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هحل الصبق ػكغ

هقذهِ
كبرٍرز گراهي:
ّوبًغَس كِ اعالع داسيذ ؿوب دس عَل دٍسُ كبسٍسصي دس صهيٌْْبي هختلف آهَصؿي،
پظٍّـيَ ػولي تجشثيبت گًَبگًَي ساكؼت خَاّيذ كشد .حـبل چٌبًچِ دس عَل دٍسُ
فؼبليتْبي حشفْبي خَد سا كِ گبُ هؼتمل اهب غبلجبً تحت ًظبست ثِ اًجبم هيشػذ ،ثِ عَس
هؼتوش ثجت كٌيذ ،دس ّش صهبى لبدس خَاّيذ ثَد اص اعالػبت ثجت ؿذُ اػتفبدُ الصم سا ثجشيذ ٍ اص
پيـشفت تحصيلي خَد آگبُ ؿَيذ .تجضيِ ٍ تحليل ايي اعالػبت تَػظ اػبتيذ گشٍُ ،ساٌّوبي
اسصًذّبي ثشاي پي ثشدى ثِ كبػتيْب ٍسفغ آًْب ًيض خَاّذ ثَد.
گضاسؽ فؼبليتْبي ؿوب كِ دس ايي كتبثچِ ثجت هيـَد ؿبهل ػِ ثخؾ صيش هيجبؿذ:
 - 1ثبت اقذاهبت تطخيصي درهبًي اًجبم ضذُ تَسظ كبرٍرز
 - 2ثبت فؼبليتْبي ػولي اًجبم ضذُ تَسظ كبرٍرز
 - 3ثبت فؼبليتْبي آهَزضي ٍ پصٍّطي اًجبم ضذُ تَسظ كبرٍرز
ثِ هٌظَس ًيل ثِ اّذاف فَق ،ايي هجوَػِ تَػظ گشٍُ كَدكبى داًـــگبُ ػلَم
پضؿكي كشهبى تْيِ ٍدس اختيبس ؿوب لشاس گشفتْبػت تب ثتَاًيذ فؼـبليتْبي خَد سا ثــِ عَس
هؼتوش ثجت كشدُ ٍ صيش ًظش اػبتيذ اسصيبثي ًوبييذ ٍ دسًْبيت ثب هـخص ؿذى كبػتيْب ،ثشاي
سفغ آًْب ثشًبهْشيضي ؿَد .لزا اص ؿوب اًتظبس هيشٍد ضوي ثجت دليك اعالػبت ،دس حفظ ايــي
كتبثـچِ كَؿب ثَدُ تب ثتَاًذ ثِ ػٌَاى اثضاسي جْت اسصيبثي ػلوي ٍػولي ؿوب هَسد اػتفبدُ لشاس
گيشد.
تَفيق ضوب را آرزٍهٌذين
گرٍُ كَدكبى داًطگبُ ػلَم پسضكي كرهبى

()2

اّذاف


كوك ثِ كبسٍسص دس جْت ثجت دليك ٍكبهل تجشثيبت ػولي كــِ هٌجش ثِ هؼتٌذ
ػبصي تجشثيبتً ،وبيبى ؿذى كوجَدّـب ٍ تالؽ دس جْت سفغ آًـْب هيگشدد.



كوك ثِ اػتبداى دس اسصيبثي سًٍذ آهَصؽ ّش كبسٍسص ٍ تؼييي ٍ فشاّن آٍسدى تجبسة
هكول ٍ هَسد ًيبص دس حيغْْبيي كِ كبسٍسص ًيبص ثيـتشي داسد.



كوك ثِ گشٍُ آهَصؿي هشثَعِ دس اسصيبثي هيضاى هَفميت ثــخؾ آهَصؿي دس ايجبد
صهيٌِ الصم ثشاي كؼت تجبسة ػولي تَػظ كبسٍسصاى گشٍُ .



تبهيي ثخـي اص اعالػبت هَسد ًيبص جْت ثشآٍسد هيضاى تَاًبييْبي ثبلمَُ ٍ ثبلفؼل
يك گشٍُ آهَصؿي دس فشاّوأٍسدى صهيٌْْبي كؼت تجبسة ػولي جْت كبسٍسصاى.
(ايي اعالػبت هيتَاًذ

هَسد اػتفبدُ هؼئَليي داًـگبُ ًٍيض هؼئَليي ٍصاست

ثْذاؿت ،دسهبى ٍآهَصؽ پضؿكي لشاس گيشد).



تبهيي اعالػبت هَسد ًيبص جْت ثشسػي هجوَػِ تجبسة ّش كبسٍسص دس پبيبى دٍسُ
آهَصؽ

()3

هقررات
 - 1توبهي كبسٍسصاى هيجبيؼت اعالػبت هشثَط ثِ تجشثيبت ػولي خَد سا دس لبلت
 Log Bookجوغ آٍسي ًوبيٌذ.
ّ - 2ش كبسٍسص هيجبيؼت  Log Bookخَد سا ؿخصب" تكويل كٌذ.
ّ - 3ش كبسٍسص هَظف اػت كليِ اعالػبت ثجت ؿذُ دس

 Log Bookخَد سا ثِ

تفكيك ثِ تبييذ دػتيبس يب اػتبد هؼئَل خَد ثشػبًذ.
 - 4تكويل  Log Bookثبيذ اص اثتذاي دٍسُ كبسٍسصي كَدكبى آغبص گشدد
 - 5گشٍُ آهَصؿي هيتَاًذ دس ّش صهبى كِ تـخيص دّذ

 Log Bookسا جْت

ثشسػي دس اختيبس داؿتِ ثبؿذ.
 - 6غيش اص هَسد فَق Log Book،دس اختيبس كبسٍسص لشاس داسد.
 - 7هغلغ ًوَدى افشادي غيش اص اػضبي ّيئت ػلوي ثخؾ هشثَعِ ،هذيش گشٍُ ،هؼئَليي
آهَصؿي داًـگبُ ٍ ،هؼئَليي آهَصؿي ريشثظ دس ٍصاست ثْذاؿت ،دسهبى ٍ آهَصؽ
پضؿكي ،هيجبيؼت ثب اعالع ٍ جلت هَافمت كبسٍسص هشثَعِ ٍ تٌْب دس صَست لضٍم
اًجبم گيشد.
 - 8تكويل هحل دس ًظش گشفتِ ؿذُ جْت تبييذ دػتيبس دس جذٍل  Log Bookثشػْذُ
دػتيبسي كِ ًبظش ثشػول ثَدّبػت هيجبؿذ.
 - 9هٌذسجبت  Log Bookثـشاي اّذافي غيش اص اّذاف پيؾ ثيٌي ؿذُ دس آييٌٌبهْْبي
ٍصاست ثْذاؿت لبثل اػتٌبد ًويجبؿذ.
 Log Book- 10خَد سا دس پبيبى دٍسُ ثِ هٌـي گشٍُ تحَيل دّيذ.

()4

اصَل كلي تكويل Log Book
 - 1تَصيِ هــيگشدد كبسٍسص  Log Bookخــَد سا توبهي اٍلبت ّوشاُ داؿتِ ثبؿذ ٍ
اعالػبت سا ثـــبًظن هـخص دس آى ثجت ًوبيذ .ايي سٍؽ ػجت كــبّؾ هــَاسد ثجت
اعالػبت اص عشيك سجَع ثِ حبفظِ كِ ثب خغب ّوشاُ اػت خَاّذ گشديذ.
 - 2اعالػبت هــشثَط ثـــِ ّـــشالذام ػولي هيجبيؼت دس اٍليي صهبى هوكي تَػظ
كبسٍسص دسجذاٍل هشثَعِ ثجت ؿَد ٍ ػپغ ثِ تبييذ دػتيبس هشثَعِ ثشػذ.
 - 3دس صَستيكِ ًشهبفضاسّبي هشثَعِ دس دػتشع كبسٍسص لشاس داؿتِ ثبؿذ ،كبسٍسص هيتَاًذ
اعالػبت  Log Bookخَد سا دس سايبًِ ؿخصي ًيض ثجت ًوبيذ.ثذيٌصَست ػالٍُ ثش
اعويٌبى خبعش كبسٍسص اص ثشخَسداس ثَدى اص يك ًؼخِ پـتيجبى اهكبى ثشسػيْبي آهبسي
ٍ تْيِ خالصِ  Log Bookثِ ػَْلت فشاّن خَاّذ ثَد.
 - 4دس صهبًي كِ ً Log Bookضد گشٍُ آهَصؿي هيجبؿذ كبسٍسص ثبيذ اعالػبت جذيذ سا
هَلتب" دس كپي جذاٍل  Log Bookثجت ًوَدُ ٍ دس اٍليي فشصت ٍ پغ اص ٍاسد
ًوَدى اعالػبت دس  Log Bookاصلي ،ثِ تبييذ دػتيبس هشثَعِ ثشػبًذ.

()5

ًحَُ تكويل جذٍلْبي هَجَد در Log Book
ّوبى عَس كِ دس اثتذا ركش ؿذ ،آهَصؿْبي ؿوب دس عَل دٍسُ كبسٍسصي اص دٍجٌجِ
دس ايي كتبثچِ ثجت ٍ اسصيبثي هيگشدًذّ .ش كذام اص ايي جٌجْْب خَد داساي جذاٍلي ثَدُ كِ
ثبيؼتي تَػظ ؿوب پش ؿًَذ.
 - 1راٌّوبي تكويل جذاٍل ثبت اقذاهبت ػولي (جذٍل )1
دس ايي جذٍل كبسٍسص كليِ الذاهبت ػولي سا كِ ثِ صَست هؼتمل يب تحت ًظبست
دػتيبس اًجبم هيذّذ  ،ثبيؼتي ثشاػبع تَضيحبت هٌذسج تحـت ػــٌَاى " ساٌّوبي جذٍل
ثجت الذاهبتؼولي " ثجت ًوَدُ ٍ ثِ اهضبء دػتيبس ًبظش ثشػبًذ.
 - 2راٌّوبي تكويل جذٍل ثبت اعالػبت هربَط بِ فؼبليت ػلوي ٍ آهَزضي (جذٍل )2

دس ايي جذٍل كبسٍسص ثبيؼتي كليِ فؼبليتْبي ػلوي خَد ًظيش ػخٌشاًيْبي ػلوي
ٍ فؼبليتْبي آهَصؿي سٍصهشًُ ،ظيش گضاسؽ صجحگبّي سا ثجت ٍ ثِ تبييذ اػتبدً ،بظشثشػبًذ.
ايي جذٍل ثب اػتفبدُ اص فشهْبي (( ساٌّوـبي جــذٍل ثجت اعالػــبت هشثـَط ثِ فؼبليتْبي
ػلوي)) ٍ(( ساٌّوـبي جــذٍل ثجت اعالػــبت هشثـَط ثِ فؼبليتْبي آهَصؿــي)) تكوـيل
هيگشدد.

()6

اقذاهبت ػولي
راٌّوبي جذٍل ثبت اقذاهبت ػولي (جذٍل )1
هٌظَس اص الذاهبت ػولي الذاهبتي اػت كِ ثب اثضاسّبي ٍيظُ اًجبم هيگيشد .فْشػت ايي الذاهبت
دس پبيبى ( Log Bookجذٍل  )9دسج ؿذّبػت.



ًَع الذام :ثب اػتفبدُ اص جذٍلًَ 9ؿتِ ؿَد.
ػي ٍ جٌغ ثيوبس :ثِ صَست خالصِ ًَؿتْـَد هثال":
F/3y

دختش ػْؼبلِ ثِ ايي صَست ًَؿتْـَد:
پؼش ػْوبُ ٍ ػْشٍصُ ثِ ايي صَست ًَؿتِ ؿَد:

M/33/30m

دختش  42سٍصُ ثِ ايي صَست ًَؿتْـَد:


ًَع ًظبست دػتيبس :



حذاكثش اهتيبص ثشاي ّش يك اص الذاهبت ػولي  3هيجبؿذ.

F/42d

 =Aاًجبم هؼتمل تَػظ كبسٍسص
 =Bاًجبم تَػظ كبسٍسص ثب ًظبست دػتيبس
 =Cاًجبم تَػظ دػتيبسثب كوك كبسٍسص
 =Dهـبّذّگش ػول



دس پبيبى ّش دٍسُ ًيضهْبستْبي كبسٍسص ثْشٍؽ  OSCEاسصيبثي هيـَد ٍ ًوشُ آى
ثب ضشيت دٍ هحبػجِ هيگشدد.

()7

جذٍل -1ثبت اقذاهبت ػولي (هْبرتْب)


اسصيبثي ًبظش ثِ صَست ((ػبلي)) ((خَة)) ((هتَػظ)) خَاّذ ثَد.

رديف

سٌَجٌس

ًَع ًظبرت

تبريخ اقذام

ضوبرّپرًٍذُ

()8

ارزيببي ًبظر

ًَع اقذام

ًبم ٍاهضبء ًبظر

جذٍل -1ثبت اقذاهبت ػولي (هْبرتْب)
رديف

سٌَجٌس

ًَع ًظبرت

تبريخ اقذام

ضوبرّپرًٍذُ

()9

ارزيببي ًبظر

ًَع اقذام

ًبم ٍاهضبء ًبظر

جذٍل -1ثبت اقذاهبت ػولي (هْبرتْب)
رديف

سٌَجٌس

ًَع ًظبرت

تبريخ اقذام

ضوبرّپرًٍذُ

()10

ارزيببي ًبظر

ًَع اقذام

ًبم ٍاهضبء ًبظر

جذٍل -1ثبت اقذاهبت ػولي (هْبرتْب)
رديف

سٌَجٌس

ًَع ًظبرت

تبريخ اقذام

ضوبرّپرًٍذُ

()11

ارزيببي ًبظر

ًَع اقذام

ًبم ٍاهضبء ًبظر

جذٍل -1ثبت اقذاهبت ػولي (هْبرتْب)
رديف

سٌَجٌس

ًَع ًظبرت

تبريخ اقذام

ضوبرّپرًٍذُ

()12

ارزيببي ًبظر

ًَع اقذام

ًبم ٍاهضبء ًبظر

فؼبليتْبي ػلوي
راٌّوبي جذٍل ثبت اعالػبت هربَط بِ فؼبليتْبي ػلوي (جذٍل )2
ًَ - 1ع فؼبليت :


كٌفشاًغ ػلوي (ػوَهي -ثخؾ)



اسائِ همبلِ دس طٍسًبل كالة

 ؿشكت دساجشاي عشح پظٍّـي
 - 2اهتيبص كٌفشاًغ ػلوي ثشاي ّش ثبس حذاكثش  5اهتيبص ٍ طٍسًبل كالة ثشاي ّش ثبس
حذاكثش  2/5اهتيبص هيجبؿذ.
 - 3حذالل دفؼبت اسائِ همبلِ دس طٍسًبل كالة  1هَسد هيجبؿذ.

جوغ اهتيبزات هكتسبِ ..............

()13

جذٍل-2ثبت اعالػبت هربَط بِ فؼبليتْبي ػلوي
اسصيبثي اػتبد ثِ صَست ((ػبلي)) ((خَة)) ((هتَػظ)) خَاّذ ثَد.
رديف

ارزيببي استبد

جوغ اهتيبص..................

()14

اهتيبز

تبريخ

ػٌَاى فؼبليت

ًبم ٍاهضبء استبد

جذٍل-3ثبت اعالػبت هربَط بِ گسارش صبحگبّي
كبسٍص ثبيؼتي تبييذيِ اػتبد هؼئَل جلؼِ سا ّوبى سٍص دسيبفت ًوبيذ.
اسصيبثي اػتبد ثِ صَست ((ػبلي)) ((خَة)) ((هتَػظ)) خَاّذ ثَد.
ػتَى ًوشُ دس پبيبى دٍسُ كبسٍسصي كَدكبى ٍ پغ اص تحَيل

 Log Bookثِ

هٌـي گشٍُ ,تكويل هيـَد.
رديف

تبريخ

ارزيببي استبد

ًورُ

ًبم بيوبر

()15

ًبم ٍاهضبء استبد هسئَل جلسِ

جذٍل -4ضركت دركبرگبّْبي هذٍى
ًبم كبرگبُ

ًورُ آزهَى ًْبيي

تبريخ برگساري

(بِ ػذد ٍحرٍف ًَضتِ ضَد)

احيبء كَدكبى
احيبء ًَزاداى
بيوبريْبي تٌفسي
ضيرهبدر
كٌترل بيوبريْبي اسْبلي

كبسگبُ احيبء كَدكبى دس حبل حبضش جضٍ كبسگبّْبي هذٍى ًيؼت.
 -هٌظَس اص آصهَى ًْبيي post- test ,كتجي هيجبؿذ.

هيبًگيي ًوشُ ثشهجٌبي .......... : 20

()16

ًبم ٍاهضبء استبد

جذٍل

 -5اسبهي بيوبراى ٍيسيت ضذُ تَسظ كبرٍرز در
درهبًگبُ ٍ اٍرشاًس



كليِ ثيوبساى ػشپبيي ثبيؼتي تحت ًظبست هؼتمين پضؿك اسؿذ ٍيضيت ؿًَذ .دس
هَاسد ًبدسي كِ كبسٍسص هججَس ثَدّبػت ثيوبس سا دس غيبة پضؿك اسؿذ ٍيضيت
كٌذ الصم اػت دليل آى سا دس ػتَى هالحظبت ركش كٌذ.

رديف

تبريخ

ًبم بيوبر

تطخيص

()17

هالحظبت

جذٍل

 -5اسبهي بيوبراى ٍيسيت ضذُ تَسظ كبرٍرز در
درهبًگبُ ٍ اٍرشاًس

رديف

تبريخ

ًبم بيوبر

تطخيص

()18

هالحظبت

جذٍل

 -5اسبهي بيوبراى ٍيسيت ضذُ تَسظ كبرٍرز در
درهبًگبُ ٍ اٍرشاًس

رديف

تبريخ

ًبم بيوبر

تطخيص

()19

هالحظبت

جذٍل

 -5اسبهي بيوبراى ٍيسيت ضذُ تَسظ كبرٍرز در
درهبًگبُ ٍ اٍرشاًس

رديف

تبريخ

ًبم بيوبر

تطخيص

()20

هالحظبت

جذٍل

 -5اسبهي بيوبراى ٍيسيت ضذُ تَسظ كبرٍرز در
درهبًگبُ ٍ اٍرشاًس

رديف

تبريخ

ًبم بيوبر

تطخيص

()21

هالحظبت

جذٍل

 -5اسبهي بيوبراى ٍيسيت ضذُ تَسظ كبرٍرز در
درهبًگبُ ٍ اٍرشاًس

رديف

تبريخ

ًبم بيوبر

تطخيص

()22

هالحظبت

جذٍل

 -5اسبهي بيوبراى ٍيسيت ضذُ تَسظ كبرٍرز در
درهبًگبُ ٍ اٍرشاًس

رديف

تبريخ

ًبم بيوبر

تطخيص

()23

هالحظبت

جذٍل

 -5اسبهي بيوبراى ٍيسيت ضذُ تَسظ كبرٍرز در
درهبًگبُ ٍ اٍرشاًس

رديف

تبريخ

ًبم بيوبر

تطخيص

()24

هالحظبت

جذٍل -6اسبهي بيوبراى تحت ًظر كبرٍرز در بخص
رديف

تبريخ

ًبم بيوبر

تطخيص

()25

هالحظبت

جذٍل -6اسبهي بيوبراى تحت ًظر كبرٍرز در بخص
رديف

تبريخ

ًبم بيوبر

تطخيص

()26

هالحظبت

جذٍل -6اسبهي بيوبراى تحت ًظر كبرٍرز در بخص
رديف

تبريخ

ًبم بيوبر

تطخيص

()27

هالحظبت

راٌّوبي جذٍل گسارش كبستيْبي (جذٍل )7
كبسٍسص هوكي اػت دس ؿيفتْبي هختلف ثِ كبػتيْبيي ثشخَسد كٌذ كِ ػذم
تَجِ ثِ آًْب ثشكيفيت آهَصؽ ٍ دسهبى تبثيش ػَء ثگزاسد .كبػتيْبي هضثَس هوكي
اػت دسحيغْْبي دسهبًي ,آهَصؿي ,پشػٌلي ,اثضاسي ٍ سفبّي ٍجَد داؿتِ ثبؿذ لزا
ؿبيؼتِ اػت ًَع كبػتي دس جذٍل  7دسج ؿَد .چٌبًچِ تَجِ ثِ كبػتيي هـَْد ٍ
سفغ آى جٌجِ فَسي داؿتْجبؿذ دس اٍليي فشصت ثبيؼتي هذيش گشٍُ دس جشيبى لشاس
گيشد.


كبػتيْبي دسهبًي :ؿبهل كبػتيْبي هحيظ كبس ,داسٍ ٍ........



كبػتيْبي آهَصؿي :ػذم حضَس پضؿك اسؿذ ,ػذم پبػخ گَيي ثِ ػئَاالت
كبسٍسص ٍ........



كبػتيْبي پشػٌليّ :وكبسي ًبهغلَة پشػٌل پضؿكي ٍ پشػتبسي ٍ.......



كبػتيْبي اثضاسي  :ػذم ٍجَد ٍػبئل هَسد ًيبص ٍ.......



كبػتيْبي سفبّي :ػذم تبهيي ٍػبيل آػبيؾ كبسٍسص تب آًجبيي كِ ثِ گشٍُ
كَدكبى هشتجظ هيـَد.

()28

جذٍل -7گسارش كبستيْب در ضيفتْبي هختلف
(درهبًي ,آهَزضي ,پرسٌلي ,ابساري ,رفبّي)
تبريخ

هَضَع

سبػت

()29

جذٍل -7گسارش كبستيْب در ضيفتْبي هختلف
(درهبًي ,آهَزضي ,پرسٌلي ,ابساري ,رفبّي)
تبريخ

هَضَع

سبػت

()30

تبييذ تكويل رضبيت بخص  Log Bookتَسظ كبرٍرز
ًبم ٍ ًبم خبًَادگي هذير گرٍُ /هسئَل آهَزش:
بْغَر رضبيت بخطي ايي دفتر چِ را تكويل ًوَدّبست.
هالحظبت:
تبريخ:

اهضبء:

()32

راٌّوبي تكويل كردى ارزيببي ًْبيي تَسظ گرٍُ
ًوشٌّْبيي كبسٍسص ثش هجٌبي صيش پغ اص تحَيل

 Log Bookثِ هٌـي گشٍُ

ثِ تشتيت صيش هحبػجِ هيگشدد:
ػتَى ً -1وشُ كتجي ثشاػبع اهتحبى چٌذ گضيٌْبي دس پبيبى دٍسُ
ػتَى ً -2وشُ  OSCEثشاػبع اهتحبى ػولي پبيبى دٍسُ ثب ضشيت دٍ
ػتَى  -3هيبًگيي ًوشُ كبسگبّْب ثشاػبع آصهَى ًْبيي)( (post-testصفحِ )16
ػتَى  -4حبصل جوغ اهتيبصّبي هكتؼجِ اص فؼبليتْبي ػلوـــي ٍ گـــضاسؽ
صجحگبّي (صفحبت )15ٍ 14
ػتًَْبي ً - 7ٍ6 ,5وشُ اػتبداى ٍ دػتيبساى(جذٍل 8صفحِ  )31ثشاػبع هيضاى
تؼلظ كبسٍسص دسحيغْْبي صيشخَاّذ ثَد ,ػالٍُ ثشايي
چيفشصيذًت ثبيذ غيجتْبيكبسٍسص سا ًيضٌّگبم ًوشّگزاسي
هذ ًظش داؿتِ ثبؿذ.اػتبداى ٍ دػتيبساى دس پبيبى ّشثخؾ
ًوشُ كبسٍسص سا يبدداؿت كـشدُ ًـضد خــَد ًگبُ هـيذاسًذ
ٍ دس پبيـبى دٍسُ كبسٍسصي ٍ پغ اص تحَيل Log Book
ثْوٌـيگشٍُ دسػتًَْبي هشثَعِ ((ًوشُ اػتبد) ٍ ((ًوشُ
دػتيبس)) دسصفحٍِ 31اسد هيكٌٌذ.

()33

داًص )(Knowledge
 داًؾ پبيِ
 ػاللِ ثِ فشاگيشي هغبلت جذيذ
 ؿٌبخت ثيوبس
ًگرش )(Attitude


احؼبع هؼئَليت



ثشخَسد ثب ثيوبس



ثشخَسد ثب خبًَادُ ثيوبس ٍ استجبط صحيح ٍ هٌغمي ثب آًبى



ثشخَسد ثب ّوكبساى



ثجبت سٍاًي



ٍلت ؿٌبػي ٍ ًظن



ٍضؼيت ظبّشي

هْبرتْب )(Skills
ثشاػبع جذٍل  -1صفحبت  8تب 12
پرًٍذُ بيوبر)( Hospital records




ؿشح حبل
ثجت ػيش ثيوبسي )(progress notes
خالصِ پشًٍذُ
ػمف ػتَى  2ثب ضشيت دٍ ٍ 40 ,ػبيش ػتًَْب  20هيجبؿذ.
ًوشُ ًْبيي كبسٍسص ثش هجٌبي  20اص حبصل جوغ ػتًَْبي 1تب 7ثخؾ ثش 8ثِ
دػت هيأيذ ( ضشيت دٍ ثشاي ػتَى )2

()34

ارزيببي ًْبيي
از فؼبليتْبي ػلوي

(ضريب دٍ)

ٍ گسارش

استبد

دستيبر

صبحگبّي

ػتَى1

ػتَى2

ػتَى3

ػتَى4

ًوشُ ًْبيي ثشهجٌبي ................................... : 20
اهضبء هذيش گشٍُ...................................

()35

ػتَى5

ًورُ چيفت رزيذًت

ًورّكتبي

ًورُ OSCE

ًورُ كبرگبّْب

اهتيبزّبي هكتسبِ

هيبًگيي ًورُ بخص

ػتَى

ػتَى

6

7

جوغ

جذٍل  -9ليست اقذاهبت ػولي (هْبرتْبيي) كِ الزم است كبرٍرز اًجبم دّذ.
ًَع اقذام

كذ

ًَع ًظبرت

101

A

ًؼخِ ًَيؼي صحيح

102

A

هؼبيٌِ فيضيكي كَدكبى

103

A

هؼبيٌِ فيضيكي ًَصاد ثْغَس كبهل ٍ ثِ ًحَ صحيح

104

A

تؼييي ػي حبهلگي ثب اػتفبدُ اص جذٍل Ballard

105

A

تؼييي ؿذت ديؼتشع تٌفؼي ًَصاد ثب اػتفبدُ اص جذٍل

106

A

اكؼيظى سػبًي صحيح ثِ ًَصاد

107

A

تٌظين دسجِ حشاست هحيغي ًَصاد (تشهَسگَالػيَى)

108

A

آؿٌبيي كبهل ثب ٍػبئل ثخؾ ًَصاداى (ًَع ٍػيلِ هـخصـَد)

109

A

اػتفبدُ ػولي اص ػيؼتن هبًيتَسيٌگ

110

A

احيبء ًَصاد

111

A

احيبء للجي -سيَي

112

A

لَلِ گزاسي داخل ًبي ( ثب اػتفبدُ اص جؼذ ٍهبًكي)

113

A

ثبثت كشدى لَلِ ًبي

114

A

خًَگيشي اص ٍسيذ

115

A

سگگيشي ٍ ثشلشاسي هبيؼبت ٍسيذي

116

A

خًَگيشي اص ؿشيبى جْت تجضيِ گبصّبي خَى

117

A

اػتفبدُ اص spacer

118

A

اػتفبدُ اص داسٍّبي اػتٌـبلي هبًٌذ ػبلجَتبهَل

119

A

اًجبم آصهَى تَثشكَليي ٍ تضسيك ٍاكؼي BCG

120

A

تضسيك صيش جلذي دفشٍكؼبهيي

121

A

گشفتي ًَاسللت
()36

جذٍل  -9ليست اقذاهبت ػولي (هْبرتْبيي) كِ الزم است كبرٍرز اًجبم دّذ.
ًَع اقذام

كذ

ًَع ًظبرت

122

A

گزاؿتي ػًَذ ادساسي

123

A

آهبدّؼبصي ٍ تضسيك اًؼَليي

124

B

پًَكؼيَى هبيغ آػيت

125

B

پًَكؼيَى هبيغ پلَس )(pleural tap

126

B

پًَكؼيَى هبيغ ًخبع

127

C

تؼَيض خَى

128

D

آػپيشاػيَى هغض اػتخَاى ٍتْيِ الم
پبيبى



صفحبت 2تب  ٍ 7صفحِ  32ايي كتبثچِ ثب اػتفبدُ اص  Log Bookسؿتْْبي
جشاحي داًـگبُ ػلَم پضؿكي ايشاى تٌظين ؿذّبػت.



التجبع اص  Log Bookحبضش ثب ركش هبخز آصاد اػت.

تٌظين كٌٌذُ :دكتش پذسام ًيك ًفغ
اػتبد گشٍُ كَدكبى داًـگبُ ػلَم پضؿكي كشهبى
e-mail: pniknafs @ yahoo.com

()37

