اهداف آموزش كارورزان بخش جنرال
 -Aنحوه برخورد با تظاهرات بالینی شایع:
 .1سرماخوردگی
 .2ضعف /خستگی /بی اشتهایی
 .3درخواست چك آپ (غربالگري)
 .4توصیه هاي سالمت در رده هاي سنی مختلف (شامل رژیم غذایی ،ورزش ،سالمت روان
و رفتارهاي پرخطر و عادات خاص مثل سیگار کشیدن و الکل )...
 .5بهبود سبك زندگی(کنترل وزن ،کنترل فشارخون ،کنترل قند و چربی خون)
 .6کاهش وزن و افزایش وزن
 .7دردهاي مفصلی
 .8قند خون غیر طبیعی
 .9کنترل فشار خون
 .11تنگی نفس
 .11آلرژي و حساسیت
 .12کم خونی
 .13رفالکس و دیس پپسی
 .14اسهال و یبوست
 .15عفونت ادراري
 .16کمردرد
 .17میگرن و سر دردهاي شایع

 -Bآشنایی با بیماري های شایع:
اتیولوژي و عوامل مستعدکننده ،عالئم و نشانه ها ،رویکرد تشخیصی ،درمان هاي اولیه در
 .1خونریزي گوارشی
COPD .2

 DVT .3و PTE
 .4پنومونی
 .5آسم
 .6ادم و آسیت
 .7سایتوپنی
 .8نارسایی حاد و مزمن کلیه
 .9اختالالت الکترولیتی
 .11سپسیس
 .11آنمی
 .12عدم تحمل خوراکی
 DKA .13وکماي هایپراسموالر
 .14ایکتر
 .15اسهال مزمن
 .16تب با منشا نامشخص
 .17نحوه خواندن الم خون محیطی و تشخیص مشکالت شایع
HTN .18
 .19دیابت
 .21تب و نوتروپنی
 .21هایپوگلیسمی
 .22سیروز و عوارض آن
 .23احیاي قلبی ریوي

 – Cفارموكولوژي بالیني:
نحوه صحیح نسخه و  orderنویسی و عوارض شایع در بیماریهاي ذکر شده

 -Dتوانمندیهاي كسب شده در پایان دوره:
 .1اخذ شرح حال جامع ومناسب
 .2انجام معاینه فیزیکی دقیق و کامل
 . 3ثبت صحیح و استاندارد اطالعات بالینی و پاراکلینیك ،سیر بیماري ،مشاوره ها و خالصه
پرونده
 .4ثبت صحیح دستورات دارویی
 .5گلوکومتري و تزریق انسولین
 .6آموزش استفاده از اسپري و افشانه هاي تنفسی
 Tap .7تشخیصی و درمانی آسیت
 .8انجام ABG
 .9تشخیص نوار قلب نرمال و موارد غیرطبیعی شایع
 .11تفسیر گرافی قفسه سینه
 .11تفسیر گازهاي خون محیطی
 .12تفسیر بیماریهاي شایع ریوي در اسپیرومتري
 -Eمسئول آموزش کارورزی:
دکتر سحر کریم پور
 -Fروش ارزیابی پایان دوره کارورزان:
عملکرد درون بخشی و بر اساس  Global Rating Formتوسط دستیار و هیئت علمی مسئول
 -Gبرنامه آموزشی روزانه برای یک دوره  51روزه حضور کارورزان در بخش
 )1ویزیت و راند روزانه به همراه هیئت علمی مسئول
 )2شرکت در گزارش صبحگاهی
 )3درمانگاه یك تا دو روز در هفته (درمانگاه داخلی هر روز از شنبه تا 4شنبه برقرار است و هر
روز حداقل یك کارورز در درمانگاه حضور دارد).
 )4شرکت در گراند راند بخش روزهاي 4شنبه

)5

شرکت در کالسهاي بالینی برگزار شده در بخش

