

بررد )فر م اهری

رددش دتدو نو ت تئی نو عر لرد ددد رر نو شدرنو بی ت (بازخورد) دتدو

 )5استفاده از روشها و فنون دیگر بر اساس اهداف آموزشی
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د.

الگ بوک دستیار فوق تخصص گوارش

میزان مشارکت دستیار فوق تخصصی در برنامه هاي آموزشی بخش گوارش

بخش مغز و اعصا ب

تاریخ

موضوع مطالب ارائه شده
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الگ بوک دستیار فوق تخصصی گوارش

بخش مغز و اعصا ب
میزان مشارکت دستیار فوق تخصصی در برنامه هاي آموزشی بخش گوارش
موضوع مطالب ارائه شده

تاریخ
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الگ بوک دستیار فوق تخصص گوارش

فرم شماره  :1جدول ثبت اطالعات بیماران بستري در بخش گوارش از تاریخ .....لغایت ......

بخش مغز و اعصا ب

ردیف

نام و نام خانوادگی بیمار

شماره پرونده

تشخیص اولیه

نکات مهم در درمان و معاینه بیمار

پیگیری و تشخیص
نهایی

5

0

3

2

5

6

7

8

9

52

55

50

53

52

55
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نام و امضاء استاد

الگ بوک دستیار فوق تخصصی گوارش

بخش مغز و اعصا ب
فرم شماره  :1جدول ثبت اطالعات بیماران بستري در بخش گوارش از تاریخ .....لغایت ......
ردیف

نام و نام خانوادگی بیمار

شماره پرونده

نکات مهم در درمان و معاینه بیمار

تشخیص اولیه

پیگیری و تشخیص
نهایی

5

0

3

2

5

6

7

8

9

52

55

50

53

52

55
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نام و امضاء استاد

الگ بوک دستیار فوق تخصص گوارش

فرم شماره  :1جدول ثبت اطالعات بیماران بستري در بخش گوارش از تاریخ .....لغایت ......
ردیف

نام و نام خانوادگی بیمار

شماره پرونده

بخش مغز و اعصا ب
تشخیص اولیه

نکات مهم در درمان و معاینه بیمار

پیگیری و تشخیص
نهایی

5

0

3

2

5

6

7

8

9

52

55

50

53

52

55
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نام و امضاء استاد

الگ بوک دستیار فوق تخصصی گوارش

بخش مغز و اعصا ب
فرم شماره  :1جدول ثبت اطالعات بیماران بستري در بخش گوارش از تاریخ .....لغایت ......
ردیف

نام و نام خانوادگی بیمار

شماره پرونده

نکات مهم در درمان و معاینه بیمار

تشخیص اولیه

پیگیری و تشخیص
نهایی

5

0

3

2

5

6

7

8

9

52

55

50

53

52

55
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نام و امضاء استاد

الگ بوک دستیار فوق تخصص گوارش

فرم شماره  :1جدول ثبت اطالعات بیماران بستري در بخش گوارش از تاریخ .....لغایت ......

بخش مغز و اعصا ب

ردیف

نام و نام خانوادگی بیمار

شماره پرونده

تشخیص اولیه

نکات مهم در درمان و معاینه بیمار

پیگیری و تشخیص
نهایی

5

0

3

2

5

6

7

8

9

52

55

50

53

52

55

www.mubabol.ac.ir /13

نام و امضاء استاد

الگ بوک دستیار فوق تخصصی گوارش

بخش مغز و اعصا ب
فرم شماره  :1جدول ثبت اطالعات بیماران بستري در بخش گوارش از تاریخ .....لغایت ......
ردیف

نام و نام خانوادگی بیمار

شماره پرونده

نکات مهم در درمان و معاینه بیمار

تشخیص اولیه

پیگیری و تشخیص
نهایی

5

0

3

2

5

6

7

8

9

52

55

50

53

52

55
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نام و امضاء استاد

الگ بوک دستیار فوق تخصص گوارش

فرم شماره  :1جدول ثبت اطالعات بیماران بستري در بخش گوارش از تاریخ .....لغایت ......

بخش مغز و اعصا ب

ردیف

نام و نام خانوادگی بیمار

شماره پرونده

تشخیص اولیه

نکات مهم در درمان و معاینه بیمار

پیگیری و تشخیص
نهایی

5

0

3

2

5

6

7

8

9

52

55

50

53

52

55
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نام و امضاء استاد

الگ بوک دستیار فوق تخصصی گوارش

بخش مغز و اعصا ب
میزان پروسیجرهاي انجام شده (سال اول)

مهر لغایت آذر
میزان مشارکت دستیار فوق تخصصی در انجام پروسیجر محل تایید مسئول
آموزش
مشاهده

انجام با کمک

انجام بصورت
مستقل

آندوسکوپی تشخیصی
آندوسکوپی با قطع خونریزی
آندوسکوپی با پوژیناز تنگی
آندوسکوپی با دیالتاسیون TTS

دیالتاسیون آشاالزی
تعبیه PEG

باند گذاری واریس مری
تزریق  Glueدر واریس فوندوس
 Stentمری
تعبیه  Stentدر قسمتهای دیگر بجز
مری
کولونوسکوپی تشخیصی
کولونوسکوپی تشخیصی با
انتوباسیون ایلئوم
کولونوسکوپی+پولیپکتومی
کولونوسکوپیstent+
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الگ بوک دستیار فوق تخصص گوارش

بخش مغز و اعصا ب
میزان پروسیجرهاي انجام شده (سال اول)

(بهمن لغایت اسفند)
میزان مشارکت دستیار فوق تخصصی در انجام پروسیجر محل تایید مسئول
آموزش
مشاهده

انجام با کمک

انجام بصورت
مستقل

آندوسکوپی تشخیصی
آندوسکوپی با قطع خونریزی
آندوسکوپی با پوژیناز تنگی
آندوسکوپی با دیالتاسیون TTS

دیالتاسیون آشاالزی
تعبیه PEG

باند گذاری واریس مری
تزریق  Glueدر واریس فوندوس
 Stentمری
تعبیه  Stentدر قسمتهای دیگر بجز
مری
کولونوسکوپی تشخیصی
کولونوسکوپی تشخیصی با
انتوباسیون ایلئوم
کولونوسکوپی+پولیپکتومی
کولونوسکوپیstent+
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الگ بوک دستیار فوق تخصصی گوارش

بخش مغز و اعصا ب
میزان پروسیجرهاي انجام شده (سال اول)

(فروردین لغایت خرداد)
میزان مشارکت دستیار فوق تخصصی در انجام پروسیجر محل تایید مسئول
آموزش
مشاهده

انجام با کمک

انجام بصورت
مستقل

آندوسکوپی تشخیصی
آندوسکوپی با قطع خونریزی
آندوسکوپی با پوژیناز تنگی
آندوسکوپی با دیالتاسیون TTS

دیالتاسیون آشاالزی
تعبیه PEG

باند گذاری واریس مری
تزریق  Glueدر واریس فوندوس
 Stentمری
تعبیه  Stentدر قسمتهای دیگر بجز
مری
کولونوسکوپی تشخیصی
کولونوسکوپی تشخیصی با
انتوباسیون ایلئوم
کولونوسکوپی+پولیپکتومی
کولونوسکوپیstent+
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الگ بوک دستیار فوق تخصص گوارش

میزان پروسیجرهاي انجام شده (سال اول)

بخش مغز و اعصا ب
(تیر لغایت شهریور)

میزان مشارکت دستیار فوق تخصصی در انجام پروسیجر محل تایید مسئول
آموزش
مشاهده

انجام با کمک

انجام بصورت
مستقل

آندوسکوپی تشخیصی
آندوسکوپی با قطع خونریزی
آندوسکوپی با پوژیناز تنگی
آندوسکوپی با دیالتاسیون TTS

دیالتاسیون آشاالزی
تعبیه PEG

باند گذاری واریس مری
تزریق  Glueدر واریس فوندوس
 Stentمری
تعبیه  Stentدر قسمتهای دیگر بجز
مری
کولونوسکوپی تشخیصی
کولونوسکوپی تشخیصی با
انتوباسیون ایلئوم
کولونوسکوپی+پولیپکتومی
کولونوسکوپیstent+
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الگ بوک دستیار فوق تخصصی گوارش

بخش مغز و اعصا ب
میزان پروسیجرهاي انجام شده (سال دوم)
مهر لغایت آذر
میزان مشارکت دستیار فوق تخصصی در انجام پروسیجر
انجام با کمک

مشاهده

انجام بصورت
مستقل

 ERCPتشخیصی
 + ERCPاسفنکتروتومی
 ERCPو خروج سنگ با بالون یا بسکت
 + ERCPبراشینگ
 Stent + ERCPپالستیکی
 Stent + ERCPفلزی
EUS
آندوسکوپی تشخیصی
آندوسکوپی با قطع خونریزی
آندوسکوپی با پوژیناز تنگی
آندوسکوپی با دیالتاسیون TTS
دیالتاسیون آشاالزی
تعبیه PEG
باند گذاری واریس مری
تزریق  Glueدر واریس فوندوس
 Stentمری
تعبیه  Stentدر قسمتهای دیگر بجز مری
کولونوسکوپی تشخیصی
کولونوسکوپی تشخیصی با انتوباسیون ایلئوم
کولونوسکوپی+پولیپکتومی
کولونوسکوپیstent+
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محل تایید مسئول آموزش

الگ بوک دستیار فوق تخصص گوارش

بخش مغز و اعصا ب

میزان پروسیجرهاي انجام شده (سال دوم)
دی لغایت اسفند
میزان مشارکت دستیار فوق تخصصی در انجام پروسیجر
مشاهده

انجام با کمک

انجام بصورت
مستقل

 ERCPتشخیصی
 + ERCPاسفنکتروتومی
 ERCPو خروج سنگ با بالون یا بسکت
 + ERCPبراشینگ
 Stent + ERCPپالستیکی
 Stent + ERCPفلزی
EUS
آندوسکوپی تشخیصی
آندوسکوپی با قطع خونریزی
آندوسکوپی با پوژیناز تنگی
آندوسکوپی با دیالتاسیون TTS
دیالتاسیون آشاالزی
تعبیه PEG
باند گذاری واریس مری
تزریق  Glueدر واریس فوندوس
 Stentمری
تعبیه  Stentدر قسمتهای دیگر بجز مری
کولونوسکوپی تشخیصی
کولونوسکوپی تشخیصی با انتوباسیون ایلئوم
کولونوسکوپی+پولیپکتومی
کولونوسکوپیstent+
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محل تایید مسئول آموزش

الگ بوک دستیار فوق تخصصی گوارش

بخش مغز و اعصا ب
میزان پروسیجرهاي انجام شده (سال دوم)
فروردین لغایت خرداد
میزان مشارکت دستیار فوق تخصصی در انجام پروسیجر
انجام با کمک

مشاهده

انجام بصورت
مستقل

 ERCPتشخیصی
 + ERCPاسفنکتروتومی
 ERCPو خروج سنگ با بالون یا بسکت
 + ERCPبراشینگ
 Stent + ERCPپالستیکی
 Stent + ERCPفلزی
EUS
آندوسکوپی تشخیصی
آندوسکوپی با قطع خونریزی
آندوسکوپی با پوژیناز تنگی
آندوسکوپی با دیالتاسیون TTS
دیالتاسیون آشاالزی
تعبیه PEG
باند گذاری واریس مری
تزریق  Glueدر واریس فوندوس
 Stentمری
تعبیه  Stentدر قسمتهای دیگر بجز مری
کولونوسکوپی تشخیصی
کولونوسکوپی تشخیصی با انتوباسیون ایلئوم
کولونوسکوپی+پولیپکتومی
کولونوسکوپیstent+
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محل تایید مسئول آموزش

الگ بوک دستیار فوق تخصص گوارش

بخش مغز و اعصا ب

میزان پروسیجرهاي انجام شده (سال دوم)
تیر لغایت شهریور
میزان مشارکت دستیار فوق تخصصی در انجام پروسیجر
مشاهده

انجام با کمک

انجام بصورت
مستقل

 ERCPتشخیصی
 + ERCPاسفنکتروتومی
 ERCPو خروج سنگ با بالون یا بسکت
 + ERCPبراشینگ
 Stent + ERCPپالستیکی
 Stent + ERCPفلزی
EUS
آندوسکوپی تشخیصی
آندوسکوپی با قطع خونریزی
آندوسکوپی با پوژیناز تنگی
آندوسکوپی با دیالتاسیون TTS
دیالتاسیون آشاالزی
تعبیه PEG
باند گذاری واریس مری
تزریق  Glueدر واریس فوندوس
 Stentمری
تعبیه  Stentدر قسمتهای دیگر بجز مری
کولونوسکوپی تشخیصی
کولونوسکوپی تشخیصی با انتوباسیون ایلئوم
کولونوسکوپی+پولیپکتومی
کولونوسکوپیstent+
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محل تایید مسئول آموزش

الگ بوک دستیار فوق تخصصی گوارش

بخش مغز و اعصا ب
فرم ارزشیابی اخالق حرفه اي دستیار فوق تخصصی گوارش و کبد بالغین

نمره
خصوصیت مورد ارزشیابی

ردیف

5

5

صرف وقت کافی در تمامی مراحل مراقبت از بیماران

0

احترام به بیمار،همکاران و اعضای تیم درمانی

3

وضعیت ظاهری مطابق با شئون حرفه ای پزشکی

2

پاسخ مناسب به سواالت بیماران

5

تعامل با همکاران و نداشتن دخالتهای بی مورد در کار دیگران

6

آموزش مناسب به بیمار و یا اطرافیان وی

7

انتقادپذیری

8

شناسایی محدودیت های علمی خود و تالش جهت گرفتن مشاوره کمک

9

ارتقای دانش و توانمندیهای خود به طور مستمر

52

تکمیل پرونده پزشکی و گزارش نویسی به طور استاندارد

55

مشارکت فعال در آموزش دستیاران و دانشجویان

50

مشارکت فعال در ارائه کنفرانس های آموزش بخش

53

شناخت مناسب از پرونده بیماران بستری و سرپایی

52

مشارکت فعال در بحث های علمی در جلسات آموزشی

55

همکاری مناسب با مسئولین بخش

2

3

=5کامال رضایت بخش( نیاز به تذکر ندارد و می تواند به عنوان الگوی دیگران قرار گیرد)
 =4رضایت بخش( نیاز به تذکر جدی ندارد ولی با تالش بیشتر می تواند الگوی دیگران قرار گیرد)
 =3رضایت بخش نیست( نیاز به تذکر جدی دارد ولی جهت کسب وضعیت مطلوب تالش مناسبی دارد)
 =2غیر قابل قبول است( حتی با تذکرات جدی و مکرر تالشی جهت کسب وضعیت مطلوب ندارد)

محل تایید رئیس بخش

مسئول تایید آموزش دستیاری

/24

0

نامشخص

توضیحات

الگ بوک دستیار فوق تخصص گوارش

فرم گزارش پیشرفت پایان نامه دستیاران فوق تخصص گوارش و کبد بالغین

بخش مغز و اعصا ب

عنوان پایان نامه:

نام استاد راهنما:

نام استاد مشاور:

تاریخ تصویب پایان نامه:

تاریخ اتمام طرح تحقیقاتی مربوط:

تاریخ دفاع:

آیا پایان نامه بصورت مقاله به چاپ رسیده است؟

بلی 

در صورت بلی -شناسنامه مقاله
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