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 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني قزوين
 

 دانشكده پزشكي شهيد بابايي
 

 

 گروه جراحي عمومي

 مرکزآموزشي درماني واليت

 مرکزآموزشي درماني شهيدرجايي

 برنامه آموزشي و ضوابط

 رشته تخصصي جراحي عمومي
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 معرفي اساتيد گروه جراحي عمومي
 

 مدیر گروه جراحی  دانشیار   توراکس جراح دکتر پرویز فالح عابد

 رئیس بخش جراحی و مسئول امور رزیدنتیمعاون آموزشی  استادیار   جراح توراکس  دکترعلیرضا محمدزاده

 اینترنیمسئول امور  استادیار    جراح عمومی دکتر زهرا فراهانی نیک

 مسئول امور استاژری     استادیار   دکتر داوود محمدی نوکنده جراح توراکس

 معاون آموزشی بیمارستان شهیدرجایی استادیار جراح ترمیمی    اهیمیدکتراحمد ابر

 رئیس بیمارستان شهیدرجایی   استادیار عمومی جراح  دکتر علی طارمیها

   استادیار  جراح عروق  دکترحسین پارسا  

   استادیار       جراح عمومی   دکتریونس شفیق 

 استادیار جراح ترمیمی  دکترفرزین پاک فطرت 

 استادیار  جراح اطفال   ترسعید طرالندک

 استادیار جراح قلب و عروق دکتر سید سعید فرزام

 استادیار جراح قلب و عروق  دکتر علی چنگیزی

 استادیار   جراح عمومی  دکتر محمد نظری

 استادیار   جراح عمومی   دکترمریم فرهاد 

 استادیار   دکتر نادر خواجه شاهزانیان  جراح عمومی
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 :رشته تعریف

 بمدن  مختلمف  همای  قسممت  بیماریهای درمان به که است پزشكی علوم از ای شاخه عمومی جراحی رشته

 تروماهما،  روی بر کار رشته، این تأکید . د پرداز می جراحی درمانی روشهای از بر استفاده تكیه با انسان

  .باشد می پستان و نرم نسوج محیطی، عروق ریز، درون غدد گوارش، شكم،گردن، دستگاه بیماریهای

 رسالت رشته :

 جهانی استانداردهای با مطابق عمومی جراحی رشته در متخصص انسانی نیروی تربیت رشته این رسالت 

 خمدمات  ترین وکیفی بهترین ارائه در رشته این آموختگان دانش .است کشور نیازمندیهای با متناسب و

 گام رشته این در دانش مرزهای و ها پژوهش شگستر راستای در و داشت خواهند فعال نقش مردم به

 چهار سال  است. عمومی جراحی دوره طول .بردارند

 :شد خواهد استفاده زیر یادگیری -دهی یاد های شیوه از موضوع و نیاز برحسب برنامه، این در

 :نظير باليني روشهاي

 راندo 

 راند گراندo 

 درمانگاهی آموزش o 

 عمل اتاق در آموزش o 

 :نظير بزرگ گروههاي موزشيآ روشهاي 

 کنفرانسها o 

 بیمار معرفی o 

 صبحگاهی گزارش o 

 کالب ژورنال o 

 توموربورد o 

 ومیر مرگ کنفرانس o 

 CPC 

 • نظير کوچك درگروههاي آموزشي روشهاي: 

 کارگاهها o 

 (PBL) مسئله حل بر مبتنی یادگیری o 

 کوچک گروههای در کار o 

 :نظير سازي شبيه روشهاي
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  در  skill lab آموزشی مانكنهای از استفاده  

 Role-playing  
 الپاروسكوپیک سیموالتورهای  

 Animal models  
 simulated patients  

 

 

 دستیاری: دوران در کار ساعت حداقل

 گمروه  ممدیر  طمر   از کمه  اسمت  ای برنامه براساس و بوده وقت تمام طور به دستیاری دوره در تحصیل

 : است ذیل شرح هب کار ساعت حداقل شود می تنظیم

 03/66صبح لغایت  6ت ساع از چهارشنبه الی شنبه وزهایر

 61صبح لغایت  6 ساعت از ها شنبه پنج 

  .بود خواهد زیر شرح به بالینی های زمینه در دستیاران کشیک برنامه حداقل :دستیاران کشیک برنامه

 ماه در کشیک 61 اول سال

 ماه در کشیک 63 دوم سال

 ماه در کشیک 8 سوم سال

 ماه در کشیک 6 و چهارم سال

 .بود خواهند برخوردار

 .است گروه مدیر عهده به ضوابط طبق ، موظف کشیک افزایش و برنامه تنظیم

 هد :

تاثیر و تربیت نیروی انسانی کارآزموده در رسته جراحی که بتواند بطور مستقل جوابگوی نیازهای عادی و 

وخته های خود را به آیندگان آموزش دهد و یا به عنوان درممانگر  اورژانس جراحی کشور باشد و بتواند آم

 خوب ارائه خدمت کند.
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 آموزش جراحی عمومی چهار ساله بوده و وظایف دستیار در هر سال مشخص است.

 سال اول:

 -معرفی دستیاران سال اول به بخش و سایر اتندینگ و همچنین جلسه توجیهی با حضور رئیس بخمش  -6

 تندینگ و دستیاران باالترمعاون آموزشی ،ا

 از روز اول log bookتهیه دفتر مربوط به مهارتهای بالینی   -1

ماه اول بر حسب نظر شورای آموزشی بخش دستیار بطور ثابت در اورژانمس و بخمش فعالیمت     6تا  0  -0

 می کند و اقدامات اورژانس ، شرح حال گیری و معاینه بالینی بیماران را فرا می گیرد.

 شب جهت سال اول می باشد. 61ک در ماه حداقل کشی  -1

دستیار سال اول ب اید بتواند در پایان سال اول در مورد بیماران ترومایی اقدامات اولیه را بخوبی انجام   -5

 داده و در حد قابل قبول تشخیص بدهد و بیماران را آماده رفتن به اتاق عمل نماید.

ص دهد،اداره کنمد و  اندیكاسمیون عممل بگم ارد و     تشخی–بیماران دچار شكم حاد را خوب معاینه کند  -6

 تحویل سال باالتر دهد.

 نحوه معاینه بیماران را فرا گرفته باشد و آماده سازی قبل از عمل بیماران الكتیو را بداند. -7

مهارت در کات داون ،گ اشتن لوله معده سوند فولی و آشنایی با اندیكاسمیون هما و کنتراندیكاسمیون      -8

 را دربیماران مختلف پیدا کند.های این موارد 

 یک ماه بعنوان اسكراب ، آموزشی دست بشوید.  -9

الواژ شكم را انجام داده اندیكاسیون ها و کنتراندیكاسیون های آن را بدانمد و مموارد متبمت آن را      -63

 بشناسد.

 اعمال جراحی  سال اول  شامل: -66

ناخن گ اشتن لوله سینه فتمق   بخیه زخمهای ساده ،در آوردن لیپوم و کیست سباسه ختنه ، کشیدن -61

 های ساده بزرگساالن ، آپاندکتومی ساده درناژ آبسه پری آنال وازکتومی رایاد گرفته باشد.

در پایان سال اول از نظر تئوری آب و الكترولیت ها و تغ یه و تامین کالری در جراحمی ،هموسمتاز    -60

مانیتورینگ فیزیولوژیک آپاندیس   ،شوک ،عفونت ، تروما ، اورژانس سوختگی ، ترمیم زخم  عوارض ،

% مطالب کتابهای مرجع آگاهی کسب کرده باشد و از بقیمه مطالمب کتابهمای    73فتق  پریتونیت در حد 

 % دانش آموخته باشد و نمره ارتقاء سال اول خود را بیاورد.03-13مرجع جراحی 

 در آموزش دانشجویان بالینی و کارورزان مشارکت فعال داشته باشد.  -61

 آزمون های درون بخشی شرکت داشته باشد. در  -65
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در جلسات گروه اعم از گزارش صبحگاهی ، مورتالیتی  تومور بمورد و ژورنمال کمالب و رانمدهای       -66

 بخش مشارکت فعال داشته باشد.

 

 سال دوم:

 

 آشنایی کامل به موارد قید شده در سال اول و کسب توانائی های علمی و عملی  -6

 زی و اقدامات احیا بطور مستقل تا رساندن بیماران به اتاق عملبرخورد اولیه و آماده سا  -1

 دادن تشخیص در بیمار ترومایی و دانستن نحوه درمان صحیح  -0

دادن تشخیص موارد اورژانس از قبیل پریتونیت و انسداد روده و آماده سازی بیمار و انجام الپاراتومی   -1

 تحت نظر اتند و یا رزیدنت ارشد 

 بگ ارد و عوارض آن را بداند. C.V.P . Lineبتواند   -5

آشنایی با بیماران الكتیو و عالوه برآماده سازی قبل از عمل ، دانستن روش عمل واقدامات بعد از عمل   -6

 را بداند.

 عوارض بعد از عمل را بداند.  -7

 برای عمل های اورژانس و الكتیو و اقدامات بعد از عمل. high riskآماده سازی بیماران خاص و   -8

 انایی های الزم برای عمل های زیر را کسب نماید:تو  -9

A- بیوپسی گروه لنفی سطحی گردن  

B- بیوپسی پستان 

C- بازکردن و بستن شكم    

D- انجام لوپ کولوستومی 

E- فیستول ساده آنال     

F- فتق اولیه بزرگساالن 

G- هموروئیدکتومی و فیشرکتومی   

H- رزکسیون سینوس پایلونیدال 

I – فتق نافی      

J - آپاندکتومی غیر کمپلیكه 

K- برداشتن توده زیر بغل    

L  - درناژ آبسه های عمقی 



 8 

M- سیگموئیدوسكوپی 

 

 ماه در بخش سوختگی آموزش زیر را فرا گیرد: 1به مدت  -63

A- احیا موارد سوختگی حاد 

B-   کمارکردن  اقدامات اولیه در مورد درمان بیماران دچار سوختگی حاد و از جمله تفسیر گازهای خونی و

 با دستگاه ونتیالتور بداند

از هر کدام از عملهای فوق ال کر در حد قابل قبمول   (Log  Book)با توجه به دفتر سیر پیشرفت  -66

انجام داده باشد در حد قابل قبول در عملهای دیگر به عنوان کمک اول کارکرده باشد و اسماتید بخمش   

 نماید توان کاری و پیشرفت وی را در حد قابل قبول اعالن

 % نمره را کسب نماید 63در امتحان تئوری معرفی به ارتقاء  -61

 در امتحان بالینی همانند مورد سال اول نمره قبولی را کسب کرده باشد  -60

 در امتحان عملی اتاق عمل قبول شده باشد -61

رئیس بخش فعالیت های علمی و عملی و وضعیت اخالقی وی را در شورای بخش مطرح و با تائیمد    -65

 اساتید نظر نهایی را خواهد داد اکتریت 

نحوه آموزش به انترن ها و دانشجویان  بالینی در بخش و درمانگاه و رزیدنتهای  سال اول نیمز در    -66

 ارزیابی ارتقا موثر است

 

 سال سوم:

 

 % مطالب کتابهای مرجع تعیین شده را فراگیرد.73تئوری :  -6

،آماده کردن بیمار برای عمل ، تشمخیص قبمل از    بالینی: کسب مهارت در سمیولوژی ، برخورد با بیمار  -1

عمل و انتخاب نوع عمل و عوارض بعد از عمل را بداند .اندیكاسیون عمل بگ ارد و پیگیمری بیمماران را   

 بداند و به کار گیرد.

آشنایی با مدیریت و اداره آموزش بخش و تمرین آن از نظر برگزاری جلسات تومور بمورد ، گمزارش    -0

 و میر و جوابگویی در این جلسات.صبحگاهی ، مرگ 

بتواند بیماران را جهت عمل با توجه به مدت عمل و شرایط اتاق عمل تنظیم و هماهنگ و لیسمت اتماق     -1

 بیمار در حین عمل را بداند و تنطیم نماید.  (Position)  عمل را تكمیل نماید و و ضعیت قرار 



 9 

وری و تكنیک زیر نظر اتند و یا رزیدنت ارشد انجمام  از نظر عملی بتواند عمل های زیر را با دانستن تئ  -5

 دهد.

 (کله سیستكتومی 6-5

 ( آناستوموز روده باریک1-5

 ( رزکسیون ترومایی روده باریک0-5

 ( عمل جراحی زخم اثنی عشر پرفوره1-5

 ( انسزیون تیروئیدکتومی تا مرحله رسیدن به تیروئیدکتومی5-5

 ن( توراکوتومی فقط باز و بسته کرد6-5

 ( پیلوروپالستی با گاستروژژونوستومی7-5

 ( اسپلنكتومی ساده8-5

 ( کولكتومی ترومایی و کولوستومی9-5

 ( ماستكتومی ساده63-5

 ( دوختن تاندون های قطع شده بجز کف دست66-5

 و ترانس متاتارسال B.K,AK(آمپوتاسیون 61-5

 (فاشیوتومی60-5

 ( دبریدمان61-5

 low.Ant.Resectionجز مری و ( آناستوموزهای گوارشی ب65-5

 (  عمل واریس66-5

 (  فتق های جدار شكم67-5

 ( تراکئوستومی68-5

 % نمره در امتحان تئوری معرفی به ارتقاء73کسب  -6

 کسب نمره قبولی در امتحان بالینی معرفی به ارتقاء  -7

 کسب نمره قبولی در آزمون عملی در حین جراحی  -8

 ی حد سال سومنظر اساتید بخش در کسب توانایی ها  -9

 انجام عمل های قید شده در حد مطلوب با توجه به دفتر سیر پیشرفت   -63

 آموزش به رده های پائین تر  -66

 شرکت در درمانگاه همراه با اتندینگ -61
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 سال چهار:

 

 % مطالب کتاب های مرجع را بداند.73تئوری  -6

 مدیریت اداره بخش را تمرین کند) همانند یک جراح(.  -1

 و اتاق عمل بر دستیاران سال پائین. نظارت کامل در بخش  -0

 مشكلی از نظر اداره بالینی و جراحی بیماران اورژانس نداشته باشد.  -1

 درآموزش دانشجویان و انترن ها فعالیت مستقیم داشته باشد.  -5

در آموزش دستیاران سال پائین در بخش و اتاق عمل با نظر اتند همانند یک اتند  نقمش فعمال داشمته      -6

 باشد.

ائی های الزم در انجام عمل های زیر را از نظر تئوری و تكنیكی بداند و به تعمداد  قابمل قبمول ایمن     توان  -7

 عمل ها را زیر نظر استاد انجام داده باشد.

  CBDاکسپلوراسیون 

 تیروئیدکتومی توتال

 گاسترکتومی ساب توتال

 کیست هیداتید کبد

 تومورهای جدار شكم

 عمل استوپا

 کلدوکودوئودنوستومی

 فتق بچه

 واگوتومی درناژ

 ترمبكتومی عروق

 اورکیكوپكسی

 انواع ماستكتومی

 کولكتومی

 کانسر مری بجز آناستوموز توراکس

 ترومای کبد 

 درناژ ترومای پانكراس

 پروالپس رکتومی
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 اکسپلوراسیون شریان

 دوختن پارگی دیافراگم

 فتق عود کرده

 آمبولكتومی

 سمپاتكتومی کمری

 شكمفتق های عود کرده جدار 

 کیست بیكر

 اسپلنورافی ترومائی

 ویپل

 نفرکتومی ترومائی و ترمیم 

 فیستول آنال پیچیده

 شنت پورتوسیستمیک

 عمل رادیكال گردن

 تومورهای پشت پریتوان

 سمپاتكتومی سینه ای گردنی

 کیست تیروگلوس

 لوبكتومی ریه

 پنووموتكتومی

 ایجاد دریچه در پریكارد

 آبدومینوپرینه آل

 بستناسترنوتومی و 

 آناستوموز عروقی ساده

 دکورتیكاسیون ریه

 کیست  برانكیال

 گاسترکتومی توتال

 لوبكتومی ساده کبد

 فلپ های پوستی در کانسر ها

 الپاراسكوپیک کله سیستكتومی 
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 رزيدنت هاي جراحي عمومي کالس هاي تئوريمباحث 
     جلسه 1 / آب و الكترولیت  6

     جلسه 1   / تروما1

       / سوختگی0

      / عوارض جراحی1

      / شوک 5

6 /BREAST 

       / سرو گردن7

     جلسه   1 / آنوریسم آئورت8

     / بیماریهای شریانی9

   / بیماریهای وریدی و لنفاتیک63

      جلسه 1  / مری66

    / هرنی دیافراگماتیک61

      / معده60

     / روده باریک61

 / رکتوم و آنوس65

      / آپاندیس66

 / کبد67

   / کیسه صفرا و مجاری صفراوی68

      / پانكراس69

      / طحال13

      / هرنی 16

      /آدرنال11

      جلسه   1 / تیروئید10

     جلسه  1 / پاراتیروئید11

     / جراحی اطفال15

      / ارولوژی16

     / جراحی پالستیک17

   جلسه   G.I 1/ رادیولوژی 18

   اعصاب ) ترومای مغزواعصاب(/ جراحی 19

 / ارتوپدی03

  / عفونتهای جراحی  06

هفته توسط یک اتند برگزار شده و ازک  رکالس های فوق ه

به مبحث مربوطه را  راجع  هفته قبل دستیاران سواالت خود را 

و صورت گروهی نموده و در کالس مطرح نموده و ب یادداشت

  به بحث و بررسی می پردازند.زیر نظر اتند مربوط 
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 بخش هاي آموزشي که دستياران در طول چهار سال آموزش مي گيرند:
 

 ماه  6 جراحی زنان و زایمان) بیمارستان کوثممر( -6

 ماه  6جراحی اطفال ) بیمارستان قممدس( -1

 ماه  1 جراحی عروق )بیمارستان شهیدرجایی( -0

 ماه1س ) بیمارستان شهیدرجایی(جراحی توراک -1

 ماه 1 جراحی ترمیمی و سوختگی )بیمارستان شهیدرجایی( -5

  هفته  1 ارتوپدی) بیمارستان شهیدرجایی ( -6

  هفته  1ارولوژی ) بیمارستان شهیدرجایی( -7

 هفته 6جراحی قلب  -8

 هفته 6آموزش سونوگرافی  -9

 طرح یكماهه -63
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آموزشي دستياران رشته جراحي عمومي برنامه  

 

 صبح 03/7تا  6یزیت و راند صبح ها با حضور اتندینگ و کلیه دستیاران جراحی از ساعت و 

  صبح 03/7گزارش صبحگاهی ساعت 

     .روزهمای یكشممنبه مورتممالیتی و موربیمدیتی بمما حضممور تمممامی اسماتید جراحممی . بیهوشممی ..رادیولمموژی

 ی . کارورزان و کارآموزانپاتولوژی.قلب.جراحان مغز و اعصاب و دستیاران جراحی .دستیاران بیهوش

  سه شنبهjournal clab  تومور بورد + 

 درمانگاه بر حسب نوبت 

  کشیک طبق برنامه و ویزیت اورژانس و تحت نظر 

 ground round سه شنبه ها 

 راند بخش توسط رزیدنت ارشد و اساتید 

 اتاق عمل بر حسب نوبت و نظر اساتید 

  ک و سایر دستیاران راند عصرگاهی برگزار می شود.بعدازظهر با حضور دستیار ارشد کشی 1ساعت 

  آموزشskill lab  جهت دستیاران سال اول 

  کارگاه  CPR 

 دست شستن  کارگاه 

 کارگاه  chest tube 

 الپاراتومی  کارگاه 

 الپاروسكوپی  کارگاره 

  کالسorder  نویسی 

  اسالید( 1333کالس اسالید)بانک اسالید در حدود 

 وزش وبت آمن 89 در طی سالPMP جهت دستیاران سال سوم و چهارم 

   ،دو تا سه نوبت آموزش جستجو در اینترنت وآموزش کتابخانه الكترونیک ،مقاله نویسی پیشمرفته

 کارگاه گواهی فوت و رضایت نامه جراحی
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 نحوه ارزيابي عملكرد آموزشي دستياران

توسمط روش همای زیمر     ارزیابی عملكرد آموزشی دستیاران در بخش جراحمی بیمارسمتان  والیمت    

 گیرد: صورت می

ر ممی شمود بمه    / در شش ماهه دوم سال هر ماهه آزمون کتبی از چند فصل کتاب شموارتز برگمزا  6

 خر سال از فصول اصلی کتاب  تماماً امتحان برگزار شده  باشد.نحوی که تقریباً تا آ

 ی شود./ در پایان سال امتحان کتبی دوره ای )پره ارتقاء( سالیانه برگزار م1

/ در پایان هر دوره که دستیاران با یک اتنمد مشمغول آمموزش هسمتند)معموالً دوره یمک و نمیم       0

 ماهه( فرم ارزیابی عملكرد درون بخشی توسط اتند مسئول تكمیل می شود.

 

 دستيارانصالحيت باليني نحوه ارزيابي 

روشهای زیر انجام ممی   ارزیابی صالحیت بالینی دستیاران در بخش جراحی بیمارستان والیت توسط

 پ یرد:

/ درپایان هر دوره یک و نیم ماهه که رزیدنت ها زیر نظر یک اتنمد آمموزش ممی بیننمد آزممون      6

DOPS         فمرم    6-9برگزار شده و در پرونده دسمتیار وارد ممی شمود  و نهایتمًا درپایمان همر سمال

DOPS وارد خواهد شد. درپرونده هر دستیار 

بیننمد،فرم  نت هما زیمر نظمر یمک اتنمد آمموزش ممی        نیم ماهه که رزید ان هر دوره یک و/ در پای1

شی که شامل  آیتم های صالحیت بالینی نیز می باشد توسط اتند مربوطمه  ارزیابی عملكرد درون بخ

 و ضمیمه پرونده می شود.تكمیل شده 

لسات گزارش صبحگاهی که هفته ای سه روز تشمكیل ممی شمود ،رزیمدنت همای مسمئول       ج/ در 0

در جلسه ارزیابی شده و در دفتر گزارش صبحگاهی نمره ضر ش صبحگاهی توسط اتندهای حاگزار

 شود. داده می

دانشگاه  برگزار شمده و نتیجمه آن در پرونمده     SKILL LABساالنه یكبار در  OSCE/ آزمون1

 دستیار ضمیمه می شود.

ت شمده و همر   ثبم  LOG BOOK/ تعداد و نوع اعمال جراحی انجام شده توسط رزیمدنت هما در  5

   هفته توسط اتند مربوطه کنترل و تایید می شود.
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 فرايند شناسايي خطاهاي پزشكي و ثبت آن 

 

فرایندهای شناسایی و ثبت خطاهای پزشكی که در بخش جراحی بیمارستان والیت اتفاق می افتد 

 به صورت زیر است :

ان اتفاق می افتد توسط اتند / خطاهایی که در اطاق عمل و در حین عمل جراحی و توسط دستیار6

مربوطه به رئیس بخش و به صورت کتبی گزارش شده و خطای اتفاق افتاده در زونكن که در دفتر 

 گره جراحی نگهداری می گردد ثبت می شود.

/ خطاهایی که در بخش های جراحی و یا اورژانس اتفاق می افتد توسط سرپرستار به رئیس 1

شود و در صورت محرز شدن وقوع خطا در دفتر ثبت  ع داده میبخش جراحی و بصورت کتبی اطال

 خطاهای بخش جراحی ضمیمه می شود. 

 

 پذيرش و برخورد با بيماران مراجعه کننده به اورژانسفرايند 

 

 تقسیم می شوند. 5تا  1/ کلیه بیماران مراجعه کننده براساس شدت بیمارای از 1

منتقل می شوند و سریعاً توسط دستیار جراحی  CPRبه اتاق  2و  1/ گروه های تریاژ سطح 2

 مقیم در اورژانس ویزیت شده و همزمان دستیار ارشد را جهت ویزیت مطلع می کند.

 5/ بیماران ترومایی و بیماران مراجعه کننده با شکایت درد شکم پس از ورود به اورژانس ظرف 3

شوند و سپس به اطالع  دقیقه باید توسط رزیدنت جراحی مقیم اورژانس ویزیت 15تا 

 رزیدنتارشد مقیم بیمارستان رسانده شود.

/ پس از ویزیت بیماران و انجام معاینه و روشهای پاراکلینیک و در صورتیکه مشکل جراحی 4

یم قرول اوت شد و نیاز به ویزیت سرویس داخلی بود درخواست ویزیت رزیدنت داخلی م

 اورژانس داده می شود.

ه در اورژانس حتماً باید شرح حال کامل در پرونده داشته باشند و در / بیماران پذیرش شد5

 ساعت به بخش جراحی منتقل شوند. 24اسرع وقت تعیین تکلیف شده و حداکثر ظرف 
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 فرايند دستورالعمل برخورد با بيماران بستري بدحال

 

به رزیدنت  در صورت بدحال شدن بیماران بستری در بخش جراحی ،پرستارمسئول شیفت سریعاً

ارشد مقیم در بیمارستان اطالع داده و رزیدنت ارشد موظف است در اسرع وقت در بخش  و بر 

بالین بیمار حضور یابد و پس از انجام اقدامات اولیه با اتند مسئول درمان بیمار تماس گرفته و 

سترس نباشد با ول بیمار در دئایشان را از جزئیات وضعیت بیمار آگاه سازد. در صورتیكه اتند مس

 پزشک آنكال آن روز تماس گرفته و از ایشان کسب تكلیف نماید.

 

 تعداد ويزيت بيماران دردرمانگاه آموزشي

 

براساس تصمیمات گرفته شده در گروه آموزشی جراحی مقرر گردید در درمانگاه آموزشی گروه 

بیمار  53والیت حداکتر  در بیمارستان برگزار می گردد  61صبح تا  8جراحی که در ساعات اداری 

و با حضور دستیاران ، انترن ها و دانشجویان ویزیت شوند و مازاد بیماران در درمانگاه های بعد از 

 ظهر که فراگیران حضور ندارند  ویزیت شوند.
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 دستورالعمل نظارت بر عملكرد مستندسازي فراگيران

 

ازی فراگیران بصورت ذیل می در بخش جراحی بیمارستان والیت نظارت بر عملكرد مستند س

 باشد:

/ نظارت بر عملكرد مستندسازی کار آموزان شامل شرح حال گیری و گاهاً سیر پیشرفت 6

 بیماران در هنگام راندهای روزانه و همچنین گزارش صبحگاهی توسط اتند مربوطه انجام می شود.

یماران و همچنین گزارش / نظارت بر عملكرد مستندسازی کارآموزان در زمان ویزیت روزانه ب1

 صبحگاهی انجام می شود که شامل شرح حال گیری و سیر پیشرفت بیماری می باشد.

/ نظارت بر عملكرد مستندسازی دستیاران جراحی در زمان گزارش صبحگاهی ،ویزیت روزانه 0

 ،گراند راند و ویزیت های عصر گاهی انجام می شود.

 

 ارورزاندرماني کدستورالعمل نظارت بر عملكرد 

 

 شود: عملكرد درمانی کارورزان در بخش جراحی بیمارستان والیت در موارد زیر انجام می

/ در زمان گزارش صبحگاهی پرونده بیماران بستری شده بررسی شده و در صورت اشكال 6

 شود. وایراد در روند درمانی به انترن ها ت کرات الزم داده می

یز پرونده ها بررسی شده و دستورات و اقدامات درمانی که / در زمان ویزیت صبحگاهی روزانه ن1

 گیرد. توسط انترن ها انجام شده مورد بررسی قرار می
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 فرايند چگونگي ارتباط همراهان بيمار با پزشك معالج

 

در بخش جراحی مقرر بر این شده است که همراهان بیمار در صورتیكه پرسشی در ارتباط با بیمار 

انجام ویزیت صبحگاهی توسط اساتید در دفترمدیر گروه جراحی و یا در  خود دارند بعد از

 درمانگاه جراحی پرسشهای خود را مطرح کنند.

 

 فرايند آموزش هنگام ترخيص به بيماران

 

آموزش های الزم در حین ترخیص از قبل ،زمان مراجعه  در بخش جراحی مقرر  بر این است که

یی،پانسمان زخم ،زمان کشیدن بخیه ها و ... توسط دستیار نوع رژیم غ ا بعدی ،زمان استحمام،

 زبان ساده و در خور فهم به بیمار و همراهان وی داده می شود. ارشد گروه به


