
  

  

  بخش روانپزشكي كارورزان راهنماي آموزشي
  

  .خيرمقدم و معارفه وبيان شرح وظايف   :روز اول بخش   -

  .از بخش و امضاي دفتر ورود و خروج حضور به موقع در بخش و خروج به موقع  -

  .تقسيم تخت ها و كشيك ها و ژورنال ها و ارائه آن به گروه در روز اول  -

  .براي بيماران قبلي در روز اول بخش كامل  on serviceنت   -

پوشيدن روپوش سفيد تميز و نصب كارت شناسايي بر آن و همراه داشتن لوازم معاينه من جمله  -

گوشي پزشكي و رعايت آراستگي ظاهر و برخورد مناسب و محترمانه با بيماران و پرسـنل و رعايـت   

  .سلسله مراتب ضروري است 

اصول شرح حال نويسي برعهده انترن بستري كننده مي باشـد و   ايتشرح حال دقيق انترني با رع -

  .مناسب الزمست  d d xنوشتن 

  . به طور دقيق و با اطالع از پاراكلينيك و داروهاي بيمار الزمست  SOAPنت روزانه به صورت  -

  . است  صبح 8راس ساعت حضور دركالس در روز ژورنال و مورنينگ  -

نت و شرح حال و اطالعات ناقص از بيمار ، از نمره بخش به ميزان زيـادي  در موارد تكرار نقايص  -

  . كسر خواهد شد 

تمام نت ها و شرح حال ها و ويزيت هاي انترني با مهر، امضا و ذكر نام و ساعت ، خوانـا و دقيـق    -

  . باشد 

  .ساعت كامل است  24و هر بار  10تعداد كشيك انترني  -

ز مطب ، درمانگاه يا انتقال از طريـق مشـاوره ، دسـتورات مرقـوم شـده      در مورد بيماران بستري ا -

  .شود   Re orderمتخصص توسط انترن محترم 

  .دستورات مشاوره هاي پزشكي در برگ دستورات پرونده درج شود  -

از دادن دستورات تلفني اكيدا اجتناب شود و الزمست انترن محترم در اسرع وقت بعـد از كسـب    -

  .لين بيمار مورد نظر يا براي انجام امور مربوط به بيمار حاضر شود اطالع بر با

در مواقع بسيار ضروري و اجتناب ناپذير براي ترك بيمارستان ، انترن كشيك موظف بـه تعيـين    -

  .جانشين براي خود با اطالع آنكال ، در ساعات كشيك مي باشد 

. زم است به صورت درخواست كتبي باشد امكان غيبت موجه و غيرموجه حداكثر دو روز است و ال -

درصورت غيبت از نمره نهايي كسر خواهد شد و در موارد غيبت بيش از حد مجاز به دانشكده اطالع 

  .داده خواهد شد و براساس تصميم نهايي دانشكده ، بخش حذف يا نمره صفر منظور مي گردد 



در گزارش صبحگاهي انترن محترم كشيك الزمست كليه بيماران بستري را ليست كند و مورد يا  -

و دقت در معاينه و نحوه گزارش و ترتيب شرح حال . را معرفي كند ) ارجح تر ( موارد انتخاب شده 

  .مطالعه كافي حائز اهميت فراوان مي باشد 

  .شركت منظم در راندها ضروريست  -

    صه پرونده بايد سير بيماري ، پاراكلينيك ، تشخيص ، مـداواهاي حـين بسـتري و   در نوشتن خال -

  .بعد از ترخيص ، به طور دقيق ثبت شود 

كر نكات الزم و بيـان هـدف اصـلي مشـاوره و     ذدر نوشتن مشاوره بايد به مختصر و مفيد بودن و  -

  .د گردخوانا و دقيق بودن آن و داشتن امضاي متخصص دقت 

توجـه   orderتن دستورات بيمار بستري ، به نظم و ترتيب ، صحيح و خوانـا بـودن مـتن    در نوش -

  .شود

ريزي قبلي ، انترن هاي محترم مقاله مناسب آمـاده بـراي   در روزهاي ژورنال كالب ، طبق برنامه  -

 ،     ارائه خواهند داشت و ضروري است كه از روخواني مقاله اجتنـاب و بـا اشـراف كـافي بـه موضـوع       

  . در مورد آن صحبت شود 

انترن تعيين شده براي ارائه ، الزمست بيمار خـود را بـا همـاهنگي از     case reportبراي برنامه  -

چند روز قبل مشخص نموده ، اقدام به شرح حال گيري كامل كرده و با شناخت كامـل از پرونـده و   

  .بيمار در كالس حاضر شود 

  .بق برنامه مدنظر باشد مطالعه منظم و مستمر مطالب بخش ط -

  .به طور كامل نوشته شود  off serviceنت   :روز پايان دوره   -

            . و مباحـث بحـث شـده در بخـش مـي باشـد        از منـابع  شامل مطالـب تعيـين شـده    :    امتحان -

  ) .كاپالن  :منابع مطالعه  (

    بخـش ، نظـم و ميـزان حضـور،    نمره امتحـان و مطالعـه و مشـاركت در مباحـث       :نمره نهايي   -

  .و رعايت نكات اخالقي در طي دوره خواهد بود فعاليت ،  كيفيت عملكرد ، وجدان كاري 

  

  

  با آرزوي موفقيت

  گروه روانپزشكي

  

  

  

  

  

  



  

  


