
 مقررات آموزشی دستیاران تخصصی کودکان در بخش اعصاب:

 

 وظایف و مسئولیت های سطوح مختلف فراگیران به تفکیک شرح داده میشود، ولی لزوم رعایت اصول اخالق حرفه ای ذیال

 برای کلیه سطوح فراگیران مشترک است. اهمّ این اصول بدین شرح است:

ر متعهدانه و صرف وقت کافی برای ایشان، و رعایت منش مناسب شامل پوشش و رعایت احترام به بیمار، حفظ صداقت، رفتا

 سخن گفتن.

رستاری و سایر کارمندان بیمارستان، پرعایت حُسن رفتار با سایر همکاران در تمام رده هایفراگیران و با همکاران کادر 

 خوش خلقی.مسئولیت شناسی، وقت شناسی، و 

 داشتن پذیرش بازخوردها و انتقادات کمک به همکاران در صورت نیاز، و

 

ه ئپایان دوره را ارا رود به بخش خود را به دستیار فوق تخصصی ارشد بخش معرفی نموده و فرم ارزشیابیدر بدو وهر دستیار 

 خواهد کرد.

زیر را به  وظایفبیماران خوددر مورد و هر دستیار کودکان تحت نظارت یکی از دستیاران فوق تخصصی اعصاب کار خواهد کرد

 عهده خواهد داشت:

 سدقیق از بیماران، بر اسا اخذ شرح حال

 شکایت اصلی

 تاریخچه بیماری فعلی

 تاریخچه پزشکی قبلی

 معاینه نورولوژیک و معاینه فیزیکی عمومی

 انجام شده قبلی اقدامات پاراکلینیکنتایج بررسی 

 

و )ssessment)A، ارزابی نهایی از مشکالت بیمار  tivebjecOو  ubjectiveSبر مبنای یافته های  problem listتهیه 

و سرانجام نوشتن طرح تشخیصی و درمانی  ،یافتراقهای تشخیص نوشتن محتمل ترین تشخیص و سپس فهرستی از 

)SOAPlan)P() 

 



و پیگیری امور  ، ویزیت روزانه قبل از اتندینگ و شناخت کافی از تغییرات روزانه بیماران و نوشتن نوت روزانه در پرونده

 .تشخیصی و درمانی و دستورات روزانه بیماران

 

 پرونده نویسی:

در هنگام اتمام  off service noteنگارش ، ار تحت نظارت دستیاران فوق تخصصینگارش خالصه پرونده هنگام ترخیص بیم

 نگام شروع دوره برایدر ه On service noteدوره اعصاب برای بیمارانی که هنوز در بخش بستری هستند و نگارش 

 .بیمارانی که از قبل بستری هستند

 به معنایدستیار ممهور به مهر دستیار و همراه با امضا باشند. امضا  یخ و ساعت بوده،ردارای تا کلیه نت های نوشته شده باید

 باشد.مینام دستیار با دستخط خود وی 

 آموزش به بیمار در موقع ترخیص 

 رورزان آموزش و نظارت بر کار کا

(مقاالت منتخب و ارائه در بالین بیمار 2020را بر عهده دارد از رفرنس)نلسون  تایشانبیمارانی که مسئولیدر مورد مطالعه  -7

 یا کالس درس 

 .ویزیت بیماران تحت نظر دستیاران فوق تخصصی و اتندشرکت در درمانگاه ها و  - 8

 

 واهد بود:ارزیابی و نمره پایان بخش بر اساس موارد ذیل خ

 نمره ۵حضور به موقع و شناخت درست از بیماران و پیگیری امور تشخیسی درمانی  

 نمره ۵پرونده نویسی مطلوب  

 نمره ۵فلو مربوطه  ارزیابی

 نمره ۵امتحان پایان بخش از مباحث تعیین شده 

 

 (Must Knows)برای دستیاران: و عملی ضروری مباحث نظری

شناخت انواع ،ASQقادر بودن به تفسیر تست و  تکامل کودکان مراحلشناخت  ندوسکوپی،و فو عصبی هکاملمعاین:۱سال

دانستن نحوه برخورد و انتخاب روش درمانی مناسب دردر برخورد با تشنج پایدار )استاتوس اپیلپتیکوس( و تشنج ناشی از تب، 



اختالالت و سایر سندرم های فلج شل حاد،  سندرم گیلن باره، و کما کاهش هوشیاری، انجام پونکسیون کمری،این بیماران

 ) مننژیت، انسفالیت و ...(CNSسوء مصرف مواد و مسمومیت ها، عفونت های مهم 

حاد، راجعه، مزمن، و  آتاکسیشناخت انواع شناخت فلج مغزی،  عالیم افزایش فشار داخل جمجمه و نحوه برخورد با آن،:2سال

)شامل دوشن(میوپاتی های  دیستروفی های عضالنیمهم نوروماسکولر مشتمل براختالالت  سردرد،برخورد باانواع  ،پیشرونده

( و شکل میکروسفالی و ماکروسفالی اختالالت سایز جمجمه ) برخورد با،نوروپاتی های ارثیو ، SMA،مادرزادی

 .child abuseعالئم ، شناختی( نقایص، اوتیسم، ADHD)کودکان اختالالت رفتاری مهم ،جمجمه

، صرعی مختلفسندرم های صرعی کودکان، شناخت کلی از داروهای ضد تشنج و کاربرد آن ها در سندرم های  شناخت:۳سال

نرمال مغز،  CTو MRIنورومتابولیک، تفسیر )نوروژنتیک( و بیماری های مهم نورودژنراتیوشناخت بیماری های مهم و شایع 

، سندرم های پوستی عصبی، بیماری های ، سودوتومور سربری، تیک، ....شامل دیس تونی، کره، میوکلونوس، اختالالت حرکتی

 .سودوتوور سربری،ینخاع سندرم های، (ADEMو  MS)از جمله اکتسابیبیماری های دمیلیزان، Strokeمیتوکندریال، 

 

 ند.تلقی میشو Better to know ۱، در مورد دستیاران سال2* مباحث ضروی برای دستیاران سال 

 ۱Exccellentبرای دستیاران سال و  محسوب میشوند. )  Better to know  2برای سال  ۳ضروری برای سال مباحث   

to know).محسوب میشوند 

سالهای پایین تر به نحو میتوان در  نیز را مبحثهر  عالوه بر تقسیم بندی مباحث که در باال ارائه شده،بدیهی است **      

با وغور و جستجوی بیشتر نمودآندرو  تر مطالعه کردباالتر با عمق بیش سالهایمّهات موضوع، و در کلی تر و به شکل  اطالع از ا

 فرا گرفت. جزپیات بیشتر

 ۱محسوب میشود و از سال  Excellent to know 2) که برای سال  ۳برای دستیار سال  Better to know*** مباحث 

 انتظار نمیرود( به شرح ذیل است:

، تفسیر تست های ژنتیکی، LTMآشنایی با اصول اولیه و  تفسیر نوار مغز، (CT ،MRI)و نخاع  گاری های مغزتفسیر تصویر ن

  .عضلهو تفسیر نوار عصب 

 

 شرح وظایف کارورزان:

 و نگارش آن به نحو علمی و با چارچوب تشریح شده در مورد دستیاران.دانستن شرح حال بیماران

 کنترل و پیگیری کند.تحت نظر دستیاران درمان را  Planو  اجرای دستورات آزمایشگاهی   -  

 نت روزانه در مورد بیماران داشته باشد. -  



و جستجوی مقاالت منتخب  و را بر عهده دارد از رفرنس نلسون  اسنشیال ، انبیمارانی که مسئولیت آن در مورد مطالعه -

 .مقاالت و منابع بیشتر

نلسون  مطالعه بیماران سرپایی از رفرنس یت بیماران تحت نظر دستیاران تخصصی و اتند وویز و شرکت در درمانگاه ها -   

 .اسنشیال و مقاالت منتخب

 .آمادگی برای ارزیابی پایان بخش -  

 

 

 

 شرح وظایف کارآموزان:

 : رساند به انجامو در خصوص آنان موارد زیر را  را بر عهده گیردچند بیمار ایت شناخت هر کارآموز باید مسئول

 دانستن شرح حال بیماران و نگارش آن به نحو علمی و با چارچوب تشریح شده در مورد دستیاران.

را بر عهده دارد از رفرنس نلسون  اسنشیال و مقاالت منتخب و جستجوی  انبیمارانی که مسئولیت آندر مورد مطالعه  -2

 .مقاالت و منابع بیشتر

ماران تحت نظر فراگیران باالتر و اتند و مطالعه بیماران سرپایی از رفرنس نلسون اسنشیال ی. شرکت در درمانگاه ها و ویزیت ب۳

 و مقاالت منتخب.

 .شپایان بخآمادگی برای ارزیابی  -۴


