
 کودکان  جراحی بخشدستیاران چرخشی و کارآموزان  وظایف و انتظارات کارورزان

 

نرربوم چ ررل بی ررار با ررل و در  یررل م کررارورز با صررو هررر  هررل خ یررر را ان ررا  د مرروارد ز یررل  هررلایو یبو رری   بی ررار با بررا 

. 

 نوشته باشد. تشخیص و تشخیص افتراقها را بر آن مبنا  problem listشرح حال بیمار را نوشته  در انتها  -1

2- Plan .تشخیص  و درمان را با نظارت رزیدنت بنویسید 

 درمان را کنترل و پیگیری کند. Planاجرای دستورات آزمایشگاهی و  -3

4-progress note  .روزانه را طبق الگوی پیوست بنویسید 

 خالصه پرونده بیمار را در موقع ترخیص بنویسید. -5

 یص و گردش پیگیری بیماری را باید به اطالع همراهان برساند.ترخآموزش به بیمار در موقع -6

 

 کارورز بایل بتوانل:

1- NG Tube    گذذذدارد نذذذد      -2ب سذذذنتر ک سذذذیت را پارا هذذذد 3مذذذایع آ شذذذریانی را ان ذذذا  د یذذذدی و  یذذذری ور . 4 خذذذون گ

 گداشتن سوند دبل جی . 5 . گداشتن سوند فولی

 ی پیوست باید بداند.زیر را طبق الگو  manifestationتظاهرات یا 

سذذذذت را   -2  (A)زردی  -1 هذذذذوع و ا سذذذذهال  -=3   (A)ت سذذذذت  -A 4))ا سذذذذاع – 5 (A)یبو گذذذذی و ات  -A   6)) شذذذذ   بزر

شذذذتهایی  شذذذی  -A    7کذذذ  ا حذذذاد  -8   (B)خذذذونریزی گوار   A)  )  9- (A) colic    10- (A)(مذذذزمن–دل درد )

Diaper rash  11-  کاهش وزن و اختالل رشد(A) 12-زایش وزن و چاقی اف(B) 

نذذد  یذذد بدا سذذت با گذذوی پیو بذذق ال یذذر را ط هذذای ز مذذاری  شذذی1بی شذذایع گوار هذذای  مذذالی  شذذ ری  (  انو لذذ   کذذا  و   -B  2))شذذ اک 

مذذذذری  تذذذذرزی  یذذذذ   -3آ نذذذذی دیافراگمات یذذذذ  پی ذذذذور -4هر سذذذذنتوز هیورتروف جذذذذی موده(ا سذذذذداد خرو  -Mal rotation 6 -5)ان

 هیرشورونگ

یذذذ  2 مذذذاری پت هذذذا3    (A)( بی گذذذل  شذذذی (ان شذذذایع گوار خذذذارجی 4 )I.B.D    C   5)G.E.R  A 6 (A)ی  سذذذ   (ج

گذذذوارش  سذذذتگاه  سذذذوزانند7  (A)د مذذذواد  خذذذوردن  ) (A)  8 مذذذواد  ذذذدایی مذذذل  سذذذیت و  ذذذد  تا   CF   (C)(  )9(حسا

جذذد  10 سذذوب  سذذندر   )11)per anal lesion 12 بذذد سذذیروز ک )    (B) 13 بذذد سذذایی ک یذذت 14 (A)          (نار (هوات

 A(ها)حاد و مزمن

 

 

 



 

سرر ی   کرران  یرر   رریرخواران و کود مررورد تغذ یرر : در  نررل و  5تررا2تغذ یررر را بلا مرروراد ز نرران  سرر  و نوجوا سررام دملر

 بتوانل:

فذذذو   - سذذذنین  یذذذه در  تذذذویت ترد یذذذابی و یذذذه – (A)ارز کذذذان و شذذذیرخواران ترد یذذذه در -(A) فذذذو  سذذذنین در سذذذال  کود ترد

  F.T.T – (A)انواع شیرخش   -(A)بیماری ها 

 

 هر ع وان یا تظاهر : الگوی یادگیری

یذذذل ا کذذذه تاو نذذذه  یذذذن زمی لذذذه ای در ا شذذذوارتز ( میا کذذذان  حذذذی کود تذذذا  ) جرا مذذذاال از ک مذذذورد  هذذذر  شذذذان در  فذذذرنو خود ز ر

مذذاری  گذذوریت  بی تذذا  ال مذذورد م  ذذ  .... ک یذذد در  لذذه جد یذذ  میا جذذوی  سذذت و  شذذده ....... ج هذذا داده  تذذرن  بذذا این شذذ ویان  دان

 های شایع جراحی کودکان . 

 

مذذذذار    گذذذذرفتن  -8-1 حذذذذال بی نذذذذه فیزی ذذذذی   -2-8شذذذذرح  یذذذذ   -3-8موای  Practical laboratory andپاراک ین

imaging  

یذذذری   -9 خذذذت ت ذذذمی  گ یذذذا در شذذذخیص  گذذذوریت  ت مذذذوزش  -Therapeutic Approach 11 -10ال یذذذری و آ اذذذوه پیگ ن

 مورفی رفرنو برای م الوه بیشتر -13رفرنو  -12به والدین 

 

 الگوی یادگیری بی اری ها 

نذذذوان  -1 یذذذ  -2  یذذذذدمیولو ی -3تور لذذذو ی-4اپ بذذذالینی -6پذذذذاتوفیزیولو ی-5اتیو ئذذذ   پذذذذاراک ینی ی  -7 ال هذذذای  تذذذذه   -8یاف

 رفرنو  -12پیشگیری  -11 وارض پیش آگهی  -10روی رد درمان  -9روی رد تشخیص

 

 سطح ب لی مطال  

حذذذداقل  بذذذرای  هذذذا  سذذذته  دان

 طبابت

A  یذذذت مذذذوراد اهم یذذذن  سذذذتن ا یذذذاتی ددارو دان ح

مذذذذره بذذذذرای ا بذذذذت در ز صذذذذاید طبا ن ذذذذا  

 ترورت است

Must Know 

بذذذت  بذذذرای طبا هذذذا  سذذذته  دان

 خو 

B  سذذت و در یذذد ا سذذیار م  مذذوراد ب یذذن  سذذتن ا دان

مذذی  قذذرار  سذذت اده  مذذورد ا بذذت م ذذررا  مذذدت طبا

 گیرد

Better to Know 

بذذذت  بذذذرای طبا هذذذا  سذذذته  دان

 ایده آل 

C  سذذذت و سذذذین ا بذذذل تا مذذذوراد قا یذذذن  سذذذتن ا دان

نذذد ب شذذتز فرای مذذان بذذرای درب بی یذذا در مذذاری  ی

نذذذده  مذذذ  کن مذذذاری ک نذذذادر در بی مذذذورد  یذذذا در 

 است

Nice to Know 



 D دانستن این موارد ترورتی ندارد No Need to Know 

 

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

 

 

 (PROGRESS NOTEروش نو ت  نوت نوت روزان  )

نذذو بذذت  نذذذه )ث مذذذار از  ااProgress noteت روزا وذذد بی هذذذای ب نذذده روز کذذذه ( درپرو سذذت  سذذذی ه ا هذذا بدینو یذذذرا تن سذذت ز جذذرا ا

 می توان بخوبی درجریان ات اقات روز های بود قرار گرفت.

نذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذه از روش  نذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذوت روزا شذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذود  در مذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذی  صذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذیه  تو

SOAP،O(objective)،S(Subjective)،P(plan)،A(assessment) .است اده شود 

 

 

 زیر ب  ع وان الگو ارائ  می  ود:ن ون  

قذذذ   یذذذزی متو نذذذد.  .نر مذذذی ک یذذذت  نذذذی او را ا  وذذذدی بی سذذذوند م یذذذا  سذذذت و ف سذذذنه ا تذذذری نموده،گر سذذذام به مذذذروز اح مذذذار ا بی

مذذذار شذذذده و  سذذذت.هماتوکریت بی نذذذگ ا هذذذوه ای ر مذذذدفوع ق نذذذدارد.آخرین  جذذذود  خذذذونی و وذذذدی  سذذذوند م سذذذویره از  مذذذایع آ  24در 

یذذذذا یذذذذ  ح سذذذذت .  ال نذذذذده ا بذذذذت ما صذذذذد و ثا سذذذذتند  در وذذذذی ه بذذذذت و طبی . .RP16,T37.2C-BP 124/80.P84تی ثا

کذذه  سذذت  مذذه آن سذذت. برنا تذذه ا بذذود یاف مذذار به حذذاد بی سذذتریت  هذذد. الئ  گا مذذی د شذذان ن یذذری را ن مذذار تری اذذان فیزی ذذی بی امت

 سوند مودی برداشته شده،ما یات وریدی را ق ع و ر ی  پروتین شروع شود.

 

 A سینه گداشتن لوله .1

 A ختنه .2

 Aل فتق اینگواینا .3

 Aبیضه نزول ن رده  .4

 B استنوز پی ور .5

 A فتق نافی .6

 A هایووسوادیام .7

 B هیرشورونگ .8



 B در نوزادان روده انسداد .9

 A آپاندیسیت .10

 B ش می ترومای  .11

 A توراکو پنومو .12

 B ازوفاگوس وپی .13

 A   اینوا ینوسیون .14

 B توده های ش می .15

 C نوروبالستو  .16

 Cوی مز تومور  .17

 C رابدوساکرو  .18

 B آترزی مری .19

 C بو ی مری .20

 Cمیود بسته  .21

 A  خوردن مواد سوزاننده .22

 Aبخیه زدن  .23

 

 

 

 


