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

 .1ديزوري و ارجنسی
 .2فركونسی
 .3پلی اوري
 .4اليگوري و آنوري
 .5ناكچوري
 .6ادم محيطی
 .7پروتئينوري
 .8هماچوري
 -Bآشنایی با بیماری های شایع:

 .1عفونت ادراري (مهمترين عوامل اتيولوژيک ،ريسک فاكتور ها ،عالئم ونشانه ها ،رويکرد تشخيصی و
درمانی ،پيگيري و فالواپ)
 .2سنگ كليه ( عالوه بر موارد فوق ،نحوه پيشگيري از عود سنگ مهم است)
 .3فشار خون باال ( عالوه بر موارد فوق ،اقدامات پيشگيرانه نيز اهميت دارند)
 .4نارسايی حاد كليه ( نحوه رويکرد به آن حايز اهميت است) و نارسايی مزمن كليه (نحوه تشخيص و
رويکرد درمانی و  managementبيمار مهم است)
 .5عوارض نارسايی مزمن كليوي و  managementآن
 .6اختالالت پتاسيم (هيپوكالمی و هيپركالمی) و تشخيص هاي افتراقی آن ،درمان به ويژه در موارد
حاد مهم است
 .7اختالالت سديم (هيپو ناترمی وهيپر ناترمی )وتشخيص هاي افتراقی آن و درمان به ويژه موارد حاد
 .8تفسير ABG
 – Cفارموكولوژی بالینی:

انديکاسيون هاي مصرف  ،عوارض و نحوه پيگيري داروهاي زير:
 آشنايی با دسته هاي دارويی داروهاي آنتی هيپرتانسيو ،نحوه تجويز داروها ،دوز و عوارض آنها نحوه مصرف و انديکاسيون شروع يا ختم درمان با مکمل هاي آهن و  ESAو تركيبات ويتامين  Dوفسفات بايندر ها

 -Dتوانمندیهای كسب شده در پایان دوره:

 .1گرفتن شرح حال  ،معاينه فيزيکی به ويژه از نظر بررسی عالئم اورمی  ،تشخيص افتراقی و درمان
 .2اندازه گيري صحيح فشار خون
 .3نوشتن نسخه دارويی براي بيماران فشارخون ،عفونت ادراري ،سنگ كليه
 .4درمان هيپوكالمی و هيپركالمی
 .5تفسير ABG
 .6درمان عوارض ناشی از نارسايی كليه
 .7انديکاسيون هاي دياليز اورژانس
 .8آشنايی با روش هاي دياليز و انواع كاتتر مربوط به آن
 .9تعبيه كاتتر فولی و خروج آن
 .10آشنايی با روش خروج كاتتر هاي دبل لومن
 -Eهیات علمی مسئول آموزش كارورزی:

دكتر ندا نادري
 -Fروش ارزیابی پایان دوره كارورزان:

بر اساس عملکرد كارورز طی دو هفته در بخش و راندها ،از نظر مهارت هاي عملی و همچنين توانمندي
علمی توسط دستيار ،دستيار فوق تخصصی و استاد مسئول ارزيابی می شوند .نمونه سوال از آموزش
هايی كه طی دوره روتيشن ديده اند جهت آزمون پايان دوره به گروه داخلی پيشنهاد می شود.
 -Gبرنامه آموزشی بخش:

-

حضور در بخش ساعت هفت صبح جهت ويزيت بيماران ،آشنايی با بيماران جديد و گذاشتن نت
پيشرفت معالجات جهت ساير بيماران
حضور در مورنينگ داخلی ساعت  8-9جهت آشنايی با بيماران معرفی شده
حضور در بخش ساعت  9صبح جهت شركت در راند اساتيد كه حداقل  2روز در هفته ،راند آموزشی می
باشد
ارائه مطالبی كه توسط استاد مسئول به آنها محول می شود براي ساير افراد تيم درمان
حضور بر بالين بيماران در زمان انجام پروسيجرهايی مثل بيوپسی كليه و تعبيه كاتتر دبل لومن
همچنين كارورزان بخش دو بار در هفته ،در كنفرانس هاي هفتگی كه توسط رزيدنت ها پرزنت می
شوند ،شركت فعال دارند

