
Log book- Community medicine  
 

Rahmanian k, Associate Professor, Community Medicine Specialist, Jahrom UMS  

 

Log Book 

 درس کارورزی پزشکی اجتماعی

 

 تدوین کننده: دک تر کرامت اله رحمانیان

 پزشکی اجتماعی دانشیار گروه

 دانشکده علوم پزشکی

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جهرم

 1399سال 

 

 نام و نام خانوادگی کارورز: 

  تاریخ شروع دوره کارورزی:

 

 

 



2 

Log book- Community medicine  

Rahmanian k, Associate Professor, Community Medicine Specialist, Jahrom UMS  

 تماعی پزشکی اج دوره کارورزی 
کارورز محترم، شما در طول دوره کارورزی پزشکی اجتماعی در زمینه های مختلف آموزشی، عملی و ... تجربیات گوناگونی کسب خواهید 

 کرد. جامعه از شما انتظاراتی دارد که در برگیرنده توانمندی های شما می باشد. 

یک ماهه برای دانشجویان سال آخر رشته پزشکی )اینترن( ارائه  واحدی است که به صورت یک دوره 4اجتماعی درس پزشکی کارورزی 

 می شود. 

نفر هر دو ماه( توسط واحد آموزش دوره بالینی دانشکده علوم پزشکی به بخش پزشکی اجتماعی،  6-3پس از معرفی کارورزان )حدود 

ویان برگزار می گردد. سپس دانشجویان کالس های توجیهی و آموزشی توسط اعضاء هیئت علمی گروه پزشکی اجتماعی جهت دانشج

 فعالیت های الزم به فیلد شهری و روستائی فرستاده می شوند.کارورز جهت انجام 

 و فیلد شهری شامل مراکز بهداشتی درمانی شهری شهر جهرم می باشد. ستائی شامل مرکز بهداشتی درمانی روستایی فیلد رو

 student oriented ،group discussionاعی با استفاده از روش های آموزشی آموزش در فیلد توسط اساتید بخش پزشکی اجتم

 صورت می گیرد. problem orientedو 

  روزهای پنج شنبه و جمعه هر هفته و همچنین روزهای تعطیل رسمی دانشجویان در بخش پزشکی اجتماعی تعطیل می باشند. 
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 برنامه درسی دوره کارورزی پزشکی اجتماعی

 اهداف نهایی دوره 

کسب مهارت در مدیریت نظام عرضه خدمات سالمت و حل مشکالت سالمت جامعه جهت حفظ ، تامين و ارتقاء سالمتی فرد 

 و جامعه

 کارورزی دوره  کلی اهداف

برقراری ارتباط مناسب با مراجعین، بیماران، کارکنان و سایر اعضای تیم سالمت و نشان دادن مطلوب ویژگی  -1

  ار حرفه ای مناسب در تعامالت خود با دیگرانهای رفت

  ارزیابی مدیریت و کاهش عوامل خطر ربای مراجعین -2

  اجرا و نقد برنامه های سالمت کشوری -3

  بررسی و الویت بندی مهمترین عوامل خطر و مشکالت سالمت جمعیت یا منظقه تحت پوشش -4

  ت دار در سطح فرد، خانواده و جامعهنقد خدمات غربالگری و پیشگیری از بیماری های شایع و اولوی -5

  اجرا یک طرح در قالب تحلیل، اولویت بندی و حل مشکل -6

  محاسبه و تحلیل شاخص های بهداشتی براساس کار با سیستم الکترونیکی سالمت -7

  پیشنهاد راهکارهای ارتقای شاخص های سالمت با پایش و ارزشیابی -8

ن، کودکان، زنان باردار و سالمندان در کلینیک پزشکی خانواده یا اخذ شرح حال جامع، یکپارچه و کامل بزرگساال -9

  مراکز جامع خدمات سالمت

انجام معاینه فیزیکی عمومی و جامع، بزرگساالن، کودکان )برحسب تقسیم بندی رایج سنی(، زنان باردار و  -10

ی خانواده یا مراکز جامع سالمندان با رعایت حریم خصوصی بیمار و آگاهی از حدود شرعی مرتبط در کلینیک پزشک

  خدمات سالمت

  به کاربستن اصول و راهکارهای صحیح ارجاع به سطوح باالتر -11

  ارزیابی عوامل اجتماعی موثر بر سالمت در سطح فرد، خانواده و جامعه -12

 ( برای حل مشکالت advocacyبه کاربستن شیوه های جلب حمایت همه جانبه )  -13
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  و غربالگری بیماری های شایع در سطح فرد، خانواده و جامعه به کاربستن روش های تشخیصی زودرس -14

  نوشتن نسخه های الزم براساس اصول تجویز منطقی داروها -15

 

 محتوای آموزشی ضروری

 د های فوق الذکر حاصل شوند:تا پيامکه باید آموزش و فرا گرفته شود محتوای آموزشی 

 محتوی  ردیف

  ارزیابی جامعه و اولویت بندی مشکالت بهداشتی 1

 غربالگری بيماری های شایع اولویت دار  2

  محاسبه شاخص های بهداشتی با استفاده از زیج حياتی 3

  طغيان و اپيدمی ها و روش بررسی آن 4

  مل خطر سالمت و اصالح روش زندگی را در سطح فرد )با رویکرد بالينی(ارزیابی، مدیریت و کاهش اثر مهمترین عوا 5

 روش ها و شيوه های ارتباط با جامعه هدف و مشارکت اجتماعی 6

 پزشک خانواده شهری و روستایی  7

 سامانه یکپارچه سالمت )سيب( با اولویت وظائف پزشک و نحوه مدیریت تيم سالمت  8

 بيمه ها و نقش آنها در تحقق عدالت یا بی عدالتی در سالمت عدالت در سالمت، انواع  9

 روش های مختلف آموزش سالمت در سطح فرد، خانواده و جمعيت 10

 اصول تجویز منطقی دارو  11

 عوامل اجتماعی موثر بر سالمت 12

 مدیریت بيمار  13

 اصول مدیریت، نحوه مدیریت خدمات و مراکز خدمات جامع سالمت  14

 

 

 

 

 

file:///C:/Users/2470922747/Downloads/محتوای%20آموزشی%20کارورزی.pdf
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 برنامه كارورزي پزشکی اجتماعی دانشجويان پزشکی 

 استاد مربوطه محل آموزش موضوع درس ساعت تاريخ ايام هفته رديف

 دکتر رحمانیان مجازی ارزیابی جامعه و اولویت بندی مشکالت بهداشتی و کار گروهی -طرح دوره، گروه بندی    

 مرکز مشاوره سالمت   و بررسی مزدوجین غربالگری نوزادان، بررسی سالک  –فیلد آموزشی     

 کارشناسان مرکز 

 دکتر رحمانیان

 کارشناسان مرکز   امیدمرکز مشاوره  مثلث ایدز، اعتیاد و هپاتیت –فیلد آموزشی     

 دکتر رحمانیان مجازی نحوه محاسبه شاخص های بهداشتی با استفاده از زیج حیاتی    

 دکتر رحمانیان مجازی کار گروهی -شخیص آناپیدمی و طغیان ها و نحوه ت    

 دکتر رحمانیان مجازی ، اصول برنامه غذایی در بیماری دیابت، غربالگری فشار خون باال 2برنامه کشوری پسشگیری از دیابت قندی نوع     

 دکتر رحمانیان مجازی ارزیابی خطر در سطح فرد و جامعه و روش های پیشگیری از آن، غربالگری سرطان پستان و سرویکس    

 پزشک خانواده شهری  -اصول مدیریت، نحوه مدیریت خدمات و مراکز بهداشتی درمانی    
امام  مراکز بهداشتی درمانی شهری

 سجاد

گروه گسترش معاونت 

 بهداشتی

 شک خانواده شهریپز -سامانه یکپارچه سیب )با اولویت وظایف پزشک، نحوه مدیریت تیم سالمت با استفاده از سامانه(     
امام  مراکز بهداشتی درمانی شهری

 سجاد

گروه گسترش معاونت 

 بهداشتی

    
کار گروهی و  -فیلد روستایی،  -محاسبه شاخص های بهداشتی با استفاده از زیج حیاتی، برنامه کشوری دیابت قندی

 انفرادی
 دکتر رحمانیان مرکز روستایی امام محمد باقر

 یپزشک خانواده شهر    
امام  مراکز بهداشتی درمانی شهری

 سجاد

گروه گسترش معاونت 

 بهداشتی

 مراکز بهداشتی درمانی روستایی پزشک خانواده روستایی    
گروه گسترش معاونت 

 بهداشتی

 ی درمانی روستاییمراکز بهداشت پزشک خانواده روستایی -نحوه نقد عملکرد کارکنان نظام سالمت در مرکز بهداشتی درمانی و خانه بهداشت    
گروه گسترش معاونت 

 بهداشتی

 فیلد شهری -( )بیماری ها(2برنامه های سالمت کشوری ) -فیلد آموزشی    
امام  مراکز بهداشتی درمانی شهری 

 سجاد
 آقای رحمانیان

 خ. دکتر نرگس رحمانیان مجازی اصول نسخه نویسی    

 آقای رحمانیان مجازی (16(، اصول مشاوره و برقراری یک ارتباط موثر )15عیت و جامعه )روش های مختلف آموزش سالمت در سطح فرد، جم    

    
)عوامل اجتماعی موثر بر سالمت  SDH -نظام مراقبت و تعاریف موارد مشکوک، محتمل و قطعی بیماریهای واگیر شایع 

(3) 
 آقای رحمانیان مجازی

 آقای رحمانیان مرکز روستایی امام محمد باقر فیلد روستایی -)بیماری ها( (2برنامه های سالمت کشوری ) -فیلد آموزشی    

    
(، انواع بیمه ها و نقش آنها در تحقق عدالت 17) cost benefitو  cost effectivenessعدالت در سالمت، مفاهیم 

 (14یا بی عدالتی در سالمت )
 آقای رحمانیان مجازی

 گروه پزشکی اجتماعی دانشکده پزشکی امتحان پايان بخشر فیلد، ارائه فعالیت های انجام شده د    
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 کارورزی  دوره مقررات

 دانشجوی پزشکی در دوره کارورزی پزشکی اجتماعی موظف است کلیه موارد زیر را رعایت نماید: 

 حضور در روز اول دوره ضروری بوده و عدم حضور به منزله انصراف از دوره می باشد. -1

ای توجیهی برای کلیه کارورزان الزامی است و عدم شرکت در این کالس ها به منزله انصراف از دوره می شرکت در کالسه -2

 باشد 

  :برخورد خواهد شد و با دانشجویان غایب مطابق موارد زیر حضور منظم دانشجو در طول دوره الزامی است -3

 کسر خواهد شد.  (20)از  مره از نمره کل دوره اون، به ازای هر روز یک ول()به جز روز ا موجه روز غیبت تا دو روز یک -

یک نمره از کل نمره کسر گردیده و عالوه بر آن باید موارد غیبت را در اولین روز  موجه، به ازای هرغیبت چهار روز سه تا  -

  .، نمره صفر برای دانشجوی مورد نظر منظور خواهد شدصورتغیر این در دوره بعدی جبران نمایند. 

 روز و غیبت غیر موجه به هر تعداد منجر به نمره صفر و تکرار دوره می گردد.  ه بیش از چهارغیبت موج -

 خواهد بود. 14الی  8زمان کارآموزی از ساعت  -4

 .ندارنددانشجویان به هیچ عنوان حق استفاده از وسیله نقلیه شخصی جهت حضور در فیلد روستائی را  -5

  است. رعایت شئونات اسالمی در طول دوره الزامی -6

 تکمیل الگ بوک باید از ابتدای دوره آغاز گردد.  -7

کارورز موظف است الگ بوک خود را در پایان دوره و در روز برگزاری امتحان کتبی آخر دوره تحویل دهد. در غیر این صورت  -8

 نمره وی صفر منظور می گردد. 
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 نحوه ارزشيابی دوره کارورزی پزشکی اجتماعی

 ر است: شامل موارد زی

 نمره( 8) امتحان کتبی پایان دوره -الف

 نمره( 4شرکت در بحث های علمی و توان پاسخگویی به موارد مطرح شده در کالس های تئوری و فیلدهای آموزشی ) -ب

 نمره(  3) بر اساس الگ بوکگروهی فعالیت های انجام شده  -ج

 نمره( 3فعالیت های انجام شده فردی بر اساس الگ بوک ) -د

 نمره(  2)رعایت نظم و انضباط در کالس های تئوری و فیلدهای شهری و روستایی  -ه

 )طبق مقررات بیان شده در قبل(موارد غیبت ها  -ی

 20از  12و به دست آوردن نمره کل و نمره گزارش کار پایان دوره از امتحان کتبی  %50شرط قبولی در دوره کارورزی منوط به احراز  -

 می باشد. 

رت عدم موفقیت در امتحان کتبی پایان دوره به دانشجو اجازه یک بار شرکت مجدد در امتحان کتبی در اولین دوره بعدی در صو -

نمره کتبی  %50کارورزی پزشکی اجتماعی که توسط گروه پزشکی اجتماعی برگزار می گردد داده می شود و در صورت عدم کسب 

 ، مردود بوده و نیاز به تکرار کل دوره می باشد. 12اقل پایان دوره و یا عدم احراز نمره کل دوره حد
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 دانشجوی محترم: 

ساله و  30، با سه نفر از مراجعین 2لطفاً براساس برنامه كشوري ديابت و غربالگري فاكتورهاي خطر بیماري ديابت نوع  -1

فاكتورهاي خطر الزم را تکمیل نمائید ) باالتر )حداقل يک مرد و يک زن( مصاحبه نمائید و طبق جدول زير مشخصات

 ( )كار انفرادي(. فردي

 در فردخطر بیماري فاكتورهاي  معاينه تاريخچه جنس سن رديف

1 

   

 

 

 

 

 

  

2 

   

 

 

 

 

 

 

  

3 
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 دانشجوي محترم:

ما می باشد و میزان حمله و مربوط به همه گیري ناشی از مسمومیت غذايی كه در اختیار ش 4-1لطفاً براساس اطالعات جدول  -2

 خطر نسبی غذاهاي تخصیص يافته را در جدول زير تکمیل نمائید )كار انفرادي(. 

 میزان حمله و خطر نسبی مواد مصرفی

ماده 

 مصرفی

 ماده بخصوصی استفاده نکرده اند افراديکه از ماده بخصوصی استفاده كرده اند افراديکه از

 خطر نسبی 

 (R2میزان حمله ) جمع سالم بیمار (R1ن حمله )میزا جمع سالم بیمار

 غذاي 
   

 

   
  

 غذاي 
         

 چرا؟كدام يک از غذاهاي فوق می تواند مسوول مسمومیت غذايی باشد؟ 

 

 

 دانشجوي محترم:

مربوط به گروه كنترل كه در اختیار شما می  9-1مربوط به بیماران مبتال به مسمومیت غذايی و جدول  8-1لطفاً براساس اطالعات جدول 

 . باشد نسبت شانس غذاهاي تخصیص يافته را در جدول زير تکمیل نمائید )كار انفرادي(

 مطالعه مورد شاهدي در مورد بیماري مسمومیت غذايی

 ذاينوع ماده غ

 شاهدها موردها

 مصرف ماده غذايی مصرف ماده غذايی نسبت شانس

 خیر بلی  خیر بلی 

 غذاي 

    

 

 غذاي

    

 

 چرا؟كدام يک از غذاهاي فوق می تواند مسوول مسمومیت غذايی باشد؟ 
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 دانشجوي محترم: 

در مورد هر یک از موردهای زیر مشخص  Bو  Aیه های مورد از توص 5لطفا بر اساس جلسه آموزشی موضوع خطر و پیشگیری بالینی،  -3

 : (کار انفرادی -هر دانشجو یک مورد) نمائید

 ساله سیگاری که از نظر جنسی فعال است  65: آقای 1* مورد      

 ساله سیگاری که از نظر جنسی غیرفعال است  65: آقای 2* مورد      

 ظر جنسی ساله سیگاری فعال از ن 30: آقای 3* مورد      

 ساله غیرسیگاری فعال از نظر جنسی 30: آقای 4* مورد      

 ساله سیگاری و فعال از نظر جنسی  35: خانم 5* مورد      

 ساله غیرسیگاری و فعال از نظر جنسی 35: خانم 6* مورد      

 ساله غیرسیگاری و فعال از نظر جنسی  60: خانم 7* مورد      

 ساله غیرسیگاری و غیرفعال از نظر جنسی  60: خانم 8* مورد      

 ساله سیگاری و فعال از نظر جنسی  60: خانم 9* مورد      

 ساله سیگاری و غیرفعال از نظر جنسی  60: خانم 10* مورد      

 ساله سیگاری و غیرفعال از نظر جنسی 75: خانم 11* مورد      
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 دانشجوی محترم

گفته شده در كالس درس روش هاي اولويت بندي مشکالت مرتبط با سالمت سه بیماري را لطفاً براساس موارد  -1

را انتخاب و بر اساس چهار شاخص موثر اولويت بندي بیماري ها را در جدول زير نوشته و سپس رتبه اولويت بندي 

 نفره(.  2-4مشخص نمائید )گروه هاي كوچک 

 جدول اولويت بندي مشکالت مرتبط با سالمت

 اخص هاش

 سالمتی مشکالت
 رتبه اولويت ضرب نمرات جمع نمرات    
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 دانشجوی محترم

  : مطالب درسی ارائه شده جداول زیر را تکمیل نمائیدبراساس لطفاً 

 : (Aگروه  -)کار گروهی ارزیابی جامعه -2

 ز بهداشتی درمانی                               سال جدول شاخص های جمعيتی  خانه بهداشت/مرک

 كشور استان مركز/خانه بهداشت شاخص

    درصد کودکان کمتر از یک سال

    سال 5کودکان کمتر از  درصد

    سال 15افراد کمتر از  درصد

    سال 15-64افراد  درصد

    سال به باال 65افراد  درصد

    سرباری نسبت

    )از کل زنان( ن سنین باروریدرصد زنا

 

 تحلیل خود را نسبت به يکی از شاخص هاي فوق بیان نمائید: -

 

 

 

 

 هرم سنی جنسی مركز/خانه بهداشت مربوطه را رسم نمايید:  -
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 ارزيابی ارائه خدمت در جامعه  -3

ش مرکز خدمات در این قسمت الزم است برخی شاخص های سالمتی که نشانگر ارائه خدمت در جامعه تحت پوش

)کار  جامع سالمت روستایی یا شهری/ پایگاه سالمت/خانه بهداشت مورد بررسی می باشد، انتخاب و سنجش گردد

   .گروهی(

  :(Bگروه  -)كار گروهی شاخص هاي باروري -3-1

  خانه بهداشت/ پایگاه سالمت/مرکز خدمات جامع سالمت روستایی/ شهری                            سال 

 شاخص
مركز/خانه 

 بهداشت
 كشور استان

     CBRخام  موالید میزان

     GFRمیزان باروری عمومی 

    سال 15-19میزان باروری اختصاصی سنی 

    سال 20-24میزان باروری اختصاصی سنی 

    سال 25-29میزان باروری اختصاصی سنی 

    سال 30-34میزان باروری اختصاصی سنی 

    سال 35-39ری اختصاصی سنی میزان بارو

    سال 40-44میزان باروری اختصاصی سنی 

    سال 45-49میزان باروری اختصاصی سنی 

     TFRمیزان باروری کلی 

    جمعیت طبیعی رشد

 تحلیل خود را نسبت به يکی از شاخص هاي فوق بیان نمائید -

 

 

 



14 

Log book- Community medicine  

Rahmanian k, Associate Professor, Community Medicine Specialist, Jahrom UMS  

 ( Bگروه  -)كار گروهیشاخص هاي تولد در جمعیت  -2-3

 ه بهداشت/ پایگاه سالمت/مرکز خدمات جامع سالمت روستایی/ شهری                            سال  خان

 كشور استان مركز/خانه بهداشت شاخص

      دهزن ینمتولد رصدد

    مرده  درصد متولدین

    سال 10-19متولدین زنده در مادران  درصد

    سال 20-29درصد متولدین زنده در مادران 

    سال 30-39درصد متولدین زنده در مادران 

    سال 40-49درصد متولدین زنده در مادران 

    سال 35باالی درصد متولدین زنده در مادران 

     متولدین وزن کم هنگام تولد  درصد

     متولدین دختر با وزن کم هنگام تولد  درصد

     متولدین پسر با وزن کم هنگام تولد  درصد

    درصد نسبت جنسی در بدو تولد )پسر به دختر( 

    درصد زایمان در شرایط بهداشتی

 تحلیل خود را نسبت به شاخص هاي فوق بیان نمائید -
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 : (Aگروه  -)كار گروهی شاخص هاي تنظیم خانواده -3-3

 سال           خانه بهداشت/ پایگاه سالمت/مرکز خدمات جامع سالمت روستایی/ شهری                   

 كشور استان مركز/خانه بهداشت شاخص

    درصد استفاده کنندگان از قرص های پیشگیری از بارداری

    آمپول ضد بارداریدرصد استفاده کنندگان از 

    IUDدرصد استفاده کنندگان از 

    (T.Lدرصد استفاده کنندگان از روش بستن لوله تخمدانی )

    ن از روش بستن لوله در مردان )وازکتومی(درصد استفاده کنندگا

    درصد استفاده کنندگان از کاندوم 

    درصد استفاده کنندگان از روش طبیعی

    خانواده تنظیم پوشش درصد

 تحلیل خود را نسبت به شاخص هاي فوق بیان نمائید -
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 ( Aگروه  -)كار گروهیشاخص هاي مرگ و میر  -4

 ایگاه سالمت/مرکز خدمات جامع سالمت روستایی/ شهری                            سال  خانه بهداشت/ پ

 كشور استان مركز/خانه بهداشت شاخص

    میزان مرگ خام

    میزان مرگ اختصاصی مردان

    میزان مرگ اختصاصی مردان

    میزان مرگ نوزادان  

    میزان مرگ کودکان یک ماه تا کمتر از یکسال 

    میزان مرگ کودکان یک تا کمتر از چهار سال 

    میزان مرگ شیرخواران 

    میزان مرگ کودکان کمتر از پنج سال 

    سال  10میزان مرگ افراد کمتر از 

    سال 10-19میزان مرگ در افراد 

    سال  20-29در افراد  مرگ میزان

    سال 30-64در افراد  مرگ میزان

    سال  64در افراد باالی  مرگ میزان

    به علت نارسی نوزاداندرصد مرگ 

    به علت صدمات زایمانی نوزاداندرصد مرگ 

     LBWبه علت  نوزاداندرصد مرگ 

    سال به علت عفونت تنفسی 5درصد مرگ کودکان زیر 

    سال به علت اسهال 5درصد مرگ کودکان زیر 

    ه علت سوانح و حوادث سال ب 5درصد مرگ کودکان زیر 

     MMRنسبت مرگ مادران 

 تحلیل خود را نسبت به شاخص هاي فوق بیان نمائید -
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 ( Bگروه  -)كار گروهی جامعه بیماري در  يا میزان بروز شیوع -5

 خانه بهداشت/ پایگاه سالمت/مرکز خدمات جامع سالمت روستایی/ شهری                            سال  

 كشور استان مركز/خانه بهداشت شاخص

     ساله و باالتر(   30شیوع دیابت نوع دو )در افراد 

    شیوع دیابت در زنان

    شیوع دیابت در مردان 

     ساله و باالتر(    30شیوع پرفشاری خون )در افراد 

    شیوع پرفشاری خون در زنان

    شیوع پرفشاری خون در مردان 

    پوتیروئیدی نوزادی میزان بروز هی

درصد موارد مشکوک به هیپوتیروئید نوزادی در 

 اولین آزمایش

 
  

 تحلیل خود را نسبت به شاخص هاي فوق بیان نمائید -
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 دانشجوي محترم: 

وارد نموده  كه هر دانشجو در كار انفرادي مربوطه به دست آورده را در جدول زير 1-4لطفاً اطالعات مربوط به غذاهاي جدول  -6

 -و در پايان مشخص نمائید كه كدام يک از غذاهاي زير می تواند مسوول ايجاد مسمومیت غذايی باشد و چرا؟ )كار گروهی

 (  Aگروه 

 كار گروهی  -میزان حمله و خطر نسبی مواد مصرفی

ماده 

 مصرفی

 ه نکرده اندماده بخصوصی استفاد افراديکه از ماده بخصوصی استفاده كرده اند افراديکه از

 خطر نسبی 

 (R2میزان حمله ) جمع سالم بیمار (R1میزان حمله ) جمع سالم بیمار

 1غذاي 
   

 
   

  

 2غذاي 
         

 3غذاي 

         

 4غذاي 
         

 5 غذاي
         

 6 غذاي
         

 7 غذاي
         

           8غذاي 

          9 غذاي

          10 غذاي

          11 غذاي

          12 غذاي

          13 غذاي

          14 غذاي
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 دانشجوي محترم: 

كه هر دانشجو در كار انفرادي مربوطه به دست آورده را در جدول زير وارد نموده  1-4لطفاً اطالعات مربوط به غذاهاي جدول  -7

 -ی تواند مسوول ايجاد مسمومیت غذايی باشد و چرا؟ )كار گروهیو در پايان مشخص نمائید كه كدام يک از غذاهاي زير م

 كار گروهی –( مطالعه مورد شاهدي در مورد بیماري مسمومیت غذايی Bگروه 

 نسبت شانس شاهدها موردها نوع ماده غذاي

 مصرف ماده غذايی مصرف ماده غذايی

 خیر بلی خیر بلی

      1غذاي 

      2 غذاي

      3 غذاي

      4 غذاي

      5 غذاي

      6 غذاي

      7 غذاي

      8غذاي 

      9غذاي 

      10غذاي 

      11غذاي 

      12غذاي 

      13غذاي 

      14غذاي 
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 كار گروهی 

نفر از  76كه  هستید. در  يکی از  روزهاي ســرد زمستان به شما خبــــر می دهند Aشما رئیس مركز  بهــداشت شهرستان 

تورم شــــديد توام با سرخی سر و صورت شده اند.در يک بررسی اجمالی در می يابید  –لرز  –سربازان يک پادگان نظامی دچار  تب 

 ، براي بررسی همه گیري و كنترل آن اقدام كنید.كه سربازان به احتمال قــوي مبتال به باد سرخ شده اند. بايد هـــر چه زودتر

 كمیته ي بررسی اپیدمی از چه افرادي و با چه توانايی هايی استفاده می كنید؟  در -الف 

 

 

 

 

 همه گیري را چگونه تايید می كنید؟  -ب

 

 

 

  تشخیص را چگونه تايید می كنید؟ -ج

 

 

 

 

 

ات ويژه اي توجـــه را مورد بررسی قــــرار می دهیـد و به چه نکدر بررسی هاي بهداشت محیــطی كدام نقاط، وسايل يا رفتار  -د

 می نمايید؟ 
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 پس از بررسی محیط، اطالعات زير را به دست می آوريد:

 نفر سرباز اسکان داده شده اند. 600نفره حدود  3بزرگ، با تخت هاي در يک سالن  -   

تراش ايشگاه، با دو دستگاه سرآردر ، هاي بهداشتی تمیز  نیستندسرويس داشتی است، ملحفه ها در  بعضی موارد، غیر بهوضعیت  -   

، توجه به هواي سرد، حشره ناقلی يافت نشدبا ، از وسايل شخصی خود استفاده می كنندسربازان موهاي سربازان را می تراشند، 

 . بهداشت فردي اكثر مبتاليان خوب استوضعیت ، از كادر قديمی مبتال نشده اندهیچیک 

 نظر شما منبع عفونت چیست؟ به  -س

 

 

 چه كسانی هستند؟  At Riskبیماري، افراد روزه  3كمون به نظر شما، با توجه به دوره  -ش

 

 

 

 پیشنهادات شما براي كنترل اين همه گیري چیست؟  -و

 

 

 

 

 

 

 

 اين اپیـدمی را كنترل شده تلقی می كنید؟ چه موقع  -ي
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