اهداف آموزش كارورزان بخش اعصاب كودكان
 -Aنحوه برخورد با تظاهرات بالینی شایع:

 .1تشنج و کنترل حمله آن
 .2اختالل گفتاري
 .3اختالل يادگيري
 .4اختالل رفتاري
 .5سردرد
 .6تب و تشنج
 .7فلج حاد
 .8اختالل سطح هوشياري
 .9معاينه عصبی شيرخوار -نوزاد -کودک
 .10اختالل تکاملی
 -Bآشنایی با بیماري هاي شایع:

 .1بيماري هاي عصبی عضالنی
 .2بيماري هاي نورومتابوليك و يا بيماري پيشرونده عصبی
 .3مشکالت و تعويق تکاملی
 .4تشنج مقاوم به درمان
status epilepticus .5
 – Cفارموكولوژي بالینی:

انديکاسيون هاي مصرف  ،عوارض و نحوه پی گيري داروهاي زير:
 .1فنوباربيتال
 .2فنی توئين تزريقی
 .3پريميدون
 .4والپروات خوراکی و تزريقی
 .5لوتيراستام تزريقی
 -Dتوانمندیهاي كسب شده در پایان دوره:

 .1گرفتن شرح حال و معاينه عصبی نوزاد ،شيرخوار و کودک-
 .2ررسی تکامل
 .3بررسی اجمالی و کوتاه EEG
 .4تشخيص تشنج

اهداف آموزش كارورزان بخش ایمونولوژي و آلرژي كودكان
 -Aنحوه برخورد با تظاهرات بالینی شایع:

 .1کهير
 .2شوک آنافيالکسی
 .3آلرژي بينی
 -Bآشنایی با بیماري هاي شایع:

 .1آسم
 .2درماتيت آتوپيك
 – Cفارموكولوژي بالینی:

انديکاسيون هاي مصرف  ،عوارض و نحوه پی گيري داروهاي زير:
 .1داروهاي آنتی هيستامين:
نسل اول :ديفن هيدرامين -کلماستين -کلرفينرآمين -هيدروکسی زين
نسل دوم :ستريزين -لوراتادين -فکسوفنادين
 .2داروهاي اوليه آسم
 :SABAسالبوتامول -انتی کلی نرژيك :ايپراتروپيوم پرومايد
 :LABAسرنايد -سيمپيکورت
 .3کورتيکوستروئيدها و داروهاي الزم در آنافيالکسی مثل آدرنالين و متيل پردنيزولون
 -Dتوانمندیهاي كسب شده در پایان دوره:

 .1کنترل تزريق  IVIGو آشنايی با عوارض حاد در حين تزريق و کنترل آن
 .2کنترل حمله حاد آسم
 .3درمان درماتيت آتوپيك
 .4درمان شوک آنافيالکسی
 .5کنترل اوليه کهير

اهداف آموزش كارورزان بخش هماتولوژي كودكان
 -Aنحوه برخورد با تظاهرات بالینی شایع:

 .1کم خونی (آنمی حاد و مزمن )
 .2اشکاالت انعقادي و اختالالت خونريزي دهنده
 .3لنفادنوپاتی
 .4اسپلنومگالی
 .5ترومبوسيتوپنی
 -Bآشنایی با بیماري هاي شایع:

 .1بيماري هاي همراه با ترومبوسيتوپنی :سرطان ها -لوسمی -آپالستيك آنمياITP -
 .2آنمی فقر آهن و افتراق آن از تاالسمی مينور و بيماريهاي مزمن
 .3آنمی هموليتيك هاي شايع
 .4اختالالت انعقادي و خونريزي دهنده :هموفيلی ها ( – )A,B,Cگالنزمن -کمبود فاکتورهاي انعقادي
نادر – VWD
 – Cفارموكولوژي بالینی:

انديکاسيون هاي مصرف  ،عوارض و نحوه پيگيري داروهاي زير:
.1فروس سولفات
 .2فوليك اسيد
 .3فاکتورهاي انعقادي
 .4داروهاي شايع مصرف شده در لوسمی نظير وين کريتين
 .5محصوالت خونی (خون -پالکت) FFP -
IVIG .6
 -Dتوانمندیهاي كسب شده در پایان دوره:

 .1گرفتن شرح حال و معاينه بيماران
 .2نظارت بر تزريق خون و عوارض آن
 .3ديدن و انجام دادن ( IT ، BMتحت نظارت )
 .4تهيه و کشيدن الم از خون محيطی و مغز استخوان
 .5انجام دادن ( Bleeding time ) BT
 .6کنترل خونريزي بينی
 .7تفسير  CBCو حدود رنج کودکان
 .8تصميم گيري براي اصالح آنمی يا اختالالت انعقادي با فراورده هاي خونی

اهداف آموزش كارورزان بخش روماتولوژي كودكان
 -Aنحوه برخورد با تظاهرات بالینی شایع:

 .1آرترالژي
 .2لنگش
 .3فوتوفوبيا
 .4گرمی مفاصل
 .5زخم دهانی
 .6تب نامشخص
 .7ريزش مو
 .8خونريزي( پوستی ،مخاطی ،عمومی)
 .9تب و بثورات
 -Bآشنایی با بیماري هاي شایع:

 :Management JRA( JRA .1تشخيص درمان دارويی ،فيزيوتراپی ،عوارض )
 .2لوپوس (تشخيص – عوارض)
 .3اسکلرودرمی(تشخيص – عوارض)
 .4کاوازاکی (تشخيص -درمان -عوارض -فالوآپ)
 .5درماتوميوزيت(تشخيص – عوارض)
 .6هنوخ شوئن الين(تشخيص -درمان -عوارض -فالوآپ)
 .7واسکوليت ها(تشخيص)
 .8تب روماتيسمی(تشخيص -درمان -عوارض -پيشگيري)
 – Cفارموكولوژي بالینی:

انديکاسيون هاي مصرف  ،عوارض و نحوه پی گيري داروهاي زير:
( NSAIDS .1داروهاي شايع موجود در فارماکوپه کشوري)
 :SAARDS .2هيدروسی کلروکين -سولفاساالزينMTX -
 :Immunosuppressives .3آزاتيوپرين -سيکلوفسفاميد
 Pulse therapy .4با کورتون و عوارض آن و درمان با استروئيدها
 -Dتوانمندیهاي كسب شده در پایان دوره:

 .1معاينه کامل بيماريهاي روماتولوژيك
 .2شرح حال کامل بيماريهاي روماتولوژيك
 .3نحوه  approachبه بيماري ها

اهداف آموزش كارورزان بخش عفونی كودكان
 -Aنحوه برخورد با تظاهرات بالینی شایع:

 .1انواع ضايعات پوستی (ماکول وپاپول ) و اسکار BCG
 .2ضايعات لب و دهان ( زرد زخم  ،هرپس )
 .3اسهال و اسهال خونی
 .4مايع درمانی و انواع دزهيدراتاسيون
 .5واکسيناسيون روتين کشوري و بيماران پرخطر
 .6انديکاسيون ايزوالسيون بيماران عفونی و مدت آن براي هر بيمار خاص
 .7تب بدون منشا مشخص در سن زير 36 mo
 .8شوک سپتيك
 .9الرنژيت حاد و اپی گلوتيت
 -Bآشنایی با بیماري هاي شایع:

 .1مننژيت چرکی
 .2مننژيت آسپتيك و آنسفاليت
 .3پيلونفريت و عفونت ادراري
 .4آرتريت سپتيك حاد و استئوميليت حاد
 .5سلوليت و آبسه
 .6کونژنکتويت چرکی – ويروسی – آلرژي
 .7اوتيت ميانی
 .8آنژين چرکی و ويروسی
 .9سينوزيت ()PND
 .10الرنژيت ،اپی گلوتيت ،فارنژيت و برونشوليت برونکوپنومونی ويرال و باکتريال
 .11گاستروآنتريت ويروسی و باکتريال
 .12انگلهاي روده اي شايع (آميب  ،ژيارديا )
 .13تب روده و تب مالت
 – Cفارموكولوژي بالینی:

انديکاسيون هاي مصرف  ،عوارض و نحوه پی گيري داروهاي زير:
 .1استامينوفن
 .2جنتامايسين
 .3بروفن

 .4آمپی سيلين
 .5پنی سيلين
 .6اريترومايسين
 .7سفيکسيم
 .8سفترياکسون
 .9ونکومايسين
 -Dتوانمندیهاي كسب شده در پایان دوره:

 .1گرفتن شرح حال دقيق بيماران و معاينه بالينی و ارائه تشخيص و تشخيص افتراقی باتوجه به شرح
حال و معاينه بيمار
 .2چك کردن عالئم حياتی بيمار (قد – وزن -دور سر -ضربان قلب – تعداد تنفس -فشار خون) و
مقايسه آن با مقادير نرمال براي هر بيمار خاص
 معاينه دقيق فونتال قدامی و خلفی و تشخيص نرمال از غير نرمال
 اندازه گيري دقيق تب و تفسير درجه حرارت بيمار
 معاينه دقيق گردن (سفتی گردن ،آدنوپاتی)
 معاينه ته چشم و تفسير آن

 معاينه اسکلرا و تشخيص زردي از اسکلراي نرمال

 تشخيص سطح هوشياري و وضعيت عمومی بيمار
 معاينه دقيق پرده تمپان

 معاينه دقيق ريه وتشخيص عالئم حاد تنفسی ،ديسترس تنفسی ،تاکی پنه ،رتراکشن
(فوق استرنوم ،تحت استرنال و بين دنده اي)
 معاينه دقيق کبد وطحال و تشخيص هپاتومگالی و اسپلنومگالی (علل آن)
 معاينه دقيق ژنيتال و آدنوپاتی اينگوينال

 معاينه دقيق مفاصل وتشخيص مفصل نرمال از غير نرمال
 .3مايع درمانی در شرايط خاص هر بيمار (نرمال و دزهيدراته) با توجه به وزن ،تب ،ديسترس تنفسی
 .4توانايی نوشتن دستوردارويی از جمله دستور آنتی بيوتيکی باتوجه به تشخيص بيماري
 .5در خواست ليست آزمايشات با توجه به تشخيص اوليه بيمار
 .6تفسيرآزمايش مدفوع و ادرار (تفسير ميکروسکوپی نمونه ادرار)
 .7توانايی انجام انواع تزريقات ()IM,IV
 .8رگ گيري و نمونه گيري وريدي ونمونه گيري براي کشت خون
 .9پانسمان ساده

 .10تهيه الم خون محيطی
 .11رنگ آميزي گرم
 .12ساکشن ترشحات حلق و لوله تراشه
 .13فيزيوتراپی تنفسی
 .14نمونه گيري ازترشحات گلو و زخم ها
 .15گذاشتن لوله معده و گرفتن نمونه از ترشحات معده
 .16گذاشتن سوند ادراري
 .17گرفتن  ABGوتفسير آن
 .18انجام  PPDو تفسير آن
 .19گذاشتن لوله تراشه و airway
 .20نمونه گيري سوپرا پوبيك
 .21ديدن LPو تفسير مايع نخاع طبيعی از غير طبيعی

اهداف آموزش كارورزان بخش غدد كودكان
 -Aنحوه برخورد با تظاهرات بالینی شایع:

 .1هايپوگاليسمی (عالئم ،درمان جهت کنترل تشنج)
 .2کتواسيدوز ديابتی ()DKA
 .3کوتاهی قد (تفکيك پاتولوژيك از غير پاتولوژيك)
 .4آشنايی با مراحل مختلف بلوغ در دختر و پسر و دانستن سن شروع آن وتفکيك بلوغ طبيعی از بلوغ
زودرس وتاخير بلوغ
 .5سردرد
 .6تب و تشنج
 .7فلج حاد
 .8اختالل سطح هوشياري
 -Bآشنایی با بیماري هاي شایع:

 .1ديابت
 .2اختالالت تيروئيد (کم کاري و پرکاري تيروئيد)
 .3ريکتز (حداقل ريکتز تغذيه اي از نظر تشخيص و درمان و پيگيري پاسخ به درمان)
 .4نارسايی حاد آدرنال
 .5هيپوکلسمی (عالئم ،معاينه ها و مانورها ،درمان حاد جهت کنترل تشنج)
 -Dتوانمندیهاي كسب شده در پایان دوره:

 .1اندازه گيري قد و وزن در شيرخوار و کودک (حداقل  3بار)
 .2معاينه دستگاه تناسلی پسران و توجه خاص به محل بيضه ها از جهت تشخيص کريپتورکيديسم
 .3استفاده از منحنی رشد و اندازه گيري سگمان فوقانی و تحتانی بدن و تفسير سن قدي بيمار
SDS=STANDARD DEVIATION SCORE
 .4محاسبه  SDSقد و محاسبه BMI
 .5کشيدن انسولين و تزريق زيرجلدي آن وشناسايی انواع انسولين
 .6حداقل دو نوبت تست ادرار از جهت قند و کتون
 .7اندازه گيري قند خون با گلوکومتر
 .8بررسی شوستك و تروسو
 .9معاينه تيروئيد و افتراق تيروئيد طبيعی از غير طبيعی
 .10تفسير تست هاي :
 تيروئيد به خصوص شناخت هيپوتيروئيدي
 قند خون

 هيپوکلسمی (و تشخيص حداقل ريکتز تغذيه اي)
 hand x ray از جهت ريکتز

اهداف آموزش كارورزان بخش قلب كودكان
 -Aنحوه برخورد با تظاهرات بالینی شایع:

 .1عالئم شايع در بيماريهاي سيانوتيك و غير سيانوتيك مادرزادي قلبی {عالئم بيماريهاي غير
سيانوتيك قلبی اغلب بصورت  heart failureمی باشد که بايد عالئم  H.Fرا در کودکان بدانند
( – poor feedingکاهش رشد  -FTTعفونت هاي مکرر ريه -تعريق و  ) ...عالئم بيماريهاي
سيانوتيك ممکن است بصورت ريسه رفتن و عالئم سيانوتيك  spellو پيشگيري از آن (مثل آنمی
بيمار) }
 .2هيپوتانسيون
 .3هايپرتنشن
 .4برخورد با شوک
Syncope .5
 -Bآشنایی با بیماري هاي شایع:

 .1آريتمی قلبی {شايعترين آريتمی ها در اطفال })CH.B , SVT
 .2نارسايی قلبی
 .3تترالوژي فالو و ( Cyanotic / spellمشارکت در )management
 .4تب روماتيسمی :علت و عالئم و پيشگيري
 – Cفارموكولوژي بالینی:

انديکاسيون هاي مصرف  ،عوارض و نحوه پی گيري داروهاي زير:
 .1ديورتيك ها (الزيکس -هيدروکلرتيازيد -اسپيرونوالکتون)
( ACE .2مثل کاپتوپريل)
 .3ديگوکسين (بصورت الکزيرالنوکين)
 .4پروپرانولول
 -Dتوانمندیهاي كسب شده در پایان دوره:

 .1ارزيابی فشار خون و تفسير آن
 .2معاينه بيماران قلبی و توانايی تشخيص نبض باندينگ و نبض ضعيف و تشخيص سوفل قلبی
 .3معاينه بيمار سيانوتيك قلبی و توانايی افتراق از سيانوز غير قلبی
 .4تشخيص  EKGسالم از پاتولوژيك – تعيين محور -ريتم -ريت
 .5آشنايی با اکوکارديوگرافی
 .6تفسير  CXRاز نظر وجود بيماريهاي قلبی
 .7توانائی تشخيص صداهاي طبيعی قلب از صداهاي غيرطبيعی (پاتولوژيك)

 ..8تشخيص سوفل بيگناه قلبی
 .9اقدامات درمانی اورژانسهاي قلب (در حد پزشك عمومی) ،سه مورد:
 اقدامات درمانی بيمار مبتال به H.failure تشخيص و درمان cyanotic spell کنترل تاکی آريتمی ها مثل ( SVTآريتمی ها) .10گرفتن EKG

اهداف آموزش كارورزان بخش نفرولوژي كودكان
 -Aنحوه برخورد با تظاهرات بالینی شایع:

 .1شب ادراري
 .2هماچوري
 .3پروتئينوري
 .4ادم
 .5فشار خون باال
 .6ديزوري
 .7فريکوئنسی
 .8آنوري
 .9احتباس ادراري
 -Bآشنایی با بیماري هاي شایع:

 .1آنومالی هاي دستگاه ادراري
 .2عفونت ادراري
 .3نارسائی حاد و مزمن کليه
 .4فشار خون باال
 .5سندرم نفروتيك
PSGN .6
 .7شب ادراري
 .8هماچوري
 .9سنگ کليه
 – Cفارموكولوژي بالینی:

انديکاسيون هاي مصرف  ،عوارض و نحوه پی گيري داروهاي زير:
 .1باکلوفن
 .2انتی بيوتيکها (آمينوگليکوزيدها -سفالسپورين ها
 .3کورتيکوستروئيدها
 .4اکسی بوتينيل
 -Dتوانمندیهاي كسب شده در پایان دوره:

 .1شرح حال ونوشتن دستورات پزشکی با نظارت دستيار

 .2کاف مناسب براي اندازه گيري فشار خون در سنين مختلف را انتخاب نموده و فشار خون نوزاد،
شيرخوار ،کودک را بدرستی گرفته و با منحنی هاي مربوطه مقايسه کند .
 .3ارزيابی چارت intake-out put
 .4مشاهده  1مورد دياليز صفاقی
 .5انجام نمونه گيري سوپراپوبيك
 .6انجام کاتتريزاسيون ادراري

اهداف آموزش كارورزان بخش گوارش كودكان
 -Aنحوه برخورد با تظاهرات بالینی شایع:

 .1استفراغ ( حاد  -مزمن)
 .2اسهال( حاد  -مزمن)
FTT .3
 .4خونريزي گوارشی ( شامل  peptic ulcerوغيره )
 .5درد شکم
 .6شکم حاد جراحی
 .7زردي کنژوگه
 .8يبوست
 .9توده هاي شکمی
 .10مراحل مختلف تغذيه شيرخوار و زمان شروع مکمل آهن
 -Bآشنایی با بیماري هاي شایع:

 .1هپاتيت فولمينانت
 .3اينتوساسپشن
 .4آپانديسيت
 .5هرنی اينگوئينال
 .6يماري پپتيك
 .7اورژانس هاي  IBDو کوليت
 .8پانکراتيت
 .9ديورتيکال مِکِل
 .10هيرشپرونگ
 – Cفارموكولوژي بالینی:

انديکاسيون هاي مصرف  ،عوارض و نحوه پی گيري داروهاي زير:
 .1رانيتيدين
 .2انتی بيوتيکها
 .3اکتروتايد
PPI .4
 -Dتوانمندیهاي كسب شده در پایان دوره:

 .1تعيين ميزان دزهيدراتاسيون در يك بيمار با اسهال حاد مبتال به گاستروانتريت

 .2درمان دزهيدراتاسيون حاد با محلول  / ORSنحوه برخورد با دهيدراتاسيون هايپرناترميك و
هيپوناترميك
 .3محاسبه وزن ،قد ،رشد بيمار در بيماران سوء تغذيه و کشيدن منحنی رشد
 .4معاينه شکم بيمار و تعيين  spanکبد حداقل  3بار  /تشخيص شکم حاد و پريتونيت
 .5معاينه طحال
 .6معاينه آسيت
 tap .7مايع آسيت يك بار (تحت نظارت رزيدنت ارشد)
 .8معاينه  TRتحت نظارت رزيدنت
 .9انجام معاينه شکم حاد حداقل  2بار
 .10تفسير تستهاي کبدي
 .11تفسير مارکرهاي هپاتيت وايرال
 .12گذاشتن ( NG Tubeتحت نظارت رزيدنت)
 .13اداره بيمار مبتال به خونريزي گوارشی در اورژانس و نحوه ارزيابی هاي بعدي
 -Eهیات علمی مسئول آموزش كارورزي:

دکتر سيدمحمدکاظم نوربخش
 -Fروش ارزیابی پایان دوره كارورزان:

-

عمکرد درون بخشی بر اساس نظر هيات علمی و دستياران
حضور در گزارش صبحگاهی و بخش و درمانگاه و کالس ها
حضور در کشيك
امتحان پايان دوره کارورزان (پايان سه ماه دوره آموزشی اطفال) مشترک با بيمارستان بهرامی

