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 .  مار باید موارد زیر را انجام دهدبی خصوصهر کارورز باید مسئول چند بیمار باشد و در  .1

 ها را بر آن مبنا نوشته باشد. ی تشخیص و تشخیص افتراق  ، problem listشرح حال بیمار را نوشته  در انتها  -

  Plan  -   د. با نظارت رزیدنت بنویسمان را تشخیص  و در 

 درمان را کنترل و پیگیری کند. Plan اجرای دستورات آزمایشگاهی و    -  

progress note   -   د. روزانه را طبق الگوی پیوست بنویس 

 د. بنویس با نظارت دستیار بیمار خالصه پرونده بیمار را در موقع ترخیص   -  

 ش پیگیری بیماری را باید به اطالع همراهان برساند. زار و گدر موقع ترخیص آموزش به بیمار   - 

، مقاالت منتخب و ارائه در بالین بیمار و  )نلسون  اسنشیال  ها  بر عهده دارد از رفرنس را  ها. مطالعه بیمارانی که مسئولیت آن 2
 کالس درس( 

وزش کارورزان و ارائه آن در جلسات  بیماری های شایع گوارش تعیین شده از طرف اتند مسئول آم . مطالعه تظاهرات و 3
 آموزشی  

 ن سرپایی از رفرنس)نلسون اسنشیال و مقاالت منتخب ( ارا شرکت در درمانگاه های گوارش و مطالعه بیم. 4

 آمادگی برای ارزیابی پایان بخش از نظر صالحیت حرفه ای   .کسب 5

 کارورز باید بتواند: 

1- NG Tube   بگذارد.    

     .کند زپاراسنت   مایع آسیت را   -2 

 خون گیری وریدی و شریانی را انجام دهد.  -3

  .وضعیت تغذیه کودک را از روی کارت رشد تفسیر کند -4

 تفسیر تستهای کبدی را انجام دهد.   -5

 زیر را طبق الگوی پیوست باید بداند.   manifestationتظاهرات یا 

    (A)   زردی  -1

      (A)تهوع و استفراغ  - 2

     A))سهال  ا -3

    (A)یبوست  -4 

    A))  شکم بزرگی و  اتساع – 5  
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     (A)کم اشتهایی  -6  

    (A)خونریزی گوارشی  -7  

   (  (A(مزمن–دل درد )حاد  -8 

 9- (A) colic    

 10- (A)  Diaper rash    

   (A)کاهش وزن و اختالل رشد  -11 

 (B)افزایش وزن و چاقی -12

 

 ق الگوی پیوست باید بداند: بیماری های زیر را طب

 نومالی های شایع گوارشیآ ( 1

 B))شکاف کام و لب شکری  .1

 (C) آترزی مری .2

 B))   هرنی دیافراگماتیک .3

 (A) (وز هیپرتروفیک پیلورتناس) انسداد خروجی معده .4

 (A)  مالروتاسیون .5

 (C)   رونگپهیرش .6

     (A)پتیک  پ  ( بیماری2

     (A)انگل های شایع گوارشی (3 

4 )I.B.D      (C) 

 5 )G.E.R     (A)   

     (A)جسم خارجی دستگاه گوارش  (6

      (A)  هخوردن مواد سوزانند (7 

 (B)   حساسیت و عدم تحمل مواد غذایی (8
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 9 )CF     (C) 

 (C)   سندرم سوء جذب (10 

 (A)  ضایعات پری آنال  (11 

 (C)  سیروز کبد  (12 

  (B)  نارسایی کبد  (13   

 { (C)   و مزمن  (A)   حاد }  ت هاهپاتی  (14

 مدرسه و نوجوانان موراد زیر را بداند و بتواند: ،سال 5تا2یرخواران و کودکان سنین  تغذیه: در مورد تغذیه ش

  (A)ارزیابی وضعیت تغذیه در سنین فوق  1
 (A)تغذیه شیرخواران و کودکان سالم در سنین فوق  2
  (A)تغذیه در بیماری ها  3
  (C)انواع شیرخشک  4
5 F.T.T  (B)   

 الگوی یادگیری هر عنوان یا تظاهر :

 عنوان  -1

 تظاهرات  -2

 تعریف  -3

4- Basic science جنین شناسی(  -ایمونولوژی -بیوشیمی -لوژیپاتو  –بافت شناسی  -فیزیولوژی -)آناتومی 

 مکانیزم یا پاتوفیزیولوژی -5

 اتیولوژی  -6

 ( تمل ترین به نادرتریناز شایعترین ومح ) تشخیص افتراقی عارضه  -7     

     8-Diagnostic approach to presentation  

 ( (Practical laboratory and imagingپاراکلینیک  -3-8معاینه فیزیکی    -2-8گرفتن شرح حال بیمار      -8-1   

 یا درخت تصمیم گیری  یالگوریتم تشخیص   -9

10-  Therapeutic Approach   

 موزش به والدین نحوه پیگیری و آ   -11
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 رفرنس   -12 

 معرفی رفرنس برای مطالعه بیشتر    -13 

 سطح بندی مطالب  

دانسته ها برای حداقل  
 طبابت 

A  و  د  ر داحیاتی د اهمیت  ار دانستن این مو
برای انجام صحیح طبابت در زمره  

 ضرورت است 

Must Know 

دانسته ها برای طبابت  
 خوب

B   بسیار مفید است و  دار مو دانستن این  
مورد استفاده قرار   کرردر مدت طبابت م

 می گیرد 

Better to Know 

دانسته ها برای طبابت  
 ایده آل  

C   قابل تحسین است و   دار مو دانستن این
فرایند بیماری یا درمان   ربرای درک بیشت 

یا در مورد نادر در بیماری کمک کننده  
 است 

Nice to Know 

 D  دانستن این موارد ضرورتی ندارد No Need to Know 

 )حداقل تعداد مواردی از بیماری که انترندر دوره آموزشی بالینی باید ببیند مشخص خواهد شد( 

 (RESS NOTEGPROروزانه ) گزارش  روش نوشتن

جرا است زیرا تنها بدینوسیله است که می توان  ( درپرونده بیمار الزم االProgress noteروزانه )  گزارشثبت 
 قات روز های بعد قرار گرفت. بخوبی درجریان اتفا

  SOAP، O(objective)،  S(Subjective)، P(plan)، A(assessment)توصیه می شود  درنوت روزانه از روش  
 استفاده شود. 

 نمونه زیر به عنوان الگو ارائه می شود:

زی متوقف نریو گرسنه است و فقط سوند معدی بینی او را اذیت می کند. خ  بیمار امروز احساس بهتری نموده،
هماتوکریت   آخرین مدفوع قهوه ای رنگ است.  از سوند معدی خونی وجود ندارد. شده در مایع آسپیرهشده و 

  ,RP:16,T:37.2 C , BP :124/80  عالیم حیاتی ثابت و طبیعی هستند:  .درصد و ثابت مانده است 24بیمار 
P:84ریت حاد بیمار بهبود یافته است. برنامه آنست امتحان فیزیکی بیمار تغییری را نشان نمی دهد.عالئم گاست

 شروع شود. یین ی پروت  غذایی ت وریدی را قطع و رژیمیعاما که سوند معدی برداشته شده،

 *** توجه *** 

بخش باید شناخت کاملی از بیمار خود چه از نظر علت مراجعه، شرح حال، معاینه فیزیکی،آزمایشات    اینترن
ل انجام آزمایش، اقدامات درمانی انجام شده و دلیل آن ، مشاوره در صورت نیاز با  انجام شده و نتایج آن و دلی

ذکر دالیل آن ، پیگیری بیمار و نحوه آموزش و تعامل با مادر را داشته باشد بطریقی که بصورت ذهنی بتواند  
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هر بیمار را دستیار   بیمار را معرفی نماید و در فرمتی که درپیوست است اطالعات بیمار را ثبت و ضبط نمایید.
باید از رفرنس خودش که نلسون است مطالعه نماید بطریقی که بتواند در مورد بیمار بحث علمی نموده و  

مطالبی که مطالعه کرده است را منطبق بر بیمار کابرد آن را بداند و با سایر  همکاران خود مطالب را بحث و گفت 
 و گوی علمی نماید. 

چند مقاله یا گایدالین )به آدرس مرکز تحقیقات گوارش،کبد و تغذیه کودکان بارگزاری برای هر بیماری یک یا  -
 مقاالت مرتبط با بیمار  را مطالعه نمائید.  /http://pgnrc.sbmu.ac.irمراجعه به آدرس  ضرورت دارد باشده 

یق پایگاه  های اطالعاتی یک یا چند مقاله جدید در مورد بیمارتان  با جست و جو کردن در مورد بیماری از طر -
که تحت نظر شما مراقبت می شود پیدا نموده به دانش روزتان از این طریق بیافزاید و با مطالعه روزانه و  

مهارتهای شما در مراقبت از بیماران بهتر شده و برای سه هدفی که به شرح زیر     Case by Caseمستمر 
 است موفق تر خواهید شد.   مدنظر

 موفقت در آزمون هایی که در پیش رو دارید )جبهه آزمون ها(    -1

 موفقیت در ارائه خدمت به بیماران )جبهه خدمات سالمت کودکان (  -2

 موفقیت در زندگی بهتر با کیفیت و رضایتمندی بهتر )جبهه زندگی (  -3

 موفق باشید 

  

 

http://pgnrc.sbmu.ac.ir/

