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  كرمانشاهدانشگاه علوم پزشكي 

  دانشكده پزشكي

  پزشكي اجتماعي بهداشت و گروه

  

 ��ا��ور� آ�رورزي د������ 

  

  انترنيدانشجويان پزشكي عمومي در مقطع :  رده دانشجوئي

   بيتوته ترجيحايكماه :  طول دوره

���� عملي در مراكز كارورزي   .پزشكي اجتماعي بهداشت و در محل بخش  :كارگاه توجيهي : محل اجرا

  روستائي وابسته به دانشگاه  	����

  

  :  اهداف دوره

  كارورزدر مديريت سالمت جامعه بمنظور ايفاي نقش آينده خود  كسب مهارت:  هدف كلي

 
  :  اهداف بينايي

  : كسب مهارت كارورز در 

   سالمتمديريت نظام عرضه خدمات )الف   

  شش مديريت بيماري در جامعه تحت پو) ب  

  مديريت حل مشكالت بهداشتي ) ج  

  

 
 
 
 
 

  

   سالمتمديريت نظام عرضه خدمات  - الف
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 :اختصاصي اهداف 

  : پس از اتمام دوره كارورزان قادر خواهند بود  

  . منطقه تحت پوشش خود را براساس دستورالعمل آموزشي مربوطه با صحت قابل قبول ارزيابي نمايند )1

درماني محل استقرار خود را طبق دستورالعمل آموزشي  –ي جاري در مركز بهداشتي درمان –خدمات بهداشتي ) 2

  .مربوطه يا صحت قابل قبول شناسائي و گزارش نمايند 

مشكل بهداشتي عمده در منطقه را ليست و الويت بندي  5حداقل  2و  1با توجه به اطالعات بدست آمده در بند ) 3

  .نمايند 

  .مطابق دستورالعمل و با كمك چك ليست با صحت مورد قبول پايش نمايند  PHCتاكيد برخدمات مورد نظر را با ) 4

  براساس نتايج بدست آمده از پايش فوق جهت بهبود خدمات واحد مربوطه حداقل يك پيشنهاد عملي ارائه نمايند ) 5

  

  مديريت بيماري در جامعه تحت پوشش : هدف ب

  

  .را طبق اصول اپيدميولوژي شناسائي و گزارش نمايند  بيماريهاي بومي موجود در منطقه:  1ب 

  . كليه مراحل شناسائي و كنترل يك اپيدمي را با صحت مورد قبول بيان كنند :  2ب 

  . مطابق شرح وظايف يك پزشك مشاركت نمايند )در صورت وقوع(در برنامة شناسائي و كنترل همه گيري :  3ب 

را با توجه به سطوح پيشگيري و ارجاع و اصول اپيدميولوژي در فرد ، خانواده  حداقل پنج بيمار مراجعه كننده:  4ب 

  . و جامعه مورد بررسي و طبق فرم مربوطه گزارش نمايند 

با استفاده از دستورالعمل هاي موجود ، بيماريهاي قابل گزارش را با صحت مورد قبول مربوطه ثبت و گزارش :  5ب 

  . نمايند 

  

  

  مشكالت بهداشتي  مديريت حل: هدف ج 

  

  . برنامه تفصيلي موجود در مركز بهداشتي درماني را طبق اصول برنامه ريزي تفصيلي نقد نمايند  - 1ج 

يكي از مشكالت راكه در نقد برنامه تفصيلي شناسائي نموده است انتخاب نمايند و براي آن طرح مداخله اي  -2ج 

  . عرصه است تهيه كند  آموزشي مناسب را كه قابل انجام در مدت حضور در

  .اجرا نمايد  در صورت امكان طرح تهيه شده را - 3ج 

  . نتيجه ارزشيابي طرح اجرا شده را تهيه و گزارش نمايند  - 4ج 

  

  

  : استراتژي آموزشي 

  )دانشجو محوري ، يادگيري در جامعه ، مشاركت فعال ، يادگيري با عمل ، حل مساله 
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  :نهايي با استفاده از مرحله اي و :  شيوه ارزيابي

  چك ليست  -

 فرمهاي گزارش روزانه  -

 فرمهاي نظارتي  -

 تهيه و ارائه گزارش از فعاليتهاي انجام شده توسط كارورزان  -

 فرم حضور و غياب  -

-  
  :  آموزش محل

  مركز بهداشت شهرستان   -

 درماني مربوطه  –مركز بهداشتي  -

 خانه هاي بهداشت تابعه -

 برنامة آموزشي دوره  -

-  
  مطالب مطرح شده در كارگاه هاي توجيهي، منابع معرفي شده در هر جلسه:  آموزشيمراجع 

  

  

  

 
 

 

 

 

  پايش خدمات ارزيابي و:نام درس

 بهداشتي درماني 

 

  :هدف كلي

  :اهداف اختصاصي

  :استراتژي آموزشي

  :طرح اجرايي

  :منابع

  :ارزيابي درس

  :راهنماي مطالعاتي دانشجو

  :راهنماي مطالعاتي استاد
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  افتن مشكل، تجزيه و تحليل مشكل و اولويت بنديي

  

  

  

  

  

  

  دانشجويان كارورز پزشكي عمومي: گروه هدف:                                                شماره درس

  يك ماه: طول دوره                                                4: تعداد واحد

  :مقدمه

ت سالمت جامعه و تجزيه و تحليل و اولويت بندي آنها از مهم ترين مسئوليت روش هاي مختلف يافتن مشكال

در دوره كارورزي بخش پزشكي .هاي پزشك در سطوح مختلف ارائه خدمات و مديريت خدمات سالمت مي باشد

با ابزارهاي مختلف مشكل يابي، تجزيه و تحليل و اولويت بندي  اجتماعي فرصتي پيش خواهد آمد تا دانشجويان

  .آنها آشنا شوند و هريك از آنها را در عرصه هاي آموزشي پزشكي اجتماعي تمرين نمايند

آشنايي دانشجويان كارورز با روش هاي يافتن مشكل ، تجزيه و تحليل و اولويت بندي مشكالت :هدف كلي

  سالمت

  

  :ان دوره انتظار مي رود كارورز بتوانددر پاي:اهداف اختصاصي

  .از روش هاي معرفي شده براي يافتن مشكالت در فيلد آموزشي استفاده كند - 1

 .مزايا و معايب هريك از روشهاي يافتن مشكل را برشمارد - 2

تكنيك بارش افكار را براي بحث هاي گروهي در راستاي يافتن، آناليز و اولويت بندي مشكالت  در فيلد  - 3

 .با رعايت قوانين آن  بكار بردآموزشي 

فن گروه اسمي را براي آناليز و اولويت بندي مشكل در فيلد آموزشي به درستي و در جاي مناسب  بكار  - 4

 .برد

 از نمودار استخوان ماهي جهت تجزيه و تحليل مشكل در فيلد آموزشي به درستي استفاده نمايد - 5

 مان مناسب در فيلد آموزشي استفاده نمايداز دياگرام درختي  جهت تجزيه و تحليل مشكل در ز - 6

  . جدول اولويت را با توجه به اصول آن به درستي جهت اولويت بندي مشكالت و مداخالت آنها بكار ببرد - 7

  :استراتژي آموزشي

  آموزش مبتني بر مسئله  –آموزش در جامعه  - آموزش دانشجو محور

 

 

 

  :طرح اجرايي
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  منابع  مسئول  مكان  زمان  موضوع

اي بر يافتن  مقدمه

مشكل، اولويت بندي و 

  تجزيه و تحليل آن

كامپيوتر، ويدئو   اعضاي گروه  گروه پزشكي اجتماعي  ساعت 2

پروژكتور، راهنماي 

مطالعاتي دانشجو براي 

  كار گروهي

يافتن مشكل ، اولويت 

بندي و تجزيه وتحليل 

  آن

فيلد هاي آموزشي   ساعت 15

  پزشكي اجتماعي

لعه راهنماي مطا  اعضاي گروه

  دانشجو، چك ليست  

گروه پزشكي اجتماعي   ساعت 2  تهيه گزارش و ارائه

يا مركز بهداشتي 

  درماني

  كالس درس، ، اورهد،  اعضاي گروه

          

  

  پزشكي اجتماعي بهداشت و جزوات ارئه شده در بخشراهنماي عملي دانشجو، :منابع

   :ارزيابي درس

  ي گروهيحضور منظم در كالس و نحوه مشاركت در كار ها - 1

 ارائه كار گروهي - 2

 ارائه گزارش در پايان دوره - 3

  )همكاري و احساس مسئوليت در فيلدهاي آموزشي، منظم بودن ( نحوه فعاليت در فبلد آموزشي - 4

كارورز محترم ، جهت كسب مهارت در يافتن مشكالت، اولويت بندي و تجزيه و تحليل :راهنماي مطالعاتي دانشجو

ي عمده شما به عنوان مدير در هر سطحي از نظام سالمت مي باشد، درسي مشكالت كه يكي از فعاليت ها

طراحي شده است كه در آن شما ابتدا در كالس هاي نظري داخل گروه پزشكي اجتماعي با اصول اين روش ها با 

استفاده از كار گروهي و بحث هاي گروهي و سوال و جواب آشنا مي شويد و سپس در فيلدهاي آموزشي بطور 

از شما انتظار مي رود كه در پايان هر گزارش مربوط به هر خدمت اين مراحل از . ي آنها را تمرين خواهيد كردعمل

قبيل يافتن، اولويت بندي و آناليز مشكل را طي كنيد و در پايان هر گزارش ثبت كنيد  و همچنين در پايان 

ارائه شده اولويت بندي و تجزيه و تحليل گزارش كلي خود مشكالت كلي منطقه تحت پوشش خود را با ابزارهاي 

در تمام مراحل بر اساس اصول كلي هريك از روش هاي ارائه شده در اين درس از شما انتظار مي رود .مي نماييد

  .كه با افراد ذي خيل و ذينفع در هر مورد ارتباط داشته باشيد

  :راهنماي مطالعاتي استاد

گروه پزشكي اجتماعي در قالب كار گروهي، بحث گروهي، پرسشو ساعت درس نظري در كالس  2 :استاد گرامي

مشاركت هرچه بيشتر دانشجو در بحث ها و ارائه مطالب در قالب يك مشكل و آموزش رويكرد . پاسخ مي باشد 

فعاليت در كالس و .هاي مربوط به اولويت بندي مشكل مورد نظر به صورت فعال در كالس مورد انتطار است

  .در كار گروهي در ارزيابي دانشجو دخيل خواهد بود مشاركت دانشجو
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حضور در فيلد هاي آموزشي و در جلسات ترتيب داده شده توسط دانشجويان جهت اعمال روش هاي آموخته شد 

  . مورد انتظار است

ارزيابي بصورت تكويني طي كارهاي گروهي داخل كالس و نظارت در فيلدها و همچنين ميزان مشاركت دانشجو 

يادداشت . بحث ها وبا افراد ذي دخيل در روستاها ، ارائه گزارش و سوال و جواب در كورد گزارش خواهد بوددر 

  .هاي انعكاسي كارورزان يكي ديگر از روشهاي ارزيابي مي باشد

  

  

   

  

  

  

 


