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مقدمه:

طبب زنبان و زایمببان یکبی از شبباخه هبای علببم پزشبکی اسببت کبه بببه سبالمت و بیماریهببای
زنان و مراقبت از زنان باردار مبی پبردازدا ایبن علبم یکبی از رشبته هبای اصبلی ببالینی اسبت
که آموزش آن در تربیبت پزشبکان عمبومی نقبش اساسبی دارد و توجبه ببه سبالمتی مبادران
باردار و زنبان جامعبه یعنبی افبرادی کبه تولبد و تربیبت کودکبان را ببه عهبده دارنبد ،اهمیبت
این رشته را بیشتر می نمایدا
از آنجایی که تعداد زیبادی از بیمباران مراجعبه کننبده ببه پزشبکان عمبومی را زنبان تشبکیل
مببی دهنببد ،لب ا داشببتن اطالعببات کببافی و تجربببه مناسببب در برخببورد بببا بیماریهببای زنببان و
درمبان آنهببا ،از اهمیببت ویبژه ای در میببان سببایر رشبته هببا برخببوردار اسبتا امیببد اسببت کببه
کببارورزان پزشببکی محتببرم در طببی دو مبباه حضببور در بخببش زنببان ،تجبباربی ارزنببده و عملببی
در برخورد ببا بیماریهبای زنبان و مراقببت خبانم هبای بباردار کسبب نماینبد ،تبا در آینبده در
درمان بیمباران ببه کبار گیرنبدا الزم ببه كکبر اسبت ،در شبرو هبر دوره ،مجموعبه حاضبر در
طی یبک جلسبه تبوجیهی در اختیبار هبر کبارورز قبرار مبی گیبردا لب ا ضبرورت دارد تبا هبر
کببارورز در طببی فعالیببت خببود در بخببش ،ایببن مجموعببه را بطببور دائببم همببراه خببود داشببته
باشد و در پایان دوره آن را به آموزش گروه تحویل دهدا
این دفترچه جهت ثبت فعالیت های مستمر شما در طول دوره دو ماهه کارورزی زنان استا 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
یابیدا 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 داردا 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 بودا
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اهداف کتابچه:

این کتابچه با اهداف زیر تهیه شده است:





آشنایی با قوانین آموزشی و ثبت دقیق تجارب ببالینی ،آموزشبی و عملبی در بخبش زنبان و
زایمان
کمک به ارزیابی میزان اثر بخشی آموزشهای بالینی توسط اعضای هیات علمی گروه زنان و
زایمانا
پی بردن به نقاط قوت و ضعف آموزش دانشجویان
دسترسی به اطالعات مورد نیاز به منظور بررسی تجاربی که دانشجویان در طی دوره دو ماهه
کارورزی بخش زنان و زایمان بدست میآوردندا

روش کار و مقررات مربوط به تکمیل :Log Book









در شرو هر دوره آموزشی ،این مجموعه در طی یک جلسه توجیهی توسط مسئول کارورزان
در اختیار شما قرار می گیردا
تکمیل  Log Bookباید از ابتدای دوره کارورزی آغاز گرددا برای کاهش موارد خطا درثببت
اطالعات توصیه میشود تا دفترچه الگ بوک (گزارش روزانبه) را همیشبه ببه همبراه داشبته
باشیدا
کارورز باید اقدامات عملی و فعالیت های آموزشی خود را بر اساس الگ بوک روزانبه ،ثببت و
به امضاء استاد مربوطه /دستیار ارشد ،در جداول مندرج در  Log Bookبرساندا
کارورز موظف است فعالیت خود را در راند آموزشی بخش در همان روز ثبت و به امضاء استاد
برگزار کننده راند /دستیار ارشد برساندا
گروه آموزشی میتواند در هر زمان که تشخیص دهد  Log Bookرا بررسی نمایدا
نگهداری این دفترچه تا پایان بخش مربوطه الزامی است و کارورز موظف اسبت Log Book

خود را در پایان دوره برای محاسبه نمره نهایی به کارشناس آموزش گروه تحویل دهدا
چنانچه کارورز دفترچه خود را ارائه ندهد ،امتیاز مربوطه را کسب نخواهد کرد و حق اعتراض
از وی سلب خواهد شدا
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برنامه و مقررات کلی بخش زنان

هر کارورز باید :















ساعت  6:30صبح 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 گزارش صبحگاهی ،گراند راند ،کالسبهای دیگبر آموزشبی طببق
برنامه آموزشی بیمارستان شرکت نمایدا
کارورز در تمام این ساعات (ویزیتها ،درمانگاهها و ااااا) زیر نظر استاد و دستیار مربوطه عمبل
نمایدا
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 فیزیکبی ثببت نمایبد،
تشخیصهای افتراقی كکر کند و در روزهای آتی ،سیر و پیشرفت بیماری و نتایج پباراکلینیکی
در خواست شده را ثبت نمایدا
ساعات کشیک کارورز در روزهای غیر تعطیبل از سباعت  13:30البی  7صببح روز بعبد و در
روزهای تعطیل از ساعت  7صبح الی  7صبح روز آینده می باشد
هر کارروز  10کشیک در ماه خواهد داشتا (تعداد کارورز و نیاز بخش تعیین کننده است)ا
کارورز موظف است در تمام ساعات کشیک در بیمارستان حضور داشته و کلیه فعالیبت هبای
ایشان با نظارت دستیار ارشد کشیک صورت پ یردا
به هنگام کشیک شبانه ،دستیار ارشد به عنوان مسئول بخش تلقی شده و اجرای دسبتوراتش
الزامی استا
در صورت غیبت و ترک کشیک توسط کارورز بر اسباس آئبین نامبه آموزشبی دوره پزشبکی
عمومی اقدام می شودا
کارورز باید بر اساس برنامه گروه مربوطه و آموزش مرکز ،در درمانگاه حضور یابدا
کارورز موظف است در بخش اورژانس زنان از بیماران شرح حال گرفته و با دستیار سال اول
و در صورت نیاز دستیار سال باالتر ،بیمار را معاینه و اقدامات الزم را انجبام دهبدا همچنبین
پیگیری جواب آزمایشها ،مشاوره ها ،نتایج درمان بیماران با هماهنگی رزیدنت مربوطه صورت
پ یردا
حضور کارورز به همراه بیمار در صورت انتقال وی به بخبش دیگبر جهبت انجبام مشباوره یبا
اقدامات پاراکلینیکی الزامی استا
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کارورز باید پس از ترخیص بیمار ،خالصه پرونده آنهبا را تکمیبل و بیمبار را از طبرز مصبرف
داروی مورد نیاز و زمان ویزیت بعدی و مسائل دیگر ،آگاه نماید0
کارورزان باید قبل از شرو بخش بعدی ،برای بیمباران بخبش قبلبی  off service noteو
برای بیماران بخشی که قرار است از فردا وارد آن شوند on service note ،بنویسند ا
نوشتن  progress noteروزانه ،برای بیمارانی که در بخش بستری هستند ،به صورت
کالسیک  SOAP1در ادامه برگه شرح حال کارروز الزامی است ا
نتایج آزمایشات ،گرافی ها ،نحوه اجرایی دستورات درمانی به اطال استاد/دستیار مربوطه
رسانده شودا
کارورزان درمانگاه باید قبل از استاد در درمانگاه حضور یافته و اقدام به ویزیت و اخ شرح
حال و تشکیل پرونده جهت بیماران مراجعه کننده نمایندا
کارورز موظف است ویزیت و معاینه بیماران سرپایی در درمانگاه مامایی -زنان و اورژانس و
نوشتن نسخه ی آنها را زیر نظر استاد /دستیار مربوطه انجام دهدا
در هر دوره ،یک روز برای آموزش روی موالژ در مرکز مهارت های بالینی ( )Skill labتحت
نظر اعضای هیات علمی گروه آموزشی زنان برای کارورزان برگزار می گرددا کارورز موظف
است معاینه ژنیکولوژی ،معاینه خانم باردار ،پاپ اسمیر ،روش گ اشتن  IUDو انجام اپی
زیاتومی و ترمیم آن را روی موالژ انجام دهدا
حضور و غیاب کارورزان توسط اساتید ،مسئول آموزش ،دفاتر حضور و غیاب بخش و
دستیاران 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 گرددا
تغییر برنامه کشیک با اطال به آموزش گروه و اعالم کتبی به دستیار مسئول و تایید نهایی
استاد مسئول دوره اینترنی ،حداکثر تا  24ساعت قبل از شرو کشیک امکان پ یر استا
پوشیدن روپوش سفید در بخش و نصب اتیکت اسم و عنوان مقطع آموزشی الزامی استا
انضباط ،سلوک و رعایت اخالق حرفه ای از اهم قوانین بخش می باشدا
تعویض کشیک نباید منجر به کشیک  48ساعت شودا

subjective, objective, assessment, plan
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اهداف کلی آموزش کارورز در بخش زنان و زایمان
 -1مطالب آموزش داده شده در دوره کارورزی را تقویت نموده و در بالین بیمار بکار بردا
 -2با قواعد نسخه نویسی و داروهای رایج در بیماریهای زنان آشنا شودا
 -3مراقبت های بهداشتی الزم در زنان و خانم های باردار را انجام دهدا
 -4مهارت ه ای عملی با تاکید بر اقدامات درمانی و اورژانسی را کسب نمایدا
 -5با نحوه ارائه گزارش صبحگاهی ،کنفرانس و ژورنال کالب آشنا شودا
 -6با اقدامات تشخیصی و درمانی در بیماریهای شایع زنان و مامایی و اقدامات اولیه ای که پزشک
عمومی باید انجام دهد و همچنین موارد ارجاعی توسط پزشک عمومی به متخصص زنان ،آشنا
شودا (برنامه پزشک خانواده)
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اهداف ویژه آموزش کارورزان در درمانگاه زنان و انکولوژی:
1ا از بیماران شرح حال گرفته و به استاد /دستیار مربوطه معرفی نمایندا
2ا معاینه ژنیکولوژی بیماران و پاپ اسمیر را زیر نظر دستیار مربوطه انجام دهدا (کارورز خانم)
3ا تشخیص مناسب برای بیماران گ اشته و با نظر دستیار و استاد مربوطه داروهای الزم را
نسخه نمایندا
4ا درمان بیماری التهابی لگن سرپایی ( ،)PIDواژینیت ،سرویسیت و بررسی و درمان سرپایی
خونریزی های غیر طبیعی(  )AUBرا انجام دهدا
5ا دستورات الزم به بیماران جهت مراقبت و مصرف داروها داده شودا
6ا کولپوسکپی را زیر نظر استاد /دستیار مربوطه مشاهده نمایندا
7ا آزمایشات قبل از عمل الکتیو زنان را زیر نظراستاد/دستیار مربوطه درخواست کندا
8ا ویزیت پس از عمل بیماران جراحی شده را انجام دهد و با نظارت دستیار محل برش جراحی
را معاینه کرده و در صورت لزوم بخیه ها را خارج کندا
9ا شرح حال نازایی را بگیرد و به استاد/دستیار مربوطه اطال دهدا
10ا به مشاهده ی سونوگرافی ،تفسیر اسپرموگرام و تست های آزمایشگاهی بپردازدا
اهداف ویژه آموزش کارورزان درمانگاه پره ناتال و مامایی:
 -1از بیماران مراجعه کننده شرح حال گرفته و به استاد /دستیار مربوطه معرفی نمایندا
 -2مراقبت پره ناتال را برای بیماران زیر نظر دستیار مربوطه انجام دهندا
 -3آزمایشات الزم و سونوگرافی (درصورت نیاز ) را درخواست نمایندا
 -4سمع قلب جنین ،اندازه گیری ارتفا رحم و تعیین انقباضات رحم را انجام دهدا
 -5زمان بعدی مراجعه جهت بیماران را مشخص نمایندا
 -6مادران باردار پرخطر را بشناسد و مراقبت پره ناتال بیشتر را برای آنها یادآوری نمایندا
 -7بیماران نیازمند به بستری را تشخیص داده و با نظر استاد/دستیار مربوطه بستری نمایندا
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الگ بوک کارورزان بخش زنان و زایمان

اهداف ویژه آموزشی کارورزان در بخش حاملگی پرخطر و مامایی:
1ا

بیماران مامایی پرخطر ( )High Riskرا بشناسد و مراقبتهای الزم را در بخش زیر نظراستاد/
دستیار مربوطه انجام دهدا

2ا

اداره دیابت بارداری و درمان آن را بداند و زیر نظر دستیار مربوطه انجام دهدا

3ا

روشهای ارزیابی سالمت جنین را بداند و برای هر بیمار بر اساس نیاز انجام دهدا

4ا

درمان انتظاری فشار خون در بارداری و پره اکالمپسی را بداند و پیگیری درمان را انجام دهدا

5ا

علل سزارین الکتیو را بداند و زمان سزارین الکتیو را زیر نظر استاد  /دستیار مربوطه تعیین نمایدا

6ا

مراقبت قبل و بعد از عمل سزارین را بداند و دستورات الزم را جهت بیماران زیر نظر استاد  /دستیار
مربوطه انجام دهدا

7ا

مراقبت پس از زایمان مادرانی که زایمان طبیعی کرده اند را انجام دهندا

اهداف ویژه آموزشی کارورزان در بخش زنان (الکتیو) :
1ا اداره درمان سقط فراموش شده ) (Missed abortionو بیماری التهابی لگن ( )PIDبا
نظر دستیار مربوطه انجام دهدا
 -2علل شکم حاد در زنان و اندیکاسیون بستری و جراحی را بداندا
 -3از علل خونریزی غیر طبیعی در سنین مختلف آگاهی داشته باشد و بتواند درمان دارویی را تجویز
نمایدا
 -4دستورات قبل و بعد از اعمال جراحی الکتیو را بداند و آزمایشات و مشاوره ها را پی گیری نمایدا
 -5روشهای تشخیصی حاملگی نا به جا ( )EPو درمانهای آن را بداندا
 -6خالصه پرونده بیماران را بنویسد و توصیه های الزم را حیت ترخیص ارائه دهدا
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اهداف ویژه آموزشی کارورزان در زایشگاه:
1ا در اورژانس زایشگاه بیماران مراجعه کننده را ویزیت کرده و اندیکاسیونهای بستری را با نظارت
استاد /دستیار مربوطه مشخص کنندا
2ا سیر زایمان را در مادرانی که با درد مراجعه و بستری شدند پی گیری کرده و با نظارت استاد /دستیار
مربوطه اندکاسیون را در صورت لزوم شرو و کنترل نماییدا
3ا دستورات تشخیصی و درمانی اولیه را برای بیماران پارگی زودرس کیسه آب (  )PROMانجام دهندا
4ا پره اکالمپسی را تشخیص داده و اقدامات درمانی اولیه برای مادران مبتال به پره اکالمپسی انجام
دهند
5ا در صورت وجود بیمار اکالمپسی ،برخورد با آن را بدانند و اقدامات درمانی اولیه را انجام دهندا
6ا اقدامات درمانی اولیه در موارد خونریزی سه ماه اول ،دوم و سوم را انجام دهندا(بخصوص تشخیص و
درمان سقط ناقص)
7ا اندیکاسیون بستری مادران زایمان دیررس ( )post dateرا بدانند و انجام دهدا
8ا برخورد با بیمار شکم حاد را بداندا
9ا زایمان زودرس و اداره آن را تشخیص داده و اقدامات اولیه درمان انجام شودا
10ا اندیکاسیون انجام تستهای  Fetal Well beingرا بدانند ،تست  NSTرا انجام داده و تفسیر نمایند
11ا برخورد با بیمار خونریزی بعد از زایمان را بداندا
12ا پروسیجر های تشخیصی و درمانی نظیر  :گ اشتن سوند فولی ،تست فرن ،نیترازین ،پاپ اسمیر را
انجام دهدا (کارورزان خانم)
13ا زایمان طبیعی را زیر نظر استاد /دستیار مربوطه انجام دهدا
14ا ترمیم اپی زیوتومی زیر نظر استاد /دستیار مربوطه انجام دهدا
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*توانمندی های عملی کارورزان که باید در روتیشن کسب نموده و قادر به انجام آن بطور
مستقل باشند .گزارش آن در فرم شماره  2ثبت گردد:
گرفتن پاپ اسمیر( 5مورد -کارورزان مرد روی موالژ)
کشیدن بخیه ( 2مورد)
معاینه ی پستان ( 2مورد -کارورزان مرد روی موالژ)
ثبت عالئم حیاتی ( 10مورد)
معاینه لئوپولد و اندازه گیری ارتفا رحم ( 10مورد)
سمع قلب جنین ( 10مورد)
تجویز اکسی توسین برای القا زایمان ( 5مورد)
روش های ارزیابی سالمت جنین (گرفتن  NSTو تفسیر آن) ( 5مورد)
کنترل مادران پره اکالمپسی در حین دریافت منیزیم سولفات (ثبت تعداد تنفسی ،فشارخون،
برون ده ادراری و رفلکس پاتال)
گ اشتن اسپکولوم و انجام تست پولینگ و نیترازین ( 5مورد) کارروزان خانم
انجام زایمان طبیعی (5مورد -کارورزان مرد روی موالژ)
گ اشتن و خروج  2( IUDمورد -روی موالژ)
گ اشتن کاتتر فولی ( 2مورد -کارورزان مرد روی موالژ)
معاینه واژینال ( 10مورد -کارورزان مرد روی موالژ)
انجام اپی زیوتومی و ترمیم آن ( 2مورد -کارورزان مرد روی موالژ)
زایمان جفت (2مورد)
کوراژ در مواد احتباس جفت ( 1مورد)
ماساژ رحمی ( 5مورد)
احیای قلبی و ریوی نوزاد ( 2مورد -روی موالژ)
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*توانمندیهای عملی که شما باید درطی دوره کارورزی بخش زنان مشاهده نموده و
گزارش آن را در فرم شماره  3ثبت نمایید:
 -1کولپوسکوپی
-2برداشتن پولیپ سرویکس
 -3بیوپسی سرپایی آندومتر
 -4کرایو دهانه رحمی
 -5سزارین
 -6هیسترکتومی
 -7هیستروسکوپی
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چرخش کار در دوره آموزشی
هر دو هفته یکبار بین بخشهای لیبر ،الکتیو ،مامایی و درمانگاه روتیشن دارندا
 -1ساعت  6:30تا  7صبح ،حضور در راند زایشگاه ،بخش حاملگی پرخطر ،بخش الکتیو و مامایی همبراه
با دستیاران
-2ساعت  7تا  8صبح ،حضور درراند زایشگاه ،بخش حاملگی پرخطر ،بخش الکتیو و مامبایی همبراه ببا
دستیاران و استاد
-3ساعت  8تا  9صبح ،برگزاری  .Morning Reportیک روز در هفته شامل برگزاری ژورنال و یبک روز
هم برگزاری کنفرانس و مورتالینی و موربیدیتی استا
-4ساعت  12تا  13حضور درکنفرانس درون بخشی
 -5ساعت  13تا  14حضور درلیبر ،درمانگاه و بخش ها جهت ویزیت بیماران و پیگیری اقدامات درمبانی
بیماران و نوشتن خالصه پرونده مشاوره وااا
 -4کارورزان بخش الکتیو در طول دوره 2 ،روز در بخش نازایی فاطمه الزهرا آموزش می بینندا
 -5کارورزان درمانگاه ،به صورت چرخشی  2روز در هفته در بیمارستان یحیی نژاد برنامه دارندا
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برنامه کلی کارورزان در روتیشن زنان

ایام هفته /ساعت

شنبه

یکشنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهارشنبه

پنجشنبه

6:30-7
*ویزیت بیماران و
ثبت در پرونده
*ویزیت بیماران با
دستیار
*ویزیت بیماران و
ثبت در پرونده
*ویزیت بیماران با
دستیار
*ویزیت بیماران و
ثبت در پرونده
*ویزیت بیماران با
دستیار
*ویزیت بیماران و
ثبت در پرونده
*ویزیت بیماران با
دستیار
*ویزیت بیماران و
ثبت در پرونده
*ویزیت بیماران با
دستیار
*ویزیت بیماران و
ثبت در پرونده
*ویزیت بیماران با
دستیار

7-8
*راند با اساتید
*پیگیری بیماران

*راند با اساتید
*پیگیری بیماران

*راند با اساتید
*پیگیری بیماران

*راند با اساتید
*پیگیری بیماران

*راند با اساتید
*پیگیری بیماران

*راند با اساتید
*پیگیری بیماران

8-9

گزارش صبحگاهی

9-10

*ویزیت بیماران همراه با
استاد و دستیار
*پیگیری بیماران

ژورنال کالب

*ویزیت بیماران همراه با
استاد و دستیار
*پیگیری بیماران

گزارش صبحگاهی

*ویزیت بیماران همراه با
استاد و دستیار
*پیگیری بیماران

کنفرانس یا
مورتالیتی موربیدتی

*ویزیت بیماران همراه با
استاد و دستیار
*پیگیری بیماران

گزارش صبحگاهی

*ویزیت بیماران همراه با
استاد و دستیار
*پیگیری بیماران

ویزیت بیماران و ثبت
در پرونده

*ویزیت بیماران همراه با
استاد و دستیار
*پیگیری بیماران

10-12

*شروع درمانگاه

*شروع درمانگاه

*شروع درمانگاه

*شروع درمانگاه

*شروع درمانگاه

*شروع درمانگاه

12-13

* *کنفرانس درون بخشی

13-14

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

* *کنفرانس درون بخشی

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

* *کنفرانس درون بخشی

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

* *کنفرانس درون بخشی

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

* *کنفرانس درون بخشی

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

*کنفرانس درون بخشی

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

نحوه ی ارزشیابی :در محاسبه نمره پایان بخش موارد ذیل در نظر گرفته می شود.
 -1نمره  Log Bookشامل4( :نمره)
-

انجام مهارت های بالینی مربوطه
ارائه گزارش صبحگاهی (حداقل یکبار در ماه برای هر کارورز با نظبر مبدیر گبروه و
استاد مربوطه)
پرونده نویسی (گزارش روزانه ،خالصه پرونده نویسی ،ثبت به موقع عالئم حیاتی)
راند بخشی ( شرح حال کارورز کشیک و یاد داشت روزانه کارورز بستری کننده)
فعالیت درمانگاهی
فعالیت کارورز در اورژانس
فعالیت کارورز در مرکز تحقیقات باروری و ناباروری
ارائه کنفرانس (حداقل یکبار در ماه برای هر کارورز)
مهارت ارتباطی
ارزیابی کارورز توسط دستیار

 -2آزمون شفاهی در انتهای دوره مرکز تحقیقات باروری و ناباروری( 1نمره)
 -3نمره چک لیست 3( Mini-CEXنمره)
 -4نمره چک لیست  2( DOPSنمره)
 -5چک لیست ارزیابی اخالق حرفه ای ( 3نمره)
 -6نمره آزمون  OSCEپایان دوره ( 7نمره)

منابع اصلی درس:
th

1- Danforth, s Obstetrics and Gynecology. 10 Edition. Lippincott,
Williams & Wilkins; 2008.

 -2برنامه کشوری مادر ایمن ،مراقبت های ادغام یافته سالمت مادران
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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 کارورزان بخش زنان و زایمان

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

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

پیگیری و

نام و امضا

تشخیص نهایی

استاد/دستیار

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
توجه:
 -1کارورزان مرد باید مهار هات های بالینی که با عالمت ستاره (*) مشخص شده است ،حداقل یک بار روی موالژ انجام دهند.

 -2کلیه کارورزان زن و مرد باید مهارت های بالینی که با عالمت 

مشخص شده است روی موالژ انجام دهند
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فرم شماره  :2جدول ارزشیابی مهارت های بالینی  -انجام پاپ اسمیر*
کیفیت انجام مهارت

نقش کارورز

ردیف

عالی()4

مشاهده

مستقل

خوب()3

انجام

استاد /دستیار

بانظارت

متوسط()2

پرونده

تاریخ

ضعیف()1

شماره
بخش

انجام دهنده

نام وامضاء

تاریخ

1
2
3
4
5

فرم شماره  :2جدول ارزشیابی مهارت های بالینی  -کشیدن بخیه
کیفیت انجام مهارت

نقش کارورز

ردیف

1
2
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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 کارورزان بخش زنان و زایمان

فرم شماره  :2جدول ارزشیابی مهارت های بالینی – معاینه پستان*
کیفیت انجام مهارت

نقش کارورز

ردیف

عالی()4

مشاهده

بانظارت

مستقل

خوب()3

انجام

استاد /دستیار

متوسط()2

پرونده

تاریخ

ضعیف()1

شماره
بخش

انجام دهنده

نام وامضاء

تاریخ

1
2

فرم شماره  :2جدول ارزشیابی مهارت های بالینی -ثبت عالئم حیاتی

ردیف

انجام

مشاهده
مستقل

بانظارت

استاد/
دستیار

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

www.mubabol.ac.ir/17

عالی()4

پرونده

تاریخ

خوب()3

شماره
بخش

تفسیر

نام وامضاء

تاریخ

متوسط()2

نقش کارورز

ضعیف()1

کیفیت انجام مهارت

الگ بوک کارورزان بخش زنان و زایمان

فرم شماره  :2جدول ارزشیابی مهارت های بالینی -معاینه لئوپولد و اندازه گیری ارتفاع رحم

ردیف

انجام

مشاهده

مستقل

بانظارت

استاد/
دستیار

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

www.mubabol.ac.ir/18

عالی()4

پرونده

تاریخ

خوب()3

شماره
بخش

تفسیر

نام وامضاء

تاریخ

متوسط()2

نقش کارورز

ضعیف()1

کیفیت انجام مهارت

الگ بوک کارورزان بخش زنان و زایمان

فرم شماره  :2جدول ارزشیابی مهارت های بالینی -سمع قلب جنین

ردیف

انجام

مشاهده

مستقل

بانظارت

استاد/
دستیار

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

www.mubabol.ac.ir/19

عالی()4

پرونده

تاریخ

خوب()3

شماره
بخش

تفسیر

نام وامضاء

تاریخ

متوسط()2

نقش کارورز

ضعیف()1

کیفیت انجام مهارت

الگ بوک کارورزان بخش زنان و زایمان

فرم شماره  :2جدول ارزشیابی مهارت های بالینی -کنترل انقباضات رحمی

ردیف

انجام

مشاهده
بانظارت

مستقل

مسئول تیم

عالی()4

پرونده

تاریخ

احیاء

خوب()3

شماره
بخش

انجام دهنده

نام و امضاء

تاریخ

متوسط()2

نقش کارورز

ضعیف()1

کیفیت انجام مهارت

1
2
3

فرم شماره  :2جدول ارزشیابی مهارت های بالینی -تجویز اکسی توسین برای القای زایمان

ردیف

انجام

مشاهده

مستقل

بانظارت

استاد/
دستیار

1
2
3
4
5

www.mubabol.ac.ir/20

عالی()4

پرونده

تاریخ

خوب()3

شماره
بخش

تفسیر

نام وامضاء

تاریخ

متوسط()2

نقش کارورز

ضعیف()1

کیفیت انجام مهارت

الگ بوک کارورزان بخش زنان و زایمان

فرم شماره  :2جدول ارزشیابی مهارت های بالینی –گرفتن  NSTو تفسیر آن
کیفیت انجام مهارت

نقش کارورز

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

فرم شماره  :2جدول ارزشیابی مهارت های بالینی در بخش زنان -کنترل پره اکالمپسی
کیفیت انجام مهارت

نقش کارورز

ردیف

1
2

www.mubabol.ac.ir/21

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 کارورزان بخش زنان و زایمان

فرم شماره  :2جدول ارزشیابی مهارت های بالینی -گذاشتن اسپکولوم /تست نیترازین*

ردیف

انجام

مشاهده

مستقل

بانظارت

استاد/
دستیار

عالی()4

پرونده

تاریخ

خوب()3

شماره
بخش

تفسیر

نام وامضاء

تاریخ

متوسط()2

نقش کارورز

ضعیف()1

کیفیت انجام مهارت

1
2
3
4
5

فرم شماره  :2جدول ارزشیابی مهارت های بالینی در بخش زنان -زایمان طبیعی*
کیفیت انجام مهارت

نقش کارورز

1
2
3
4
5

www.mubabol.ac.ir/22

عالی()4

مشاهده
مستقل

بانظارت

خوب()3

انجام

استاد /دستیار

متوسط()2

پرونده

تاریخ

ضعیف()1

ردیف

شماره
بخش

انجام دهنده

نام وامضاء

تاریخ

الگ بوک کارورزان بخش زنان و زایمان

فرم شماره  :2جدول ارزشیابی مهارت های بالینی در بخش زنان -گذاشتن و خروج  IUD
کیفیت انجام مهارت

نقش کارورز

عالی()4

مشاهده
مستقل

خوب()3

انجام

استاد /دستیار
بانظارت

متوسط()2

پرونده

تاریخ

ضعیف()1

ردیف

شماره
بخش

انجام دهنده

نام وامضاء

تاریخ

1
2

فرم شماره  :2جدول ارزشیابی مهارت های بالینی-کاتتر فولی*
کیفیت انجام مهارت

نقش کارورز

1
2

www.mubabol.ac.ir/23

عالی()4

مشاهده
مستقل

بانظارت

خوب()3

انجام

استاد /دستیار

متوسط()2

پرونده

تاریخ

ضعیف()1

ردیف

شماره
بخش

انجام دهنده

نام وامضاء

تاریخ

الگ بوک کارورزان بخش زنان و زایمان

فرم شماره  :2جدول ارزشیابی مهارت های بالینی -معاینه واژینال*

ردیف

انجام

مشاهده

مستقل

بانظارت

استاد/
دستیار

عالی()4

پرونده

تاریخ

خوب()3

شماره
بخش

تفسیر

نام وامضاء

تاریخ

متوسط()2

نقش کارورز

ضعیف()1

کیفیت انجام مهارت

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
فرم شماره  :2جدول ارزشیابی مهارت های بالینی  -انجام اپی زیوتومی و ترمیم آن
کیفیت انجام مهارت

نقش کارورز

ردیف
1
2

www.mubabol.ac.ir/24

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 کارورزان بخش زنان و زایمان
فرم شماره  :2جدول ارزشیابی مهارت های بالینی -زایمان جفت
کیفیت انجام مهارت

نقش کارورز

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

فرم شماره  :2جدول ارزشیابی مهارت های بالینی -کوراژ در موارد احتباس جفت
کیفیت انجام مهارت

نقش کارورز

ردیف
1

www.mubabol.ac.ir/25

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 کارورزان بخش زنان و زایمان

فرم شماره  :2جدول ارزشیابی مهارت های بالینی –ماساژ رحمی
کیفیت انجام مهارت

نقش کارورز

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
3

فرم شماره  :2جدول ارزشیابی مهارت های بالینی – احیای قلبی و ریوی

ردیف

انجام

مشاهده
مستقل

بانظارت

مسئول تیم
احیاء

1
2

www.mubabol.ac.ir/26

عالی()4

پرونده

تاریخ

خوب()3

شماره
بخش

انجام دهنده

نام و امضاء

تاریخ

متوسط()2

نقش کارورز

ضعیف()1

کیفیت انجام مهارت

الگ بوک کارورزان بخش زنان و زایمان

فرم شماره  :3جدول ثبت مهارت های بالینی مشاهده ای  -کورتاژ
شماره پرونده

ردیف

تاریخ مشاهده

نام و امضاء دستیار

1
2
3

فرم شماره  :3جدول ثبت مهارت های بالینی مشاهده ای  -سزارین
شماره پرونده

ردیف

تاریخ مشاهده

نام و امضاء دستیار

1
2
3

فرم شماره  :3جدول ثبت مهارت های بالینی مشاهده ای  -هیسترکتومی
شماره پرونده

ردیف

تاریخ مشاهده

1
2
3

www.mubabol.ac.ir/27

نام و امضاء دستیار

الگ بوک کارورزان بخش زنان و زایمان
فرم شماره  :3جدول ثبت مهارت های بالینی مشاهده ای  -کولپوسکوپی
شماره پرونده

ردیف

تاریخ مشاهده

نام و امضاء دستیار

1
2
3

فرم شماره  :3جدول ثبت مهارت های بالینی مشاهده ای – برداشتن پولیپ سرویکس
شماره پرونده

ردیف

تاریخ مشاهده

نام و امضاء دستیار

1
2
3

فرم شماره  :3جدول ثبت مهارت های بالینی مشاهده ای – بیوپسی پولیپ آندومتر
شماره پرونده

ردیف

تاریخ مشاهده

1
2
3

www.mubabol.ac.ir/28

نام و امضاء دستیار

الگ بوک کارورزان بخش زنان و زایمان

فرم شماره  :3جدول ثبت مهارت های بالینی مشاهده ای – کرایو دهانه ی رحم
شماره پرونده

ردیف

تاریخ مشاهده

نام و امضاء دستیار

1
2
3

فرم شماره  :3جدول ثبت مهارت های بالینی مشاهده ای – هیستروسکوپی
شماره پرونده

ردیف

تاریخ مشاهده

نام و امضاء دستیار

1
2
3

فرم شماره  :3جدول ثبت مهارت های بالینی مشاهده ای  -دیدن الم اسپرموگرام
شماره پرونده

ردیف

تاریخ مشاهده

1
2
3

www.mubabol.ac.ir/29

نام و امضاء دستیار

الگ بوک کارورزان بخش زنان و زایمان

فرم شماره  :3جدول ثبت مهارت های بالینی مشاهده ای -سونوگرافی واژینال
شماره پرونده

ردیف

تاریخ مشاهده

1
2
3

www.mubabol.ac.ir/30

نام و امضاء دستیار

الگ بوک کارورزان بخش زنان و زایمان

 -5نوشتن Progress note

 -5نوشتن Progress note

 -6ثبت عالئم حیاتی بیمار

 -6ثبت عالئم حیاتی بیمار

 -7نوشتن خالصه پرونده

 -7نوشتن خالصه پرونده

-8تاریخ و امضاء پرونده توسط کارورز

-8تاریخ و امضاء پرونده توسط کارورز

جمع

جمع
بخش

بخش

عالی()4

خوب()3

ضعیف()1

متوسط()2

- 1ثبت علت بستری

- 1ثبت علت بستری

 -2ثبت شرح حال بیمار

 -2ثبت شرح حال بیمار

 -3ثبت معاینات بیمار

 -3ثبت معاینات بیمار

 -4ثبت تشخیصی افتراقی

 -4ثبت تشخیصی افتراقی

 -5نوشتن Progress note

 -5نوشتن Progress note

 -6ثبت عالئم حیاتی بیمار

 -6ثبت عالئم حیاتی بیمار

 -7نوشتن خالصه پرونده

 -7نوشتن خالصه پرونده

-8تاریخ و امضاء پرونده توسط کارورز

-8تاریخ و امضاء پرونده توسط کارورز

مجمو
تاریخ و امضاء استاد مربوطه

مجمو
تاریخ و امضاء استاد مربوطه

www.mubabol.ac.ir/31

عالی()4

فعالیت ها/کیفیت ارائه

خوب()3

تاریخ و امضاء استاد مربوطه
فعالیت ها/کیفیت ارائه

تاریخ و امضاء استاد مربوطه
متوسط()2

بخش

عالی()4

خوب()3

 -4ثبت تشخیصی افتراقی

 -4ثبت تشخیصی افتراقی

عالی()4

ضعیف()1

 -3ثبت معاینات بیمار

 -3ثبت معاینات بیمار

خوب()3

متوسط()2

 -2ثبت شرح حال بیمار

 -2ثبت شرح حال بیمار

متوسط()2

بخش

- 1ثبت علت بستری

- 1ثبت علت بستری

ضعیف()1

فعالیت ها/کیفیت ارائه

فعالیت ها/کیفیت ارائه

ضعیف()1

فرم شماره  :4جدول ارزشیابی

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

الگ بوک کارورزان بخش زنان و زایمان

 -5نوشتن Progress note

 -5نوشتن Progress note

 -6ثبت عالئم حیاتی بیمار

 -6ثبت عالئم حیاتی بیمار

 -7نوشتن خالصه پرونده

 -7نوشتن خالصه پرونده

-8تاریخ و امضاء پرونده توسط کارورز

-8تاریخ و امضاء پرونده توسط کارورز

جمع

جمع
بخش

بخش

عالی()4

خوب()3

ضعیف()1

متوسط()2

- 1ثبت علت بستری

- 1ثبت علت بستری

 -2ثبت شرح حال بیمار

 -2ثبت شرح حال بیمار

 -3ثبت معاینات بیمار

 -3ثبت معاینات بیمار

 -4ثبت تشخیصی افتراقی

 -4ثبت تشخیصی افتراقی

 -5نوشتن Progress note

 -5نوشتن Progress note

 -6ثبت عالئم حیاتی بیمار

 -6ثبت عالئم حیاتی بیمار

 -7نوشتن خالصه پرونده

 -7نوشتن خالصه پرونده

-8تاریخ و امضاء پرونده توسط کارورز

-8تاریخ و امضاء پرونده توسط کارورز

مجمو
تاریخ و امضاء استاد مربوطه

مجمو
تاریخ و امضاء استاد مربوطه

www.mubabol.ac.ir/32

عالی()4

فعالیت ها/کیفیت ارائه

خوب()3

تاریخ و امضاء استاد مربوطه
فعالیت ها/کیفیت ارائه

تاریخ و امضاء استاد مربوطه
متوسط()2

بخش

عالی()4

خوب()3

 -4ثبت تشخیصی افتراقی

 -4ثبت تشخیصی افتراقی

عالی()4

ضعیف()1

 -3ثبت معاینات بیمار

 -3ثبت معاینات بیمار

خوب()3

متوسط()2

 -2ثبت شرح حال بیمار

 -2ثبت شرح حال بیمار

متوسط()2

بخش

- 1ثبت علت بستری

- 1ثبت علت بستری

ضعیف()1

فعالیت ها/کیفیت ارائه

فعالیت ها/کیفیت ارائه

ضعیف()1

فرم شماره  :4جدول ارزشیابی پرونده نویسی

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

الگ بوک کارورزان بخش زنان و زایمان

 -5نوشتن Progress note

 -5نوشتن Progress note

 -6ثبت عالئم حیاتی بیمار

 -6ثبت عالئم حیاتی بیمار

 -7نوشتن خالصه پرونده

 -7نوشتن خالصه پرونده

-8تاریخ و امضاء پرونده توسط کارورز

-8تاریخ و امضاء پرونده توسط کارورز

جمع

جمع
بخش

بخش

عالی()4

خوب()3

ضعیف()1

متوسط()2

- 1ثبت علت بستری

- 1ثبت علت بستری

 -2ثبت شرح حال بیمار

 -2ثبت شرح حال بیمار

 -3ثبت معاینات بیمار

 -3ثبت معاینات بیمار

 -4ثبت تشخیصی افتراقی

 -4ثبت تشخیصی افتراقی

 -5نوشتن Progress note

 -5نوشتن Progress note

 -6ثبت عالئم حیاتی بیمار

 -6ثبت عالئم حیاتی بیمار

 -7نوشتن خالصه پرونده

 -7نوشتن خالصه پرونده

-8تاریخ و امضاء پرونده توسط کارورز

-8تاریخ و امضاء پرونده توسط کارورز

مجمو
تاریخ و امضاء استاد مربوطه

مجمو
تاریخ و امضاء استاد مربوطه
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عالی()4

فعالیت ها/کیفیت ارائه

خوب()3

تاریخ و امضاء استاد مربوطه
فعالیت ها/کیفیت ارائه

تاریخ و امضاء استاد مربوطه
متوسط()2

بخش

عالی()4

خوب()3

 -4ثبت تشخیصی افتراقی

 -4ثبت تشخیصی افتراقی

عالی()4

ضعیف()1

 -3ثبت معاینات بیمار

 -3ثبت معاینات بیمار

خوب()3

متوسط()2

 -2ثبت شرح حال بیمار

 -2ثبت شرح حال بیمار

متوسط()2

بخش

- 1ثبت علت بستری

- 1ثبت علت بستری

ضعیف()1

فعالیت ها/کیفیت ارائه

فعالیت ها/کیفیت ارائه

ضعیف()1

فرم شماره  :4جدول ارزشیابی پرونده نویسی

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

الگ بوک کارورزان بخش زنان و زایمان

 -5نوشتن Progress note

 -5نوشتن Progress note

 -6ثبت عالئم حیاتی بیمار

 -6ثبت عالئم حیاتی بیمار

 -7نوشتن خالصه پرونده

 -7نوشتن خالصه پرونده

-8تاریخ و امضاء پرونده توسط کارورز

-8تاریخ و امضاء پرونده توسط کارورز

جمع

جمع
بخش

بخش

عالی()4

خوب()3

ضعیف()1

متوسط()2

- 1ثبت علت بستری

- 1ثبت علت بستری

 -2ثبت شرح حال بیمار

 -2ثبت شرح حال بیمار

 -3ثبت معاینات بیمار

 -3ثبت معاینات بیمار

 -4ثبت تشخیصی افتراقی

 -4ثبت تشخیصی افتراقی

 -5نوشتن Progress note

 -5نوشتن Progress note

 -6ثبت عالئم حیاتی بیمار

 -6ثبت عالئم حیاتی بیمار

 -7نوشتن خالصه پرونده

 -7نوشتن خالصه پرونده

-8تاریخ و امضاء پرونده توسط کارورز

-8تاریخ و امضاء پرونده توسط کارورز

مجمو
تاریخ و امضاء استاد مربوطه

مجمو
تاریخ و امضاء استاد مربوطه
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عالی()4

فعالیت ها/کیفیت ارائه

خوب()3

تاریخ و امضاء استاد مربوطه
فعالیت ها/کیفیت ارائه

تاریخ و امضاء استاد مربوطه
متوسط()2

بخش

عالی()4

خوب()3

 -4ثبت تشخیصی افتراقی

 -4ثبت تشخیصی افتراقی

عالی()4

ضعیف()1

 -3ثبت معاینات بیمار

 -3ثبت معاینات بیمار

خوب()3

متوسط()2

 -2ثبت شرح حال بیمار

 -2ثبت شرح حال بیمار

متوسط()2

بخش

- 1ثبت علت بستری

- 1ثبت علت بستری

ضعیف()1

فعالیت ها/کیفیت ارائه

فعالیت ها/کیفیت ارائه

ضعیف()1

فرم شماره  :4جدول ارزشیابی پرونده نویسی

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

الگ بوک کارورزان بخش زنان و زایمان

 -5نوشتن Progress note

 -5نوشتن Progress note

 -6ثبت عالئم حیاتی بیمار

 -6ثبت عالئم حیاتی بیمار

 -7نوشتن خالصه پرونده

 -7نوشتن خالصه پرونده

-8تاریخ و امضاء پرونده توسط کارورز

-8تاریخ و امضاء پرونده توسط کارورز

جمع

جمع
بخش

بخش

عالی()4

خوب()3

ضعیف()1

متوسط()2

- 1ثبت علت بستری

- 1ثبت علت بستری

 -2ثبت شرح حال بیمار

 -2ثبت شرح حال بیمار

 -3ثبت معاینات بیمار

 -3ثبت معاینات بیمار

 -4ثبت تشخیصی افتراقی

 -4ثبت تشخیصی افتراقی

 -5نوشتن Progress note

 -5نوشتن Progress note

 -6ثبت عالئم حیاتی بیمار

 -6ثبت عالئم حیاتی بیمار

 -7نوشتن خالصه پرونده

 -7نوشتن خالصه پرونده

-8تاریخ و امضاء پرونده توسط کارورز

-8تاریخ و امضاء پرونده توسط کارورز

مجمو
تاریخ و امضاء استاد مربوطه

مجمو
تاریخ و امضاء استاد مربوطه
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عالی()4

فعالیت ها/کیفیت ارائه

خوب()3

تاریخ و امضاء استاد مربوطه
فعالیت ها/کیفیت ارائه

تاریخ و امضاء استاد مربوطه
متوسط()2

بخش

عالی()4

خوب()3

 -4ثبت تشخیصی افتراقی

 -4ثبت تشخیصی افتراقی

عالی()4

ضعیف()1

 -3ثبت معاینات بیمار

 -3ثبت معاینات بیمار

خوب()3

متوسط()2

 -2ثبت شرح حال بیمار

 -2ثبت شرح حال بیمار

متوسط()2

بخش

- 1ثبت علت بستری

- 1ثبت علت بستری

ضعیف()1

فعالیت ها/کیفیت ارائه

فعالیت ها/کیفیت ارائه

ضعیف()1

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

الگ بوک کارورزان بخش زنان و زایمان

تشخیص و تشخیص افتراقی
اقدامات تشخیصی و درمانی

اقدامات تشخیصی و درمانی

ارائه خالصه

ارائه خالصه

نحوه ارائه شرح حال بیمار

فعالیت ها/کیفیت ارائه
نحوه ارائه شرح حال بیمار

تشخیص و تشخیص افتراقی

تشخیص و تشخیص افتراقی

اقدامات تشخیصی و درمانی

اقدامات تشخیصی و درمانی

ارائه خالصه

ارائه خالصه

تاریخ ارائه

تاریخ ارائه

عالی()4

متوسط()2

ضعیف()1

عالی()4
خوب()3

خوب()3

نحوه ارائه شرح حال بیمار

فعالیت ها/کیفیت ارائه

متوسط()2

مهر و امضاء استاد/دستیار ارشد کشیک مربوطه:

فعالیت ها/کیفیت ارائه

مهر و امضاء استاد/دستیار ارشد کشیک مربوطه:

نحوه ارائه شرح حال بیمار

تشخیص و تشخیص افتراقی

تشخیص و تشخیص افتراقی

اقدامات تشخیصی و درمانی

اقدامات تشخیصی و درمانی

ارائه خالصه

ارائه خالصه

مهر و امضاء استاد/دستیار ارشد کشیک مربوطه:

مهر و امضاء استاد/دستیار ارشد کشیک مربوطه:

*حداقل  2مورد گزارش صبحگاهی ضروری می باشد.
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ضعیف()1

تاریخ ارائه

تاریخ ارائه

عالی()4

خوب()3

متوسط()2

ضعیف()1

مهر و امضاء استاد/دستیار ارشد کشیک مربوطه:

عالی()4
خوب()3
متوسط()2

مهر و امضاء استاد/دستیار ارشد کشیک مربوطه:

ضعیف()1

تاریخ ارائه

تاریخ ارائه

عالی()4

خوب()3

متوسط()2

نحوه ارائه شرح حال بیمار
تشخیص و تشخیص افتراقی

فعالیت ها/کیفیت ارائه

عالی()4

ضعیف()1

نحوه ارائه شرح حال بیمار

ضعیف()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 کارورزان بخش زنان و زایمان

بخش

بخش

عالی()4

خوب()3

متوسط()2

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
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عالی()4

ضعیف()1

نحوه معرفی بیماران بستری

نحوه معرفی بیماران بستری
ارائه شرح حال و تشخیص افتراقی

خوب()3

فعالیت ها/کیفیت ارائه

فعالیت ها/کیفیت ارائه

متوسط()2
ضعیف()1

فرم شماره  :6جدول ارزشیابی معرفی بیمار در راند بخش*

الگ بوک کارورزان بخش زنان و زایمان

فرم شماره  :7جدول ثبت اطالعات مربوط به فعالیت درمانگاه
ردیف

زمان

نام و نام خانوادگی

حضور

بیمار

سن

تشخیص اولیه

داروهای تجویز شده

کارورز

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

آزمایش ها و

نام و امضاء

روش های

استاد/دستیار

تشخیصی

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
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الگ بوک کارورزان بخش زنان و زایمان

فرم شماره :7جدول ثبت اطالعات مربوط به فعالیت درمانگاه
ردیف

زمان

نام و نام خانوادگی

حضور

بیمار

سن

تشخیص اولیه

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

داروهای تجویز شده

کارورز

آزمایشات و

نام و امضاء

روش های

استاد/دستیار

تشخیصی

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

www.mubabol.ac.ir/39

الگ بوک کارورزان بخش زنان و زایمان

1

گرفتن شرح حال و انجام معاینه

2

بررسی سیر و سابقه بیماری

3

زمان حضور فراگیر

4

مجمو

عالی()4

خوب()3

فعالیت ها

متوسط()2

شماره

کیفیت ارائه

ضعیف()1

فرم شماره:8جدول ارزشیابی فعالیت مربوط به درمانگاه زنان (انکولوژی ،یائسگی و )...
تاریخ و امضاء استاد یا دستیار مربوطه

1

گرفتن شرح حال و انجام معاینه

2

بررسی سیر و سابقه بیماری

3

زمان حضور فراگیر

4

مجمو

عالی()4

خوب()3

فعالیت ها

متوسط()2

شماره

کیفیت ارائه

ضعیف()1

فرم شماره:8جدول ارزشیابی فعالیت مربوط به درمانگاه مامایی
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تاریخ و امضاء استاد یا دستیار مربوطه

الگ بوک کارورزان بخش زنان و زایمان

شماره

فرم شماره :9ثبت اطالعات مربوط به کشیک شبانه
تاریخ

شماره

نام و نام

کشیک

پرونده

خانوادگی بیمار

سن

تشخیص

بخش

امضاء

اولیه

بستری

دستیار ارشد

1

2

3

4

5
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الگ بوک کارورزان بخش زنان و زایمان

شماره

فرم شماره  :9ثبت اطالعات مربوط به کشیک شبانه
تاریخ

شماره

نام و نام

کشیک

پرونده

خانوادگی بیمار

سن

تشخیص

بخش

امضاء

اولیه

بستری

دستیار ارشد

1

2

3

4

5
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الگ بوک کارورزان بخش زنان و زایمان

شماره

فرم شماره  :9ثبت اطالعات مربوط به کشیک شبانه
تاریخ

شماره

نام و نام

کشیک

پرونده

خانوادگی بیمار

سن

تشخیص

بخش

امضاء

اولیه

بستری

دستیار ارشد

1

2

3

4

5
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الگ بوک کارورزان بخش زنان و زایمان

شماره

فرم شماره  :9ثبت اطالعات مربوط به کشیک شبانه
تاریخ

شماره

نام و نام

کشیک

پرونده

خانوادگی بیمار

سن

تشخیص

بخش

امضاء

اولیه

بستری

دستیار ارشد

1

2

3

4

5
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الگ بوک کارورزان بخش زنان و زایمان

شماره

فرم شماره  :9ثبت اطالعات مربوط به کشیک شبانه
تاریخ

شماره

نام و نام

کشیک

پرونده

خانوادگی بیمار

سن

تشخیص

بخش

امضاء

اولیه

بستری

دستیار ارشد

1

2

3

4

5
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الگ بوک کارورزان بخش زنان و زایمان

شماره

فرم شماره  :9ثبت اطالعات مربوط به کشیک شبانه
تاریخ

شماره

نام و نام

کشیک

پرونده

خانوادگی بیمار

سن

تشخیص

بخش

امضاء

اولیه

بستری

دستیار ارشد

1

2

3

4

5
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الگ بوک کارورزان بخش زنان و زایمان

فرم شماره  :10جدول ارزشیابی فعالیت کارورزان در اورژانس زنان
ردیف

بلی

عنوان

1

حضور مداوم در بخش ،اورژانس زنان و راند تحویل کشیک

2

ثبت شرح حال بیماران و حضور در لیبر

4

پیگیری روند درمانی بیمار
قابل قبول

5

نتیجه نهایی:

6

نام و امضاء دستیار ارشد کشیک

خیر

غیرقابل قبول

2

آزمایشات ضروری بسته به شرایط زوج

3

آگاهی از روش های تشخیصی

4

آگاهی از روش های درمانی

5

آگاهی از روش های ارجاعی
جمع نهایی
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خوب()3

عالی()4

1

چگونگی مشاوره و اخ شرح حال از زوج نابارور

متوسط()2

ردیف

ضعیف()1

فرم شماره :11جدول ارزیابی کارورز در بخش ناباروری مرکز تحقیقات باروری و ناباروری

مهر و امضای
استاد یا دستیار
مربوطه

الگ بوک کارورزان بخش زنان و زایمان

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

2

تاریخ:

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

3

عنوان مقاله:

تاریخ:
-1محتوا و نحوه ارائه مطلب
 -2استفاده از مقاله جدید
 -3رعایت زمان ارائه مطلب
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خوب()3

عالی()4

1

تاریخ:

متوسط()2

رد
یف

ضعیف()1

فرم شماره  :12جدول ارزشیابی ارائه کنفرانس و ژورنال
مهر و امضای
استاد یا دستیار
مربوطه

الگ بوک کارورزان بخش زنان و زایمان

فرم شماره  :13جدول ارزشیابی کارورز توسط دستیار در بخش زنان
نام و نام خانوادگی دانشجو.....................:
(کارورزان بیمارستان موظفند در شرو هر بخش ،خود را به دستیار معرفی نمایندا)
*

دستیار محترم  :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 و همکاران ،پوشیدن روپوش و نصب اتیکت)

2

حضور فعال و به موقع در گزارش صبحگاهی

3

حضور فعال و به موقع در راند آموزشی روزانه بخش

4

حضور فعال و به موقع در درمانگاه

5

حضور 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 اااا

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 کارورزان بخش زنان و زایمان

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

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  :14جدول ارزشیابی مهارت های ارتباطی

جمع

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
جمع

تاریخ و امضاء استاد یا دستیار مربوطه

تاریخ و امضاء استاد یا دستیار مربوطه

نام و نام خانوادگی
امضای مسئول دوره کارورزی
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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

ضعیف()1

تاریخ و امضاء استاد یا دستیار مربوطه

فعالیت ها/کیفیت ارائه

تاریخ و امضاء استاد یا دستیار مربوطه

الگ بوک کارورزان بخش زنان و زایمان

پرسشنامه ارزشیابی اخالق حرفه ای 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.
کسب حداقل  70درصد نمره ( 60از  )85جهت گذراندن دوره الزامی است.
نام و نام خانوادگی ارزیابی کننده/مهر و امضا

www.mubabol.ac.ir/51

امضای ارزیابی شونده

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

ردیف

محیط :بخش درمانگاه اورژانس

موضوع

1

گرفتن تاریخچه بیمار

2

مهارت های معاینه بالینی

3

قضاوت بالینی

4

مهارت های مشاوره

5

مهارت ارتباطی ،اخالق حرفه ای و توجه
به بیمار

6

توانمندی های بالینی کلی

7

جمع نهایی

تاریخ ارزیابی:
پیگیری

بیمار :جدید

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 مهار ت 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 کارورزان بخش زنان و زایمان

فرم ارزیابی آزمون کوتاه مدت عملکرد بالینی ( /)Mini-CEXدوره آموزشی زنان
مشکل بالینی مورد ارزیابی:
نام و نام خانوادگی کارآموز/کارورز:

ردیف

محیط :بخش درمانگاه اورژانس

موضوع

1

گرفتن تاریخچه بیمار

2

مهارت های معاینه بالینی

3

قضاوت بالینی

4

مهارت های مشاوره

5

مهارت ارتباطی ،اخالق حرفه ای و توجه
به بیمار

6

توانمندی های بالینی کلی

7

جمع نهایی

تاریخ ارزیابی:
پیگیری

بیمار :جدید

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 کارورزان بخش زنان و زایمان
فرم ارزیابی آزمون کوتاه مدت عملکرد بالینی ( /)Mini-CEXدوره آموزشی زنان
مشکل بالینی مورد ارزیابی:
نام و نام خانوادگی کارآموز/کارورز:

ردیف

محیط :بخش درمانگاه اورژانس

موضوع

1

گرفتن تاریخچه بیمار

2

مهارت های معاینه بالینی

3

قضاوت بالینی

4

مهارت های مشاوره

5

مهارت ارتباطی ،اخالق حرفه ای و توجه
به بیمار

6

توانمندی های بالینی کلی

7

جمع نهایی

تاریخ ارزیابی:
پیگیری

بیمار :جدید

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 کارورزان بخش زنان و زایمان
فرم ارزیابی مهارت عملی فراگیر از طریق مشاهده مستقیم ( ،)DOPSدوره آموزشی زنان
نام و نام خانوادگی کارورز:
پروسیجر مورد ارزیابی:

شماره پرونده بیمار:

محیط :بخش

درمانگاه

پائین تر از

ردیف

تاریخ ارزیابی:

حد انتظار

حد مرزی

1-3

1

کسب رضایت آگاهانه

2

اطال 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 کمک در صورت نیاز

8

اقدامات پس از پروسیجر

9

مهارت راتباطی و رفتار حرفه ای

10

3-5

اورژانس
در حد

باالتر از حد

انتظار

انتظار

5-7

7-9

بدون نظر*

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 کارورزان بخش زنان و زایمان
فرم ارزیابی مهارت عملی فراگیر از طریق مشاهده مستقیم ( ،)DOPSدوره آموزشی زنان
نام و نام خانوادگی کارورز:
پروسیجر مورد ارزیابی:

شماره پرونده بیمار:

محیط :بخش

درمانگاه

پائین تر از

ردیف

تاریخ ارزیابی:

حد انتظار

حد مرزی

1-3

1

کسب رضایت آگاهانه

2

اطال 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 کمک در صورت نیاز

8

اقدامات پس از پروسیجر

9

مهارت راتباطی و رفتار حرفه ای

10

3-5

اورژانس
در حد

باالتر از حد

انتظار

انتظار

5-7

7-9

بدون نظر*

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 کارورزان بخش زنان و زایمان

ارزشیابی نهایی کارورزان زنان
تام و نام خانوادگی کارورز:

*نمره کارورز شامل موارد زیر می باشد:
ردیف

سقف نمره

موضوع

نمره کسب
شده

1

نمره Log Book

4

2

آزمون شفاهی در انتهای دوره

1

3

نمره چک لیست Mini-CEX

3

4

نمره چک لیست DOPS

2

5

چک لیست ارزیابی اخالق حرفه ای

3

6

نمره آزمون  OSCEپایان دوره

7

7

نمره نهایی

20

امضا مدیر گروه

امضا مسئول دوره
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