 Log bookفعاليتهاي عملي دانشجويان
کارآموزي کودکان
دانشکده پزشکی دانشگاه آزا د اسالمی قم

نام كارآموز......................................
شماره دانشجوئی.........................
تاريخ ورود به بخش......................
بيمارستان............................... :
دانشجوي گرامي :

دفترچه حاضر  Logbookدوره کارورزی
کودکان ,به منظور ثبت کليه فعاليتهای
آموزشي  -باليني شما در طول دوره
طراحي شده است  .در پايان دوره اطالعات
موجود در الگ بوک جهت ارزشيابي عملي
و حضور و غياب مورد استفاده قرار مي
گيرد  .لذا خواهشمند است در تکميل آن
حداکثر دقت خود را مبذول فرمائيد .

توجه :
 در تكميل دفترچه نظم و دقت
را در نظر داشته باشيد
 نهايت سعي و تالش خود را در
حفظ و نگهداري آن بعمل آوريد.
 موقع تحويل يك كپي از
دفترچه نزد خود نگهداري نمائيد.

 دانشجويان گرامي :
 ورود شما را به بخش کودکان خوش آمد میگوییم .کارآموزی کودکاان در دور ای هاه
ماهه اجرا میگردد.
 در دفترچه حاضر خالصاه ای از برااماه هاای هاه ماهاه بخاش کودکاان شاام حضاور در
موراینگ و ارائه آن ،کنفرااس ،ژوراال کالب ،حضور در کارگا های آموزشی ،فعالیا

هاای

بالینی ،پذیرش و پیگیری درمان بیماار -ااجاا پروهایجرهای باالینی وحضاور در اورژاااس و ...
آورد شد اه .
 مقررات تکميل الگ بوک
 تکمی لوگ بوک بایستی از ابتدای دور آغاز گردد.
 در جدول فعالی

های عملی از اهتاد یا مسئول مشخص شد بخواهید که اقدا ااجا شد را

تایید اماید.
 در پایان دور دفترچه تکمیا شاد را باه همارا فار ارزشایابی شاما از دور آموزشای باه
آموزش بیمارهتان تحوی تا درارزشیابی اهایی شما منظور گردد.
 در طول دور هه ماهه آموزشی ،اهاتید می توااند الگ باوک را در اختیاار گرفتاه و آن را
ارزیابی امایند.
 الگ بوک را به طور مستمر همرا خود داشته باشید.
 در ماواردی کاه  Log bookاااقص باشاد  ،امار ااتماا اها

و باه دااشاکد گا ارش

امیگردد و دااشجو تجدید دور میشود.
 مقررات دوره:
 کشیك ها برای کارورزان و کارآموزان بخش ازهم مج ا اه
اینترن و دو اهتاجر ال امی اه
 حضور دااشجو از هاع

و در هر اوب

حضور یاك

.

 7/03تا  21/03در بیمارهتان ضروری اه .

 دااشجویان در ابتدای دور اسب

به ثب

اثر ااگش

خود اقدا و کنترل حضور و غیاب بار

اهاس گ ارش اخذ شد همچنین کنترل اهاتید و ااظرین بیمارهتان ااجا میگردد.
 حضور در کالههای آموزشی و کارگا های طی دور ال امی میباشد.
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 هر گواه تعویض در براامه کشیك یا درمااگا  ،غیر موجه می باشد (تنها در صاور اعاال
قبلی و هماهنگی با مسئول آموزش)
 جابجایی کشیك ها دوبار در ما و با هماهنگی و تکمی فر مربوطه بالمااع می باشد.
 غیب
غیب

بیش از دو روز باعث حذف دور و امر صافر در آن بخاش مای گاردد و در ماورد
کمتر از دو روز به تناهب از امر اهایی کسر خواهد شد.

 در صور ثب

حضور توهط دااشجو و عد حضور در مرکا آموزشای غیبا

غیرموجاه

محسوب و واحد اامبرد خاتمه و امر صفر درج خواهد شد.
 ارزشيابي دوره:
 رفرااس امتحان از مباحث عنوان شاد در کالهاها و برااماه هاا ،کنفرااساها و کارگاا هاای
آموزشی و کتاب اهنشیال الساون و مصاوبا اجرایای وزار خاااه (ماااا -احیاای کاودک –
غربالگری هیپوتیروئیدی –  PKو  ) ...میباشد.
 ارزشیابی به صور کتبی و شفاهی و  OSCEااجا می گردد .
 مهار های عملی ال اماً تح

اظر اهتاد مربوطه یا مسئول معرفی شد ااجا می شود.

 ارزشیابی عملکرد دااشجو در حیطه های مهارتی توهط اهتاد ااجا می شود.
شرح وظايف كارآموز مطابق بخشنامه وزارت بهداشت شامل بندهاي زير است:
الف – كليات:
 – 2حفظ و رعای
 – 1رعای

شئون شرعی و اخالق پ شکی در کلیه هاعا حضور در بیمارهتان

مقررا داخلی گرو یا بخش ،بیمارهتان ،دااشکد و دااشگا



پوشیدن روپوش هفید تمی و آراهته.



اصب کار شناهایی حاوی مشخصا به روپوش.



حسن رابطه با اهاتید  ،بیماران و پرهن بخش.



اهتفاد مناهب از گوشی و لواز پ شکی.



عد اهتفاد از گوشی همرا در بخش.

 – 0رعای

مفاد آیین اامه ها و مقررا ابالغ شد از وزار بهداش  ،درمان و آموزش پ شکی
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ب – مراقبت از بيمار و مدارك پزشكي:
 – 4اخاذ شارح حااال و ااجاا معاینااه بالینی،تفسایر و پیگیااری اتاایو آزمایشااا و بررهای هااای
پاراکلینیك ،ارزیابی و بیان براامه تشخیصی و مطرح امودن تشخیص های افتراقی مناهب از کلیه
بیماران بستری مربوط به خود در اوقا عادی و کشیك.
 – 5وی ی

روزااه بیماران بستری مربوط در بخش و به همرا کارورز و پ شك معالو و اطالع از
داروهای دریافتی و اوشتن هیر بیماری در صور ل و و یا وی ی

کلیا براامه درماای و لیس
بیماران هرپایی.

 – 6در صور ل و و به تشخیص دااشکد پ شکی و گرو مربوطه پایگیاری دریافا

جاواب

آزمایشا (به شاک غیرحضاوری مگار در ماوارد اورژاااس) و بررهای آخارین گا ارش هاای
پاراکلینیکی بیمار.
 – 7در صور ل و و به تشخیص دااشکد پ شکی و گرو مربوطه اوشتن یادداش

های

مخصوص آغاز و پایان هر دور )(on-and off service notes

 – 8در صااور ل ا و و بااه تشااخیص دااشااکد پ شااکی و گاارو مربوطااه اوشااتن برگااه هااای
درخواه

تصویربرداری از جملاه  CTScan MRIرادیاوگرافی ،هاواوگرافی ،آادوهاکوپی،

آاژیوگرافی و کلیه برگه های درخواه

پاراکلینیگ دیگار ،در صاورتی کاه برابار مقاررا آن

گرو یا بیمارهتان یا دااشکد ایاز به اگارش شرح حال بیمار در فر مربوط باشد.
پ – اقدامات تشخيصي – درماني:
 – 9فراگیری امور زیر به منظور کسب مهار حداکثر به مد  6ما و با تعیین معاوا
دااشکد بر عهد کارآموز می باشد .بدیهی اه
بالینی الز اه

آموزشی

باتوجه به را اادازی مراک آموزش مهارتهاای

این مهارتها قب از مواجه باا بیماار واقعای در ایان مراکا و باه احاو مقتضای باه

کارآموزان آموزش داد شود.
* ت ریق
* رگ گیری )(IV Cannulation
* امواه گیری وریدی )(venous blood sampling

* امواه گیری برای کش

خون

* گرفتن  ECGو تفسیر آن
4

* پااسمان هاد
* راگ آمی ی گر و مشاهد ال
* تهیه و تفسیر میکروهکوپی امواه ادرار و ال خون محیطی
* هاکشن ترشحا حلق و لوله تراشه
* فی یوتراپی تنفسی
* تهیه ال خون محیطی
* امواه گیری از گلو و زخمها
 – 23ااجا امور زیر تنها با موافق

و تح

اظار مستقیم پ شك معالو می توااد توهط

کارآموز ااجا شود:
* گذاشتن لوله معد و گرفتن امواه از ترشحا معد
* گذاشتن هواد ادراری بج در اوزادان و شیرخواران (ترجیحاً در بیماران هم جنس)
* گرفتن گازهای خون شریاای )(ABG
* فلبوتومی
* بخیه زدن و کشیدن بخیه
* ااجا تس PPDو خواادن آن
* ااجا پااسمان هایی که ایاز به دبریدمان ،شستشوی تخصصی (غیر روتین) و یا بخیه مجدد طبق
اظر پ شك معالو داراد و یا عفوای شد باشند.
* ااجا واکسیناهیون روتین اطفال در خااه های بهداش

و یا درمااگا ها

* ااجا شستشوی گوش
* کنترل ضربان قلب جنین ) (Fetal Heart Rateو ااقباضا رحم و حرکا جنین
* گچ گیری هاد و باز کردن گچ
 – 22کارآموزان در موارد زیر تنها می توااد ااجا هر کدا از این اعمال را توهط فراگیران
مقاطع باالتر (کارورز) مشاهد امایند:
* مشاهد تامپون قدامی بینی
* مشاهد خارج کردن جسم خارجی از گوش ،حلق ،بینی و چشم
* مشاهد کوتر خون ری ی بینی
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* مشاهد گذاشتن لوله تراشه و airway

* مشاهد کارگذاری کشش پوهتی
* مشاهد آت گیری
* مشاهد ااجا پواکسیون لومبار )(Lumbar puncture
* مشاهد تخلیه آبسه
* مشاهد امواه گیری هوپراپوپیك
* مشاهد کشیدن ) (tapمایع آهی

و پلور

* مشاهد و یادگیری CPR

* مشاهد و یادگیری زایمان طبیعی
* مشاهد آهپیراهیون و بیوپسی مغ اهتخوان
* مشاهد پواکسیون مفص زااو
* مشاهد ت ریق داخ اخاعی ) (Intrathecalو داخ مفصلی
* مشاهد ااجا جراحی های هرپایی هاد (ختنه ،برداشتن تود های هطحی ،خارج کردن
)(ingrowing nail
* مشاهد گذاشتن chest tube

* مشاهد ت ریق داروهای خطرااک
* مشاهد تعویض لوله افروهتومی یا هیستوهتومی
* مشاهد درااژ هوپراپوبیك مثااه
* مشاهد گذاشتن کاتتر وریدی اافی و همکاری در تعویض خون اوزادان
* مشاهد هواداژ ادراری شیرخواران
* مشاهد کا دان
* مشاهدة هر اقدا تشخیصی ،درماای و تهاجمی دیگر که در براامه آموزشی مصوب کارورزان
پیشنهاد شد اه .
* بقیه موارد مشابه که در این آیین اامه ایامد اه .
ت – شركت در همايش هاي آموزشي:
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 – 21شرک

منظم و فعال در کلیه کالس های درس تئوری و یا کارگاهی و جلساا آموزشای

بخش شام گ ارش صبحگاهی ،کنفرااس های علمای ،کاالس هاای  ،managementاتاقهاای
عم  ،راادهای آموزشی و هایر براامه های آموزشی.
 – 20حضور فعال و منظم در وی ی
 – 24شر ک

بیماران توهط پ شك معالو.
طبق براامه تعیین شد و گرفتن شرح حال ،ااجا

در درمااگا یا خااه های بهداش

معاینه از بیمار و معرفی بیمار به پ شك معالو یا.
 – 25معرفی بیمار در راادهای آموزشی طبق اظر پ شك معالو شام  :معرفی کوتا بیماار ،دلیا
بستری شدن ،بیان تشخیص های افتراقی و طرح درماای.
 – 26ارائه کنفرااس های علمی در صاور لا و طباق برااماه تنظیمای توهاط مسائول آماوزش
بخش.
ث – حضور در بيمارستان:
 – 27حضور در بیمارهتان ،درمااگا و یا خااه هاای بهداشا
ریاه

طباق برااماه تعیاین شاد از هاوی

هر گرو یا بخش یا دااشکد (مسئول آموزش کارآموزان هر بخش موظا

اها

بارای

کلیه هاعا حضور آاان در بخش براامه آموزشی مدون تهیه و در آغاز دور اعال کند).
 – 28حداکثر تعداد کشیك ،براهاس شرایط گرو و دااشکد تعیین و در هر صور از  23شب
درما تجاوز اخواهد کرد .حداق تعداد کشیك در گرو های داخلی ،جراحی ،کودکان و زاان
 5شب در ماه و درگرو های دیگار مادیر گارو یاا ریایس بخاش براهااس تعاداد بیماار ،تعاداد
کارآموز ،امکااا رفاهی ،تعداد تخ
تعیین می کند .هاع

بیمارهتاای و برااماه آموزشای حاداق تعاداد کشایك را

کشیك کارآموزان براهاس امکااا و شرایط هر دااشکد پ شکی تعیاین

می گردد.
 – 29تنظیم براامه چرخش کارآموزان در بخشها و کشیك ها به عهد پ شاك مسائول آماوزش
کارآموزان اه .
 – 13جابجایی در براامه کشیك ممکن ایس  ،مگر با اطالع قبلی (حداق  14هااع
در موارد اضطراری ،به شرط تعیین جااشین و موافق

قبا ) و یاا

پ شك مسئول آموزش کارآموزان.

 – 12ترک کشیك ج در موارد اضطراری و با کسب اجااز از پ شاك کشایك مطلقاا ممناوع
اه .
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 – 11اولوی

کاری کارآموزان شرک

در جلسا و همایش های آموزشی ،راادهای آموزشای

و در درمااگا ها اه .
– 10موارد تخل

کارآموزان از شرح وظای

و یاا

فوق و یا هرگوااه اهماال در ااجاا وظاای

شکایا کارآموز ان در این رابطه حسب مورد در شورای آموزشی بخش ،گرو یا بیمارهاتان یاا
دااشکد مطرح و تصمیما الز گرفته خواهاد شاد .چنااچاه مساائ مطروحاه در هار کادا از
مراجع رهیدگی کنند اولیه به اتیجه قطعی ارهید ،ماورد باه مرجاع بااالتر جها

اتخاام تصامیم

مقتضی ارجاع خواهد شد .مرجع اهایی تصمیم گیری شورای آموزشی دااشکد خواهد بود.
بارم نمرات ارزشيابي دانشجويان شامل:
حضور درموراینگ و ارائه آن

 1نمره

حضور فعال در کشیك ها

 1نمره

ارائه کنفرااس علمی و ژوراال کالب

 1نمره

فعالی

عملی بخش

 2نمره

حضور در کارگا ها

 1نمره

امتحان OSCE

 2نمره

اخذ شرح حال درمااگاهی

 1نمره

امتحان کتبی یا شفاهی پایان دور

 6نمره

 3نمره

مقررا و اخالق حرفهای

 2نمره

اخذ شرح حال بخش و ثب

دقیق آن

رعای

يادداشت هاي مورد نياز دانشجوي پزشكي

این یادداش

جه

پیگیری روزااه در پرواد بیمار ثب

Progress Note
میشود و شام چهار قسم اه :

 : Subjectiveاکاتی توهط بیمار یا همارا وی در ماورد تغییارا در شاکایا بیماار اظهاار
می گردد ( مااند حال عمومی،وضعی
 : Objectiveاکاتی اه

اشتها ،بی قراری ،خواب آلودگی و ) ...

که پ شك در معاینه پیادا مایکناد شاام عالیام حیااتی ،تغییارا

جدید ایجاد شد (مااند بروز راش جدید پوهتی،تغییرا در همع ریه،تغییر در معاینه ارگااها و ...
)
 : Assessmentارزیابی های ااجا شد و اقداما پاراکلینیاك روز گذشاته ثبا
(مااند اتایو تصویر برداری ها و آزمایشا و  ...روز گذشته )
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مایگاردد

 : Planبراامه ای اه

که بر اهاس هه قسم

فوق برای بیماار توهاط پ شاك در اظار گرفتاه

میشود( شام درمااهای دارویی و ) ...
اکته  :جه

بخاطر هپردن چهار حرف اول  SOAPرا بخاطر بسپارید !

On service Note
یادداشتی اه که روی پرواد بیمار بستری در بخش هنگا تحوی گرفتن بیمار اوشته می شود
و به چند قسم

تقسیم میشود :

الف) خالصه اي از شرح حال و معاينات باليني بيمار
ب) خالصه اي از اقدامات تشخيصي (مانند تصوير برداري ها و آزمايشات و ) ...
ج) تشخيص و يا تشخيص هاي احتمالي مطرح براي بيمار
د) اقدامات درماني كه تا حال حاضر صورت گرفته است

یادداشتی اه

که پ شك در آخرین وی ی

Off service Note
بیمار بستری در بخش جها اطاالع کاادر جدیاد

پ شکی در پرواد بیمار بستری در میاویسد و به هه قسم

تقسیم میشود :

الف) خالصه اي از شرح حال و معاينات باليني بيمار
ب) خالصه اي از اقدامات تشخيصي (مانند تصوير برداري ها و آزمايشات و  ) ...و درماتي
ج)برنامه تشخيصي و درماني آينده بيمار كه بايد پيگيري شود.

توجه:
 -1نوشتن  Progress noteهر صبح توسط اينترن و استاجر صبح ثبت

ميشود (اه اینترن و اهتاجر کشیك)

 on and off - service notes -2در شروع و انتهاي هر بخش توسط اينترن گذاشته

ميشود.

 -1عناوين كنفرانسهاي آموزشي دوره كارآموزي بخش كودكان :
عنوان كنفرانس

محل مهر و امضاء استاد

9

رویکرد به کودک مبتال به بیقراری
رویکرد به کودک مبتال به هیااوز
رویکرد به کودک مبتال به دل درد
رویکرد به کودک مبتال به اهتفراغ
رویکرد به کودک مبتال به یبوه
رویکرد به کودک مبتال به هردرد
رویکرد به کودک مبتال به هماچوری
رویکرد به کودک مبتال به مشکال شایع چشمی
رویکرد به کودک مبتال به اختالل هطح هوشیاری (کوما و
دلیریو )

آشنایی با عالئم شایع اارهایی قلب در اطفال
آشنایی با ارزیابی کودک بدحال با توجه به براامه
کشوری مااا
واکسیناهیون بر اهاس جدول اهتااداردکشوری
 -2بيماريهايي كه دانشجو در درمانگاه و بخش كودكان بايد با آن آشنا شود
نام بيمار

بيماري

رویکرد به اوزاد مبتال به poor feeding
عفوا در اوزادان
تغذیه و مایع درماای در اوزاد
رویکرد به کودک مبتال به گوش درد ،رینور و
گلودرد بر اهاس براامه مااا
رویکرد به کودک مبتال به هرفه (حاد و م من) ،وی ینگ و

10

مهر استاد

تاکی پنه بر اهاس براامه مااا

رویکرد به کودک مبتال به تب
رویکرد به کودک مبتال به پنوموای
رویکرد به کودک مبتال به درد قفسه هینه ،تپش قلب و هوف قلبی

رویکرد به کودک مبتال به اههال) و ارزیابی می ان کم
آبی  ،مایع درماای خوراکی مطابق براامه مااا
رویکرد به کودک مبتال به زردی
برخورد با کودک مبتال به هپاتو اهپلنومگالی
رویکرد به کودک مبتال به عالیم اختالال

ااعقادی

رویکرد به کودک مبتال به لنفاداوپاتی
رویکرد به کودک مبتال به لنگش و ارتری
رویکرد به کودک مبتال به هیپوگلیسمی
رویکرد به کودک مبتال به هیپوکلسمی و ریکت
رویکرد به کودک مبتال به هوزش ادرار و عفوا
ادراری
رویکرد به کودک مبتال به اختالل در کنترل ادرار
رویکرد به کودک مبتال به آامی

آشنایی با اصول فی یوپاتولوژی مایعا بدن و ارزیابی
11

اختالال شایع الکترولیتی
ارزیابی اختالال اهید و باز
احو مایع درماای وریدی در شرایط طبیعی و غیر طبیعی

آهم
دیاب

قندی و DKA

آشنایی با عالئم شایع بیماری های بدخیم در کودکان
برخورد با فشار خون باال در اطفال

 -3بيماريهايي كه دانشجو از اورژانس هاي كودكان بايد با آن آشنا شود
نام بيمار

بيماري

12

مهر استاد

رویکرد به اوزاد مبتال به دیسترس تنفسی ،آپنه و
هیااوز

رویکرد به اوزاد مبتال به زردی
رویکرد به اوزاد مبتال به تشنو
برخورد با اوزاد مبتال به اهتفراغ ،دیستااسیون
شکمی و عد دفع مکوایو
رویکرد به کودک مبتال به عالیم تحریك مننژ
رویکرد به کودک مبتال به تشنو
رویکرد به کودک مبتال به دیسترس تنفسی و ااسداد را
هوایی (کروپ ،اپیگلوتی و جسم خارجی)

رویکرد به کودک مبتال به شوک
رویکرد به کودک مبتال به خواری ی گوارشی
( فوقاای و تحتاای)
رویکرد به کودکی که مواد هوزااند و یا جسم
خارجی را بلع کرد اه

13

 -4مهارتهاي عملي كه بايد توسط دانشجو انجام يا مشاهده گردد.

شواهد و یافته های بالینی و هیر بیماری در پرواد بیمار

( شرح حال ،شرح هیر بیماری ،درخواه

آزمایشا  ،اوشتن مشاور ،

خالصه پرواد و )...
معاینه بالینی کودک (در همه مراح رشد)
ااداز گیری رشد قد و تفسیر براهاس منحنی اهتاادارد

 0مورد

ااداز گیری دور هر و تفسیرآن

 0مورد

ااداز گیری دور هینه و تفسیر آن

 0مورد

ااداز گیری  BMIو تفسیر براهاس منحنی اهتاادارد

 1مورد

کسب توااایی آموزش احو مصرف دارو به بیمار و خااواد و ارزیابی
می ان همکاری خااواد در این زمینه
اشان دادن توااایی ارزیابی شد دهیدراتاهیون بر اهاس شرح حال و
معاینه بالینی
15

خوب

متوسط

نوع مهارت

توااایی ثب

تعداد

تاييد پزشک يا مسئول مربوط

ضعيف

امتياز كسب شده

توااایی ااجا مایع درماای خوراکی و ارائه مشاور به خااواد در این زمینه
تفسیر CBCومشاهد ال خون محیطی در کودکان

 1مورد

تفسیر ازمایش ادرار ،اوار ادراری و مدفوع

 1مورد

تفسیر مایعCSF

 1مورد

تفسیر ECG

 0مورد

رگ گیری

 0مورد

تنفس با آمبوبگ

 1مورد

خواگیری شریاای ( … )ABG,

 0مورد

خواگیری وریدی

 0مورد

گذاشتن هواد ادراری

 0مورد

گذاشتن لوله معد

 0مورد

ت ریقا عضالای ،زیر جلدی  ،داخ پوهتی و داخ عروقی

0مورد

احیا کودکان

 2مورد

احیا اوزادان

 2مورد
16

معاینه اوزاد هالم تر و مراقب

های اولیه اتاق زایمان

 0مورد

اهتفاد از ااکوباتور
اهتفاد از warmer
اهتفاد از suction
اکسیژن تراپی
اهتفاد از ابوالی ر

17

 -5كارگاه هاي آموزشي طي دوره
تاريخ

عنوان كنفرانس
شرح حال گیری و معاینا در طب کودکان
آشنایی با گرافی های شایع در طب کودکان
 CPRکودک و اوزاد
ااتقال خون و آشنایی با عوارض آن
مایع درماای و اصالح الکترولی
آشنایی با تس

ها

های آزمایشگاهی

18

تاييد حضور توسط آموزش
بيمارستان

 -6اطالعات مربوط به كشيک هاي گذرانده شده
کشیك موظ

حداق  5و حداکثر  8کشیك درما میباشد و مسوول اظار

بر عملکرد و حضور غیاب کار آموزان ااظرین مشخص شد از هوی

دااشگا میباشند.
تاریخ

تایید حضور در اورژااس

تاریخ

تایید حضور در بخش

19

تایید حضور در اورژااس

تایید حضور در بخش

20

نمونه فرم ارزشيابي و عملكرد دانشجو در مورنينگ
آيتم هاي ارزشيابي مورنينگ ريپورت

خوب

متوسط

معرفی کامل بیمار و ارائه شرح حال بالینی
ارائه تشخیص های افتراقی
تعیین اقدامات تشخیصی يا درمانی مطرح برای بیمار (از نظر پیامد ،هزينه،
ايمنی)و استخراج اطالعات مربوط به گزينه های اقدامات تشخیصی درمانی
مختلف
بررسی اقدامات انجام شده
مقايسه اقدامات انجام شده و يافته های استخراج شده از مطالعات ،برمینای
جسجوی مبتنی برشواهد
اولويت بندی گزينه ها و انتخاب مناسب ترين گزينه )اقدامات تشخیصی
درمانی) برای بیمار
بحث گروهی و توصیه های درمانی برای بیمار
ارائه پیشنهادات برای جستجوی منابع ومطالعات تکمیلی
استفاده از وس ايل کمک آموزشی جهت ارائه مطالب و تسلط به محتوای ارائه شده

منابع
ارزيابی کلی اساتید از ارائه

نمونه فرم ارزشيابي شرح حال دانشجو
آیتم ارزشیابی
ثب شرح حال بیمار
ثب

عل بستری

ثب

معاینا ااجا شد (عالئم و اشااه ها)

ثب

تشخیص افتراقی

ثب Progress note
ثب

عالئم حیاتی

ثب رواد بهبودی بیمار
اوشتن خالصه پرواد

1

خوب

متوهط

1

2

ضعی
3

ضعيف

نمره نهايي دانشجو:
فعاليت آموزشی

نمره تعيين

نمره دانشجو

شده
حضور فعال درمورنینگ و ارائه آن

 1نمره

ارائه کنفرانس علمی و ژورنال کالب

 1نمره

حضور در کارگاه ها

 1نمره

اخذ شرح حال درمانگاهی

 1نمره

اخذ شرح حال بیماران بخش و Progress
 noteو ثبت دقیق آن

 3نمره

حضور فعال در کشیک ها

 1نمره

مهارت های عملی بخش

 2نمره

امتحان OSCE

 2نمره

امتحان کتبی يا شفاهی پايان دوره

 6نمره

اخالق حرفه ای

رعايت مقررات و

لباس فرم و ظاهر دانشجو
حضور به موقع و فعال در بخش
برخورد مناسب با بیماران و همکاران

2نمره

عدم غیبت در طول دوره
جمع نمره

قبولي  3ماه تجديد دوره:

يک ماه

مهر و امضای اهتاد:

دو ماه

سه ماه

مهر و امضای اهتاد:

مهر و امضای اهتاد:

مهر و امضای اهتاد:

2

توضيحات

ارزشيابي دانشجو از توانايي هاي کسب شده در طي دوره کارآموزي کودکان
تاريخ شروع بخش

931 / /

بيمارستان:

تاريخ پايان بخش 931 / /

دانشجوي گرامي  ،سطح توانايي خود را در هر کدام از مهارتها مشخص فرماييد .در صورتي که هيچ آموزشي در اين ز مينه نديده ايد در ستون آموزش نديده ام مشخص کنيد.

خوب

رویکرد به کودک مبتال به دل درد
رویکرد به کودک مبتال به اهتفراغ
رویکرد به کودک مبتال به یبوه
رویکرد به کودک مبتال به هردرد
رویکرد به کودک مبتال به هماچوری
رویکرد به کودک مبتال به مشکال شایع چشمی
رویکرد به کودک مبتال به اختالل هطح هوشیاری (کوما و دلیریو )
آشنایی با عالئم شایع اارهایی قلب در اطفال
آشنایی با ارزیابی کودک بدحال با توجه به براامه کشوری مااا
واکسیناهیون بر اهاس جدول اهتااداردکشوری
توااائی گرفتن شرح حال وااجا معاینه فی یکی وگذاشتنplanتشخیصی ودرماای دراوزادمبتالبه poor feeding

3

متوسط

رویکرد به کودک مبتال به هیااوز

ضعيف

رویکرد به کودک مبتال به بیقراری

آموزش

استاد

نديده ام

عنوان محتوا

توااائی گرفتن شرح حال و ااجا معاینه فی یکی و گذاشتن  planتشخیصی و درماای در عفوا

اوزادان

توااائی گرفتن شرح حال و ااجا معاینه فی یکی و گذاشتن  planتشخیصی و درماایدر رابطه با تغذیه و مایع درماای در اوزاد
توااائی گرفتن شرح حال و ااجا معاینه فی یکی و گذاشتن  planتشخیصی و درماای در رابطه با رویکرد به کودک مبتال به گوش درد،
رینور و گلودرد بر اهاس براامه مااا
توااائی گرفتن شرح حال و ااجا معاینه فی یکی و گذاشتن  planتشخیصی و درماای در رابطه با کودک مبتال به هرفه (حاد و م من)،
وی ینگ و تاکی پنه بر اهاس براامه مااا

توااائی گرفتن شرح حال و ااجا معاینه فی یکی و گذاشتن  planتشخیصی و درماای در کودک مبتال به تب
توااائی گرفتن شرح حال و ااجا معاینه فی یکی و گذاشتن  planتشخیصی و درماای در کودک مبتال به پنوموای
توااائی گرفتن شرح حال و ااجا معاینه فی یکی و گذاشتن  planتشخیصی و درماای در کودک مبتال به درد قفسه هینه ،تپش قلب و هوف
قلبی
توااائی گرفتن شرح حال و ااجا معاینه فی یکی و گذاشتن  planتشخیصی و درماای در کودک مبتال به اههال و ارزیابی می ان کم آبی ،
مایع درماای خوراکی مطابق براامه مااا
توااائی گرفتن شرح حال و ااجا معاینه فی یکی و گذاشتن  planتشخیصی و درماای در کودک مبتال به زردی
توااائی گرفتن شرح حال و ااجا معاینه فی یکی وگذاشتن  planتشخیصی و درماای در کودک مبتال به هپاتواهپلنومگالی
توااائی گرفتن شرح حال و ااجا معاینه فی یکی و گذاشتن  planتشخیصی و درماای در کودک مبتال به عالیم اختالال

ااعقادی

توااائی گرفتن شرح حال و ااجا معاینه فی یکی و گذاشتن  planتشخیصی و درماای در کودک مبتال به لنفاداوپاتی
توااائی گرفتن شرح حال وااجا معاینه فی یکی وگذاشتنplanتشخیصی ودرماای درکودک مبتال به لنگش وارتری
توااائی گرفتن شرح حال و ااجا معاینه فی یکی وگذاشتنplanتشخیصی ودرماای درکودک مبتال به هیپوگلیسمی
توااائی گرفتن شرح حال و ااجا معاینه فی یکی و گذاشتن  planتشخیصی و درماای در کودک مبتال به هیپوکلسمی و ریکت
توااائی گرفتن شرح حال و ااجا معاینه فی یکی و گذاشتن  planتشخیصی و درماای در کودک مبتال به هوزش ادرار و عفوا ادراری
توااائی گرفتن شرح حال و ااجا معاینه فی یکی و گذاشتن  planتشخیصی و درماای در کودک مبتال به اختالل در کنترل ادرار
توااائی گرفتن شرح حال و ااجا معاینه فی یکی و گذاشتن  planتشخیصی و درماای در کودک مبتال به آامی

4

آشنایی با اصول فی یوپاتولوژی مایعا بدن و ارزیابی اختالال شایع الکترولیتی
خوب

توااائی گرفتن شرح حال و ااجا معاینه فی یکی و گذاشتن  planتشخیصی و درماای در کودک مبتال به دیاب

قندی و

DKA
آشنایی با عالئم شایع بیماری های بدخیم در کودکان
توااائی گرفتن شرح حال و ااجا معاینه فی یکی و گذاشتن  planتشخیصی و درماای در فشار خون باال در اطفال
توااائی گرفتن شرح حال و ااجا معاینه فی یکی و گذاشتن  planتشخیصی و درماای در اوزاد مبتال به دیسترس تنفسی ،آپنه
و هیااوز
توااائی گرفتن شرح حال و ااجا معاینه فی یکی و گذاشتن  planتشخیصی و درماای در اوزاد مبتال به زردی
توااائی گرفتن شرح حال و ااجا معاینه فی یکی و گذاشتن  planتشخیصی و درماای در اوزاد مبتال به تشنو
توااائی گرفتن شرح حال و ااجا معاینه فی یکی و گذاشتن  planتشخیصی و درماای در اوزاد مبتال به اهتفراغ ،دیستااسیون
شکمی و عد دفع مکوایو
توااائی گرفتن شرح حال و ااجا معاینه فی یکی و گذاشتن  planتشخیصی و درماای در کودک مبتال به عالیم تحریك
مننژ
توااائی گرفتن شرح حال و ااجا معاینه فی یکی و گذاشتن  planتشخیصی و درماای در کودک مبتال به تشنو
توااائی گرفتن شرح حال و ااجا معاینه فی یکی و گذاشتن  planتشخیصی و درماای در کودک مبتال به دیسترس تنفسی و

5

متوسط

احو مایع درماای وریدی در شرایط طبیعی و غیر طبیعی
توااائی گرفتن شرح حال و ااجا معاینه فی یکی و گذاشتن  planتشخیصی و درماای در کودک مبتال به آهم

ضعيف

توااائی گرفتن شرح حال و ااجا معاینه فی یکی و گذاشتن  planتشخیصی و درماای در اختالال اهید و باز

آموزش

استاد

نديده ام

عنوان محتوا

ااسداد را هوایی (کروپ ،اپیگلوتی

و جسم خارجی)

توااائی گرفتن شرح حال و ااجا معاینه فی یکی و گذاشتن  planتشخیصی و درماای در کودک مبتال به شوک
توااائی گرفتن شرح حال و ااجا معاینه فی یکی و گذاشتن  planتشخیصی و درماای در کودک مبتال به خواری ی گوارشی
( فوقاای وتحتاای)
توااائی گرفتن شرح حال و ااجا معاینه فی یکی و گذاشتن  planتشخیصی و درماای در کودکی که مواد هوزااند و یا
جسم خارجی را بلع کرد اه
مهارتهای عملی مورد ایاز بر اهاس الگ بوک
راهکارهاي پيشنهادي و جهت ارتقاي کيفيت آموزش باليني:
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