
  )مركز جامع سالمت خانواده(باليني كار آموزان بهداشت و پزشكي اجتماعي چرخشي برنامه
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  )ساعت 3 (بهداشت
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  )ساعت 4(بازديد آموزشي از مراكز دندانپزشكي جامعه نگر افضل   11

سمينار پيشگيري از آسـيبهاي اجتمـاعي در محـل دانشـكده     ......... همايش علمي كاربردي پيشگيري از   12
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  )ساعت 10(بررسي سه پرونده بيمار مبتال به فشار خون و ديابت  

  )ساعت 10(مطالعه و دستورالعملهاي بيماريهاي واگيردار، واكسيناسيون، ثبت و گزارش دهي    14

 Logارزيابي و تكميل پرونده سالمت خانواده و پيگيري مداخالت آن و انجام عملي آن و ثبت اطالعات در   15
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مطالعه دستورالعملهاي بهداشت محيط و حرفه اي و بازديد از كارگاههاي خانگي و غيرخانگي و مراكز تهيه   16
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  )مركز جامع سالمت خانواده(بهداشت و پزشكي اجتماعيباليني كارورزان  يشچرخ برنامه

  14تا  8فعاليتهاي ساعت   روزانه

  آشنايي با ساختار مركز جامع سالمت  روز اول

  Log bookبراساس ارزيابي جامعه و تعيين اولويت بندي مشكالت بهداشت جامعه   روز دوم

  Log bookبراساس ) HSR) (براي مشكل ليست(تدوين و اجراي طرح مداخله اي   روز سوم

  Log bookبراساس ) HSR) (براي مشكل ليست(تدوين و اجراي طرح مداخله اي   روز چهارم

  پزشك و تيم سالمت در قالب طرح پزشك خانوادهآشنايي با شرح وظايف   روز پنجم

  Log bookبراساس محاسبه شاخص هاي مديريتي مركز جامع سالمت   روز ششم

  Log bookبراساس محاسبه شاخص هاي مديريتي مركز جامع سالمت   روز هفتم

  Log bookبراساس محاسبه شاخص هاي مديريت منابع و اطالعات    روز هشتم

محاسبه ميزان بروز و شيوع بيماريهاي بومي و شايع در جمعيت تحت پوشش مركز و نحوه گزارش دهي بيماريهاي   روز نهم

  Log bookبراساس ) كتبي –فوري (مشمول گزارش اجباري 

  Log bookبراساس بررسي اپيدميولوژي بيماريهاي واگير و غيرواگير در مركز   روز دهم

  تشخيص زودرس و غربالگري بيماريهاي شايع و اولويت دارآشنايي با روشهاي   روز يازدهم

  Log bookبراساس اجراي روشهاي مختلف آموزش سالمت در سطح فرد ، جمعيت ها و جامعه   روز دوازدهم

براساس پيشگيري و سيستم ارجاع بيمار مراجعه كننده به مركز جامع سالمت با تأكيد بر سطوح  5مديريت حداقل   روز سيزدهم

bookLog   
  نفر از مراجعين به مركز جامع سالمت 3اجراي مشاوره و روش هاي برقراري يك ارتباط مؤثر براي حداقل   روز چهاردهم

با رويكرد ( انجام ارزيابي، مديريت و كاهش اثر مهمترين عوامل خطر سالمت و اصالح روش زندگي رادر سطح فرد   روز پانزدهم

  Log bookبراساس ) باليني 

در قالب  نحوه ارائه خدمات بازديدهاي مديريتي از مركز جامع سالمت، خانه ها و پايگاه هاي سالمت جهت ارزيابي   شانزدهمروز 

  )اهداف مهارتي 18بند ) ( PHCگانه  11اجزاي (برنامه هاي جاري در نظام سالمت 

در قالب  ارزيابي نتايج ارائه خدمات جامع سالمت؛ خانه ها و پايگاه هاي سالمت جهت  كزبازديدهاي مديريتي از مر  روز هفدهم

  )اهداف مهارتي 19بند ) ( PHC گانه 11اجزاي (برنامه هاي جاري در نظام سالمت 

در  تعيين نقايص عمدي و سهوي  جامع سالمت؛ خانه ها و پايگاه هاي سالمت جهت  كزبازديدهاي مديريتي از مر  روز هيجدهم

  )اهداف مهارتي 11بند ) ( PHC گانه 11اجزاي (اجراي برنامه هاي جاري در نظام سالمت 

بررسي انواع خدمات بهداشتي و بازديدهاي مديريتي از مركز جامع سالمت؛ خانه ها و پايگاه هاي سالمت جهت   روز نوزدهم

  )اهداف مهارتي 11بند (  و نقش آن در تحقق عدالت يا بي عدالتي در سالمت )PHC گانه 11اجزاي (درماني

شناسايي و گزارش عوامل اجتماعي بازديدهاي مديريتي از مركز جامع سالمت؛ خانه ها و پايگاه هاي سالمت جهت   روز بيستم

  مؤثر بر سالمت در منطقه تحت پوشش مركز جامع سالمت

  تحليل شاخصهاي بهداشتي مركز جامع سالمت و راهكارهايي براي ارتقاء شاخص هاي بهداشتيمحاسبه و   روز بيست و يكم

  در جمعيت تحت پوشش مركز جامع سالمت EPIانجام ارزشيابي برنامه   روز بيست و دوم

  Log bookبراساس اجراي روشهاي مختلف آموزش سالمت در سطح فرد، جمعيت ها و جامعه   روز بيست و سوم

  سالمت برگزاري و شركت در جلسات هيأت امناء و شوراهاي بهداشتي روستاهاي تحت پوشش مركز جامع  بيست و چهارمروز 



  


