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دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی بابل

Log Book
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کارورزان بخش چشم و ENT

تهیه کنندگان:

دکتر سید غالمعلی جورسرایی (رئیس دانشکده پزشکی) ،دکتر رقیه اکبری (معاون آموزشی بالینی و
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(کارشناس آموزش گروه بخش چشم و  ،)ENTدکترسید صدیقه سلیمانیان(مسئول آموزش مرکز آیت
اهلل روحانی)،
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نام و نام خانوادگی:

شماره دانشجویی:

تاریخ شروع دوره:

تاریخ اتمام دوره:

محل الصاق عکس

اساتید گروه چشم و ENT
دکتر سید احمد رسولی نژاد ،دکتر نیما میرزایی راد ،دکتر غالمعباس روستایی (متخصصین چشم)

دکتر کیوان کیاکجوری ،دکتر علی توسلی ،دکتر صبا توسلی (متخصصین گوش و حلق و بینی )

شناسنامه درس /عنوان دوره :کارورزی چشم و ENT
مسئولین دوره  :دکتررسولی نژاد – دکتر کیاکجوری

تعداد واحد 3 :واحد
گروه هدف :کارورزان دوره چشم و ENT

مکان برگزاری :گروه آموزشی چشم و  ENTدر درمانگاه  ،بخش  ،اورژانس و اتاق عمل سرپایی فعال می باشد
آدرس الکترونیکی گروهOENT.ROHANI@GMAIL.COM :
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مقدمه:

این دفترچه جهت ثبت فعالیت های مستمر شما در طول دوره یک ماهه کارورزی چشم و
 ENTاست .در طول این دوره ،در زمینههای مختلف آموزشی و مهارت های بالینی تجربیات
گوناگون را کسب خواهید نمود و مهارت های جدیدی را بصورت مستقل و یا تحت نظارت
اساتید ،آموزش می یابید .دفترچه یادداشت های روزانه ) (Log Bookکه در اختیار شما قرار
می گیرد ،در واقع ابزاری است برای تجارب بالینی که نقشی اساسی در آموزش شما دارد.
تجزیه و تحلیل این اطالعات توسط اساتید ،راهنمای ارزنده ای برای پی بردن به کاستی ها
آموزشی و رفع نواقص آن از طرف شما خواهد بود.
الزم بههه رکههر اسههت ،در شههروه هههر دوره ،مجموعههه حاضههر در طههی یههک جلسههه تههوجیهی در
اختیار هر کارورز قرار مهی گیهرد .لهاا ضهرورت دارد تها ههر کهارورز در طهی فعالیهت خهود در
بخههش ،ایههن مجموعههه را بطههور دائههم همههراه خههود داشههته باشههد و در پایههان دوره آن را بههه
آموزش گروه تحویل دهد.
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اهداف کتابچه:

این کتابچه با اهداف زیر تهیه شده است:





آشنایی با قوانین آموزشی و ثبت دقیق تجارب بالینی ،آموزشی و عملی در بخش
کمک به ارزیابی میزان اثر بخشی آموزشهای بالینی توسط اعضای هیات علمی گروه چشهم
و ENT
پی بردن به نقاط قوت و ضعف آموزش دانشجویان
دسترسی به اطالعات مورد نیاز به منظور بررسی تجاربی کهه دانشهجویان در طهی دوره یهک
ماهه کارورزی خود بدست میآوردند.

روش کار و مقررات مربوط به تکمیل :Log Book








در شروه هر دوره آموزشی ،این مجموعه در طی یک جلسه توجیهی توسط مسئول کارورزان
در اختیار شما قرار می گیرد.
تکمیل  Log Bookباید از ابتدای دوره کارورزی آغاز گردد .برای کاهش موارد خطا درثبهت
اطالعات توصیه میشود تا دفترچه الگ بوک (گزارش روزانهه) را همیشهه بهه همهراه داشهته
باشید.
کارورز باید اقدامات عملی و فعالیت های آموزشی خود را بر اساس الگ بوک روزانهه ،ثبهت و
به امضاء استاد مربوطه در جداول مندرج در  Log Bookبرساند..
گروه آموزشی میتواند در هر زمان که تشخیص دهد  Log Bookرا بررسی نماید.
نگهداری این دفترچه تا پایان بخش مربوطه الزامی است و کارورز موظف اسهت Log Book

خود را در پایان دوره برای محاسبه نمره نهایی به کارشناس آموزش گروه تحویل دهد.
چنانچه کارورز دفترچه خود را ارائه ن دهد ،امتیاز مربوطه را کسب نخواهد کرد و حق اعتراض
از وی سلب خواهد شد.
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برنامه و مقررات کلی بخش چشم وENT

هر کارورز باید :
















ساعت  8:00صبح الی  2بعدازظهر در بخش مربوطه حضور فیزیکی داشته (به جز در روزهای
کشیک که می توانند با نظر اساتید مربوطه ،ساعت  13جهت حضور در کشیک بخش را ترک
نمایند) و در تمام کالسهای آموزشی ،طبق برنامه آموزشی بیمارستان شرکت نماید.
کارورز در تمام این ساعات (ویزیتها ،درمانگاهها و  ).....زیر نظر استاد مربوطه عمل نماید.
کارورز موظف است در اولین ساعات هر روز کاری ،بیماران را ویزیت کرده و درصورت نیاز به
بستری شدن بیمار ،در روز اول شرح حال کامل آن را بنویسد ،معاینه فیزیکهی ثبهت نمایهد،
تشخیصهای افتراقی رکر کند و در روزهای آتی ،سیر و پیشرفت بیماری و نتایج پهاراکلینیکی
در خواست شده را ثبت نماید.
ساعات کشیک کارورز در روزهای غیر تعطیهل از سهاعت  13:30الهی  7صهبح روز بعهد و در
روزهای تعطیل از ساعت  7صبح الی  7صبح روز آینده می باشد
هر کارروز  10کشیک در ماه خواهد داشت( .تعداد کارورز و نیاز بخش تعیین کننده است).
کارورز موظف است در تمام ساعات کشیک در بیمارستان حضور داشته و کلیه فعالیهت ههای
ایشان با نظارت استاد مربوطه صورت پایرد.
در صورت غیبت و ترک کشیک توسط کارورز بر اسهاس آئهین نامهه آموزشهی دوره پزشهکی
عمومی اقدام می شود.
کارورز باید بر اساس برنامه گروه مربوطه و آموزش مرکز ،در درمانگاه حضور یابد.
کارورز موظف است در بخش و اورژانس از بیماران شهرح حهال گرفتهه و بیمهار را معاینهه و
اقدامات الزم را انجام دهد .همچنین پیگیهری جهواب آزمایشهها ،مشهاوره هها ،نتهایج درمهان
بیماران با هماهنگی استاد مربوطه صورت پایرد.
حضور کارورز به همراه بیمار در صورت انتقال وی به بخهش دیگهر جههت انجهام مشهاوره یها
اقدامات پاراکلینیکی الزامی است.
کارورز باید پس از ترخیص بیمار ،خالصه پرونده آنهها را تکمیهل و بیمهار را از طهرز مصهرف
داروی مورد نیاز و زمان ویزیت بعدی و مسائل دیگر ،آگاه نماید0
کارورزان درمانگاه باید قبل از استاد در درمانگاه حضور یافته و اقدام به ویزیت و اخا شرح
حال و تشکیل پرونده جهت بیماران مراجعه کننده نمایند.
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کارورز موظف است ویزیت و معاینه بیماران سرپایی در درمانگاه و اورژانس و نوشتن نسخه ی
آنها را زیر نظر استاد را انجام دهد.
حضور و غیاب کارورزان توسط اساتید ،مسئول آموزش ،انجام شده و غیبت در برنامه های
آموزشی ،باعث کسر نمره نهایی در پایان دوره شده و به منزله غیبت برای تمام ساعات آن
روز تلقی می گردد.
تغییر برنامه کشیک با اطاله به آموزش گروه و اعالم کتبی و تایید نهایی استاد مسئول دوره
کارورزی ،حداکثر تا  24ساعت قبل از شروه کشیک امکان پایر است.
پوشیدن روپوش سفید در بخش و نصب اتیکت اسم و عنوان مقطع آموزشی الزامی است.
انضباط ،سلوک و رعایت اخالق حرفه ای از اهم قوانین بخش می باشد.
تعویض کشیک نباید منجر به کشیک  48ساعت شود.
کشیک بخش چشم و  ENTبصورت مشترک می باشد .
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اهداف کلی آموزش کارورز در بخش چشم وENT

 -1مطالب آموزش داده شده در دوره کارورزی را تقویت نموده و در بالین بیمار بکار برد.
 -2با قواعد نسخه نویسی و داروهای رایج در بیماریهای چشم و  ENTآشنا شود.
 -3مهارت های عملی با تاکید بر اقدامات درمانی و اورژانسی را کسب نماید.
 -4با نحوه ارائه کنفرانس ،کالس آموزشی ،ژورنال کالب و درمانگاه آشنا شود.
 -5با اقدامات تشخیصی و درمانی در بیماریهای چشم و  ENTآشنا شده و اقدامات اولیه ای که
پزشک عمومی باید انجام دهد و همچنین موارد ارجاعی توسط پزشک عمومی به متخصص چشم و
 ، ENTآشنا شود( .برنامه پزشک خانواده)
اهداف ویژه آموزش کارورزان در درمانگاه چشم و :ENT
 .1از بیماران شرح حال گرفته و به استاد معرفی نمایند.
 .2معاینه گوش و حلق و بینی بیماران تحت نظر استاد مربوطه انجام شود
 .3تشخیص مناسب برای بیماران گااشته و با نظر استاد مربوطه داروهای الزم را نسخه نمایند.
 .4دستورات الزم به بیماران جهت مراقبت و مصرف داروها داده شود.
 .5آزمایشات و پاراکلینیک را با نظر استاد نوشته و تفسیر نماید .
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ارزشیابی نهایی کارورزان چشم و  ENTشامل :
 -1نمره  Log Bookشامل  2( :نمره)
 انجام مهارت های بالینی پرونده نویسی (گزارش روزانه ،خالصه پرونده نویسی ،ثبت به موقع عالئم حیاتی) فعالیت کارورز در اورژانس فعالیت درمانگاهی ارائه کنفرانس ارزیابی کارورز توسط استاد مهارت ارتباطی رفتار حرفه ای کارورزان -2آزمون شفاهی در انتهای دوره (16نمره)
 -3چک لیست ارزیابی اخالق حرفه ای (2نمره)

منابع اصلی درس چشم و :ENT


کتاب چشم پزشکی عمومی تالیف دکترمحمد علی جوادی – دکتر سپهر فیضی



کتههاب بیماریهههای گههوش و حلههق و بینههی تههالیف آندروسههوئیفت-ترجمههه دکتههر پههدرام برقعههی
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برنامه کلی کارورزان چشم و ENT
ایام هفته/
ساعت

گروه ENT

گروه جشم
8-11

12-14

11-12

شنبه

*درمانگاه دکتر رسولی نژاد

*کالس آموزشی دکتررسولی نژاد

*کالس آموزشی دکتر علی توسلی
()8-10

*کالس آموزشی دکتر گیالنی فر
()10-12

*پیگیری انجام اقدامات درخواست شده پزشک برای بیماران
*نوشتن خالصه پرونده

یکشنبه

*درمانگاه دکتر میرزایی راد

* کالس آموزشی دکتررسولی نژاد

*درمانگاه دکتر صباتوسلی

*کالس آموزشی دکترصبا توسلی
()10-12

*پیگیری انجام اقدامات درخواست شده پزشک برای بیماران
*نوشتن خالصه پرونده

دوشنبه

*درمانگاه دکتر سلیمانی
*درمانگاه دکتر روستایی

* کالس آموزشی دکترسلیمانی
* کالس آموزشی دکترمالزاده

سه شنبه

* درمانگاه دکتر میکانیکی * ژورنال کالب وکنفرانس آموزشی دانشجویان
* کالس آموزشی دکترمیکانیکی
* درمانگاه دکتر هدایتی

()8-9:30
*درمانگاه دکتر گیالنی فر
()12-13:30

چهارشنبه

*درمانگاه دکتر مالزاده

پنجشنبه

* کالس آموزشی دکتر
میرزایی راد

* کالس آموزشی دکترروستایی

*کالس آموزشی دکتر کیاکجوری()8:30-12

*کالس آموزشی دکتر علی توسلی
()8-9:30

*درمانگاه دکتر علی توسلی
()9:30-12:30

*درمانگاه و راند درمانگاهی دکتر کیاکجوری ()8-12

*کالس آموزشی دکتر روحانی
()8-9
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*درمانگاه دکتر روحانی
()9-11

*پیگیری انجام اقدامات درخواست شده پزشک برای بیماران
*نوشتن خالصه پرونده
*پیگیری انجام اقدامات درخواست شده پزشک برای بیماران
*نوشتن خالصه پرونده
*پیگیری انجام اقدامات درخواست شده پزشک برای بیماران
*نوشتن خالصه پرونده
*پیگیری انجام اقدامات درخواست شده پزشک برای بیماران
*نوشتن خالصه پرونده

الگ بوک کارورزان بخش چشم و ENT

*توانمندي هاي عملی کارورزان که باید در بخش چشم و  ENTکسب نموده و قادر بهه
انجام آن بطور مستقل باشند .گزارش آن در فرم شماره  2ثبت گردد:


نحوه گرفتن شرح حال و انجام معاینات فیزیکی الزم در بیماران چشم و ENT



توانایی تشخیص بهالینی بیماریههای چشهم و  ENTماننهد :استرابیسهم ،کاتاراکت،گلوکوم،خطاههای
انکسهههاری و اپتیک،بیماریههههای پلهههک و مجهههاری اشهههکی،بیماریهای ملتحمهههه و اسهههکلرا،بیماریهای
قرنیه،بیماریهای یووه ،بیماریهای رتین و ویتره،بیماریهای اربیهت،اختالالت نوروافتالمولوژیک،بیماریههای
گوش داخلی ،میانی و خارجی  ،ترومای استخوان گیجگاهی،اپیستاکسی،رینوسینوزیت ،تومورهای بینی
و سینوس ههای پارانهازال ،بیماریههای عفهونی و التههابی حفهره دهان،تومورهها و کیسهت ههای حفهره
دهانی،بیماریهای نازوفارنکس ،کیست ها و تورمورهای غدد بزاقی و...



آشنایی با اصول مقدماتی درمان بیماریهای شایع چشم و  ENTو اورژانس های آن

*توانمندیهاي عملی که شما باید درطی دوره کارورزي بخش چشم و  ENTمشاهده
نموده و گزارش آن را در فرم شماره  3ثبت نمایید:


تکنیک انجام افتالموسکوپی و معاینه با پن الیت



انجام اتوسکوپی صحیح و انجام معاینات سر و گردن



انجام معاینات بینی و سینوس

www.mubabol.ac.ir/

الگ بوک کارورزان بخش چشم و ENT

فرم شماره  .1جدول ثبت اطالعات بیماران بستري 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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............

پیگیري و

نام و امضاء

تشخیص نهایی

استاد

الگ بوک کارورزان بخش چشم و ENT

فرم شماره  .1جدول ثبت اطالعات بیماران بستري 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

www.mubabol.ac.ir/11

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

پیگیري و

نام و امضاء

تشخیص نهایی

استاد

الگ بوک کارورزان بخش چشم و ENT

فرم شماره  .1جدول ثبت اطالعات بیماران بستري 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

www.mubabol.ac.ir/12

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

پیگیري و

نام و امضاء

تشخیص نهایی

استاد

الگ بوک کارورزان بخش چشم و ENT

فرم شماره  :2جدول ارزشیابی مهارت هاي بالینی در بخش چشم

گرفتن شرح حال و دید از بیماران
کیفیت انجام مهارت

نقش کارورز
ردیف

عالی()4

خوب()3

متوسط()2

پرونده

مشاهده
مستقل

بانظارت

ضعیف()1

شماره
بخش

تاریخ
انجام

انجام دهنده

نام وامضاء
استاد

تاریخ

1
2

فرم شماره  :2جدول ارزشیابی مهارت هاي بالینی در بخش ENT

انجام معاینات بینی و سینوس
کیفیت انجام مهارت

نقش کارورز

2
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عالی()4

خوب()3

ردیف
1

متوسط()2

پرونده

مشاهده
مستقل

بانظارت

ضعیف()1

شماره
بخش

تاریخ
انجام

انجام دهنده

نام وامضاء
استاد/

تاریخ

الگ بوک کارورزان بخش چشم و ENT

فرم شماره  :2جدول ارزشیابی مهارت هاي بالینی در بخش ENT

انجام اتوسکوپی
کیفیت انجام مهارت

نقش کارورز

2
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عالی()4

خوب()3

ردیف
1

متوسط()2

پرونده

مشاهده
مستقل

بانظارت

ضعیف()1

شماره
بخش

تاریخ
انجام

انجام دهنده

نام وامضاء
استاد/

تاریخ

الگ بوک کارورزان بخش چشم و ENT
فرم شماره  :3جدول ثبت مهارت هاي بالینی مشاهده اي در بخش و اتاق عمل چشم و ENT
نام وامضاءاستاد

شماره پرونده

تاریخ

نام بخش

نام پروسیجر:

ردیف

ردیف

نام پروسیجر:

مشاهده

نام وامضاءاستاد

شممماره

تممماریخ

نممممام

پرونده

مشاهده

بخش

1
2

ردیف

پروسیجر:

شماره پرونده

تاریخ

نام بخش

نام پروسیجر:

ردیف

نام

نام وامضاءاستاد

مشاهده

نام وامضاءاستاد

شممماره

تممماریخ

نممممام

پرونده

مشاهده

بخش

1
2
نام وامضاءاستاد

شماره پرونده

تاریخ

نام بخش

نام پروسیجر:

ردیف

ردیف

نام پروسیجر:

مشاهده

نام وامضاءاستاد

شممماره

تممماریخ

نممممام

پرونده

مشاهده

بخش

1

نام پروسیجر:
شماره پرونده

ردیف

ردیف

2

تاریخ
مشاهده

نام بخش

نام وامضاءاستاد

نام وامضاءاستاد

نام پروسیجر:

شممماره

تممماریخ

نممممام

پرونده

مشاهده

بخش

1
2
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الگ بوک کارورزان بخش چشم و ENT

عالی()4

 -4تاریخ و امضاء پرونده

 -4تاریخ و امضاء 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

متوسط()2

ضعیف()1

- 1ثبت علت بستری

- 1ثبت علت بستری

 -2ثبت شرح حال بیمار

 -2ثبت شرح حال بیمار

 -3ثبت معاینات بیمار

 -3ثبت معاینات بیمار

 -4تاریخ و امضاء پرونده

 -4تاریخ و امضاء 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
تاریخ و امضاء استاد مربوطه

جمع
تاریخ و امضاء استاد مربوطه

www.mubabol.ac.ir/16

عالی()4

فعالیتها/کیفیت ارائه

خوب()3

تاریخ و امضای استاد مربوطه
متوسط()2

تاریخ و امضای استاد مربوطه
فعالیتها/کیفیت ارائه

عالی()4

خوب()3

 -3ثبت معاینات بیمار

 -3ثبت معاینات بیمار

خوب()3

متوسط()2

 -2ثبت شرح حال بیمار

 -2ثبت شرح حال بیمار

متوسط()2

ضعیف()1

- 1ثبت علت بستری

- 1ثبت علت بستری

ضعیف()1

فعالیت ها/کیفیت ارائه

فعالیت ها/کیفیت ارائه

ضعیف()1

فرم شماره  :4جدول ارزشیابی پرونده نویسی( اخذ شرح حال ومعاینه فیزیکی ،سیر پیشرفت روزانه و)....

الگ بوک کارورزان بخش چشم و ENT

فرم شماره .5جدول ثبت اطالعات بیماران بستري در اورژانس  ............از تاریخ............لغایت
ردیف

نام و نام خانوادگی

شماره

بیمار

پرونده

تشخیص اولیه

نکات مهم در درمان و معاینه بیمار

پیگیري و
تشخیص نهایی

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

www.mubabol.ac.ir/17

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

نام و امضا استاد

الگ بوک کارورزان بخش چشم و ENT

فرم شماره .5جدول ثبت اطالعات بیماران بستري در اورژانس  ............از تاریخ............لغایت
ردیف

نام و نام خانوادگی

شماره

بیمار

پرونده

تشخیص اولیه

نکات مهم در درمان و معاینه بیمار

پیگیري و
تشخیص نهایی

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

نام و امضا استاد

الگ بوک کارورزان بخش چشم و ENT

فرم شماره .6جدول ثبت اطالعات مربوط به فعالیت درمانگاه
ردیف

زمان

نام و نام خانوادگی

حضور

بیمار

سن

تشخیص اولیه

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

داروهاي تجویز شده

آزمایشات و
روش هاي
تشخیصی

کارورز

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
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نام و امضاء استاد

الگ بوک کارورزان بخش چشم و ENT

فرم شماره .6جدول ثبت اطالعات مربوط به فعالیت درمانگاه
ردیف

زمان

نام و نام خانوادگی

حضور

بیمار

سن

تشخیص اولیه

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

داروهاي تجویز شده

آزمایشات و
روش هاي
تشخیصی

کارورز

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
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نام و امضاء استاد

الگ بوک کارورزان بخش چشم و ENT

فرم شماره  :7جدول ارزشیابی فعالیت کارورزان در اورژانس وکشیکها
ردیف

بلی

عنوان

1

حضور مداوم در بخش و اورژانس و 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 استاد مسئول کارورزان :

خیر

غیرقابل قبول

عالی()4

خوب()3

متوسط()2

زمان حضور فراگیر

زمان حضور فراگیر

مجموه

مجموه

تاریخ و امضاء استاد مربوطه

تاریخ و امضاء استاد مربوطه

www.mubabol.ac.ir/21

عالی()4

ضعیف()1

بررسی سیر و سابقه بیماری

بررسی سیر و سابقه بیماری

خوب()3

بخش

گرفتن شرح حال و انجام معاینه

گههرفتن شههرح حههال و انجههام
معاینه

متوسط()2

فعالیت ها/کیفیت ارائه

فعالیت ها/کیفیت ارائه

ضعیف()1

فرم شماره:8جدول ارزشیابی فعالیت در درمانگاه چشمENT/

الگ بوک کارورزان بخش چشم و ENT

فرم شماره .9ثبت اطالعات مربوط به کشیک شبانه

شماره

تاریخ کشیک

شماره پرونده

نام و نام خانوادگی بیمار

سن

تشخیص اولیه

1

2

3

4

5

www.mubabol.ac.ir/22

بخش بستری

امضاء استاد

الگ بوک کارورزان بخش چشم و ENT

فرم شماره .9ثبت اطالعات مربوط به کشیک شبانه

شماره

تاریخ کشیک

شماره پرونده

نام و نام خانوادگی بیمار

سن

تشخیص اولیه

1

2

3

4

5
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بخش بستری

امضاء استاد

الگ بوک کارورزان بخش چشم و ENT

بخش

بخش

عالی()4

خوب()3

متوسط()2

ارائه شرح حال و تشخیص افتراقی

ارائه شرح حال و تشخیص افتراقی

بیان سیر بیماری

بیان سیر بیماری

جمع

جمع

تاریخ و امضاء استاد مربوطه:

تاریخ و امضاء استاد مربوطه:

نحوه معرفی بیماران بستری

نحوه معرفی بیماران بستری

ارائه شرح حال و تشخیص افتراقی

ارائه شرح حال و تشخیص افتراقی

بیان سیر بیماری

بیان سیر بیماری

جمع

جمع

تاریخ و امضاء استاد مربوطه:

تاریخ و امضاء استاد مربوطه:

نحوه معرفی بیماران بستری

نحوه معرفی بیماران بستری

ارائه شرح حال و تشخیص افتراقی

ارائه شرح حال و تشخیص افتراقی

بیان سیر بیماری

بیان سیر بیماری

جمع

جمع

تاریخ و امضاء استاد مربوطه:

تاریخ و امضاء استاد مربوطه:

*توسط استاد برگزار کننده راند آموزشی و در همان روز پر شود

www.mubabol.ac.ir/24

عالی()4

ضعیف()1

نحوه معرفی بیماران بستری

نحوه معرفی بیماران بستری

خوب()3

فعالیت ها/کیفیت ارائه

فعالیت ها/کیفیت ارائه

متوسط()2
ضعیف()1

فرم شماره  :10جدول ارزشیابی معرفی بیمار در راند درمانگاه ENT

الگ بوک کارورزان بخش چشم و ENT

عالی()4
خوب()3

متوسط()2

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

تاریخ و امضاء استاد

تاریخ و امضاء استاد

عالی()4
خوب()3

ضعیف()1

برقراری ارتباط موثر با بیماران

برقراری ارتباط موثر با بیماران

متوسط()2

فعالیت ها/کیفیت ارائه

فعالیت ها/کیفیت ارائه

ضعیف()1

فرم شماره .11جدول ارزشیابی مهارت هاي ارتباطی

عالی()4

خوب()3

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

تاریخ و امضاء استاد

تاریخ و امضاء استاد

جمع

نام و نام خانوادگی
امضای مسئول دوره کارورزی

www.mubabol.ac.ir/25

جمع نهایی

عالی()4

متوسط()2

برقراری ارتباط موثر با همکاران

خوب()3

ضعیف()1

برقراری ارتباط موثر با بیماران

برقراری ارتباط موثر با بیماران
برقراری ارتباط موثر با همکاران

متوسط()2

فعالیت ها/کیفیت ارائه

فعالیت ها/کیفیت ارائه

ضعیف()1

جمع

الگ بوک کارورزان بخش چشم و ENT

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

2

تاریخ:

3

تاریخ:

4

تاریخ:

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

عالی()4

1

تاریخ:

متوسط()2

ردیف

ضعیف()1

فرم شماره  :12جدول ارزشیابی ارائه کنفرانس در بخش چشمENT/
مهر و امضای
استاد مربوطه

الگ بوک کارورزان بخش چشم و ENT

فرم شماره  :13جدول ارزشیابی کارورز توسط اساتید در بخش چشمENT/
نام و نام خانوادگی دانشجو.....................:
استاد محترم
با سالم
کارورزان بیمارستان موظفند که در شروع هر بخش ،خود را به اساتید معرفی نمایند .لطفا در پایان بخش با
*

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

موضوع

1

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

2

حضور فعال و به موقع در کالسهای آموزشی

3

حضور فعال و به موقع دردرمانگاه

4

حضور فعال و به موقع در اورژانس

5

کیفیت پرونده نویسی بیمار در بخش و اورژانس

6

شرکت فعال در کنفرانس های علمی  ،ژورنال کالب و...

7

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 استاد
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الگ بوک کارورزان بخش چشم و ENT

پرسشنامه ارزشیابی اخالق حرفه اي کارورزان گروه آموزشی

ردیف

نام و نام خانوادگی دانشجو :
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.

گروه آموزشی:
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.

نام و نام خانوادگی ارزیابی کننده/مهر و امضا
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امضاي ارزیابی شونده

الگ بوک کارورزان بخش چشم و ENT

ارزشیابی نهایی کارورزان چشم و ENT
تام و نام خانوادگی کارورز:

*نمره کارورز شامل موارد زیر می باشد:
موضوع

ردیف

سقف

نمره کسب

نمره

شده

1

نمره Log Book

2

2

آزمون شفاهی در انتهای دوره

16

3

نحوه حضور وغیاب و چک لیست ارزیهابی اخهالق
حرفه ای و نظم در کشیک ها :

2

4

نمره نهایی

20

امضا مدیر گروه چشم

امضا مدیر گروه ENT
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