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ضوابط دوره کارورزی زپشکی اجتماعی
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حضور به موقع و فعال در مراکز ( .همه فراگیران موظفند ساعت  8صبح در کارگاه های آموزشی و یا فیلد آموزشی
حاضر و تا ساعت یک بعداز ظهر در محل مربوطه حضور داشته باشند)
رعایت رفتار و اخالق متناسب با شأن پزشک در برخورد با پرسنل مراکز و مراجعین .
محاسبه شاخص های سالمتی.
انجام ارزیابی جامعه و تعیین لیست اولویت بندی شده مشکالت سالمتی منطقه.
ارائه شاخص های سالمتی ،ارزیابی جامعه و لیست اولویت ها در جلسه گزارش کارگروهی با استفاده از power
 (. pointزمان ارائه گزارش متعاقبا اعالم می گردد).
تدوین یک طرح مداخله ای آموزش بهداشت و یا پروپوزال پژوهشی برای یک مورد انتخابی از  5اولویت اول
مشکالت سالمتی منطقه و یا پایش خدمات جاری مربوط به آن مشکل و ارائه به گروه آموزشی.
کسب آمادگی جهت شرکت در آزمون پایان دوره.
مشارکت فعال در ارائه خدمات بهداشتی درمانی با همکاری و زیر نظر مسئول مربوطه.
تکمیل . Log Book
 تکمیل  Log Bookباید از ابتدای دوره فیلد آغاز گردد.

 کارورز موظف است که اقدامات عملی و فعالیت علمی و آموزشی خود را طبق جداول مندرج در
 Log Bookروزانه ثبت و به امضاء مربی مربوطه برساند.
 گروه آموزشی می تواند در هر زمان که تشخیص دهد  Log Bookرا جهت بررسی در اختیار گیرد.
 کارورز موظف است  Log Bookخود را در پایان دوره به مسئول مربوطه گروه تحویل دهد.
نش
ربانهم دوره کارورزی زپشکی اجتماعی و بهداشت دا جویان زپشکی
برگزاری کارگاه
امتحان کتبی ،تحویل معرفی نامه  ، log book ،راهنمای ارزیابی جامعه و توجیه کارورزی در عرصه
کارورزی در عرصه
گزارش ارزیابی جامعه

نحوه ارزشیابی
امتحان پایان دوره با عنایت به محتویات بارگذاری شده و آموزش های ارائه شده در کارگاه های آموزشی به صورت
کتبی و یا ایستگاهی خواهد بود (  10نمره ) .عالوه بر این گزارش ارزیابی جامعه  4نمره را به خود اختصاص خواهد
داد 4 .نمره به محتویات  Log Bookو  2نمره به وقت شناسی و میزان عالقه و مشارکت کارورز داده خواهد شد.
 سخنرانی ها و اسالید ها در سامانه نوید  ssunavid.vums.ac.irبارگذاری شده و در ضمن فایل اسالید
ها در سایت گروه پزشکی اجتماعی( منو بالینی وب سایت دانشکده پزشکی ) نیز موجود است.
رمازک اراهئ خدمات جامع سالتمت – رگوه کارورزی
مراکز ارائه خدمات

آدرس

شماره تلفن

خیرآباد

خیرآباد بلوار شهید جوکارکوچه شماره  2آزادگان

37211170

محمد آباد

خیابان مطهری مرکز بهداشتی درمانی محمد آباد

38363233

احمد آباد

خیابان امام مرکز بهداشتی درمانی احمدآباد مشیر

38367203

دهنو

دهنو خیابان امام بعد از مسجد مهدی

38361733

رحمت آباد

رحمت آباد بلوار شهید دشتی کوچه 101

3 8221851

شاهدیه

شاهدیه جنب فلکه شاهد

35211546

اکبری 2

بلوارجمهوری کوچه شهیدرضازاده روبروی سوپر ستاره

35232600

اسکان

بلوار ازادگان ،میدان صنعت ،خیابان اسکان  ،کوچه بیست

37237254

آزاد شهر

آزادشهر فلکه دوم روبروی کوچه مخابرات جنب دانشکده حضرت رقیه

37214900

مسکن

خیابان کاشانی -خیابان مسکن وشهر سازی

36232022

جامع سالمت

دانشجویان شهرستانی می توانند دوره کارورزی در عرصه را در مراکز ارائه خدمات جامع سالمت شهر خود بگذرانند .این
دانشجویان ضمن هماهنگی اولیه با مرکز مربوطه باید:
 نام شهرستان ،شهر ،مرکز ارائه خدمات جامع سالمت مدنظر شماره تماس ثابت مرکز ،نام و شماره تماس پزشک سرپرست مرکز و مدیر مرکزرا جهت انجام هماهنگی های الزم برای معرفی دانشجو در فرم درخواست خود قید نمایند.

توهج :
 تقسیم بندی دانشجویان برای حضور در فیلد آموزشی (مراکز ارائه خدمات جامع سالمت) در گروه های 3-5نفره (آقایان و خانم ها جداگانه) است.
 دانشجویان الزم است لیست گروه خود – دانشجویانی که تمایل دارند با هم ،دوره خود را در یک فیلد آموزشیبگذراند  -را درگروه مجازی پزشکی اجتماعی اعالم نمایند  .گروه بندی دانشجویان توسط بخش پزشکی
اجتماعی صورت خواهد گرفت .در ضمن شماره موبایل یکی از اعضا گروه به عنوان نماینده نوشته شود.
 گروه ها می توانند نام  3مرکز ارائه خدمات جامع سالمت را به ترتیب اولویت انتخاب نمایند تا حتی االمکاننظر آنان در توزیع گروه ها مدنظر قرار گیرد  .در صورت انتخاب یک مرکز ارائه خدمات جامع سالمت توسط چند
گروه  ،توزیع گروه ها بر حسب شانس خواهد بود.
 وسیله ایاب و ذهاب صرفا برای مراکز ارائه خدمات جامع سالمت روستایی توسط بخش پزشکی اجتماعیتامین خواهد شد.
 مرخصی :با توجه به مجازی بودن نیمه اول دوره و ضرورت حضور در عرصه در تمام روزهای کاری باقی مانده،امکان اخذ مرخصی در دو هفته پایانی دوره وجود ندارد.

فص
نش
رس ل کارورزی زپشکی اجتماعی و بهداشت دا جویان زپشکی
عنوان
-

معرفی دوره و بیان اهداف
نحوه ارزیابی و اولویت بندی مشکالت سالمتی جامعه و برنامه پیشنهادی جهت رفع آنها
مراحل تدوین ،اجرا و گزارش پروژه تحقیقاتی از نوع HSR

-

مراقبت حیوان گزیدگی ،سالک و تب مالت

-

برنامه های واحد سالمت روان در مرکز بهداشت

مدرس

محل برگزاری

دکتر وکیلی
آقای تاج فیروزه
خانم عربی

-

برنامه مراقبت سل و ماالریا

-

برنامه های واحد بهداشت مدارس در مرکز بهداشت

آقای حیدری

-

آموزش سالمت :روش های مختلف آموزش سالمت در سطح فرد و جامعه  /اصول مشاوره و روش های برقراری یک ارتباط موثر

دکتر مظلومی

-

معرفی نظام نوین کنترل بیماری های غیر واگیر و عوامل خطرمرتبط ( برنامه –) ira PENچگونگی خطرسنجی ده ساله حوادث قلبی عروق
برنامه کشوری غربالگری و مراقبت تاالسمی  /سوانح و حوادث  /سرطان  /سند غیرواگیر

-

برنامه کشوری غربالگری نوزادان (هیپوتیروئیدی نوزادی ،فنیل کتونوری و فاویسم)
غربالگری کم تحرکی و ارائه مشاوره های الزم

-

نحوه ارزشیابی برنامه کشوری ایمن سازی
نظام مراقبت بیماری ها (تعاریف مشکوک ،محتمل و قطعی بیماریها ،نحوه گزارشدهی و اقدامات الزم)
برنامه مراقبت بیماری های منتقله از آب و غذا (با تاکید بر مدیریت طغیان)

-

برنامه های واحد تغذیه در مرکز بهداشت

دکتر نقیایی

-

نحوه ارزیابی،مدیریت وکاهش اثر عوامل خطرشغلی سالمت واصالح روش زندگی درافرادشاغل بارویکرد بالینی(قالیبافان و کشاورزان)

دکتر مهرپرور

-

نحوه تکمیل گواهی فوت ( نظام ثبت مرگ)

-

برنامه مراقبت بیماری های آمیزشی
احتیاطات استاندارد در پیشگیری از ایدز و هپاتیت

-

سالمت کودکان (مراقبت از کودک سالم ،مراقبت از کودک بیمار ،ترویج تغذیه با شیر مادر ،تغذیه کمکی)
سالمت مادران(مراقبت های دوران بارداری ،مراقبت های بعد از زایمان ،باروری سالم)

-

عوامل اجتماعی موثر بر سالمت با تاکید بر عدالت در سالمت  /مفاهیم cost effectiveness & cost benefit
انواع بیمه ها و نقش آنها در تحقق عدالت یا بی عدالتی در برنامه های سالمت کشوری
توانایی کار با زیج و نحوه محاسبه میزان ها و شاخص های بهداشتی و تحلیل آنها

دکتر مینوسپهر

آقای حسینی

خانم دکتر هزار

دکتر محسن میرزائی
خانم دکتر پدرزاده
دکتر کالنتری

خانم دکتر مدرسی

-

شرح وظایف پزشک در برنامه های بهداشت حرفه ای مراکز ارائه خدمات جامع سالمت

مهندس رضایی

-

کلیات بهداشت محیط

دکتر احرامپوش

-

شرح وظایف پزشک در برنامه های بهداشت محیط مراکز ارائه خدمات جامع سالمت

مهندس نجاتی

-

برنامه های واحد سالمت دهان و دندان در مرکز بهداشت

-

نحوه ارزیابی ،مدیریت و کاهش اثر مهمترین عوامل خطر سالمت و اصالح روش زندگی در سطح فرد (بارویکرد بالینی)
چگونگی ترویج عوامل  protectiveدر ارتقای سالمت

دکتر مسعود میرزایی

-

برنامه پزشک خانواده و برنامه ارائه مراقبت های اولیه سالمت در حاشیه شهر

دکتر مسعود شریفی

-

آشنایی با سامانه سیب

-

اصول تجویز منطقی دارو

دکتر فتوحی

مهندس رمضانی
دکتر ذبیحی

به صورت غیر حضوری ssunavid.vums.ac.ir

دکتر محمدرضا صادقیان

