اهداف آموزشی كارورزان بخش جراحی عمومی
 -Aنحوه برخورد با تظاهرات بالینی شایع:

 .1شوك هيپووليوميك و هموراژيك :
 عالئم و نشانه ها

 عالئم افتراق دهنده از ساير شوکها

 مديريت بيماران
 .2شكم حاد جراحي:

 عالئم مهم و حائز اهميت
 تشخيصهای افتراقي

 علل شكم حاد غير جراحي

 اقدامات پاراکلينيكي الزم
 .3مولتيپل تروما:

 مديريت بيمار مولتيپل تروما

 دانستن primary survey & secondary survey
 .Iترومای شكم (نافذ و غيرنافذ)
 .IIترومای قفسه سينه (نافذ و غيرنافذ)
 .IIIترومای نافذ گردن
 مديريت بيماران

 دانستن اقدامات حياتي

 الگوريتم درماني در اين موارد

 دانستن موارد تقدم و تاخر در مديريت اين بيماران
 .7خونريزی حاد دستگاه گوارش فوقاني و تحتاني:
 دانستن علل ايجاد GIB

 دانستن الگوريتم های تشخيص و درمان
 .8ندول تيروئيد و رويكرد به آن:
 گرفتن شرح حال ومعاينه صحيح

 نكات مهم در معاينه ندول تيروئيد
 انجام صحيح FNA

 تفسير بيماری بر اساس جواب FNA

 .9ايكتر انسدادی

 دانستن علل ايكتر انسدادی

 افتراق ايكتر انسدادی از غير انسدادی
 اقدامات تشخيصي و آزمايشات الزم

 تفسير صحيح آزمايشات
 .10رکتوراژی و درد پری آنال
 .11توده  ،ترشح و درد پستان

 دانستن معاينه صحيح برست

 دانستن بيماريهای شايع برست
 مديريت آبسه برست

 دانستن عالئم خطر کانسر برست
 .12ايسكمي حاد و مزمن شرياني در اندامها
 شناسايي موارد ايسكمي حاد اندام
 اقدام درماني به موقع

 دانستن موارد نياز به مداخالت جراحي
 .13سوختگي
 .14درد شكم
 .15اتساع شكم ،تهوع و عدم دفع

 گرفتن شرح حال صحيح و معاينه درست
 مديريت صحيح بيمار انسدادی

 انديكاسيونهای اقدامات تشخيصي

 شناسايي موارد شكم حاد
 .16ديس فاژی
 .17توده گردن
 .18توده جدار شكم و کشاله آن
 .19لنگش اندام تحتاني

 -Bآشنایی با بیماري هاي شایع:

 .1آپانديسيت حاد :

 نكات مهم در معاينه و شرح حال بيمار آپانديسيت
 تشخيصهای افتراقي آپانديسيت حاد در هر جنس
 انديكاسيونهای تصويربرداری در آپانديسيت حاد

 افتراق آپانديسيت کمپليكه از غير کمپليكه
 .2پريتونيت اوليه و ثانويه
 .3کله ليتيازيس ،کله سيستيت حاد و مزمن ،هيدروپس کيسه صفرا ،کالنژيت
 عالئم پپتيك کله سيسيت و کوليك صفراوی
 درخواست آزمايشات ضروری برای بيماران

 انديكاسيونهای مداخله درماني در بيماران
 .4اولسرپپتيك و عوارض آن (پرفوراسيون  ،خونريزی  ،تنگي)
 مديريت صحيح در هر کدام از عوارض اولسر پپتيك

 انديكاسيونهای ريشه کني هليكوباکتر و نحوه ريشه کن هليكو باکتر
 .5انسداد روده باريك و بزرگ و افتراق آن از ايلئوس

 شرح حال گيری مناسب و معاينه صحيح برای افتراق علت انسداد يا ايلئوس
 انديكاسيون های تصويربرداری
 تغيير صحيح گرافي ها

 مديريت صحيح بيماران انسداد روده

 برخورد صحيح با ايلئوس
 .6پانكراتيت و عوارض آن

 اقدامات و احياء اوليه بيماران پانكراتيت
 عالئم پانكراتيت حاد

 افتراق پانكراتيت خفيف و شديد

 عوارض پانكراتيت حاد و انديكاسيونهای مداخله
 .7هرني جدار شكم و اينگوينال و فمورال
 .8سرطان پستان  ،آبسه پستان  ،پستان فرعي  ،فيبروکسيتيك ،فيبروآدنوما
 .9سرطان تيروئيد ،پرکاری تيروئيد ،آدنوم پاراتيروئيد
 انواع سرطان تيروئيد

 عالئم هر کدام از سرطانها

 درمان صحيح هر کدام از سرطان ها
 .10آبسه و فيستول پری آنال ،پروالپس رکتوم ،هموروئيد و فيشر  ،سينوس پايلونيدال
 معاينه دقيق پری آنال جهت تشخيص بيماريهای پری آنال
 موارد نياز ارجاع به جراح

 درمان صحيح فيشر حاد و هموروئيد

 نحوه جا اندازی پروالپس گير افتاده
 .11سرطان کولون و رکتوم ،ديورتيكول سيگموئيد ،ولولوس سيگموئيد
 عالئم شايع کانسرهای کولورکتال

 نوع درمان کانسرهای کولورکتال بر اساس مرحله بندی
 عالئم ديورتيكوليت و مديريت آن را بداند.
 تفسير گرافي ولولوس

 درمان صحيح در بيماران ولولوس
 .12کيست هيداتيك کبد و ريه

 ويژگيهای راديولوژيك کيست هيداتيك

 انديكاسيونهای جراحي و درمان دارويي
 .13بيماری برگر ،سندرم انگشت آبي
 .14واريس و ترومبوز وريدهای عمقي
 نحوه برخورد با لنگش اندام

 تشخيص ايسكمي بحراني اندام
 مديريت انسداد حاد شرياني

 انديكاسيونهای پروفيالکسي DVT

 درمانهای مختلف DVT
 .15ضايعات جلدی شامل :ليپوم،کيست سباسه،گرانولوم پيوژن ،هيدر آدنيت سوپراتيو ،گاز گانگرن ،
ingrowing nail

 .16پارگي طحال ،نوموتوراکس (خودبخودی و تروماتيك) ،هموتوراکس،شكستگي دنده
 .17زخمهای مزمن و زخم بستر
 .18ايسكمي مزانتريك حاد و مزمن
 .19خونريزی واريس مری و سندرم مالوری وی
 مديريت اوليه

 درمان صحيح ( انديكاسيون تزريق  ،p/cنوع آنتي بيوتيك)
 درمان اندوسكوپيك

 – Cپروسیجرها و مهارت ها:

آشنايي با موارد زير:
 .1انواع نخ ها و سوزنهای جراحي
 .2انواع درنها وسوندهايي که در بخش جراحي استفاده مي شود.
 .3وسايل پانسمان و بخيه
 .4اصول استريليته و گندزدايي
 .5اصول آب و الكتروليت و اختالالت آن
 .6اصول سرم تراپي و انواع سرمها و ميزان محتويات آنها
 .7اصول ترانسفيوژن و هموستاز
 .8اصول درمان سوختگيها
 .9اصول تغذيه وريدی و تغذيه از طريق لوله ها (گاواژ ،گاستروستومي ،ژوژنوستومي)
 .10اصول  pre.opو آماده سازی بيمار قبل از عمل (از جمله آمادگي کولون)
 .11اصول  post.opو عوارض عمومي بعد از عمل (عفونت زخم ،آتلكتازی ،علل تب بعد از عمل)
 .12اصول و درمان شروع غذاخوردن بعد از عمل جراحي
 .13اصول کار در اتاق عمل
 .15اصول تجويز آنتي بيوتيك بعد از عمل
زخمهای تروماتيك سطحي و عمقي
 -Dتوانمندیهاي كسب شده در پایان دوره:

 oآنچه باید بتواند انجام دهد:
 .1از بيماران شكم حاد جراحي شرح حال بگيرد و آنها را معاينه کند.
 .2شكم حاد جراحي را از ديگر علل شكم درد تشخيص دهد.
 .3از بيماران مولتيپل تروما شرح حال بگيرد و آنها را معاينه کند.
 .4قبل از رسيدن متخصصين نيازهای اوليه درماني و تشخيصي را در بيماران مولتيپل تروما مشخص نمايد
و در مورد انجام آنها اقدام کند.
 .5سونداژ ادراری را انجام دهد.
 NG-Tube .6بگذارد وگاواژ انجام دهد.
 .7در مورد نحوه پانسمان بيمار بعد از عمل تصميم بگيرد.
 .8پانسمانهای ساده و مشكل را انجام دهد.
 .9دستهای خود را جهت حضور در عمل بشويد و گان عمل به تن کند.
 .10دستورات روزانه بيماران را در پرونده بنويسد.
 .11گزارش سير و پيشرفت بيماری بيماران جراحي را بر مبنای  SOAPبنويسد.

 .12زخمهای تروماتيك پوست را بررسي کند و نسوج زيرين را از نظر آسيبهای احتمالي معاينه کند.
 .13به بهترين شكل ممكن ،خونريزی و زخمهای تروماتيك را متوقف نمايد.
 .14زخمهای تروماتيك پوستي را بيحس کند و بخيه بزند.
 .15از طريق اينترنت تازه ترين اطالعات را در مورد بيماراني که در بخش مسئول آنها مي باشد پيدا نمايد.
 .16در گرافي  CXRنوموتوراکس و گرافي شكم  ،انسداد روده را تشخيص دهد.
 .17توشه رکتال را انجام دهد.
 .18زخمهای آلوده و عفوني را شستشو دهد.
 .19وارد کردن آنژيوکت داخل توراکس جهت درمان نوموتوراکس فشاری Tension pnuemothoraxرا
انجام دهد.
 .20کشيدن CV line
 .21توانايي گرفتن نمونه  ABGرا داشته باشد
 oآنچه باید حداقل یک بار مشاهده یا مشارکت کند:
 .1گذاشتن کاندوم ادراری
 .2تزريق سرم و آمپولهای عضالني و وريدی
 .3انجام کات داون
 .4گذاشتن  Chest tubeو کنترل روزانه آن و نحوه کشيدن آن
 .5کشيدن انواع مختلف درنها و نحوه پانسمان آنها
 .6بيوپسي خال  ،برداشتن ميخچه و توده های زيرجلدی کوچك
 .7تخليه هماتوم زير ناخن و شكافتن آبسه سطحي زير پوست يا کنار ناخن و کشيدن کامل يا نيمه کامل
ناخن
 .8حمل بيمار آسيب ديده به ويژه در مولتيپل تروما
 .9گذاشتن لوله تراشه
 .10گذاشتن کاتتر وريد مرکزی
 .11جا انداختن فتق اينگوينال اينكار سره

 -Eهیات علمی مسئول آموزش كارورزي:

دکتر محسن احمدی

 -Fروش ارزیابی پایان دوره كارورزان:

  8نمره عملكرد درون بخشي  8نمره امتحان OSCE  4نمره الگ بوك -Gبرنامه آموزشی بخش:

-

 7تا  8صبح ويزيت بخش
روزهای شنبه و دوشنبه  8تا  9گزارش صبحگاهي
روزهای چهارشنبه  8تا  9ژورنال کالب
يك روز در هفته درمانگاه
يك روز در هفته گراند راند بخش
کالس های آموزشي 5شنبه صبح ها

