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 ،ژپوهشي بیمارستان کورث سمنان      مركز آموزشي ردماني 

 جراحي     بخش      كارورزان   وظايف     شرح
دانشجوي گرامي ضمن خير مقدم به شما و آرزوي موفقيت، جهت افزايش كيفيت دوره كارورزي جراحي توجه شما را به رعايت موارد زير      

 جلب مي نمائيم:

آئين نامه رفتار و پوشش حرفه اي دانشجويان دانشگاه "مطابق  امي, اخلاق پزشكي و مقررات داخلي بيمارستانرعايت شئونات شرعي اسل(1

 در تمام ساعات حضور در بيمارستان الزامي است. "هاي علوم پزشكي

 كارورزان بايد ضمن نصب اتيكت با اونيفورم كامل در بيمارستان حضور يابند.(2

 دفتر حضور وغياب الزامي است.روزانه امضاي  و هدبوبعد از ظهر  30/13صبح الي   30/7كليه  كارورزان از  ساعت كار(3

صبح جهت  8نوشته و در ساعت  prognoses note بخشصبح دربخش حضور پيدا كرده و جهت بيماران  30/7كارورزان از  ساعت (4

و به  نمودهبه بخشهاي خود مراجعه ح كليه كارورزان صب 44/8از ساعت  .مي نمايند شركت در گزارش صبحگاهي به سالن كنفرانس مراجعه

 .مي نمايند شركت در ويزيت روزانه بيمارانهمراه اساتيد گروه 

اقدامات باليني بيماران )درخواست مشاوره، حضور بر بالين بيماران بدحال در هنگام نقل و با هماهنگي مسئول بخش بعد از اتمام ويزيت (4

 .مي شودنوشته كامل خلاصه پرونده  ،و جهت كليه بيماران مرخص شدهنموده پيگيري را ن,و...( انتقال، گرفتن نمونه ,پانسما

 جهت معرفي بيماران در گزارش صبحگاهي، كارورزان موظفند از روز قبل با استاد مربوطه هماهنگي لازم را بعمل آورند. (6

عهده انترن كشيك به بعد ب 30/13و از ساعت  بخشن آن رنتيدر شيفت صبح به عهده اتن شرح حال بيماران پذيرش شده در بخش گرف(7

 شود. نترنهاي كشيك بخش اورژانس گرفته مييمي باشد. شرح حال بيماران اورژانسي توسط ا

 نترنهاي كشيك است.يبعهده ا 30/13و از ساعت  (طبق روتيشيننترن بخش )يعهده ابدر شيفت صبح پيگيري امور بيماران بستري بخش، (8

نترن كشيك بلافاصله بايد در بخش حضوريافته, بيمار مورد نظررا يونه تماس از طرف پرسنل بخشها مبني بر ويزيت بيماران, ادر صورت هرگ(9

 ويزيت نموده و پيگير رفع مشكل بيمار باشد. 

ده و ارجاع بيمار به بستري شدن بيمار از اورژانس به بخش بايستي حتما با نظر پزشك آنكال باشد و ثبت ساعت و تاريخ تماس الزامي بو (10

 بخش از طريق كادر پرستاري انجام گيرد.

 نترني كه شرح حال آن بيمار را گرفته, مي باشد.يمسئول هر بيمار تحت نظر در اورژانس ا (11

انترن درمورد بيماران بدحالي كه نياز به سي تي اسكن, سونوگرافي, انتقال يا مشاوره اورژانسي دارند, در صورت صلاحديد پزشك مربوطه،  (12

 آن پزشك بايستي همراه بيمار حضور داشته باشد.

(, بخيه زدن, انجام پانسمانهائي كه نياز به ABGگذاشتن لوله معده و سوند ادراري بيماران اورژانس, گرفتن نمونه خون شرياني ) (13

ترل علائم حياتي بيماران در بدو شستشوي تخصصي و يا بخيه مجدد دارند, تعبيه كشش پوستي, آتل گيري و گچ گيري ساده, كن ،دبريدمان

 در بيماران بدحال, پانسمان ساده , ساكشن و فيزيوتراپي )در صورت دستور پزشك( بعهده انترن كشيك مي باشد. ورود و

مسئوليت يك يا چند بيمار  بايد در صورت پذيرش همزمان چند بيمار در بخش اورژانس, بخصوص بيمارا ن تصادفي هر يك از كارورزان (14

 بعهده گرفته و اقدامات درماني وي را پيگيري نمايند.را 

تماس با پزشكان متخصص به منظور انجام مشاوره توسط انترنها بايد با اطلاع كامل از پرونده بيمار و ثبت ساعت و تاريخ تماس صورت  (14

 گيرد.

ده و كليه درخواستهاي آزمايشگاه, راديولوژي, جهت بيماراني كه در اورژانس تحت نظر گرفته و يا بستري ميشوند, حتما پرونده تشكيل دا (16

 دد.سونوگرافي و سي تي اسكن بيمار در برگه مخصوص و در پرونده بيمار نوشته شده و  از اوراق دفترچه بيمه بيمار به اين منظور استفاده نگر

وپروايزر كشيك فرم مخصوص اعزام بطور ديگر با هماهنگي با پزشك مربوطه و س بيمارستانهاي تهران يا شهرهاي جهت اعزام بيماران به (17

 كامل نوشته شده و توسط پزشك اورژانس مهر و امضا گردد.
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اگر عمل سرپائي در اورژانس انجام مي شود, حتما نمونه بافتي آن با هماهنگي مسئول بخش جهت آزمايش پاتولوژي به آزمايشگاه آسيب  (18

 شناسي ارسال شود. 

 .نبوده و استفاده از مهر پزشكان ديگر غير قانوني مي باشد كارورزان محترم مجاز به ارائه گواهي استراحت جهت بيماران (19

و بخشهاي پاراكلينيكي بيمارستان و يا ساير بيمارستانها با هماهنگي پزشك  ICUهمراهي كارورزان با بيماران بدحال در انتقال به بخش  (20

 مربوطه الزامي است.

 مي باشد.ارجاع بيماران  دراورژانس به مطبهاي خصوصي و يا مراكز ديگر درماني غيرقانوني  ي ومعرف (21

جهت ورود به اتاق عمل ضمن هماهنگي با مسئول اتاق عمل لباس مخصوص اتاق عمل را  پوشيده و به هيچ وجه با آن لباس از اتاق  (22

 عمل خارج نشويد.

ار ضروري داشتند, بايستي برگه درخواست پاس ساعتي را تكميل و به امضاء استاد كارورزان كشيك در صورتيكه در ساعت كشيك ك (23

 برسد, يكروز مرخصي محسوب مي شود.ساعت  6مربوطه رسانده و به سوپروايزر تحويل نمايند. ضمنا اگرجمع پاس ساعتي به 

قبل از رفتن به مرخصي برگه مخصوص مرخصي را مدت مرخصي كارورزان در طول سه ماه, پنج روز و در هر ماه حداكثر دو روز ميباشد.  (24

 تكميل و به امضاء استاد مربوطه رسانده و ضمن معرفي جانشين به سوپروايزر آموزشي تحويل نمائيد.

 ساعت(  24حداقل استاد مربوطه و اطلاع قبلي )جابجائي در برنامه كشيك ممنوع است مگر با دليل موجه، موافقت  (24

و شرح حال, سير بيماري, دستورات پزشك, خلاصه پرونده و ...( بايد خوانا بوده، ده بيمار ثبت مي شود اعم از )كليه نتهائي كه در پرون (26

توسط انترن مربوطه امضاء و مهرشده و تاريخ و ساعت ذكر گردد. كارورزان مجاز به درج عنوان پزشك )دكتر( در مهر و  ضمن ثبت نام بيمار

 اتيكت خود نمي باشند.

شب در بخش اورژانس  11بيمارستان هيچگاه نبايد خالي از كارورزان پزشكي باشد, و تمام كارورزان كشيك موظفند تا ساعت اورژانس  (27

صبح با هماهنگي با پزشك اورژانس ميتوانند به نوبت جهت استراحت به پاويون مراجعه نمايند.  7از اين ساعت تا ساعت  حضور فعال داشته و

 حضور تمام كارورزان در بخش اورژانس در هر ساعت از شبانه روز الزامي است. بديهي است در صورت نياز

 صبح توسط كشيكهاي روز قبل به انترنهاي كشيك روز بعد تحويل داده شوند. 30/7كليه بيماران  تحت نظر در اورژانس بايد راس ساعت  (28

ي شود و از برخورد با پرسنل بيمارستان جدا خودداري وايزر وقت هماهنگا پرسنل در هر شيفت حتما با سوپردر صورت بروز مشكل ب (29

 گردد.

شب راند آموزشي با اينترنها برگزار مي شود كه  11الي  9در تمام شيفت هاي شب كه مقيم جراحي در اورژانس حضور دارد، از ساعت  (30

 حضور اينترنهاي كشيك در آن الزامي مي باشد.

 هر ماه مي باشد. 27 ماهيانه وتحويل آن به دفترآموزش حداكثر تا نماينده كارورزان موظف به تنظيم برنامه كشيك (31

رعايت مقررات بيمارستان در خصوص تفكيك زباله هاي بيمارستاني )كيسه زباله زرد مخصوص دفع پسماندهاي عفوني و آلوده به  (32

جهت سرسوزن و   Safety Boxترشحات بيمار، سفيد مخصوص پسماندهاي داروئي و شيميائي، مشكي مخصوص پسماندهاي عادي و 

 الزامي است. اجسام تيز و برنده(

 درطول دوره وتحويل به دفترآموزش درپايان دوره الزامي مي باشد. Log bookتكميل  (33

 شيوه ارزشيابي كارورزان جراحي: (34

 نمره  OSCE                                             4*نمره امتحان 

 نمره  10ستاد                          *ارزيابي اينترن دربخش توسط ا

                                                                                          نمره  Log book                                              4*تكميل 
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