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  برنامه مدون بخش جراحي جهت كار آموزان

عمومي ضمن مطالعه  يورود دانشجويان عزيز را به بخش جراحي خوش آمد مي گويم اميدوارم كه در مدت دو ماه دوره باليني جراح

ي و پاراكلينيكي مستمر و مداوم مطالب تئوري بتوانيد اصول صحيح گرفتن شرح حال ، معاينه باليني و استفاده صحيح از روشهاي كلينيك

در تشخيص و درمان بيماريهاي جراحي را فرا گرفته و با رعايت اخالق پزشكي و مقررات بخش نشان دهنده شخصيت واالي پزشكان 

  .مملكت باشيد اميد است با سربلندي و سر افرازي اين دوره را به پايان رسانيد

  :مقررات مربوط به كار آموزان

  .صبحگاهي حضور داشته باشندصبح در گزارش  8راس ساعت  -1

  .از بيماران بستري بر روي تخت هاي خود شرح حال بگيرند و نسبت به آنها شناخت كامل داشته باشند -2

  .روزهاي شنبه ، سه شنبه ، چهارشنبه در كنفرانس دانشجويي ارائه نمايد -3

  .روزهاي سه شنبه در كنفرانس علمي اساتيد مركز شركت نمايد - 4

  .دنامه تنظيمي هر روز با حضور اساتيد در درمانگاه جراحي اصول تشخيص و درمان بيماران سرپايي را فرا گيرطبق برن - 5

هر روز در راند اساتيد آموزشي حضور فعال داشته و ضمن معرفي بيماران اصول تشخيصي و درماني بيماران بستري در بخش را  -6

  فراگيرد

ه از ساعت چهار بعد از ظهر تا نه شب در بخش اورژانس جهت يادگيري تزريقات ، پانسمان ، بخيه بعد از ظهر روزهاي شنبه تا چهارشنب - 7

  .و تشخيص درمان بيماران اورژانس حضور فعال داشته باشيد

  .در ساعات ديگر نيز مي توانند با هماهنگي و داوطلبانه در اورژانس فعاليت نمايد -8

  منابع مطالعه

  ه شده در بخش جراحيكتاب  كارنت و مطالب ارائ

  :دانستنيهاي كارآموزان

  نحوه تهيه شرح حال بيماران جراحي -1

  نحوه انجام 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



2 
 

  يي با عفونتهاي جراحيآشنا -6

  اصول هموستازو ترانسفوزيون - 7

  تروما لپنحوه برخورد با بيماران مولتي -8

  روش برخورد با بيماران سوختگي و درمان آنها -9

  آشنايي با انواع زخمهاي جراحي و نحوه درمان آنها - 10

  احيآشنايي با انواع نخها ، سوزن ، درن ، كاتتر و مواد ضد عفوني كننده جر -11

  آشنايي با عوارض اعمال جراحي -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 به خصوص ايسكمي و واريس -16

  يم مريآشنايي با بيماريهاي خوش خيم و بد خ -17

  تشخيص و درمان اولسر پپتيك و عوارض آنها و سرطانهاي معده -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

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

  آشنايي با توده ها و كيستهاي خوش خيم و بد خيم كبدي -23

  آشنايي با سنگهاي صفراوي ، كله سيستيت ، كالنژيت و عوارض آنها -24

  نحوه برخورد با بيماري هاي انسدادي روده-25

  آشنايي با پانكراتيت و عوارض آن و سرطانهاي پانكراس -26

  UDTجدار شكم ، هيدروسل و آشنايي با انواع هرني  -27

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

  آشنايي با بيماريهاي خوش خيم و بد خيم تيروئيد -29

  بيماريهاي طحال ، اسپلنكتومي و عوارض آن اآشنايي ب - 30

  



3 
 

  :توانستنيهاي كارآموزان

  شرح حال صحيح و كامل از بيمار بگيرد -1

  بدن را معاينه دقيق و كامل نمايدتمام قسمتهاي  -2

  بيماران را بخوبي معرفي نمايد -3

  .بتواند تزريقات و پانسمان انجام دهد - 4

  .را انجام دهد  CPRبتواند  - 5

  :عناوين نگرشي كار آموز

  .رفتار مناسب با همكاران ، پرسنل و بيماران داشته باشد -1

  رعايت موازين اخالق پزشكي -2

  اتب در بخش جراحيرعايت سلسله مر -3

  اري و حفظ اسرار بيماران دراز - 4

  رعايت شئونات مذهبي و فرهنگي - 5

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

  خود داري از شوخي و صحبتهاي بي مورد در بخش - 7

  ارائه توضيحات بهداشتي و مراقبتهاي بعد از ترخيص  -8

  :ياهداف آموزش

  :كار آموز در پايان دوره كارآموزي بايستي بتواند

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

عالئم و نشانه هاي باليني روشهاي تشخيصي و تشخيص افتراقي و درمان بيماريهاي جراحي را بخوبي فرا  –فيزيوپاتولوژي  –اتيولوژي  -2

  .گيرد

  .شكم و قفسه سينه را بخوبي تفسير كند عكس ساده -3

  .نحوه برخورد صحيح با بيماران اورژانس را فرا گرفته و بخوبي انجام دهد - 4

  .را فرا گرفته و بتواند بكار برد CPRنحوه صحيح  - 5

  .عضالني و وريدي و پانسمان را انجام دهد تتزريقا -6
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  :ارزشيابي كار آموزان

 8نمره به اين امتحان اختصاص مي يابد  12و مطالب بيان شده در بخش امتحان شفاهي به عمل مي آيد و از دانشجويان بر اساس منابع 

  .نمره دانشجو بر اساس فعاليت بخش ، حضور غياب ، گرفتن شرح حال ، معاينه ، ارائه كنفرانس و حضور در اورژانس مي باشد

زاء هر يك جلسه غيبت غير انمره از كل نمرات كسر مي گردد به  1عدم ارائه  ي باشد و در صورتمنمره از مجموعه نمرات  1نمره كنفرانس 

  .نمره از كل نمرات كسر مي گردد 5/0موجه از بخش 

 


