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مقدمه:

دفترچه ای را که پیش رو دارید جهتت ثبتت فعالیتت هتای مستتمر شتما در طتول دوره یت ماهته
کارآموزی عفونی است .در طول ایتن دوره ،در زمینتههتای مختلتآ آموزشتی و مهتارت هتای بتالینی
تجربیات گوناگون را کسب خواهید نمود و مهارت های جدیدی را بصورت مستقل و یتا تحتت نظتارت
اساتید ،آموزش می یابید .دفترچه یادداشت های روزانه ) (Log Bookکه در اختیار شما قرار می گیترد،
در واقع ابزاری است برای تجارب بالینی که نقشی اساسی در آموزش شما دارد .تجزیته و تحلیتل ایتن
اطالعات توسط اساتید ،راهنمای ارزنده ای برای پی بردن به کاستی ها آموزشتی و رفتع نتواقص آن از
طرف شما خواهد بود .خوشبختانه گروه عفونی دانشگاه علوم پزشکی بابل ،با توجته بته داشتتن اعاتای
هیات علمی مجرب ،متخصص ،همواره ترکیب و تنوع مناسبی از بیماران را برای آموزش دانشجویان در
اختیار دارد .امید است تا در پایان دوره به سطح باالتری از توانمندی و شایستگی بالینی دستت یابیتد.
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اهداف کتابچه:

این کتابچه با اهداف ذیل تهیه شده است:


ثبت دقیق و منظم کلیه تجارب بالینی ،آموزشی و عملی در بخش عفونی





به ارزیابی میزان اثر بخشی آموزش های بالینی توستط اعاتای هیتات علمتی گتروه

کم
عفونی.

پی بردن به نقاط قوت و ضعآ آموزش دانشجویان
دسترسی به اطالعات مورد نیاز به منظور بررسی کلیه تجاربی که دانشجویان در طتی دوره
ی

ماهه کارآموزی بخش عفونی بدست میآوردند.

روش کار و مقررات مربوط به تکمیل :Log Book









تکمیل  Log Bookباید از ابتدای دوره کارآموزی آغتاز گتردد .بترای کتاهش متوارد خطتا
درثبت اطالعات توصیه میشود که دفترچه الگ بوک (گزارش روزانه) را همواره بته همتراه
داشته باشید.
کارآموز باید اقدامات عملی و فعالیت های آموزشی خود را بر اساس الگ بوک روزانه ثبت و
به امااء استاد مربوطه در جداول مندرج در  Log Bookبرساند.
کارآموز موظآ است فعالیت خود را در راند آموزشی بخش در همان روز ثبت و بته اماتای
استاد برگزار کننده راند برساند.
گروه آموزشی میتواند در هر زمتان کته تشتخیص دهتد  Log Bookرا جهتت بررستی در
اختیار خود گیرد.
کارآموز موظآ است  Log Bookخود را در پایان دوره به مستئول آمتوزش مرکتز تحویتل
دهد.
نگهداری این دفترچه تا پایان بخش مربوطه الزامی است و باید برای محاسبه نمره نهایی به
بخش ارائه شود.
چنانچه کارآموز دفترچه خود را ارائه ن دهد ،امتیاز مربوطته را کستب نخواهتد کترد و حتق
اعتراض از وی سلب خواهد شد.
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برنامه و مقررات کلی بخش عفونی
هر کارآموز باید :











هر کارآموز باید ساعت  7:30صبح در بخش حاور یافته و تا ساعت  8صبح پرونده مربوط
به بیماران خود را مرور نموده و قبل ازحاور در گتزارش صتبحگاحی از پیشترفت وضتعیت
بیماران خود مطلع باشند.
حاور کلیه کارآموزان در گزارش صبحگاهی الزامی است و اگر بیش از ی
صبحگاهی حاور نیابند تجدید دوره خواهند شد.

روز در گتزارش

در طی دوره یکماهه حداقل مسئول پنج بیمتار باشتند و شتر حتال Progress note ،و
تشخیص های افتراقی مطر شده و اقدامات درمانی انجام شده در آنها را بطور کامل بدانند
و ذکر نمایند.
در طول دوره حداقل ی

کنفرانس آموزشی ارائه نمایند.

اصول اخالقی از جمله پوشیدن لباس مناسب و قیافه مناسب با وضعیت ظاهری مناسب بتا
شأن دانشجویی رعایت شود.
در بخش پوشیدن روپوش سفید الزامی است.
نصب اتیکتی که در روی آن نام ونام خانوادگی آنها نوشته شده است بر روی روپوش الزامی
است.
در پایان هر گزارش مکتوب در پرونده کاراموزان موظآ هستند نام و نام خانوادگی را بطتور
کامل و خوانا بنویسند.

اهداف ویژه :
انتظار می رود در پایان دوره کارآموزان دربخش بیماریهای عفونی توانایی های زیر کسب شود:
 چگونگی ارتباط با بیماران و گرفتن شر حال. قادر به انجام معاینه فیزیکی صحیح باشند. نحوه برخورد با بیماران تب دار را توضیح دهند. نحوه برخورد و انجام تست های تشخیصی برای بیماری تتب مالتت را بداننتد و انتواع داروهتایی کته در درمتانبروسلوز بکار میروند را بدانند.
 -انواع پنومونی ها را نامبرده و راههای تشخیصی آنها را بیان کنند.
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 علل اسهال را نام ببرند وعالئم بالینی و آزمایشگاهی استهال التهتابی را از غیتر التهتابی توضتیح دهنتد و نحتوهبرخورد با بیماران اسهالی را بدانند.
 انواع اسهال های باکتریایی را نام برده و راههای تشخیصی آنها را بیان کنند. عفونتهای شایع در مصرف کنندگان مواد مخدر تزریقی را بدانند و راههای تشخیصی آنها را بیان کنند. انواع سل را نام ببرند وعالئم بالینی و آزمایشگاهی آنها را توضیح دهنتد و نتام داروهتای ختط اول ضتد ستل رابدانند.
 انواع روشهای گرفتن خلط را توضیح دهند. روش صحیح گرفتن کشت خون را بدانند. روش صحیح و انواع روش های تهیه کشت ادرار را بدانند. در طی دوره حداقل  3مورد انجام تست پوستی توبرکتولین وخوانتدن آن را مشتاهده کننتد و قتادر بته تفستیرنتیجه تست باشند.
 تظاهرات بالینی سل خارج ریوی و ریوی را بدانند. تعریآ تب و  FUOو همچنین نحوه برخورد و پیگیری آن را بخوبی بدانند. راه ها و نحوه اندازه گیری درجه حرارت را بخوبی بدانند . عالئم بالینی و راههای تشخیصی مننژیت باکتریایی و آبسه مغزی را توضتیح دهنتد و اندیکاستیون هتا و کنتترااندیکاسیون های انجام  LPرا بخوبی بدانند و حداقل یکبار شاهد انجام  LPباشند.
 بیماریهای بثوری تب دار را نام برده و موارد مهم و پیگیری های انها را بدانند. انواع ایزوالسیون را بدانند و نوع ایزوالسیون مورد نیاز برای هر بیماری را بتوانند مشخص کنند. انواع هپاتیت های کالسی را نام برده و راههای تشخیصی آنهارا بدانند. علل آبسه های داخل شکمی و ریه را بدانند و راه های تشخیصی آنها را بیان کنند. تعریتتآ  ،colonization ،Septic shock ، sever sepsis ،sepsisرا بداننتتد و قتتادر بتته تشتتخیص ایتتنبیماران باشند.
 عالئم بالینی و راههای تشیخیصی انسفالیت و تشخیصهای افتراقی انسفالیت های شایع در کشور ما را بدانند. اپیدمیولوژی  ،اتیولوژی ،عالئم بالینی و راههای تشخیصی بیماری لپتوسیروزیس را بخوبی بدانند و شر دهند. اپیدمیولوژی ،اتیولوژی ،عالئم بالینی و راههای تشخیصی ماالریا را بخوبی بدانند و شر دهند. اپیدمیولوژ ی و علل فارنژیت ها را بدانند و عالئم بتالینی و راههتای تشخیصتی آنهتا را توضتیح دهنتد و درمتانفارنژیت استرپتوکوکی را بدانند .
 کرایتریاهای تشخیصی روماتیسم قلبی و عالئم بالینی آن را توضیح دهند.انواع عفونت های نسج نرم را توضیح دهند و قادر به تفکی عفونت های نسج نرم اورژانس از غیراورژانس باشند.
 اتیولوژی و عالئم بالینی عفونت مفصل را توضیح بدهند و قادر به افتراق آرترالژی از آرتریت باشند. گروه های مختلآ آنتی بیوتی ها را بشناسند و عوارض و طیآ اثر آنها را توضیح دهند. اپیدمیولوژی واتیولوژی و چرخه زندگی و عالئم بالینی کیست هیداتید را توضیح دهند.www.mubabol.ac.ir /7
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 کرم ها را بتوانند دسته بندی کرده و عالئم بالینی و راههای تشخیصی آنها را شر دهند. اتیولوژی ،عالئم بالینی و راههای تشخیص و راههای انتقال ایدز را بخوبی توضیح دهند. نحوه پروفیالکسی قبل و بعد از برخورد را در مورد هتاری و اندیکاستیون آن را بختوبی توضتیح دهنتد و نحتوهبرخورد با زخم ناشی از گاز گرفتگی حیوانات را بدانند.
 اندیکاسیون استفاده از واکسن و ایمونوگلوبولین ضد کزاز را توضتیح دهنتد ونحتوه برختورد بتا انتواع زخمهتا رابدانند.
 تشخیص افتراقی های تب به همراه اختالل هوشیاری را نام ببرند و چگونگی بررسی این بیماران رابدانند. تشخیص افتراقی های تب به همراه درد شکم را نام ببرند و چگونگی بررسی این بیماران را بدانند. پاتوژنز و عالئم بالینی عفونت ادراری فوقانی و تحتانی را بخوبی بدانند و نحوه برخورد با این بیمتاران را توضتیحدهند.
 انواع روش های استریلیزاسیون و موارد کاربرد آنها را بدانند. نحوه شستشو صحیح دست را بدانند. تشخیص افتراقی های تب به همراه سرفه یا تنگی نفس را نام ببرند و چگونگی بررسی این بیماران را بدانند. تشخیص افتراقی های تب به همراه درد کمری را نام ببرند و چگونگی بررسی این بیماران را بدانند. -انواع سینوزیت را نام ببرند ،عالئم بالینی و نحوه تشخیص آن را بدانند.

 -پاتوژنز ،عالئم بالینی و راه های تشخیصی تب تیفوئید را تو ضیح دهند.
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نحوه ارزشیابی  :در محاسبه پایان بخش موارد زیر در نظر گرفته می شود

 -1نمره  Log Bookشامل2( :نمره)
 انجام مهارت های بالینی پرونده نویسی (گزارش روزانه ،خالصه پرونده نویسی ،ثبت به موقع عالئم حیاتی) ارائه گزارش صبحگاهی (حداقل یکبار در ماه برای هر کارآموز با نظر متدیرگروه واستاد مربوطه)
 فعالیت کارآموز در اورژانس راند بخشی فعالیت درمانگاهی ارائه کنفرانس ارزیابی کارآموز توسط دستیار مهارت ارتباطی رفتار حرفه ای کارآموزان -2آزمون شفاهی در انتهای دوره (3نمره)
 -3نمره چ لیست 2( Mini-CEXنمره)
 -4نمره چ لیست 1( DOPSنمره)
 -5چ لیست ارزیابی اخالق حرفه ای (2نمره)
 -6نمره آزمون  OSCEپایان دوره ( 10نمره)

منابع اصلی درس:
)The principle and practice of infectious disease (Harrison2020
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برنامه کلی کارآموزان در روتیشن عفونی
ایام هفته/

7-8

8-9

9-9/30

9/30-10

شنبه

گرفتن شرح حال و ثبت در پرونده

گزارش صبحگاهی

Daily Note

راند درمانی

یکشنبه

گرفتن شرح حال و ثبت در پرونده

گزارش صبحگاهی

Daily Note

راند درمانی

دوشنبه

گرفتن شرح حال و ثبت در پرونده

گزارش صبحگاهی

Daily Note

راند درمانی

سه شنبه

گرفتن شرح حال و ثبت در پرونده

گزارش صبحگاهی

Daily Note

راند درمانی

ساعت

11-12

12-14

*
*شروع درمانگاه

کالس تئوری

*
شروع درمانگاه
شروع درمانگاه
شروع درمانگاه

کالس تئوری
کالس تئوری
کالس تئوری

گراند راند
کالس تئوری

چهارشنبه

کالس تئوری

پنجشنبه
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*توانمندي هاي عملی کارآموزان که باید در بخش عفونی کسب نموده و قادر به انجاا
آن بطور مستقل باشند .گزارش آن در فر شماره  2ثبت گردد:

 -1گرفتن شرح حال کامل و معاينه فيزيكی و ثبت آن در پرونده
 -2نوشتن روزانه سير بيماری
 -3شستن دست و استفاده از وسايل محافظتی شخصی()PPE
-4گرفتن نمونه خون برای کشت
-5توانائی تهيه الم خون محيطی و خواندن الم در حد شناسائی سلول های طبيعی و غير طبيعی محيطی
 -6انجام تست توبرکولين
-7خواندن نتيجه تست توبرکولين
 -8تفسير تستهای پايه آزمايشگاهی روتين مثل )CBC(diff
 -9تفسير يافته ها در گرافی ساده قفسه سينه يا مهره يا استخوان و ...
 -10توانائی ارتباط با بيمار
 -11توانائی برقراری ارتباط با همكاران و پرسنل
 -12پونكسيون مايع نخاع بر روی مدل
 -13تزريق عضالنی و وريدی و گذاشتن کاتتر وريدی بر روی بيمار
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الگ بوک کارآموزان بخش عفونی
*توانمندیهاي عملی که شما باید درطی دورهکارآموزي در بخش عفونی مشاهده نموده و
گزارش آن را در فر شماره  3ثبت نمایید:

 -1اصول پیشگیری از بیماریهای عفونی را مشاهده کند.
 -2تفسیر تستهای آزمایشگاهی روتین را مشاهده کند.
 -3اصول ایزوالسیون را رعایت نماید.
 -4مشاهده تهیه و رنگ آمیزی الم خون محیطی
 -5مشاهده انجام و تفسیر تست توبر کولین
 -6مشاهده گرفتن صحیح نمونه کشت خون
 -7مشاهده نمونه گیری ازحلق
 -8مشاهده نمونه گیری صحیح از زخم های پوستی
 -9مشاهده پونکسیون مایع نخاع بر روی مدل

/12

الگ بوک کارآموزان بخش عفونی

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

نام و نام خانوادگی

شماره

بیمار

پرونده

تشخیص اولیه

نکات مهم در درمان و معاینه بیمار

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
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............

پیگیری و

نام و امضاء

تشخیص نهایی

استاد/دستیار

الگ بوک کارآموزان بخش عفونی
فرم شماره  :1جدول ثبت اطالعات بیماران بستری در بخش  ............از تاریخ............لغایت
ردیف

نام و نام خانوادگی

شماره

بیمار

پرونده

تشخیص اولیه

نکات مهم در درمان و معاینه بیمار

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

/14

............

پیگیری و

نام و امضا

تشخیص نهایی

استاد/دستیار

الگ بوک کارآموزان بخش عفونی
فرم شماره  :1جدول ثبت اطالعات بیماران بستری در بخش  ............از تاریخ............لغایت
ردیف

نام و نام خانوادگی

شماره

بیمار

پرونده

تشخیص اولیه

نکات مهم در درمان و معاینه بیمار

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
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............

پیگیری و

نام و امضا

تشخیص نهایی

استاد/دستیار

الگ بوک کارآموزان بخش عفونی
فرم شماره  :1جدول ثبت اطالعات بیماران بستری در بخش  ............از تاریخ............لغایت
ردیف

نام و نام خانوادگی

شماره

بیمار

پرونده

تشخیص اولیه

نکات مهم در درمان و معاینه بیمار

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

/16

............

پیگیری و

نام و امضا

تشخیص نهایی

استاد/دستیار

الگ بوک کارآموزان بخش عفونی
فر شماره  :2جدول ارزشیابی مهارت هاي بالینی در بخش عفونی – شستن دست و استفاده از وسایل محافظتی
شخصی()PPE
کیفیت انجام مهارت

نقش کارآموز

ردیف

عالی()4

مشاهده

مستقل

بانظارت

خوب()3

انجام

استاد /دستیار

متوسط()2

پرونده

تاریخ

ضعیف()1

شماره
بخش

انجام دهنده

نام وامضاء

تاریخ

1
2

فر شماره  :2جدول ارزشیابی مهارت هاي بالینی در بخش عفونی  -انجا و تفسیر تست توبرکولین
کیفیت انجام مهارت

نقش کارآموز

ردیف

1
2
3
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عالی()4

مشاهده

مستقل

بانظارت

خوب()3

انجام

استاد /دستیار

متوسط()2

پرونده

تاریخ

ضعیف()1

شماره
بخش

انجام دهنده

نام وامضاء

تاریخ

الگ بوک کارآموزان بخش عفونی
فر شماره  :2جدول ارزشیابی مهارت هاي بالینی در بخش عفونی – گرفتن نمونه خون براي کشت
کیفیت انجام مهارت

نقش کارآموز
شماره
ردیف

عالی()4

مشاهده
مستقل

خوب()3

انجام

استاد /دستیار
بانظارت

متوسط()2

پرونده

تاریخ

ضعیف()1

بخش

انجام دهنده

نام وامضاء

تاریخ

1
2
3

فر شماره  :2جدول ارزشیابی مهارت هاي بالینی در بخش عفونی – پونکسیون مایع نخاع بر روي مدل

ردیف

انجام

مشاهده
مستقل

بانظارت

1
2
3

/18

مسئول تیم
احیاء

عالی()4

پرونده

تاریخ

خوب()3

شماره
بخش

انجام دهنده

نام و امضاء

تاریخ

متوسط()2

نقش کارآموز

ضعیف()1

کیفیت انجام مهارت

الگ بوک کارآموزان بخش عفونی
فرم شماره  :3جدول ثبت مهارت های بالینی مشاهده ای در بخش عفونی
نام وامضاء

نام پروسیجر:

نام وامضاء

نام پروسیجر:

شماره پرونده

تاریخ

ردیف

ردیف

استاد /دستیار

نام بخش

استاد /دستیار

مشاهده

شممماره

تمماریخ

مام
نمم

پرونده

مشاهده

بخش

1
2
نام وامضاء

نام پروسیجر:

نام وامضاء

نام پروسیجر:

شماره پرونده

تاریخ

ردیف

ردیف

استاد /دستیار

نام بخش

استاد /دستیار

مشاهده

شممماره

تمماریخ

مام
نمم

پرونده

مشاهده

بخش

1
2
نام وامضاء

نام پروسیجر:

نام وامضاء

نام پروسیجر:

ردیف

شماره پرونده

تاریخ
مشاهده

ردیف

استاد /دستیار

نام بخش

استاد /دستیار

شممماره

تمماریخ

مام
نمم

پرونده

مشاهده

بخش

1
2
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الگ بوک کارآموزان بخش عفونی

عالی()4

 -4تاریخ و امااء پرونده

 -4تاریخ و امااء پرونده

 -5ثبت تشخیصی افتراقی

 -5ثبت تشخیصی افتراقی

 -6نوشتن Progress note

 -6نوشتن Progress note

 -7ثبت عالئم حیاتی بیمار

 -7ثبت عالئم حیاتی بیمار

 -8نوشتن خالصه پرونده

 -8نوشتن خالصه پرونده

جمع

جمع

عالی()4

خوب()3

ضعیآ()1

متوسط()2

- 1ثبت علت بستری

- 1ثبت علت بستری

 -2ثبت شر حال بیمار

 -2ثبت شر حال بیمار

 -3ثبت معاینات بیمار

 -3ثبت معاینات بیمار

 -4تاریخ و امااء پرونده

 -4تاریخ و امااء پرونده

 -5ثبت تشخیصی افتراقی

 -5ثبت تشخیصی افتراقی

 -6نوشتن Progress note

 -6نوشتن Progress note

 -7ثبت عالئم حیاتی بیمار

 -7ثبت عالئم حیاتی بیمار

 -8نوشتن خالصه پرونده

 -8نوشتن خالصه پرونده
جمع

جمع

تاریخ و امااء استاد مربوطه

تاریخ و امااء استاد مربوطه

/20

عالی()4

فعالیتها/کیفیت ارائه

خوب()3

تاریخ و اماای اتند مربوطه
متوسط()2

تاریخ و اماای اتند مربوطه
فعالیتها/کیفیت ارائه

عالی()4

خوب()3

 -3ثبت معاینات بیمار

 -3ثبت معاینات بیمار

خوب()3

ضعیآ()1

 -2ثبت شر حال بیمار

 -2ثبت شر حال بیمار

متوسط()2

متوسط()2

- 1ثبت علت بستری

- 1ثبت علت بستری

ضعیآ()1

فعالیت ها/کیفیت ارائه

فعالیت ها/کیفیت ارائه

ضعیآ()1

فرم شماره  :4جدول ارزشیابی

پرونده نویسی بیماران ( اخذ شرح حال ومعاینه فیزیکی ،سیر پیشرفت روزانه و)....

الگ بوک کارآموزان بخش عفونی

عالی()4

 -4تاریخ و امااء پرونده

 -4تاریخ و امااء پرونده

 -5ثبت تشخیصی افتراقی

 -5ثبت تشخیصی افتراقی

 -6نوشتن Progress note

 -6نوشتنProgressnote

 -7ثبت عالئم حیاتی بیمار

 -7ثبت عالئم حیاتی بیمار

 -8نوشتن خالصه پرونده

 -8نوشتن خالصه پرونده

جمع

جمع

عالی()4

خوب()3

ضعیآ()1

متوسط()2

- 1ثبت علت بستری

- 1ثبت علت بستری

 -2ثبت شر حال بیمار

 -2ثبت شر حال بیمار

 -3ثبت معاینات بیمار

 -3ثبت معاینات بیمار

 -4تاریخ و امااء پرونده

 -4تاریخ و امااء پرونده

 -5ثبت تشخیصی افتراقی

 -5ثبت تشخیصی افتراقی

 -6نوشتن Progress note

 -6نوشتتتتن
note
 -7ثبت عالئم حیاتی بیمار

 -8نوشتن خالصه پرونده

 -8نوشتن خالصه پرونده

 -7ثبت عالئم حیاتی بیمار

Progress

جمع
تاریخ و امااء استاد مربوطه

جمع
تاریخ و امااء استاد مربوطه
www.mubabol.ac.ir /21

عالی()4

فعالیت ها/کیفیت ارائه

خوب()3

تاریخ و امااء استاد مربوطه
متوسط()2

تاریخ و امااء استاد مربوطه
فعالیت ها/کیفیت ارائه

عالی()4

خوب()3

 -3ثبت معاینات بیمار

 -3ثبت معاینات بیمار

خوب()3

ضعیآ()1

 -2ثبت شر حال بیمار

 -2ثبت شر حال بیمار

متوسط()2

متوسط()2

- 1ثبت علت بستری

- 1ثبت علت بستری

ضعیآ()1

فعالیت ها/کیفیت ارائه

فعالیت ها/کیفیت ارائه

ضعیآ()1

فرم شماره  :4جدول ارزشیابی پرونده نویسی

بیماران ( اخذ شرح حال ومعاینه فیزیکی ،سیر پیشرفت روزانه و)....

الگ بوک کارآموزان بخش عفونی

ارائه خالصه

ارائه خالصه

نحوه ارائه شر حال بیمار

فعالیت ها/کیفیت ارائه
نحوه ارائه شر حال بیمار

تشخیص و تشخیص افتراقی

تشخیص و تشخیص افتراقی

اقدامات تشخیصی و درمانی

اقدامات تشخیصی و درمانی

ارائه خالصه

تاریخ ارائه

نحوه ارائه شر حال بیمار

تاریخ ارائه

عالی()4

خوب()3

متوسط()2

ضعیآ()1

مربوطه:

فعالیت ها/کیفیت ارائه

مهر و امااء دستیار ارشد کشی

فعالیت ها/کیفیت ارائه
نحوه ارائه شر حال بیمار

تشخیص و تشخیص افتراقی

تشخیص و تشخیص افتراقی

اقدامات تشخیصی و درمانی

اقدامات تشخیصی و درمانی

ارائه خالصه
مهر و امااء دستیار ارشد کشی

مربوطه:

عالی()4
خوب()3

مهر و امااء دستیار ارشد کشی

ارائه خالصه

ارائه خالصه

مهر و امااء دستیار ارشد کشی

مربوطه:

/22

مربوطه:

متوسط()2

تاریخ ارائه

تاریخ ارائه

عالی()4

خوب()3

متوسط()2

ضعیآ()1

مربوطه:

فعالیت ها/کیفیت ارائه

مهر و امااء دستیار ارشد کشی

مربوطه:

ضعیآ()1

تاریخ ارائه

تاریخ ارائه

عالی()4

خوب()3

متوسط()2

ضعیآ()1

اقدامات تشخیصی و درمانی

اقدامات تشخیصی و درمانی

عالی()4
خوب()3
متوسط()2

تشخیص و تشخیص افتراقی

تشخیص و تشخیص افتراقی

مهر و امااء دستیار ارشد کشی

عالی()4

نحوه ارائه شر حال بیمار

ضعیآ()1

نحوه ارائه شر حال بیمار

ضعیآ()1

فعالیت ها/کیفیت ارائه

فعالیت ها/کیفیت ارائه

خوب()3
متوسط()2

فرم شماره  :5جدول ارزیابی اطالعات مربوط به گزارش صبحگاهی* ()Morning Report

الگ بوک کارآموزان بخش عفونی
فرم شماره  :6جدول ارزشیابی فعالیت کارآموزان در اورژانس
ردیف

بلی

عنوان

1

حضور مداوم در بخش و اورژانس و راند تحویل کشیک

2

ثبت شرح حال بیماران و حضور در CPR

3

پیگیری روند درمانی بیمار
قابل قبول

4

نتیجه نهایی:

5

نام و امضاء دستیار مسئول کارآموزان :

خیر

غیرقابل قبول

بخش

بخش

عالی()4

خوب()3

متوسط()2

ارائه شر حال و تشخیص افتراقی
بیان سیر بیماری

بیان سیر بیماری

جمع

جمع
تاریخ و امااء استاد مربوطه:

تاریخ و امااء استاد مربوطه:
نحوه معرفی بیماران بستری

نحوه معرفی بیماران بستری

ارائه شر حال و تشخیص افتراقی

ارائه شر حال و تشخیص افتراقی

بیان سیر بیماری

بیان سیر بیماری

جمع

جمع
تاریخ و امااء استاد مربوطه:

تاریخ و امااء استاد مربوطه:
نحوه معرفی بیماران بستری

نحوه معرفی بیماران بستری

ارائه شر حال و تشخیص افتراقی

ارائه شر حال و تشخیص افتراقی

بیان سیر بیماری

بیان سیر بیماری

جمع

جمع

تاریخ و امااء استاد مربوطه:

تاریخ و امااء استاد مربوطه:
*توسط استاد برگزار کننده راند آموزشی و در همان روز پر شود
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عالی()4

ضعیآ()1

نحوه معرفی بیماران بستری

نحوه معرفی بیماران بستری
ارائه شر حال و تشخیص افتراقی

خوب()3

فعالیت ها/کیفیت ارائه

فعالیت ها/کیفیت ارائه

متوسط()2
ضعیآ()1

فرم شماره  :7جدول ارزشیابی معرفی بیمار در راند بخش*

الگ بوک کارآموزان بخش عفونی
فرم شماره :8جدول ثبت اطالعات مربوط به فعالیت درمانگاه  ............از تاریخ............لغایت
ردیف

زمان

نام و نام خانوادگی

حضور

بیمار

سن

داروهای تجویز شده

تشخیص اولیه

کارآموز

آزمایشات و

نام و امضاء

روش های

استاد/دستیار

تشخیصی

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

/24

............

الگ بوک کارآموزان بخش عفونی
فرم شماره :8جدول ثبت اطالعات مربوط به فعالیت درمانگاه  ............از تاریخ............لغایت
ردیف

زمان

نام و نام خانوادگی

حضور

بیمار

سن

تشخیص اولیه

داروهای تجویز شده

کارآموز

آزمایشات و
روش های

استاد/دستیار

تشخیصی

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
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............

نام و امضاء

الگ بوک کارآموزان بخش عفونی

بخش

عالی()4

خوب()3

متوسط()2

زمان حاور فراگیر

زمان حاور فراگیر

مجموع

مجموع

تاریخ و امااء استاد یا دستیار مربوطه

عالی()4

ضعیآ()1

بررسی سیر و سابقه بیماری

بررسی سیر و سابقه بیماری

تاریخ و امااء استاد یا دستیار مربوطه

گرفتن شر حال و انجام معاینه

گتترفتن شتتر حتتال و انجتتام
معاینه

بررسی سیر و سابقه بیماری

بررسی سیر و سابقه بیماری

زمان حاور فراگیر

زمان حاور فراگیر

مجموع

مجموع
تاریخ و امااء استاد یا دستیار مربوطه

تاریخ و امااء استاد یا دستیار مربوطه
گرفتن شر حال و انجام معاینه

گتترفتن شتتر حتتال و انجتتام
معاینه

بررسی سیر و سابقه بیماری

بررسی سیر و سابقه بیماری

زمان حاور فراگیر

زمان حاور فراگیر

مجموع

مجموع
تاریخ و امااء استاد یا دستیار مربوطه

تاریخ و امااء استاد یا دستیار مربوطه
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خوب()3

بخش

گرفتن شر حال و انجام معاینه

گتترفتن شتتر حتتال و انجتتام
معاینه

متوسط()2

فعالیت ها/کیفیت ارائه

فعالیت ها/کیفیت ارائه

ضعیآ()1

فرم شماره:9جدول ارزشیابی فعالیت در درمانگاه عفونی

الگ بوک کارآموزان بخش عفونی

شماره

فرم شماره :11جدول ثبت اطالعات مربوط به پیگیری )(Follow upبیمار
نام ونام خانوادگی

شماره

علت

بیمار

پرونده

ارجاع

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
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نتیجه

fallow

up

امضاء دستیار
ارشد

الگ بوک کارآموزان بخش عفونی

موضوع:
-1محتوا و نحوه ارائه مطلب
 -2استفاده از منابع مختلآ
 -3ارایه مطالب (مقاالت) جدید

2

تاریخ:

3

تاریخ:

4

تاریخ:

موضوع:
-1محتوا و نحوه ارائه مطلب
 -2استفاده از منابع مختلآ
 -3ارایه مطالب (مقاالت) جدید
موضوع:
-1محتوا و نحوه ارائه مطلب
 -2استفاده از منابع مختلآ
 -3ارایه مطالب (مقاالت) جدید
موضوع:
-1محتوا و نحوه ارائه مطلب
 -2استفاده از منابع مختلآ
 -3ارایه مطالب (مقاالت) جدید
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خوب()3

عالی()4

1

تاریخ:

متوسط()2

ردیآ

ضعیآ()1

فرم شماره  :12جدول ارزشیابی ارائه کنفرانس در بخش عفونی
مهر و اماای
استاد یا دستیار
مربوطه

الگ بوک کارآموزان بخش عفونی
فرم شماره  :13جدول ارزشیابی کارآموز توسط دستیار در بخش عفونی
نام و نام خانوادگی دانشجو.....................:
دستیار محترم
با سالم
کارآموزان بیمارستان موظفند که در شروع هر بخش ،خود را به دستیار معرفی نمایند .لطفا در پایان بخش با
*

توجه به معیارهای زیر ،کارآموز مربوطه را ارزیابی نمایید.
ردیف

موضوع

1

رعایت شئونات و اخالق حرفه ای (رفتار با بیماران وهمکاران ،پوشیدن روپوش و نصب اتیکت)

2

حاور فعال و به موقع در گزارش صبحگاهی

3

حاور فعال و به موقع در راند آموزشی روزانه بخش

4

حاور فعال و به موقع دردرمانگاه

5

حاور فعال و به موقع در اورژانس

6

کیفیت پرونده نویسی بیمار در بخش و اورژانس

7

شرکت فعال در کنفرانس های علمی ،گراند راند و ....

8

کسب مهارت های عملی بالینی در بخش و اورژانس

 100امتیاز 

 75امتیاز 

 50امتیاز 

 25امتیاز

* جهت بررسی الگ بوک توسط گروه آموزشی و اعالم نمره دانشجو ،کسب حداقل  75امتیاز

از این فرم الزامی است.

نام و نام خانوادگی
مهر و امضای دستیار ارشد
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الگ بوک کارآموزان بخش عفونی

بخش

عالی()4

خوب()3

متوسط()2

توان جلب اعتماد بیماران

توان جلب اعتماد بیماران

استفاده از عکس العمل غیرکالمی

استفاده از عکس العمل غیرکالمی

قابل فهم بودن کلمات

عالی()4

ضعیآ()1

برقراری ارتباط موثر با همکاران

خوب()3

بخش

برقراری ارتباط موثر با بیماران

برقراری ارتباط موثر با بیماران
برقراری ارتباط موثر با همکاران

قابل فهم بودن کلمات

جمع
تاریخ و امااء استاد یا دستیار مربوطه

تاریخ و امااء استاد یا دستیار مربوطه
برقراری ارتباط موثر با بیماران

برقراری ارتباط موثر با بیماران

برقراری ارتباط موثر با همکاران

برقراری ارتباط موثر با همکاران
توان جلب اعتماد بیماران

توان جلب اعتماد بیماران

استفاده از عکس العمل غیرکالمی

استفاده از عکس العمل غیرکالمی

قابل فهم بودن کلمات

قابل فهم بودن کلمات
جمع

تاریخ و امااء استاد یا دستیار مربوطه

تاریخ و امااء استاد یا دستیار مربوطه
برقراری ارتباط موثر با بیماران

برقراری ارتباط موثر با بیماران

برقراری ارتباط موثر با همکاران

برقراری ارتباط موثر با همکاران
توان جلب اعتماد بیماران

توان جلب اعتماد بیماران

استفاده از عکس العمل غیرکالمی

استفاده از عکس العمل غیرکالمی

قابل فهم بودن کلمات

قابل فهم بودن کلمات

جمع

جمع

تاریخ و امااء استاد یا دستیار مربوطه

تاریخ و امااء استاد یا دستیار مربوطه

نام و نام خانوادگی
جمع نهایی:

امضای مسئول دوره کارآموزی
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متوسط()2

فعالیت ها/کیفیت ارائه

فعالیت ها/کیفیت ارائه

ضعیآ()1

فرم شماره  :14جدول ارزشیابی مهارت های ارتباطی

الگ بوک کارآموزان بخش عفونی
پرسشنامه ارزشیابی رفتار حرفه ای کارآموزان گروه آموزشی

ردیف

نام و نام خانوادگی دانشجو :

گروه آموزشی:

گویه ها

1

با بیماران محترمانه برخورد می کند.

2

با اساتید و سایر فراگیران محترمانه برخورد می کند.

3

حریم خصوصی بیماران را رعایت می کند.

4

اسرار بیماران را حفظ می کند.

5

اطالعات الزم در مورد بیماری را با زبان قابل فهم و با حوصله به بیمار ارائه می کند

6

وظایف محوله را به درستی انجام می دهد.

7

در صورت نیاز ،به فراگیران دیگر کمک می کند.

8

خطاهای خود را می پذیرد.

9

در نگهداری تجهیزات پزشکی دقت و توجه کافی دارد

10

با پرسش از اساتید سعی می کند کمبودهای دانشی و مهارتی خود را برطرف سازد.

ضعیف

متوسط

خوب

بسیار خوب

عالی

()1

() 2

()3

() 4

()5

 11در مواجهه با بیماران عدالت را بدون توجه به نژاد ،مذهب و....رعایت می کند
12

از وسایل و امکانات سیستم سالمت به درستی استفاده می کند.

 13در تمام امور به شرافت ،درستکاری و حفظ شئونات پزشکی پای بند میباشد.
14

منافع بیمار را بر منافع خود ترجیح می دهد.

15

به موقع در بخش حاضر می شود.

16

از جمالت تحقیر آمیز استفاده نمی کند.

17

پوشش و ظاهر متناسب با محیط درمان و مراقبت دارد.
کسب حداقل  70درصد نمره ( 60از  )85جهت گذراندن دوره الزامی است.
نام و نام خانوادگی ارزیابی کننده/مهر و امضا
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امضای ارزیابی شونده

الگ بوک کارآموزان بخش عفونی
فرم ارزیابی آزمون کوتاه مدت عملکرد بالینی ( /)Mini-CEXدوره آموزشی عفونی
مشکل بالینی مورد ارزیابی:
نام و نام خانوادگی کارآموز:

ردیف

درمانگاه اورژانس

محیط :بخش

تاریخ ارزیابی:
بیمار :جدید

موضوع

1

گرفتن تاریخچه بیمار

2

مهارت های معاینه بالینی

3

قااوت بالینی

4

مهارت های مشاوره

5

مهارت ارتباطی ،اخالق حرفه ای و توجه
به بیمار

6

توانمندی های بالینی کلی

7

جمع نهایی

پیگیری

شماره پرونده:

پائین تر از

حد

در حد

باالتر از حد

بدون

حد انتظار

مرزی

انتظار

انتظار

نظر*

1-3

3-5

5-7

7-9

صفر

*بدون نمره :لطفا این مورد را در صورتی عالمت بزنید که مهارت مورد نظر مشاهده نشده است و در نتیجه قادر به نمرده دهی نیستید.

پیچیدگی مشکل بالینی (با توجه به سنوات تحصیلی فراگیر) کم 

متوسط 

زیاد 

لطفا نقاط قوت و نقاط ضعف فراگیر و یا هرگونه پیشنهاد برای بهبود عملکرد وی را ثبت کنید.

نام و نام خانوادگی آزمونگر

نام و نام خانوادگی آزمون شونده

مهر و امضا

مهر و امضا
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الگ بوک کارآموزان بخش عفونی
فرم ارزیابی مهارت علمی فراگیر از طریق مشاهده مستقیم ( ،)DOPSدوره آموزشی عفونی
نام و نام خانوادگی کارآموز:

شماره پرونده بیمار:

محیط :بخش

پروسیجر مورد ارزیابی :

درمانگاه

ردیآ

پائین تر از
حد انتظار

حد مرزی

1-3

1

کسب رضایت آگاهانه

2

اطالع از اندیکاسیون ها و آناتومی

3

مرحله آمادگی قبل از پروسیجر

4

رعایت شرایط استریل

5

استفاده از آرام بخش و بی حسی

6

توانایی تکنیکی

7

در خواست کم

8

اقدامات پس از پروسیجر

9

مهارت راتباطی و رفتار حرفه ای

10

تاریخ ارزیابی:

3-5

اورژانس
در حد

باالتر از حد

انتظار

انتظار

5-7

7-9

بدون نظر*

در صورت نیاز

مهارت کلی در انجام پروسیجر

*بدون نمره :لطفا این مورد را در صورتی عالمت بزنید که مهارت مورد نظر مشاهده نشده است و در نتیجه قادر به نمرده دهی نیستید.
درجه سختی پروسیجر (با توجه به سنوات تحصیلی فراگیر) کم 

متوسط 

زیاد

لطفا نقاط قوت و نقاط ضعف فراگیر و یا هرگونه پیشنهاد برای بهبود عملکرد وی را ثبت کنید.

نام و نام خانوادگی آزمونگر

نام و نام خانوادگی آزمون شونده

مهر و امضا

مهر و امضا
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صفر

الگ بوک کارآموزان بخش عفونی

ارزشیابی نهایی کارآموزان عفونی
تام و نام خانوادگی کارآموز:

*نمره کارآموز شامل موارد زیر می باشد:
ردیف

سقف نمره

موضوع

نمره کسب
شده

1

نمره Log Book

2

2

آزمون شفاهی در انتهای دوره

3

3

نمره چ

لیست Mini-CEX

2

4

نمره چ

لیست DOPS

1

لیست ارزیابی اخالق حرفه ای

5

چ

6

نمره آزمون  OSCEپایان دوره

10

7

نمره نهایی

20

2

امضا مسئول دوره

امضا مدیر گروه
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