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  برنامه مدون بخش جراحي جهت كارورزان

  :پيام مدير گروه

اميدوارم در در مدت  دو ماه دوره باليني جراحـي عمـومي   . ورود دانشجويان عزيز را بخش جراحي خوش آمد مي گويم

ضمن مطالعه مستمر و مداوم مطالب تئوري بتوانيد اصول صحيح گرفتن شرح حال، معاينه باليني و اسـتفاده صـحيح از   

شهاي كلينيكي و پاراكلينيكي در تشخيص و درمان بيماريهاي جراحي را فراگرفتـه و بـا رعايـت اخـالق پزشـكي و      رو

اميد است با سربلندي و سرافرازي ايـن دوره را بـه    .بخش نشان دهنده شخصيت واالي پزشكان مملكت باشيد مقررات

  .پايان برسانيد

  :مقررات مربوط به كارورزان

بايد بيماران را ويزيت نموده و شرح حال دقيق و سير بيماري را به صورت كتبي  8AMعت كارورزان قبل از سا .1

  .و با ذكر نام و نام خانوادگي ذكر كنند و مسائل بيماران را با اساتيد مربوطه هماهنگ نمايند

ئـه  حضور فعاالنه در گزارش صبحگاهي داشته باشند و به صورت دقيق گـزارش بيمـاران را ارا   8AMاز ساعت  .2

 .نموده و به بحث در مورد آنان بپردازند

، سـوختگي، اتـاق عمـل، اورژانـس و      ICUطبق برنامه تنظيمي انترنها موظفند با اساتيد مختلف و بخشـهاي   .3

 .درمانگاه آموزش الزم را فراگيرند

اساتيد  انترن اتاق عمل بعد از گزارش صبحگاهي بايد در اتاق عمل حضور داشته و طبق هماهنگي بعمل آمده با .4

 .را بخوبي فرا گيرند Airway Managementگروه بيهوشي آموزش 

ضمن انجام وظايف انترني از قبيل سونداژ، رگ گيري ، بخيه و غيره بايد با تهويه مكانيكي و تفسير  ICUانترن .5

 .رندآموزشهاي الزم را از اساتيد محترم گروه بيهوشي و جراحي عمومي فرا گي ICUگازهاي خوني و مراقبتهاي

انترن سوختگي نيز بايد تحت نظر اساتيد، نحوه پانسمان و سرم درماني و بطور كلي درمان بيماران سوختگي را  .6

 .فرا گيرد

بقيه انترنها بايد تحت نظر اساتيد در بخشهاي جراحي راند نموده ، آموزش الزم فراگرفته دستورات اسـاتيد از   .7

  .و به تجزيه و تحليل و تفسير آنها را با اساتيد بپردازند جمله راديوگرافي، آزمايشات و غيره را پيگيري

د شستشوي زخم، تزريقات، پانسمان و رگ گيري را شخصاً بخوبي انجام داده و انترن جراحي عمومي بايد بتوان .8

 Airway Management ، انجام كات دادن، گذاشتن لوله تراشه و طور كلي Chest Tubeهمچنين گذاشتن

  .را فرا گيرد
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  .روزهاي يكشنبه، دوشبه و پنج شنبه انترنها بايد در مورد مسائل كاربردي ، كنفرانس انترني ارائه نمايند -9

  .روزهاي سه شنبه در كنفرانس علمي اساتيد شركت نمايند-10

  .روزهاي پنج شنبه در ژورنال كالب حضور فعال داشته باشند-11

  .تشخيص و درمان بيماران سرپائي را فرا گيرنددر درمانگاه جراحي تحت نظر اساتيد معاينه ،  -12

تحت پوستي محدود را سي ضايعات پاعمال جراحي سرپائي كوچك از جمله ختنه، برداشتن توده هاي سطحي و بيو -13

    .نظر اساتيد فرا گيرند

تاييد آنها به بستري تحت نظر پزشكان اورژانس واساتيد بيماران را وزيت نموده و با هماهنگي و انترن اورژانس بايد -14

  .بيماران ونوشتن دستورات  درمان بپردازد

بيماران بستري در اورژانس را مرتباً و به دقت معاينه كرده و به نوشتن شرح حال و سـير بيمـاري بـا ذكـر سـاعت       -15

  .تاريخ، نام و نام خانوادگي اقدام نموده و كنترل دقيق برروي آنها داشته باشد

ال بيماران جراحي اعصاب و كنترل دقيق آنها نحوه تشخيص و درمان آنها را تحت نظر اساتيد ضمن نوشتن شرح ح -16

  .گيردافر

  .با هماهنگي پزشكان اورژانس و پرسنل نسبت به معرفي بيماران به اساتيد در اسرع وقت اقدام نمايد -17

  .ويزيت و شرح حال گرفته شود در بيمارستان وليعصر بيماران بستري شده در شيفت عصر توسط انترن كشيك -18

  .در هنگام تعويض شيفت ، بصورت كتبي و حضوري بيماران را با ذكر وشعيت آنان به انترن بعدي تحويل نمايد -19

در هنگام تراكم كاري همه انترنها بايستي . در هيج لحظه اي از شبانه روز شبانه روز اورژانس نبايد بدون انترن بماند -20

شب در صورتي كه در بخش اورژانس بيمار  12بعد از ساعت . ه باشند و شيفت استراحت مفهومي نداردحضور فعال داشت

ويزيت . به نوبت استراحت نمايندساعت  4تا 3ا اجازه پزشك اورژانس و اساتيد انترنها مي توانند حداكثر ببدحال نباشد 

  .دارد لحظه اي اورژانس را ترك نمايندبيماران بخش نيز به عهده انترن دوم بوده و انترن اورزانس حق ن

  .بعداز ظهر مي باشد  و هيچ انترني حق ندارد بيمارستان را ترك نمايد 30/1تعويض شيفت صبح و عصر ساعت -21

  .رعايت كليه بخشنامه هاي قبلي وزارتخانه و دانشگاه الزم االجرا مي باشد -22

  :منابع مطالعه

  بيستون و مطالب ارائه شده در بخش جراحياس -كارنت -كتابهاي شوارتز

  :دانستنيهاي كارورزان

  نحوه تهيه شرح حال بيماران جراحي .1
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 نحوه معاينه فيزيكي دقيق و كامل بيماران جراحي .2

 تشخيص و درمان شوك .3

 نحوه برخورد با بيماران شكم حاد .4

 اصالح آب و الكتروليت بيماران جراحي، سرم درماني و اصول تغذيه .5

 فونت هاي جراحيآشنايي با ع .6

 اصول هموستازوترانسفوزيون .7

 نحوه برخورد با بيماران مولتيپل تروما .8

 روش برخورد با بيماران  سوختگي و درمان آنها .9

 آشنايي با انواع زخمهاي جراحي و نحوه درمان آنها .10

 آشنايي با انواع نخها، سوزن ، درن، كاتتر و مواد ضد عفوني كننده جراحي .11

 جراحي آشنايي با عوارض اعمال .12

 نحوه تشخيص و درمان بيماريهاي پستان .13

 نحوه برخورد با توده هاي سر و گردن .14

 روش برخورد با بيماران تروماي گردن، توراكس، شكم .15

 آشنايي با بيماريهاي عروقي بخصوص ايسكمي و واريس .16

 آشنايي با بيماريهاي خوش خيم و بدخيم مري .17

 هاي معدهتشخيص و درمان اولسر پپتيك و عوارض آنها و سرطان .18

 تشخيص و درمان خونريزيهاي قسمت فوقاني و تحتاني دستگاه گوارش .19

 آشنايي با بيماريهاي انسدادي روده باريك و بزرگ .20

 آشنايي با بيماريهاي آنوس و كولوركتال .21

 آشنايي با آپانديسيت، تشخيص و درمان و عوارض آن .22

 كبدي مآشنايي با توده ها و كيستهاي خوش خيم و بد خي .23

 ض آنهارسنگهاي صفراوي، كله سيستيت ، كالنژيت و عوا آشنايي با .24

 بيماري هاي انسدادي رودهرد با ونحوه برخ .25

 و عوارض آن و سرطانهاي پانكراس يتراتكآشنايي با پان .26

 UDTآشنايي با انواع هرني جدار شكم ، هيدروسل و  .27



٤ 
 

 آشنايي با پريتونيت و عفونت و آبسه هاي داخل شكم .28

 خيم و بد خيم تيروئيدآشنايي با بيماريهاي خوش  .29

 آشنايي با بيماريهاي طحال، اسپلنكتومي و عوارض آن  .30

31. CPR 

32. Air Way Management 

 اصول آمادگي قبل از اعمال جراحي مختلف .33

 عوارض جراحي .34

35. Head Trauma 

  :توانستنيهاي كارورزان

  گرفتن شرح حال، معاينه و تكميل پرونده بصورت دقيق و كامل .1

 سونداژ ادراري .2

 و الواژ NG.Tubeگذاشتن  .3

 Chest Tubeگذاشتن  .4

 انجام كات دان وريدي .5

 تزريقات و پانسمان .6

 ترميم زخم .7

 آمادگي و مراقبتهاي قبل از عمل .8

 نوشتن دستورات پزشكي  .9

چك مثل  بيوپسي، خال ، برداشتن ميخچه ، تـوده هـاي موضـعي    .بي حسي موضعي و انجام اعمال سرپايي كو .10

 Ingrowing Nailسه، كوچك، ختنه، تخليه هماتوم زير ناخن، آب

 همراهي و مراقبت در انتقال بيمار بد حال .11

12. CPR 

 گذاشتن ماسك و لوله تراشه بصورت صحيح .13

 اطالع از دستورات بعد از عمل .14

  :عناوين نگرشي كارورز

  .رفتار مناسب با همكاران، پرسنل و بيماران داشته باشد .1
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 رعايت موازين اخالق پزشكي  .2

 رعايت سلسله مراتب در بخش جراحي .3

 رازداري و حفظ اسرار بيماران .4

 رعايت شئونات مذهبي و فرهنگي .5

 كمك در جهت رفع مشكالت بيماران و اميد بخشي و روحيه دادن به بيماران .6

 خودداري از شوخي و صحبتهاي بي مورد در بخش .7

 ارائه توضيحات بهداشتي و مراقبتهاي بعد از ترخيص .8

  :اهداف آموزشي

  :ي بايستي بتواندكارورز بايد در پايان دوره كارورز

  .از بيماران جراحي شرح حال كامل و معاينه فيزيكي دقيق به عمل آورد .1

عالئم و نشانه هاي باليني روشهاي تشخيصي و تشـخيص افتراقـي و درمـان     -فيزيوپاتولوژي -اتيولوژي .2

 .بيماريهاي جراحي را بخوبي فرا گيرد

 .ددانستنيها و توانستنيهاي مورد انتظار را بخوبي فرا گير .3

  :ارزشيابي

نمره به اين امتحان اختصـاص مـي    10از دانشجويان بر اساس منابع و منطالب بيان شده امتحان شفاهي بعمل مي آيد و 

نمره كاروزان بر اساس فعاليت بخش، حضور و غياب، گرفتن شرح حال ، معاينه ، تكميل پرونده ، ارائه كنفـرانس   10. يابد

  .علق گيردو نحوه يادگيري مهارتهاي عملي ت

  .نمره از كل نمرات كسر مي گردد 1نمره كنفرانس يك نمره از مجموعه نمرات مي باشد و در صورت عدم ارائه 

  .نمره از كل نمرات كسر مي گردد 5/0به ازاء هر يك جلسه غيبت غير موجه از بخش 

. باطي معرفي خواهد شدضه انروز كشيك اضافي داشته و به كميت 5الي  2در صورت غيبت غير موجه از كشيك دانشجو 

 .بت عمل خواهد شديدر مورد عدم حضور در بخش در ساعات كشيك همانند غ
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