 ٔٛارد تخّف وبرٚرساٖ اس ضزح ٚظبیف فٛق ٞ ٚزٌ ٝ٘ٛإٞبَ در ا٘دبْ ٚظبیف ،حست ٔٛرد درضٛرای آٔٛسش ثخص ٔغزح  ٚتػٕیٕبت السْ ٌزفت ٝخٛاٞذ ضذ.
* آموزش درمانگاهی:
ثخص ػٕذ ٜای اس آٔٛسش وبرٚرساٖ داخّی ث ٝآٔٛسش درٔبٍ٘بٞی اختػبظ داد ٜضذ ٜاست و ٝدر
درٔبٍ٘ب ٜتخػػی ضٟذای خّیح فبرس دا٘طدٛیبٖ سیز ٘ظز اسبتیذ ٔزثٛع ٝثیٕبراٖ را ٚیشیت
ٔی ٕ٘بیٙذ( .سؼی ضذ ٜاست و ٝػال ٜٚثز درٔبٍ٘ب ٜداخّی خٙزاَٞ ،ز رٚس یه درٔبٍ٘ب ٜفٛق تخػػی
ٚ ٓٞخٛد داضت ٝثبضذ).
* منابع آموزضی:
 -اسب٘طیُ سیسیُ ٞ ٚبریس( ٖٛآخزیٗ چبح)
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شرح وظایف کارورزان داخلی:

تعریف دوره

2

-

اهذاف کلی کارورزی

2

-

سرفصل و محتوای دروس

5

-

روش آموزضی

6

زمانبنذی اجرای برنامه آموزضی

8

ضرح وظایف کارورز

9

عناوین

-

روش ارزضیابی پیطرفت تحصیلی
منابع و مراجع

-
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پٛضیذٖ رٚپٛش سفیذ-تٕیش در سبػبت حضٛر در ثیٕبرستبٖ ٘ ٚػت وبرت ضٙبسبئی ثز رٚپٛش
حفظ رػبیت ضئ ٖٛضزػی  ٚاخالق پشضىی در وّی ٝسبػبت حضٛر در ثیٕبرستبٖ
ٚیشیت ثیٕبراٖ ثستزی ٔزثٛط ث ٝخٛد لجُ اس پشضه ٔؼبِح
پیٍیزی خٛاة آسٔبیطبت  ٚثزرسی آخزیٗ ٌشارش ٞبی پبراوّیٙیىی ثیٕبر
٘ٛضتٗ ثزٌ ٝسیز ثیٕبری -یبدداضت ٞبی ٔخػٛظ آغبس  ٚپبیبٖ ٞز دٚرon and off service ( ٜ
)note
٘ٛضتٗ خالغ ٝپز٘ٚذ -ٜثزٌٔ ٝطبٚر -ٜثزٌٞ ٝبی درخٛاست تػٛیزثزداری اس خّٕ ٝسٌٛ٘ٛزافی -
سی تی اسىٗMRI-
حضٛر ثز ثبِیٗ ثیٕبرا٘ی ؤ CPR ٝی ض٘ٛذ.
وٙتزَ ػالئٓ حیبتی ٔ ٚزالجت اس ثیٕبراٖ پس اس ا٘دبْ الذأبت تطخیػی تٝاخٕی ٘ظی ثیٛپسی
وجذ -وّیٝ
حضٛر فؼبَ ٙٔ ٚظٓ در ٚیشیت ثیٕبراٖ تٛسظ پشضه ٔؼبِح
ضزوت ٔٙظٓ  ٚفؼبَ در وّی ٝخّسبت آٔٛسضی ثخص ضبُٔ ٌشارش غجحٍبٞی -وٙفزا٘سٟبی
ػّٕی -را٘ذٞبی آٔٛسضی ٍٔز در ٔٛاردی و ٝث ٝػّت حضٛر ثز ثبِیٗ ثیٕبر اٚرصا٘س  ٚثذحبَ در
ثخص (ث ٝتبئیذ پشضه ٔؼبَج ) أىبٖ پذیز ٘جبضذ.
ٔؼزفی ثیٕبر در ٌشارش غجحٍبٞی یب ٌزا٘ذ را٘ذ.
ارائ ٝوٙفزا٘س ػّٕی عجك ثز٘بٔ ٝتٙظیٓ ضذ ٜتٛسظ استبد ٔزثٛع.ٝ

حضور در بیمارستان:
-

سٔبٖ حضٛر در ثیٕبرستبٖ در رٚسٞبی ؽیز وطیه اس سبػت  7/30غجح ِغبیت  16ػػز ٔی
ثبضذ.
تؼذاد وطیه ثزای ٞز وبرٚرس  8-10ضت (ثزاسبس تؼذاد دا٘طدٛیبٖ ٔؼزفی ضذ ٚ ٜثب ٘ظز ٔذیز
ٌز )ٜٚدر ٔب ٜخٛاٞذ ثٛد.
خبثدبئی در ثز٘بٔ ٝوطیه أىبٖ پذیز ٘خٛاٞذ ثٛد ٍٔز ثب اعالع لجّی ٔذیز ٌز ٚ ٜٚوست اخبسٜ
ٚی  ٚتؼییٗ خب٘طیٗ اس عزف وبرآٔٛس.
تزن وطیه ،غیجت ٔحسٛة ضذٙٔ ٚ ٜدز ث ٝحذف دٚر ٜخٛاٞذ ضذ.
سبػت ضزٚع وطیه اس سبػت ِ 16غبیت  7/30غجح رٚس ثؼذ خٛاٞذ ثٛد.
ٞز ایٙتزٖ ٔٛظف است ثیٕبراٖ حسبس  ٚخغیز خٛد را ث ٝایٙتزٖ وطیه تحٛیُ دٞذ ٚ
ٕٞچٙیٗ ایٙتزٖ وطیه ٔٛظف است غجح رٚس ثؼذ ثیٕبراٖ ثذحبَ  ٟٓٔ ٚرا ث ٝایٙتزٖ ٔسئَٛ
آٖ ثیٕبر تحٛیُ دٞذ.
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در عی دٚر ٜسٔ ٝب ٝٞداخّی ،وبرآٔٛساٖ یه ٞفت ٝرا در ثخص ٕٞبتِٛٛصی ثیٕبرستبٖ ضٟذای خّیح
فبرس ٔی ٌذرا٘ٙذ
آٔٛسش ثبِیٙی در ثخص داخّی ثزاسبس وٙفزا٘س ٞبی تئٛری ،را٘ذٞبی آٔٛسضی -صٚر٘بَ والة،
ٌشارش غجحٍبٞیٌ ،زا٘ذ را٘ذ ،حضٛر در درٔبٍ٘ب ٚ ٜا٘دبْ وطیه خٛاٞذ ثٛد.
زمانبنذی آموزش:
ساعت
هفته

8.30-7.45

9.15- 8.30

ضنبه

گسارش صبحگاهی

یکطنبه

گسارش صبحگاهی

"

دوضنبه

گسارش صبحگاهی

کنفرانس

سه ضنبه

گسارش صبحگاهی

چهارضنبه

گسارش صبحگاهی

گرانذ رانذ

پنجطنبه

شورنال کالب

کنفرانس

* درمانگاه

رانذ

9-11

آموزشی

رانذ درمانی

"

روماتو

"

"

غذد

"

"

گوارش

"

"

ریه

"

"

نفرو

"

"

--

11-9.15

اساتیذ بخش:

ٔذیز ٌز ٜٚداخّی

-1دوتز ٔحٕذرضب رٚاٖ ثذ
-2دوتز اػظٓ أیٙی
 -3دوتز ٟٔزساد ثحتٛیی
-4دوتز سیٙت ػّیپٛر
 -5دوتز ٔحٕذرضب وال٘تز ٞزٔشی
 -6دوتز سیذ ٔسؼٛد عجیت
 -7دوتز ایزج ٘جی پٛر
 -8دوتز اثزاٞیٓ ػػفٛری
-9دوتز سٛداث ٝس٘ذ ٜثٛدی
 -10دوتز سٞز٘ ٜؼیٕی
-11دوتز ٘بٞیذ اراْ
-12دوتز آسیتب غبِحی فز
-13دوتز سىی ٝٙافزاختٝ
-14دوتز ِٔٛٛد ػجبس سادٜ
 -15دوتز احٕذ ػزة
آدرس گروه:

Imdgroup@bpums.ac.ir
شناسنامه درس:

٘بْ درس :کارورزی داخلی

ػٛٙاٖ دٚر :ٜوبرٚرسی داخّی

تؼذاد ٚاحذ12 :
٘بْ ٔسئ َٛدٚر :ٜدوتز ٔحٕذرضب رٚاٖ ثذ
سٔبٖ ثزٌشاری:

8

ٌزٞ ٜٚذف :وبرٚرساٖ داخّی

1

تعریف دوره:

کنفرانسهای هفتگی:

دٚر ٜوبرٚرسی داخّی یه دٚر ٜاخجبری ٔ 3ب ٝٞث ٝارسش ٚ 12احذ ٔی ثبضذ  ٚخٟت ٔحمك ضذٖ
اٞذاف آٔٛسضی در ثخص ،درٔبٍ٘ب ٚ ٜاٚرصا٘س داخّی ثزٌشار ٔی ٌزدد.

در رٚسٞبی دٚضٙج ٚ ٝپٙح ضٙجٞ ٝز ٞفت ٝتٛسظ یىی اس اسبتیذ ٌز ٜٚداخّی  ٚثب حضٛر وّیٝ
دا٘طدٛیبٖ غٛرت ٔی ٌیزد  ٚیىی اس ثیٕبریٟبی داخّی ثػٛرت  ٚ Lectureیب case presentation
ٔٛرد ثحث لزار ٔی ٌیزد.

هذف کلی :دا٘طد ٛدر پبیبٖ دٚر ٜثبیذ ثب تىٕیُ دا٘ص وست ضذ ٜخٛد در ٔمبعغ لجّی  ٚثب رػبیت

:Working round

اغٔ ٚ َٛمزرات حزف ٝپشضىی ،ثیٕبری ٞبی ضبیغ عت داخّی را فزاٌزفت ٝثبضذ  ٚثتٛا٘ذ در ثزخٛرد ثب
ثیٕبر ثب ضىبیبت داخّی ،ػال ٜٚثز اخذ ضزح حبَ ٔ ٚؼبی ٝٙفیشیىی وبُٔ ،تطخیع افتزالی ٞبی
ٔٙبست را ٔغزح ٕ٘ٛد ٚ ٜدر خٟت رسیذٖ ث ٝتطخیع ٟ٘بئی ،الذأبت تطخیػی  ٚدرٔب٘ی ٔٙبست را
ارائ ٝدٞذ ٓٞ .چٙیٗ در پبیبٖ دٚر ،ٜثبیذ ٟٔبرتٟبی ػّٕی  ٚضبیغ و ٝدر تضخیع  ٚدرٔبٖ ثیٕبریٟبی
داخّی ٔٛرد استفبد ٜلزار ٔی ٌیزد را وست ٕ٘ٛد ٜثبضذ.

غجح ٞز رٚس ایٗ لسٕت اس ثز٘بٔ ٝآٔٛسضی غٛرت ٔی ٌیزد ٞز ٔب ٜیىی اس اسبتیذ ٔسئ َٛآٔٛسش
دا٘طدٛیبٖ در ایٗ لسٕت ٔی ثبضذ (عجك ثز٘بٔ ٝتٙظیٓ ضذ ٜدر اثتذای ٞز ٔب .) ٜدر ایٗ را٘ذ ،تٕبْ
ثیٕبراٖ ثستزی در ثخص داخّی تٛسظ وبرآٔٛس یب وبرٚرس داخّی ث ٝاستبد ٔؼزفی ضذٞ ٚ ٜذف اغّی
ایٗ را٘ذ ،ثزرسی ٘حٌ ٜٛزفتٗ ضزح حبَ ،ا٘دبْ ٔؼبی ٝٙثبِیٗی ثز ثبِیٗ ثیٕبر ،ارسیبثی آٌبٞی دا٘طد ٛاس
سیز ثیٕبری  ٚاعالع اس درٔبٟ٘بی ا٘دبْ ضذ ٜثزای ثیٕبر  ٚارائ ٝتطخیع افتزالی ٞب  ٚالذأبت ٔٛرد
پیٍیزی ثؼذی ٔی ثبضذ .ایٗ را٘ذ ثػٛرت  ٚ bed sideثز ثبِیٗ ثیٕبر غٛرت ٔی ٌیزد  ٚدر غٛرت
٘ذاضتٗ ٔحذٚدیت سٔب٘ی٘ ،ىبت ػّٕی تئٛری  ٓٞدر ٔٛرد آٖ ثیٕبری خبظ ثحث ٔی ضٛد.

در پبیبٖ دٚر ٜدا٘طد ٛثبیذ ثتٛا٘ذ:
 -1رٚش ٞبی ارسیبثی ثیٕبراٖ ضبُٔ ٔؼیبرٞبی تطخیػی  ٚآسٔبیطبت ٔٛرد ٘یبس را تٛضیح دٞذ.
 -2تظبٞزات ثبِیٙی ضبُٔ ٘طب٘ٞ ٝب-ػالئٓ ،ػُّ ضبیغ  ٚتطخیع افتزالی  ٚسیز ثبِیٙی ثیٕبریٟبی
داخّی را ضزح دٞذ.
 -3رٚیىزدٞبی اِٚی ٝث ٝدرٔبٟ٘بی داخّی  ٚپیٍیزی درٔبٖ را ا٘دبْ دٞذ.
در پبیبٖ دٚر ،ٜدا٘طد ٛثبیذ ثتٛا٘ذ در ٔٛرد ثیٕبراٖ ثستزی ضذ ٜدر ثخص داخّی ،ثیٕبریٟبی سیز را
تؼزیف وزد ،ٜسیز ثیٕبری ،سجت ضٙبسی٘ ،ىبت ٔ ٟٓدر تبریخچٔ ٚ ٝؼبی ٝٙثبِیٙی ،الذأبت تطخیػی
 ٚدرٔب٘ی  ٚػٛارؼ  ٚپیص آٌٟی ٞز وذاْ اس آٟ٘ب را ضزح دٞذ:

رانذ آموزشی:

اهذاف آموزش:

اهذاف اختصاصی:

الف -حیطه دانصی :

* گوارش :ا٘ٛاع ٞپبتیت ،سیزٚس ٚا٘سفبِٛپبتی وجذی ،ثیٕبریٟبی اسیذپپتیه ،سٙذرْ رٚد ٜتحزیه
پذیز ،خ٘ٛزیشی ٞبی ٌٛارضی ،ثیٕبریٟبی اِتٟبثی رٚد ،ٜپزیت٘ٛیت ،پب٘ىزاتیت حبد ٔ ٚشٔٗ ٔٛارد
یٛحسی وجذ ،رفالوس
وبرثزد ا٘ذٚسىٛپی دستٍبٌٛ ٜارش  ٚة
* بیماریهای کلیه٘ :برسبئی حبد ٔ ٚشٔٗ وّی ، ٝاختالالت اسیذ  ٚثبس  ٚاِىتزِٚیت ٞب ،سٙذرْٚ
٘فزٚتیه ،ػف٘ٛت ٞبی ادراری ،س ًٙوّی ،ٝتٙظیٓ دٚس دارٞٚب در ٘برسبئی وّیٕٛٞ ،ٝ
خٖٛ

دیبِیش ،فطبر

* روماتولوشی :تفسیز تست ٞبی آسٔبیطٍبٞی در تطخیع ثیٕبریٟبی رٔٚبتیسٕی ،تفسیز یبفتٝ
ٞبی ٔبیغ ٔفػّی ،وٕزدرد ،استئ ٛآرتزیت ،آرتزیت رٔٚبتٛئیذِٛ ،پٛس اریتٔبت٘ ، ٛمزس ،آرتزیت ػف٘ٛی،
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رٚس

ایٗ را٘ذ در ٞز رٚس غٛرت ٔی ٌیزد ٔ ٚحٛر ػٕذ ٜایٗ را٘ذ ارائٔ ٝغبِت ػّٕی ٔی ثبضذ وٞ ٝز
تٛسظ یه استبد عجك ثز٘بٔ ٝتٙظیٓ ضذ ٜتٛسظ ٔذیز ٌز ٜٚداخّی ،ا٘دبْ ٔی ضٛد.
٘ح ٜٛآٔٛسش در ایٗ لسٕت ث ٝد ٚغٛرت  :ثز ثبِیٗ ثی ٔبر ( )bed sideو یا حضور در کالس و
معرفی بیمار ( )case presentationمی باشد.
گرانذ رانذ:

چٟبرضٙجٞ ٝز ٞفت ٝاختػبظ ثٌ ٝزا٘ذ را٘ذ دارد و ٝدر ایٗ خّس ٝاسبتیذ ثیٕبراٖ حبٚی ٘ىبت
ثبِیٙی -تطخیػی خبِت  ٚآٔٛس٘ذ ٜیب ثیٕبرا٘ی و ٝػٕٔٛبً ٞ caseبی پیچیذٞ ٜستٙذ ٘ ٚیبس ث ٝتجبدَ
٘ظز ثب دیٍز اسبتیذ ٌز ٜٚداخّی  ٚیب ثؼضبً اسبتیذ ٌزٞ ٜٚبی غیز داخّی (ثب دػٛت اس آٟ٘ب خٟت ضزوت
در خّسٌ ٝز ٜٚداخّی ) ٚخٛد دارد (ثیٕبر ثستزی  ٚیب سزپبیی ) در ایٗ خّسٔ ٝؼزفی ٔی ض٘ٛذ ٞز
خّس 4-6 ٝثیٕبر ٔؼزفی ٔی ضٛد.
ژورنال کالب:

رٚسٞبی پٙدطٙج ٝصٚر٘بَ والة تٛسظ یىی اس اسبتیذ ٌز ٜٚداخّی ثزٌشار ٔی ضٛد و ٝدر آٖ ٔمبالت
ا٘تخبة ضذ ٜاس صٚر٘بِٟبی ٔؼتجز ٔٛرد ثحث ٘ ٚمذ  ٚثزرسی لزار ٔی ٌیزد.
 - 1اختالالت دیس ِیپیذٔی (غزثبٍِزی  ٚدرٔبٖ اِٚی)ٝ
 - 2درد لفس ٝسیٝٙ
 - 3تٍٙی ٘فس (ػُّ ٔ ٚ ٟٓضبیغ)
ٕٛٞ - 4پتشی (ػُّ ٔ ٚ ٟٓضبیغ)
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25
26
27
28
29
30
31
32

 اسٟبَ تٟٛع  ٚاستفزاؽ ایىتز  ٚتست ٞبی وجذی غیز عجیؼی آسیت اختالالت سغح ٛٞضیبری  ٚسٙىٛح اختالالت ٚسٖ  ٚاضتٟب (وبٞص  ٚافشایص) آضٙبئی  ٚوبرثزد دستٛراِؼُٕ وطٛری ٔزالجت سالٔت ٔیبٖ سبالٖ  ٚسبِٕٙذاٖ -ثیٕبریٟبی ٘ٛپذیذ ٚ ٜثبسپذیذ

روش آموزش:
گسارش صبحگاهی:
ٌشارش غجحٍبٞی در رٚسٞبی ضٙج ٝتب چٟبر ضٙجٞ ٝز ٞفت ٚ ٝثب حضٛر چٙذ تٗ اس اسبتیذ عجك ثز٘بٔٝ
ٔطخع ضذ ٜدر اثتذای ٞز ٔب ٚ ،ٜثب حضٛر وّی ٝدا٘طدٛیبٖ آٖ دٚر ٜثزٌشار ٔی ضٛد  ٚدر آٖ ثیٕبراٖ
ثستزی ضذ ٜعی  2-3رٚس ٌذضت ٝدر ثخص داخّی تٛسظ دا٘طدٛیبٖ وطیه ٔسئٔ َٛؼزفی ضذٚ ٜ
ٞذف آٖ چٍٍ٘ٛی ا٘دبْ ضزح حبَ ٔ ٚؼبی ،ٝٙا٘دبْ آسٔبیطبت السْ ٘ ٚح ٜٛدرٔبٖ ثیٕبراٖ  ٚتطخیع
ٞبی افتزالی ٔغزح ضذ ٜثزای ٞز ثیٕبر است.
تت رٔٚبتیسٕیٚ ،اسىِٛیت ٞب ،پّی ٔیٛسیت ،اسىّزٚدرٔیٛ٘ٛٔ ،آرتزیت  ٚپّی آرتزیت ،استئٛپٛرس،
اسپ٘ٛذیّٛآرتزٚپبتی.
* غذد  :دیبثت لٙذی ،ػٛارؼ حبد دیبثت ( ٚ DKAؤٛبی ٞیپزاسٕٛالر )  ٚػٛارؼ ٔشٔٗ دیبثت،
ٞیپٌّٛیسٕی ،ثیٕبریٟبی تیزٚئیذ (ٌٛاتز ،وٓ وبری ،پزوبری ) ،سٙذر ْٚتیزٚئیذیت حبد ،وٛضٙیً ٚ
٘برسبئی آدر٘بَ ،سٙذر ْٚضیٟبٖ ،استئٔٛبالسی،استئٛپٛرسٞ ،یپزِیپیذ ْی ،اختالالت وّسیٓ ،تست
ٞبی تیزٚئیذی (آسٔبیطٍبٞی  ٚتػٛیز ثزداری)
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* بیماریهای تنفسی  ،COPD :آسٓ ،پّٛرسی ،پ٘ٛٔٛٙی ،آثس ٝری ،URI ،ٝسُ ریٛی ،ثزٚتطیىتبسی،
آٔجِٛی ری ،ٝثیٕبریٟبی ضغّی ری٘ ،ٝبرسبئی تٙفسی ،وبرثزد  ٚتفسیز  ،PFTرادیٌٛزافی ری ،ٝوبرثزد ٚ
٘تیالتٛر .
* بیماریهای خون  :ا٘ٛاع وٓ خ٘ٛی (فمز إِٓٛٞ ،ٗٞیتیهٌّٕٛٛٞ ،ثیٛٙپبتیٍٔ ،بِٛپالستیه

)،

ِٛسٕیَٖ ،فٔ ،ْٚیِّٛٔ ْٛتی پُ ،آد٘ٛپبتی ،اسپٍّٔٛٙبِی ،اختالالت پالوت ،اختالالت ا٘ؼمبدی ،وبرثزد
 ٚتفسیز آسپیزاسیٔ ٖٛغش استخٛاٖ ،الْ خٔ ٖٛحیغی ،تشریك خ ٚ ٖٛفزاٚردٞ ٜبی آٖ  ٚضٙبخت
ػٛارؼ آٟ٘ب.
ب -حیطه مهارتی:
دا٘طد ٛدر پبیبٖ دٚر ٜثبیذ ٟٔبرتٟبی ػّٕی سیز را فزاٌزفت ٝثبضذ  ٚث ٝاخزا ثٍذارد:
 -1ا٘دبْ ٔؼبی ٝٙفیشیىی ث ٝضیٙٔ ٜٛغمی ،دست ٝثٙذی ضذ ٚ ٜوبُٔ
 -2تٛا٘بئی استفبد ٜغحیح اس اثشارٞبی ٔؼبیٝٙ
ٔ -3ؼزفی ثیٕبر ثػٛرت وبُٔ یب خالغ( ٝضفبٞی یب وتجی)
 -4تٛا٘بئی ا٘تخبة رٚش تطخیػی ٔٙبست ثب تٛخ ٝث ٝضىبیت ثیٕبر ثزاسبس استفبد ٜاس رٚیىزد ٌبْ
ثٌ ٝبْ تطخیػی
ٔ -5طبروت در درخٛاست ٔطبٚرٞ ٜبی ثبِیٙی  ٚتؼییٗ سئٛاِٟبی اختػبغی ٔٛرد ٘ظز در ٞز ٔطبٚرٜ
ٔ -6طبروت در احیبء لّجی-ریٛی ( )CPRتحت ٘ظز پشضه ٔسئَٛ
 -7تٛا٘بئی تحّیُ  ٚتفسیز درست اعالػبت ثذست آٔذ ٜاس ثیٕبر
 -8استفبدٛٔ ٜثز  ٚخاللب٘ ٝاس ٔٙبثغ پشضىی  ٚفٗ آٚریٟبی ٔٛخٛد در راثغ ٝثب ثیٕبر خٛد
 -9تٛا٘بئی خستدٛی ثٟتزیٗ ٔستٙذات ػّٕی در دستزس  ٚوبرثزد اغ َٛعجبثت ٔجتٙی ثز ضٛاٞذ در
وبر خٛد
 -10دا٘طد ٛثبیذ در پبیبٖ دٚرٟٔ ٜبرتٟبی ػّٕی سیز را تحت ٘ظر پشضه ٔزثٛع ٝا٘دبْ داد ٜثبضذ :
 تٟی ٚ ٝرً٘ آٔیشی الْ خٔ ٖٛحیغی آسپیزاسیٔ ٖٛبیغ آسیت تٟی ٚ ٝرً٘ آٔیشی الْ خّظ (رً٘ آٔیشی ٌزْ )AFB ٚ آ٘بِیش ادراری ٌزفتٗ ٘ٛار لّت  ٚتفسیز آٖ س٘ٛذاص ٔغدٔ ٚ ٜثب٘ٝ ا٘دبْ تست PPD ٕ٘ ٝ٘ٛثزداری اس سخٓ ٞب3

 ٌزفتٗ خ ٖٛضزیب٘ی  ٚتفسیز ياسٞبی خ٘ٛی تفسیز ػىس لفس ٝسیٝٙ -وبرثزد رسپیزاتٛر  ٚاغ َٛاِٚی ٝآٖ

مکان اجراء :ثخص داخّی ثیٕبرستبٖ ضٟذای خّیح فبرس ثٛضٟز  ٚدرٔبٍ٘ب ٜآٖ ثیٕبرستبٖ  ٚثخص
ٕٞبتِٛٛصی  ٚا٘ىِٛٛصی
آموزش دهنذه :اسبتیذ ٌز ٜٚداخّی

ج -حیطه نگرضی:
 -1ظبٞز ٔزتت ٙٔ ٚبست در ضبٖ یه پشضه داضت ٝثبضذ.
 -2حضٛر ٔٙظٓ  ٚثٕٛلغ در ثخص داضت ٝثبضذ  ٚدر تٕبْ خّسبت ٌز ٜٚضزوت داضت ٝثبضذ.
 -3حفظ  ٚرػبیت ضئ ٖٛضزػی  ٚاخالق پشضىی در وّی ٝسبػبت حضٛر در ثیٕبرستبٖ.
 -4اخذ اخبس ٜاس ثیٕبر ثزای ا٘دبْ ٔؼبی ٚ ٝٙثزرسی ٞبی تطخیػی ٔٙبست.
 -5خّت ٔطبروت فؼبَ ثیٕبر در ٔزالجت اس خٛد تب حذ أىبٖ.
ٚ -6یشیت ثیٕبراٖ ثستزی ٔزثٛط ث ٝخٛد ،لجُ اس پشضه ٔؼبِح.
ٚ -7الف ثٛدٖ ث ٝإٞیت پیٍیری دلیك ثیٕبراٖ تحت ٔزالجت .
 -8احتزاْ ث ٝاػضبی ٌز ٜٚدرٔب٘ی ٘ ٚطبٖ دادٖ ٔسئِٛیت پذیزی در ا٘دبْ فؼبِیتٟبی ٌزٞٚی.
 -9ا٘تمبد پذیز ثٛدٖ  ٚلج َٛوزدٖ ٘مغ٘ ٝظزات اغالحی اػضبی ٌز ٜٚدرٔب٘ی.
 -10تٛا٘بیی ٘ٛضتٗ ٌشارضٟبی تزخیػی ،ارخبعٔ ،طبٚر ٚ ٜسبیز ٌشارش ٞبی پشضىی.
 -11در ٔٛرد ٔسبئُ ضخعی ثیٕبر راسدار ثبضذ.
امکانات آموزضی بخص:
تخت ٞبی آٔٛسضی حذالُ  3تخت ث ٝاسای ٞز دا٘طدٛسبِٗ وٙفزا٘س ثخص آٔٛسشٚسبیُ ٔؼبیٌٛ( ٝٙضی ،فطبرسٙح ،چىص رفّىسٔ ،تز ،اتٛسىٛح ،افتبِٕٛسىٛح ،چزاؽ ل ،ٜٛتزاس)ٚٚسبیُ  ٚتسٟیالت وٕه آٔٛسضی (وبٔپیٛتزٚ ،یذئ ٛحرٚصوتٛر ،اٚرٞذ )وتبثخب٘ٚ ٝالغ در ثیٕبرستبٖ ٘ ٚیش ٔزوش ایٙتز٘ت ثیٕبرستبٖ-آسٔبیطٍبٔ ٜدٟش ثٚ ٝسبیُ رً٘ آٔیشی ٔ ٚیىزٚسىٛح ٔٛرد ٘یبس
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محتوای که بایذ آموزش داده ضود:
- 1اختالَ وبروزد ضبیغ  ٟٓٔ ٚوّی( ٝاسٚتٕیٕٞ ،بچٛری ،پزٚتئیٛٙری)
- 2اختالَ آة  ٚاِىتزِٚیتی ضبیغ
- 3اختالالت اسیذ  ٚثبس ضبیغ ٟٓٔ ٚ
- 4دیشٚری
- 5ادْ ا٘ذاْ
- 6اختالالت فطبر خٞ( ٖٛیپز ٞ ٚبیپ)ٛ
- 7إٓ٘ی  ٚپّی سیتٕی
- 8اختالالت پالوتی  ٚا٘ؼمبدی
- 9افشایص  ٚوبٞص ٌّجِٟٛبی سفیذ
ِٙ - 10فبد٘ٛپبتی
 - 11اسپٍّٔٛٙبِی ٞ ٚپبتٍٔٛبِی
 - 12تت ،سپسیسٞ ،بیپٛتزٔی
 - 13ثشرٌی تیزٚئیذ  ٚاختالالت ػّٕىزد تیزٚئیذ
ٛٙٔ - 14آرتزیت  ٚپّی آرتزیت
 - 15پزی آرتزیت ٞبی ضبیغ
 - 16وٕزدرد
 - 17دیبثت ّٔیتٛس (ثز٘بٔ ٝغزثبٍِزی وطٛری )
 - 18پّٛرسی  ٚپٛٔٛٙتٛراوس
 - 19سزف ٝحبد ٔ ٚشٔٗ
 - 20تزٔٚجٛس ٚریذی
 - 21خ٘ٛزیشی ٌٛارضی
 - 22درد ضىٓ حبد ٔ ٚشٔٗ
 - 23دیس پپسی  ٚرفالوس اسیذ
 - 24یجٛست
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