
 

 

  كارورز گرامي كودكان دانشگاه علوم پزشكي زنجان به بخش كودكان خوش آمديد
  

ضمن خير مقدم به شما در بخش كودكان بيمارستان آيت اهللا موسوي خواهشمند است ضمن توجه بـه نكـات زيـر در تكميـل مـدارك               
ايـن دفترچـه كليـه    . آماده نمائيـد  ) Log book( شما در  بدو  ورود  مي بايد  دفترچه ي كوچكي را .خود دقت الزم را مبذول فرمايد

كه در انتهاي بخش توسط آموزش اطفـال  از شـما گرفتـه شـده پـس از      .فعاليت هاي مورد انتظار از شما را در خود ذخيره  خواهد نمود          
 شده ي خود را درايـن     توصيه مي گردد بطور روزانه و مستمر كارهاي مورد انتظار انجام          . بررسي ، فيدبك الزم به شما داده خواهد شد          

  . دفترچه ثبت و به امضاء الزم برسانيد
و براي بررسي هرگونه پيـشنهادي اعـالم آمـادگي مـي     . شوراي گروه كودكان براي شما آموزش بهينه و ارتقاء علمي  را آرزومند است     

 . در شوراي گروه مطرح گرددخواهشمند است  در صورت داشتن پيشنهاد آن را كتباً به امور اموزش تحويل نمايد تا. نمايد 

 

  كارورزي كودكان  موارد اجباري  حداقل درون بخشي دوره ي -          الف
   با گواهي رزِيدنت  ارشد كشيك شب واتند آنكال (  مورد در طول دوره ۶گزارش مورنينگ ريپورت( 

 Case Report ۲ با گواهي اتندينگ( مورد در طول دوره( 

  مشاركت فعال در انجامLp ۳  با گواهي رزِيدنت(  مورد در طول دوره(  

  با گواهي رزِيدنت (  مورد درطول دوره ۳سوند معده( 

  با گواهي رزِيدنت (  طول دورهمورد در۳سوند ادراري( 

  خون گيري وABG  ۱۰با گواهي رزِيدنت (  طول دوره مورد  در( 

 اهد بودانجام موارد زير در ارزيابي شما بسيار موثر خو -           ب

 با تاييد رزيدنت ( شركت در احياء بيمار ( 

  داشتن پروژه تحقيقاتي 

  با تاييد اتند مسئول كارگاه (داشتن فعاليت برتر در كارگاههاي تعيين شده( 

  با تاييد يكي از اتندينگ (دادن كنفرانس ( 

  مسئولبا تاييد اتند(فعاليت ويژه در گراند راند( 

  با تاييد اتند مسئول (و درمانگاه ها اداره ي بهينه امور اورژانس ( 

  با تاييد اتند آنكال (فعاليت ويژه در كشيك هاي شبانه ( 

  با تاييد اتند مربوطه(داشتن  فعاليت ويژه در فيلد جامعه نگر ( 

  داشتن فعاليت ويژه خارج از بخش اطفال و همكاري با ديگر ارگان هاي دانشگاهي با داشتن گواهي 

 با تاييد رزيدنت ارشد (ويض خون نوزادان شركت فعال در تع ( 

  
  .    نمره از نمره  امتحان نهايي شما كم نمايد۵شوراي گروه مي تواند تا ) الف (  در صورت عدم  تكميل انجام موارد بند

  . به نمره نهائي شما اضافه نمايد شوراي گروه مي تواند)ب (  در صورت انجام مواردي از  بند 
  . ظايف شما به پيوست تقديم ميگردد كه انتظار داريم كليه موارد آن به نحو احسن انجام گردد  ضمنا فرم شرح و

  
  :نحوه ارزيابي نهائي شما بقرار زير خواهد بود  

   نمره۴ارزيابي توسط رزيدنتها در طول دوره و پايان دوره  -۱
  نمره۳فعاليت در فيلد جامعه نگر  -۲
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  نمره۲طه ارزيابي پايان روتيشن توسط استاد مربو -۳

 )نحوه ي اين ارزيابي توسط شوراي گروه تعيين مي گردد( نمره ۵ارزيابي پايان دوره توسط  شوراي گروه كودكان  -۴

  نمره۲رعايت اخالق پرشكي و حضور و غياب  -۵

     ۵-  log book    ۴نمره    
                                                                                              با تشكر                                                                              

   دكترمعزي-                                                                         مديرگروه كودكا ن
  :رونوشت 

  معاونت محترم آموزشي مركز جهت استحضار
  
  
  
  
  
  
 

  رنامه آموزشي و شرح وظايف كارورزي دوره ي كودكانب
  

  شركت در كليه راند هاي آموزشي درون بخشي  .۱
   با رزيدنت ها Morningويزيت قبل از .۲

  بر اساس نظر استاد Morningگزارش بيماران بستري شده در  .۳

 ويزيت بيماران بستري با اساتيد مربوطه  .۴

۵. on serviceو off serviceه شود تمام بيماران نوشت. 

 پي گيري انجام و جواب آزمايشات درخواست شده بيماران  .۶

 ۵/۱۲ الي ۱۱شركت در برنامه هاي آموزشي ساعت  .۷

 )     كيس ريپورت ، بوك كالب ، ژورنال كالب و كنفرانس اساتيد                        (

   شركت درراند تحويل بخش  .۸
نام خانوادگي كامل و به تاييد رساندن خالصه پرونده نويسي دقيق بيماران ، نوشتن نام  و  .۹

 .آن با رزيدنت مربوطه كه مي بايستي توسط رزيدنت نيز مهر و امضاء شود 

 شركت در كشيك هاي تعيين شده .۱۰

 شركت در درمانگاههاي سرپايي طبق برنامه ريزي انجام شده .۱۱

  شركت در برنامه جامعه نگر طبق برنامه ريزي انجام شده و آموزش در آن محل .۱۲

 كنفرانس آموزشي توسط هر انترن يك بار در ماه   .۱۳

۱۴. Fix بودن در PICU در صورت صالحديد رزيدنت و استاد محترم در مورد بيمارهاي 
 بدحال 

۱۵. Fixبودن يك انترن در اورژانس هر كشيك  

  COME حضور فعال در  .۱۶

 شركت در كارگاهها    .۱۷

 )يك روز (  كارگاه شير مادر-الف

 ) روز يك ( كودك كارگاه احياء- ب
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  ) دو روز( كارگاه مانا-ج
  )يك روز ( كارگاه احياء نوزاد -د

  .همه اساتيد از تمام انترن ها امتحان خواهند گرفت . ۱۳
  رعايت نظم و مقررات و امضاء دفتر ورود و خروج . ۱۴
وه بيماريهاي مزمن ، عالئم هشداردهنده ي بيماري ، نح(آموزش  والدين بيمار در موارد مورد نياز . ۱۵

  .....)ي پيگيري بيماري ، رعايت اصول درماني بعد از ترخيص ،
   رعايت موارد اخالق پزشكي و حق و حقوق بيماران -۱۶

  
  

  اين گروه انتظار دارد كارورزان محترم در كليه امور پژوهشي گروه  شركت فعال اًضمن
  .داشته باشند 

 
                                                                                                                                                                       

  
  

   با تشكر                                                                                                                                                             
  معزي دكتر-                                                                           مديرگروه كودكا ن

 
             

  
  

 :رونوشت 

 معاونت محترم آموزشي مركز جهت استحضار

  معاونت محترم آموزش باليني دانشكده پزشكي  جهت استحضار  
  
  
  
  

                                                                    
  و نوزادان  NICUبرنامه آموزشي و شرح وظايف كارورزي دوره ي 

  
   خواهشمند است به نكات زير توجه شودNICUضمن خير مقدم به شما در بخش نوزادان و

 
  حضور به موقع در بخش  -۱
 شركت فعال در احياء بيمار  -۲

 اند بيمارانشركت فعال در ر -۳

  و نوزادان در طول دوره چند روزه NICU بخش ها در حداقل سر فصلهايي كه انترن   -۴    

   : عبارتند ازوارد مي شوند بايد آشنا شوند        
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 هيپوگليسمي 

 معاينه فيزيكي 

 ايكتر 

 ديسترس تنفسي 

 سپتي سمي  

 
ه با حضور رزيدنت ها انترن ها و  دقيق۲۰بهتر است يكي از اين موارد را حداقل به مدت . ۵     

   پرستارهاي  
  
  . بخش ارائه دهند   
  

  .رفرانس مدنظر نلسون مي باشد  . ۶    
  

   .ارزيابي نهايي انترنها توسط رزيدنت ها ي بخش و اتند مسئول مي باشد. ۷     
   

  .بديهي است انجام موارد فوق در ارزيابي دانشجو بسيار موثر است. ۸     
    

  
  
  
  
  با تشكر                                                                                                            

   دكتر مرزبانNICUمسئول بخش                                                                                           
  

                                                                                                                         با تشكر                        

  معزي دكتر-ديرگروه كودكا ن                                                                                                                              م
  
  
  
  
  
  
 

  :   رونوشت 
                                                                                        

  معاونت محترم آموزشي مركز جهت استحضار
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  اهداف آموزشي بخش عفوني كودكان براي انترنها
  قادر به فراگيري و اداره موارد زير باشندانتظار مي رود كارورزان در پايان دوره 

  
  
  

  ) FWLS(چگونگي برخورد با كودك مبتال به تب  .۱

 
 چگونگي برخورد و درمان كودك مبتال به عفونتهاي تنفسي فوقاني  .۲

  ) سينوزيت � اوتيت مديا �فارنژيت         ( 
 

 چگونگي برخورد و درمان كودك مبتال به عفونت هاي تنفسي تحتاني  .۳

  )  مايكوپالسما - پرتوزيس-  برونشيوليت - ني پنومو(
 

 ارزيابي و برخورد با بيماريهاي شايع ويروسي  .۴

   عفونت هاي انتروويروسي� ژنژيواستوماتيت هرپسي - روزئوال�آبله مرغان   ( 
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