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 حدوا 8  : حداد واتعد

 

 هما 2  درس :ئه ن ارامات زمد



 
 
 
 

 شيزموآاف هدا
 
 

 شيزموآكلي اف هدا
 
 

جهت تشخيص زم نش ال، داپزشكي اي حرفه رات مقرل و صواعايت ربايد با ن ينتردوره اين ن اپايادر 

م نجااماني هم چنين و درليه تشخيصي ت اومااقدم انجاابه ده كسب نمورا حي اجري يهاربيمان ماو در

هد ن دنشان ماو درتشخيص د را در خوي يرمسئوليت پذو باشد ران ين بيمااسجرها جهت وپراز برخي 

حيطه در پزشك عمومي ان به عنواي مسئوليت حرفه م نجااجهت زم قابليت الدوره ين ن اپايادر بايد و 

 باشدده كسب نمورا حي اجرران بيما

 
 

 شيزموآختصاصي اف اهدا
 
 

 نشداحيطه 
 
 
 
 

 ند :ابايد بتون ينترا
 

تشخيصي ي هارمعيا، ميرگ و مرو بيديته رعلل شايع مو ،باليني )شامل نشانه ها عالئم ات تظاهر
 هد.دتوضيح را سير باليني ( و قيافترا

 
 نمايد.ن بياز ( را نيارد موت مايشاو آزتشخيصي ي هارشامل معياران ) يابي بيماي ارزشهارو

 
 دنمايد اپيشنهو ....( را ماني درپايش ، حياجرل ، مديكاي مانهادرشامل ن ) مادرليه به ي اوهاديكررو
 
 

 ير مي باشند :ارد زبحث شامل مورد موه عمدت موضوعا

 

 مزمن (د و خمها )حازعمل از بعد و قبل ي قبتهاامر، ما وترد ، شكم حا ∗
 

 نپستاي هاده تو، شكميي هاده تو، ني دگري هاده تو ∗
 

 قيومزمن عرد و سايي حارنا ∗
 

 شيارگوتحتاني و فوقاني ي خونريزيهاارش ، گوه ستگادشايع ي سرطانها ∗
 

 سوختگي ∗
 



 ها گزيدگي ∗
 
 

ات تظاهرو عالئم ح به شردر قاه و شنا شدآيل ي ذيهارختصاصي با بيمار ابايد به طون ينتراهمچنين 

 يها باشد .رين بيمااليه ي اومانهاو درليه اوتشخيصي ي شها، روباليني 

 
 ئيدوتيرراپاو ئيد وتير ∗

 
 قيوسيستم عري هاري بيما ∗

 
 ههازه و دومعدي ، مري يهاربيما ∗

 
 مقعدم و كتورگ ربزروده بدخيم و خيم ش خوي يهاربيما ∗

 
 اسپانكري يهاربيما، كبد ي نئوپالسمها ∗

 
 نپستاي يهاربيما ∗

 
 اويصفرري مجاي يهاربيماو يتونيت وپر، پانديسيت ، آكوچك رگ و بزاد روده نسدا ∗

 
 

فكند همانند امي ه طرپرخطر به مخاران جه با بيماامود را در كه سالمتي خواردي مواز پرهيز و شناخت 

 زن و ...به سون شدده لوآ

 پزشكيق خالاي و احرفه رات مقرل صواشنايي با آ
 
 

 رتحيطه مها
 

 ارد :بگذا جرابه و گرفته ا فررا ير زعملي ي تهارمهان دوره پايادر بايد ن ينترا
 

 يل :ارد ذماني شامل موو درتشخيصي ي شهام رونجاا

�  
 
 
 نگرفتن خو 
 
 chest tube شتناگذ
 
 

 هپيچيدده و ساي خم هان زپانسما
 
 ماتيكوتري خمهان زبريدماد
 

 ماتيكوتري خمهازدن زبخيه 
 

 ييد مركزورشتن كاتتر اگذدر كت رمشا
 

 صفاقيواژ الم نجادراكت رمشا
 
در ليه قار اومتوسط كه بطوو ير پوستي كوچك و زسطحي پوستي ي هاده شتن تودابر

 باشدزدن به بخيه 
 



 ناخن هااف طري ابسه هاآحي پوستي شامل سطي بسه هاآتخليه 
 

 بستر ناخنم در تخليه هماتو
 
 ماوترران يي بيمااهوي ههاراشتن ه دانگاز با
 
 نسارد اورژامون در نتوباسيوم انجاا

 
 نسو اورژاما وترران بيماي ( در يوـ رقلبي ء حياا CPR ( يتاهدم و نجاا

 
 يمغزت با صدماران بيمادر  GCSS تعيين

 
 
 urine sampling ، supra putic منجاا

 
 ستاگرفته ا فرزي مورآكادر دوره تهايي كه ركليه مهام نجاا

 
 

 شحيطه نگر
 

 رانبيماران و مناسب با همكاط تبااري اربرقر
 
 ميزام آحترو اكامل ه و شدي سته بند، دمنطقي ه معاينه فيزيكي به شيوم نجاا

 
 مانيو درتشخيصي ي تصميم ها ذتخار در ابيماي نگرشهات و شتن تمايالدانظر در 
 

 نمكااتا حد از وي قبت امرر در بيمال كت فعارجلب مشا
 
 قبتاتحت مرران قيق بيماي دهميت پيگيرابه دن قف بووا
 

دي ، قتصااضعيت اد ، ونژ، ين، دنظرگرفتن جنسون در بدران بيمام تمااز قبت ابه مردن متعهد بو
 فرهنگيوجتماعيا

 
 مانيو درتشخيصي م روش نجااطي ر بيمااي مش برآران بيشتريد يجااجهت ش در تال
 
 مانيوه درگري عضاابه همه ام حترو اهي وگرر هميت كااگاهي به آ

 
 تهارمهاد جهت بهبواوم مدش تال
 
 اوممدزي مودآخود در تعهد خون دادن نشا رفمتعاو شتن ظاهر مناسب دا
 
اري و ظطرارد اموه يژوگي به ندت زبر ساير شئونااي حرفه ي به مسئوليت هادادن لويت او

 نساورژا
 

 ديمتمات ساعار در كام نجاانايي اتوران و بيمااز قبت امردر سخت كوشي ي و عالقمند
 
 
 

ساعت از  24        10-12          8-30/9       
 صبح 8ساعت
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 نمره 15  کتبی  و شفاهی   امتحان 

نمره لوگ  2)  لوگ بوک

 -بوگ  و پوشش واخالق

 نمره پرونده نویسی (  3

 نمره5

داپس  الزم به ذکر است امتحان شفاهی  شامل مجموعه ارزیابی  بالینی دانشجو  و

 می باشد. 

 
 
 

تاریخ دقیق آن  که و ژورنال و  11-9شنبه هر هفته ساعت  سهدر روزهای  روزه گراند راند60ول این دورهضمناً در ط

  .برگزار خواهد شد، ع رسانی میشودالدر بورد گروه اط

 
 

 راهبردهای یادگیری

ر فرایند آموزش استراتژی آموزشی در این بخش دانشجو محوری است که طی ان از کارورز انتظار می رود به صورت فعال د 

وه بر این از استراتژی مبتنی بر حل مسئله استفاده می شود که طی آن موارد یا بیماران بستری و الع .مشارکت داشته باشد

درمانگاهی به کارآموز معرفی و ایشان باید برای یافتن راهکار تشخیصی یا درمانی به جستجو بپردازد و در گروههای کوچک، 

 برگزاری وبینار اموزشی برای کار اموزان بر گزار میشودبرخی کالس ها به صورت همچنین  .فرا بگیردچگونگی حل مسئله را 

 

 :فرصت های یادگیری

 را خواهید داشتاورژانس در این بخش از طرق زیر فرصت یادگیری انواع بیماریهای 

 پورسینا ورازی اهای اورژانس برخورد با بیماران بستری در بخش و بیماران سرپایی مراجعه کننده به درمانگ.1

شما در این چرخش آموزشی روش شرح حال گیری مناسب و انجام معاینه بالینی دقیق، طرح تشخیصی افتراقی و اپروچ 

در بخش و با جراح آنکال  واتند, تشخیصی صحیح به بیماریها را فرامی گیرد. تمامی این مراحل تحت نظارت مستقیم دستیار 

ت احتمالی در راند بالینی و ویزیت نهایی توسط اتندینگ مربوطه الانگاههاانجام می شود و رفع اشکامحضوراتندینگ در در

  . زم به ذکر است شما موظف به پیگیری دقیق روزانه بیمار بستری می باشیدالصورت می گیرد. 

 : شرکت در جلسات گزارش صبحگاهی.2

صبح برگزار می شود، بیماران بستری شده در  8:30ساعت  ،تعطیل روزهایبه جز پنج شنبه و  هر روزدر این جلسات که  

تعدادی از بیماران چالش برانگیز انتخاب ،ارائه می شود  به صورت حضوری یا مجازی اورژانس از قبل انتخاب می شوندوبخش 

مورد رویکرد تشخیصی و  بیان و درار مربوطه ودستی می گردند. شرح حال ایشان و نتایج معاینات و بررسی ها توسط اینترن 

 .و چالش های آن با همکاری دستیار کشیک مربوطه و اتندینگ حاضر در جلسه، بحث و گفتگو می شود یدرمان

  

 :راند.4



  سه شنبه ها گراند راندطی کشیک روزانه ، شرکت در راندهای روزانه

 خش الزامی استن بشرکت کارورزان  بخش در راند اب

 جراحی عمومیورزی ات درمانی بر اساس کوریکولوم کارقیق از بیماران بستری شده و انجام اقدامگرفتن شرح حال کامل و د

 جراحو اساتید  جراحی عمومیآموزش مهارتهای بالینی تحت نظر دستیاران 

 بیمارستان پورسینا ورازی: جراحی عمومیدرمانگاه -5

تشخیصی ات مار و گزارش به دستیار مربوطه و انجام اقدامگرفتن شرح حال .معاینه بالینی و بررسی مدارک و ازمایشات بی 

 جراحی عمومیورزی درمانی بر اساس کوریکولوم کار

 .کشیک های کارورزی :6

  .در ماه می باشدساعته  24کشیک  10و حداکثر  6تعداد کشیک حداقل 

 





 
 

یبسمه تعال  
م در باشد که ه یم مارانيب یسيپرونده نو حيصح ی، اجرا رانيموزش فراگمهم در امر آ یتهاياز فعال یکي

 یبرا یروش مشخص نکهيخواهد نمود باتوجه به ا یانيکمک شا رانيوهم در آموزش فراگ حيدرمان صح نديفرآ
 ريفراگ یاز نمره عمل یبخش شوديم شنهاديلحاظ نشده است ،لذا پ رانيفراگ یده ازيموضوع در امت نيا یابيارز

 رانيراگف یستيمنظور با نياختصاص داده شود وبد یسيمختلف پرونده نو یتمهايبه آ ینيبال یدر بخش ها
و  روهدگياسات یبا همکار ینيبال یبخشها ی، توسط روسا انهيبه صورت منظم وماه یمختلف آموزش یگروهها

ر گرفته لحاظ قرا رمورديفراگ یانيدر نمره پا يینها جهينت و رنديقرار گ یابيمورد ارز یکارشناسان آموزش
 . شود

اختصاص داده بشود حيصح یسيبه پرونده نو ريفراگ يینها ینمره عمل 3 شوديم شنهاديپ   
 


