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کتابچه راهنمای کارآموزان

گروه آموزشی جراحی عمومی
مقدمه

ضم��ن عرض خير مقدم به کارآموزان عزیز ،ورود شما را ب��ه بخش جراحي عمومي گرامی میداريم .قطعاً
شم��ا مايل هستيد بدانيد در اين بخش ،چه اهداف و انتظاراتی را باي��د مدنظر قرار دهيد؟ چگونه آموزش
خواهيد ديد؟ چگونه ارزشیاب��ی خواهید شد؟ چه فعالیت هایی را باید انج��ام دهید و چه مقرراتی را باید
رعایت فرمایید و  ...هدف از تدوین این کتابچه پاس��خگویی به س��واالت فوق میباشد اميد است با مطالعه
دقيق آن و رعايت مقررات ،دوره دو ماهه بخش جراحي عمومي را با موفقيت س��پری کنيد .کتابچه حاضر
حاصل تالش معاونت آموزشی دانشکده پزشکی و گروه آموزشی جراحي عمومي میباشد ،لذا کارآموزان
بایستی در حفظ و نگه��داری آن کوشا باشند و در پایان دوره کارآموزی در بخش جراحي عمومي آن را به
کارشناس آموزشی گروه تحویل نمایند.
اهمیت آموزش کارآموزی در بخش جراحي عمومي

انجام اعمال جراحي مختلف که ميتوان آن را به گروه هاي جراحي هاي کوچک تا بزرگ تقسيم بندي کرد
موجب کاهش موربيديتي و مورتاليتي در بيماران ميگردد .شناس��ايي و اقدام به موقع و مناسب موجب
جلوگيري از عوارض و حتي مرگ و مير در بيماران ميشود و از س��وي ديگر عدم آگاهي کافي و تشحيص
نامناسب و جراحي نادرست ميتواند باري بر مشکالت بيماران باشد .لذا بديهي است دانشجويان پزشکي
عمومي شايسته اس��ت در مورد شناسايي به موقع و تصميمگيري سريع بيماران جراحي اطالعات کافي و
تبحر مناسب را در بخش هاي جراحي عمومي کسب نمايند.

در سال  1333پرفسور بولون اولين بخش جراحي را در بيمارستان امام رضا(ع) پايه گذاري کرد .همچنين
در سال  1348اولين درمانگاه جراحی توسط دکتر محمد شاهین فر در بيمارستان فائم(عج) برای آموزش
دانشجویان راه اندازی شد .س��پس بخش های جراحی توراکس ،پالستیک و ترمیمی ،اطفال ،سوختگی،
ارولوژی ،پیوند کلیه ،ارتوپدی و سوختگی ایجاد شدند .گروه جراحي عمومي دارای  20عضو هيئت علمي
و شامل  5بخش بالينی ،درمانگاه س��رپايی و مركز مهارتهاي باليني در هر یک از بیمارس��تان های امام
رضا(ع) و قائم(عج) و دکتر شيخ اس��ت .طول مدت دوره کارآم��وزی در اين بخش  60روز  ،معادل  6واحد
عملی میباشد.
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اعضای هيات علمي گروه جراحي عمومی

مدیر گروه :دكتر هادي مدقق
مسئول آموزش کارآموزی بيمارستان امام رضا(ع)  :دكتر محمدرضا مطيع
مسئول آموزش کارآموزی بيمارستان قائم(عج)  :دكتر آسيه سادات فتاحي
اعضاي هيئت علمي فعال در آموزش کارآموزي بيمارس�تان امام رض�ا(ع) :دكتر هادي مدقق
دكتر مصطفي مهرابي بهار -دكتر محمد قائمي -دكتر محمدرضا مطيع -دكتر علي جنگجو -دكتر محسن
علي اكبريان -دكتر حسن راوري -دكتر غالمحسين كاظم زاده.
اعض�اي هيئت علمي فعال در آموزش کارآموزي بيمارس�تان قائم(عج) :دكتر عليرضا توسلي-
دكت��ر ق��درت ا ...مداح -دكتر محم��د رجبي -دكتر آس��يه س��ادات فتاحي -دكتر عب��اس عبدالهي-
دكتر حسين شباهنگ.
اعضاي هيئت علمي فعال در آموزش کارآموزي بيمارس�تان دكتر شيخ:دكتر مهران هيرادفر-
دكتر احمد بذرافشان -دكتر مرجان جودي.
اعض�اي هيئت علم�ي فعال در آم�وزش کارآموزي بخش جراحي پالس�تيك و س�وختگي:
دكتر عزت ا ...رضايي -دكتر سيد محمد معتمدالشريعتي -دكتر آرش بيرقي طوسي.
* دكترمحمد ناصر فرقاني در بيمارس��تان اميد و دكتر س��يد ضياء ا...حقي ،دكتر سيد حسين فتاحي و
دكتر رضا باق��ري از بخش فوق تخصصي جراحي توراكس در زمينه آم��وزش كارآموزان با گروه جراحي
همكاري دارند.
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• حضور :در روز اول ورود كارآموز موظف است خود را به كارشناس آموزشي بخش معرفي نمايد.
•كارآموز موظف اس��ت در جلسه توجيهي ك��ه با حضور مسئول آموزش كارآم��وزان برگزار ميشود
شركت نمايد.
•ساعت حضور کارآموز در بخش 7:30صبح الی  12است.
• حضور در گزارش صبحگاهي الزامي است.
•حضور در  Skills Labطبق برنامه گروه است.
•حضور در اتاق عمل اختياري است و در صورت تمايل طبق برنامه مدون ابتداي هر ماه امكان پذير است.
•حضور در كالسها و راند هاي روزانه اساتيد(جزئيات ساعات برگزاري بايستي مورد توجه قرار گيرد)
الزامي است.
•حضور در بخش هاي عروق ،سوختگي و اطفال طبق برنامه الزامي است.
•هیچگونه تأخیر قابل توجیه نمیباشد و برخورد قانونی خواهد شد.
•حداکثر غیبت موجه :حداکث��ر غیبت موجه طبق قوانین و مق��رارت آموزشی دانشکده پزشکی
10درصد روز های فعال ماه ،به طور متوسط حدود  4جلسه میباشد.
•نماينده کارآموزان بايد به طريقي با اس��اتيد هماهنگ شود ك��ه مطالب تعيين شده از طرف گروه به
طور كامل بحث شود
•براي هر کارآموز حداقل  5و حداكثر  8ساعت كشيك در ماه از ساعت  4عصر تا  9شب الزامي است.
•زمان برگزاری کالس استاف س��اعت  9-10صبح میباشد .پس از آن کارآموزان طبق تقسیم بندی
انجام شده در ابتدای دوره باید در راند استاف ،یا درمانگاه آموزشی حضور یابند.
•رعایت فرم پرسنلی :پوشیدن روپوش گشاد تا زانو و شلوار بلند از پارچه ضخیم ،استفاده از جوراب،
برای خانمها مقنعه بلند و ضخیم در رنگ های س��اده و برای آقایان داشتن موی کوتاه و مطابق عرف
الزامی است.
•هنگام حضور در بخش و درمانگاه نصب اتيکت(نام ،نام خانوادگی و پايه علمي) در معرض دید الزامی
است.
•احتراز از هر گونه آرایش از قبیل آرایش چهره ،موها ،بلند کردن و الک زدن ناخن.
•دانشجویان موظفند در کلیه بخش های بالینی در رفتار ،گفتار و پوشش خود متعهد به حرفه مقدس
پزشکی عمل نمایند.
س های درس ممنوع میباشد.
•استفاده از تلفن همراه در کال 
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  -1اهداف حیطه دانش
كارآموزان مي بايست در طي دوره كارآموزي با تظاهرات باليني ،روش هاي ارزيابي ،تشخيصي و درماني
در موضوعات زير آشنایي پيدا نمايند.
1 .1شکم حاد
2 .2آب و الکترولیت و مایع درمانی
3 .3هموستاز(اصول ترانسفوزیون)
4 .4علل شوک و درمان
5 .5تغذیه در جراحی
6 .6برخورد با تروما های شایع(ارزیابی اولیه و ثانویه ،احیای کنترل خونریزی)
7 .7بيماري هاي قفسه سینه(ندول منفرد ريه ،آبسه ريه ،پنوموتوراکس ،برخورد با افوزيون پلور)
8 .8تومور ریه
ی های عفونی ریه(کیست هیداتید ،برونشکتازی)
9 .9بیمار 
1010برخورد با تروماي شکم
1111عفونت های نیازمند جراحی و عفونت های شایع پس از جراحی
1212ایسکمی مزانتریک
1313عوارض جراحی
1414شکایات شایع پستان(توده ،درد ،ترشح)
1515اولسر مری ،سرطان مري از ديد جراحي
1616انسداد روده
ی های روده باریک(التهابی ،دیورتیکول مکل ،ایسکمی مزانتر)
1717بیمار 
1818سرطان هاي شايع روده بزرگ ،پروالپس رکتوم
1919بیماری های جراحی روده بزرگ
2020شکایت های پری آنال(توده ،درد ،ترشح) و سینوس پیلونیدال
2121آپاندیس
ی های مرتبط
2222سنگ صفراوی و بیمار 
2323یرقان انسدادی و تشخیص افتراقی
یهایکبد(کیستهیداتید،آبسههايکبدي،ضايعاتفضاگيرکبد،تودهبدخیم،خوشخیم)
2424بیمار 
ی های پانکراس(پانکراتیت حاد ،توده هاي پانکراس)
2525بیمار 
2626فتق(جدار شکم،کشاله ران)
ی های تیروئید(ندول تیروئید)
2727بیمار 
2828بیماری های پاراتیروئید(انديکاسيون پاراتيروئيد کتومي و عوارض جراحي) و آدرنال
ی های طحال(اندیکاسیون اسپلنکتومی و عوارض)
2929بیمار 
3030سوختگی(اقدامات اولیه احیاء ،مراقبتها)

کتابچه راهنمای کارآموزان

گروه آموزشی جراحی عمومی

3131اصول برخورد با زخم باز و بسته ،فلپ ،گرفت
ت های پوست و برخورد با تومور هاي پوست از ديد جراحي
3232عفون 
3333کلیات جراحی پالستیک ،شکاف لب ،شکاف کام ،ترمیم زخم
ی های مدیاستن و دیافراگم
3434برخورد با پلورال افیوژن بیمار 
 ،DVT3535واریس و لنفادم ،نارسایی مزمن وریدی
3636بيماري هاي شريان(تظاهرات باليني ،درمان طبي بیماری هاي شرائین محیطی ،آنوريسم آئورت
شکمي ،بيماري هاي انسدادي شرياني حاد و مزمن)
3737زخم های دیابتی
3838اپیدمیولوژی تظاهرات بالینی و پاراکلینیک جراحی عروق
3939آنوریسم ،تنگی کاروتید
4040آترواسکلروز ،بورگر ،واسکولیت ،بیماری وازواسپاتیک
4141برخورد با توده شکمی
4242برخورد با توده گردن
4343ناهنجاریهایشایعدستگاهگوارش(برخوردباخونريزيهايگوارشيفوقانيوتحتانيازديدجراحي)
4444فوریت های جراحی اطفال و تروما
4545نقایص جدار شکم ،مالفورماسیون
ی های مادرزادی ریه ،تومور های شایع اطفال
4646بیمار 
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 -2اهداف حیطه مهارت
مهارت هاي زير باشند:

كارآموزان در پايان دوره بايد قادر به انجام
 1 .شرح حالگيري و معاينه عمومي بيماران جراحي
2 .2تشخيص شكم حاد
3 .3معاينه پستان
4 .4معاينه ركتال
5 .5تشخيص فتق
6 .6معاينه تيروئيد
7 .7معاينه توراكس
8 .8تفسير تست هاي آب و الكترونيك و اسيد باز در حيطه بيماري هاي جراحي
9 .9معاينه كامل عروق محیطی
1010كنترل خونريزي خارجي
1111رگ گيري و پونكسيون شرياني
1212استفاده از ابزار ساده جراحي
مهارت هاي پايه اتاق عمل

1313تكنيك هاي آسپتيك ،پوشيدن دستكش،
1414بي حسي موضعي
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1515تزريقات وريدي ،عضالني ،زير جلدي و داخل جلدي
1616سيگموتيدوسكپي
1717درناژ آبسه
1818ختنه
1919تعبيه سوند معده
2020تعبيه سوند ادراري
2121بخيه زدن و كشيدن
2222باز كردن راه هوايي(انتوباسيون و تراكئوستومي)
2323پانسمان كردن و بانداژ
 -3اهداف حیطه نگرش
1 .1تغيير در نگرش و رفتار مطابق با شاخص هاي مدون استاندارد هاي آموزش عمومي مصوب اسفند
 1385با تاکيد بر اخالق پزشکي و اسالمي ،رفتار حرفهاي ،پاسخگويي و احساس مسئوليت ،ارتباط
موثر و آموزش بيمار ،کارگروهي ،جامعه نگري و پيگيري.
2 .2مطالعه کوريکولوم ايمني بيمار()patient safety
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برنامه فعالیت های آموزشی کارآموزان بخش جراحي بیمارستان امام رضا(ع)
                       9-10

روز/ساعت

7:30- 8:30

شنبه

گزارش
صبحگاهي

كالس استاف
دکترمطيع
دکتر قائمي

يکشنبه

گراند راند
(بخش فوق
تخصصي
عروق )

ژورنال
کالب،كنفزانس،
بحث بيماران
مشكل دار

دوشنبه

 8:00-9:00گزارش صبحگاهی

سه شنبه
چهارشنبه

رانداستاف
دکترمطيع
دکتر قائمي

معاينه و شرح حال

گرفتن شرح
حال بيماران
بخش

درمانگاه

*  10:00-12:00درمانگاه دكتر جودی
 9:00-12:00راند استاژرها و راند تخصصی

گزارش
صبحگاهي

كالس استاف
دکتراسدي
دکتر جنگجو

درمانگاه
دکتراسدي

رانداستاف
دکتراسدي
دکتر جنگجو

گرفتن شرح
حال بيماران
بخش

گزارش
صبحگاهي

كالس استاف
دكتر
معتمدالشريعتي

درمانگاه
دكترمطيع

راند استاف
دكتر رضائي

گرفتن شرح
حال بيماران
بخش

گزارش
صبحگاهي

گراند راند
(بخش جراحي)
9-11

کالس استاف
دکتر مهرابي
10-12

توضیحات:
•برنامه روز يكشنبه در بخش فوق تخصصي جراحي عروق بیمارستان امام رضا(ع) برگزار میشود.
•برنامه روز دوشنبه در بیمارستان دکتر شیخ برگزار میشود.
* کارآموزان در روز دوشنبه از ساعت  9-12تقسیم می شوند و به صورت چرخشی درمانگاه و راند دارند.
•برنامه روز چهارشنبه در بخش سوختگي بیمارستان امام رضا(ع) برگزار میشود.
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پنجشنبه

10-11
درمانگاه
دکترقائمی

11-12
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برنامه فعالیت های آموزشی کارآموزان بخش جراحي  بیمارستان قائم(عج)
روز/ساعت
شنبه
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7:30-8

8-9

کنفرانس رزيدنت
گزارش صبحگاهی و ژورنال کالب
(هفته در ميان)

9-10

10:30-12

حضور در بخش
و انجام وظايف

تومور کلينيک
(استاف-رزيدنت-انترن-
استاژر)

يکشنبه

گراند راند

راند
دکتر شباهنگ

راند
دکتر توسلی

دوشنبه

گزارش صبحگاهی

راند
دکترمداح

راند
دکتربيرقي

سه شنبه

گزارش صبحگاهی

راند
دکتر عبدالهی

راند
دکتر باقری

چهارشنبه گزارش صبحگاهی

 8:00-10:00ويزيت و راند بخش

*10:00 -12:00درمانگاه دکتر
بذرافشان
 10:00-12:30راند با استاژرها
Text 12:30-13:30
Review

پنج شنبه گزارش صبحگاهی

Case
Problem
Meeting
Mortality

توضیحات:

راند دکتر
فتاحی

کنفرانس عمومی بيمارستان

•برنامه روز چهارشنبه در بیمارستان دکتر شیخ برگزار میشود.
* کارآموزان در روز چهارشنبه از ساعت  10-12تقسیم می شوند و به صورت چرخشی درمانگاه و راند دارند.

کتابچه راهنمای کارآموزان

گروه آموزشی جراحی عمومی

منابع و مراجع مطالعاتي

- Charles Bruicardi,F & Dana K. Andersen ,(2010) Schwartzs
:Priciples of Surgery
ارزشیابی پایان بخش

  -1ارزشیابی نظری
•امتحان کتبي( 10نمره)
  -2ارزشیابی عملی
•آزمون 4(OSCEنمره)
•دفترچه ثبت فعالیت های کارآموزان( 6نمره)
كالم آخر

طبابت آميخته اي از دانايي و هنر اس��ت لذا آنچه در اين مسير به ياري ما خواهد شتافت ،تالش پيگير،
مطالعه مداوم ،انديشهاي پويا ،احترام و عشق به بيماران اس��ت .اين راهنما در آينده با پيشنهادات شما
مورد تجديد نظر قرار خواهد گرفت.
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کتابچه راهنمای کارآموزان

گروه آموزشی جراحی عمومی

کارآموز ميبايست
•شان ،حريم و خلوت بيماران را رعايت نماید.
•اسرار بيماران را حفظ کند.
• با دلسوزی و مسئولیت پذیری  وظايف خود را بطور قابل
اعتمادي انجام دهد.
•راستگويي را در کليه تعامالت حرفهاي رعايت کند.
• ازحقوقبيماروجامعهحمايتوجانبداريکند.
•بیمار را محور همه تالش های تیم سالمت بداند.
•بر اساس اعتماد و احترام متقابل ،با بيماران ،پرستاران و
سایر اعضای تیم سالمتی ارتباط برقرار نماید.
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•موقعي�ت ه�اي بالین�ی ش�امل ارتباط�ات حرف�هاي،
یکپارچگی مراقبت هاي مختلف ارائه ش�ده توسط تیم
سالمت ،ارتقای سالمتی و پيشگيري از عوارض احتمالی
را بطور کنجکاوانه و نقادانه بررسی کند.
•ظاهر و پوشش حرفهاي خود رعایت نموده و به فرهنگ
و اعتقادات بیمار و جامعه احترام بگذارد.

