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 بالینی بیماریهای پوست آموزش

 کارآموزی بیماریهای پوست 

 کارورزی بیماریهای پوست
 110 کد درس

 الزامی یآموزشچرخش  نوع پوست یماریهایب کارآموزی درس

 یک ماه یآموزشمدت چرخش  کارآموزی مرحله ارائه

 واحد 0 تعداد واحد  پیش نیاز

 هدف های کلی

 
 : باید بتوانددر پایان این چرخش آموزشی کارآموز 

با مراجعان، بیماران، کارکنان و سایر اعضای تیم سالمت به نحو شایسته ارتباط برقرار کند و ویژگی های رفتار  -2

 . را در تعامالت خود به نحو مطلوب نشان دهد حرفه ای مناسب

شرح حال بگیرد، معاینات  فهرست پیوست(از بیمار مبتال به عالئم و شکایات شایع و مهم مرتبط با این بخش ) -1

فیزیکی الزم را انجام دهد، تشخیص های افتراقی مهم را مطرح کند و تشخیص و نحوه مدیریت مشکل بیمار را 

  .پیشنهاد دهد

را شناسایی کند،  فهرست پیوست(مشکالت بیماران مبتال به بیماریهای شایع و مهم مرتبط با این بخش ) -0

پیگیری، ارجاع و توانبخشی  همراه با پیشگیری، درمان، نهای بومی، در مورد اقدامات براساس شواهد علمی و گایدالی

در حد مورد انتظار از پزشک عمومی استدالل و پیشنهاد نماید و در مدیریت مشکل بیمار بر اساس  آموزش بیمار

 . مشارکت کند استانداردهای بخش زیر نظر سطوح باالتر )مطابق ضوابط بخش(

( را با رعایت اصول ایمنی بیمار و تحت نظارت فهرست پیوستای ضروری مرتبط با این بخش )پروسیجره -1

 . مناسب سطوح باالتر ) مطابق ضوابط بخش( انجام دهد

در این چرخش آموزشی کارآموز باید از طریق حضور در راندهای بالینی، درمانگاههای آموزشی و انجام تکالیف  شرح درس

برای تامین دانش نظری کالسهای آموزش نظری مورد نیاز  .اف مشخص شده دست یابدفردی و گروهی به اهد

  .برگزار شود
فعالیت های 

 آموزشی
فعالیتهای یادگیری این بخش باید ترکیب متوازنی از آموزش بر بالین بیمار، مطالعه فردی و بحث گروهی، ارائه 

  .استاد، شرکت در جلسات آموزشی گروه، را شامل شودموارد بیماری، انجام پروسیجرهای عملی تحت نظارت 

زمان بندی و ترکیب این فعالیتها و عرصه های مورد نیاز برای هر فعالیت )اعم از بیمارستان، درمانگاه، مراکز خدمات 

نی ( در راهنمای یادگیری بالیSkill Labسالمت، اتاق عمل، آزمایشگاه، اورژانس، مرکز یادگیری مهارتهای بالینی 

Clinical Study Guide  هماهنگ با استانداردهای اعالم شده از سوی دبیرخانه شورای آموزش پزشکی عمومی

  .توسط هر دانشکده پزشکی تعیین می شود
های  ها، و بخش درصد آموزش بالینی( را در درمانگاه 73تا  33توصیه شود فراگیران دوره پزشکی عمومی عمدتاً ) * توضیحات ضروری

 . جنرال و اورژانس حضور یابند
های مختلف، الزم است راهنمای یادگیری بالینی مطابق سند  **با توجه به شرایط متفاوت آموزش بالینی در دانشکده

ار دانش آموختگان دوره دکترای پزشکی عمومی و با درنظر گرفتن استانداردهای اعالم شده از سوی توانمندی های مورد انتظ

دبیرخانه شورای آموزش پزشکی عمومی وزارت بهداشت درمان وآموزش پزشکی توسط دانشکده پزشکی تدوین و در اختیار 

و داروهای ضروری  های تشخیصی و پارکلینیک اصلی شدر هر راهنمای بالینی عالوه بر مهارتهای فوق، رو .فراگیران قرار گیرد

  .که کارآموز باید شناخت کافی در مورد آنها را کسب نماید بایستی مشخص شود

*** میزان و نحوه ارائه کالس ها نباید به نحوی باشد که حضور دانشجو در کنار بیمار و تمرینهای بالینی وی را تحت الشعاع 

 . قرار دهد و مختل کند

*الزم است روش ها و برنامه آموزش و ارزیابی کارآموز بر اساس اصول علمی مناسب توسط گروه آموزشی تعیین، اعالم و ***

  .و ارزشیابی برنامه بر عهده دانشکده پزشکی است تایید برنامه، نظارت بر اجرا .اجرا شود
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استادان( و یا سایر اعضای ذیصالح تیم سالمت  ***** نظارت می تواند توسط سطوح باالتر ) کارورزان، دستیاران، فلوها،

اعمال شود به نحوی که ضمن اطمینان از مراعات ایمنی و حقوق بیماران، امکان تحقق اهداف یادگیری کارآموزان نیز فراهم 

  .تعیین نحوه و مسوول نظارت مناسب برای هر پروسیجر یا مداخله بر عهده دانشکده پزشکی است .گردد
 

  



249 

 

 111 کد درس

 انتخابی  :نوع چرخش پوستبیماریهای کارورزی  درسنام 

 دو هفته تا یک ماه  یآموزشمدت چرخش  کارورزی  مرحله ارائه

 ( یک واحد به ازای هر هفته کارورزیواحد )  1تا  1  تعداد واحد  پیش نیاز

هدف های 

 کلی

 

 : در پایان این دوره آموزشی کارورز باید بتواند

  .و سایر اعضای تیم سالمت به نحو شایسته همکاری کند با کارکنان -2

خصوصا در شرایط مختلف بالینی،  .ویژگی های رفتار حرفه ای مناسب را در تعامالت خود به نحو مطلوب نشان دهد -1

 . نشان دهد که مسوولیت پذیری، ورزیدگی و اعتماد به نفس الزم برای انجام وظایف حرفه ای را به دست آورده است

شرح حال بگیرد، معاینات فیزیکی )فهرست پیوست(  از بیمار مبتال به عالئم و شکایات شایع و مهم در این بخش -0

کند، اقدامات ضروری برای تشخیص و مدیریت مشکل بیمار را  الزم را انجام دهد، تشخیص های افتراقی مهم را فهرست

نداردهای بخش بالینی محل آموزش، زیر نظر استاد مربوطه انجام در حد مورد انتظار از پزشکان عمومی و متناسب با استا

  .دهد

را تشخیص دهد، براساس شواهد )فهرست پیوست(  مشکالت بیماران مبتال به بیماریهای شایع و مهم در این بخش -1

انتظار از پزشک علمی و گایدالینهای بومی در مورد اقدامات پیشگیری، مشتمل بر درمان و توانبخشی بیمار در حد مورد 

عمومی استدالل و پیشنهاد نماید و مراحل مدیریت و درمان مشکل بیمار را بر اساس استانداردهای بخش با نظارت 

  .سطوح باالتر )مطابق ضوابط بخش( انجام دهد

را با رعایت اصول ایمنی بیمار، به طور مستقل با  )فهرست پیوست(پروسیجرهای ضروری مرتبط با این بخش  -5

  انجام دهد ظارت مناسب )مطابق ضوابط بخش(ن

طریق مشارکت در ارائه خدمات سالمت در عرصه های مرتبط )بیمارستان، درمانگاه،  در این چرخش آموزشی کارورزان از شرح درس

مستقل (، حضور در جلسات آموزشی تعیین شده، و مطالعه فردی توانمندی الزم برای انجام . . . مراکز خدمات سالمت، 

خدمات مرتبط با این بخش را در حیطه طب عمومی متناسب با سند توانمندیهای مورد انتظار از پزشکان عمومی کسب 

  .می کنند
فعالیت های 

 آموزشی
زمان بندی و ترکیب این فعالیتها و عرصه های مورد نیاز برای هر فعالیت )اعم از بیمارستان، درمانگاه، مراکز خدمات 

 Clinical( در راهنمای یادگیری بالینی Skill Labسالمت، آزمایشگاه، اورژانس، مرکز یادگیری مهارتهای بالینی 

Study Guide ز سوی دبیرخانه شورای آموزش پزشکی عمومی توسط هر هماهنگ با استانداردهای اعالم شده ا

 . دانشکده پزشکی تعیین می شود
توضیحات 

 ضروری
* با توجه به شرایط متفاوت آموزش بالینی در بخش ها و دانشکده های مختلف الزم است برنامه و راهنمای یادگیری بالینی مطابق 

دکترای پزشکی عمومی توسط دانشکده پزشکی تدوین و در اختیار فراگیران سند توانمندی های مورد انتظار دانش آموختگان دوره 

 . قرار گیرد

 .** میزان و نحوه ارائه کالس ها نباید به نحوی باشد که حضور کارورز در کنار بیمار را تحت الشعاع قرار دهد و مختل کند

باید متناسب با اهداف آموزشی بخش باشد و سبب همچنین نوع و میزان وظایف خدماتی محوله به کارورز در هر چرخش بالینی 

  .اختالل در یادگیری مهارتهای ضروری مورد انتظار نگردد

  .الزم است حداقل یک سوم از زمان آموزش کارورزان به آموزش درمانگاهی اختصاص یابد ***

نحوی که ضمن اطمینان از مراعات ایمنی و **** نظارت می تواند توسط سطوح باالتر ) دستیاران، فلوها، استادان( اعمال شود به 

حقوق بیماران، امکان تحقق اهداف یادگیری کارورزان و کسب مهارت در انجام مستقل پرووسیجرهای ضروری مندرج در سند 

بر  تعیین نحوه و مسوول نظارت مناسب برای هر پروسیجر یا مداخله .توانمندیهای مورد انتظار از پزشکان عمومی نیز فراهم گردد

  .عهده دانشکده پزشکی است
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 دوره دکترای پزشکی عمومی پوستو کارورزی بالینی  کارآموزیپیوست دروس 

 عالئم و شکایات شایع در این بخش

نکروتیک، ضایعات پوستی )ماکول، اکیموز، پتشی، پورپورا، ماکولوپاپوالر، پاپول، وزیکول، پوستول، بول/ طاول، ندول/ اریتم ندوالر، اولسر  -2

 گانگرن، اکسفولیاسیون/ پوسته ریزی، واسکولیت/ کروت، کهیر، اسکار، جوش(

 خارش پوستی -1

 ریزش مو -0

* در طی این چرخش الزم است آزمایشها و روشهای تشخیصی رایج دارای کاربرد در حیطه فعالیت بالینی پزشک عمومی، و نحوه درخواست و 

 . آموزش داده شود پوستالت و بیماریهای شایع تفسیر نتایج این آزمایشها و روشها در اختال

 سندرمها و بیماریهای مهم در این بخش

  آکنه و روزاسه -2

 )سکه ای، فوتودرماتیت، درماتیت کهنه شیرخوار ،تماسی ،سبوره ایک ،درماتیت ها )شامل اتوپیک -1

 ورسیکالر( بیماری های قارچی سطحی پوست)شامل درماتوفیتوز، کاندیدیازیس و پیتریازیس -0

 سلولیت،فولیکولیت، کورك،کفگیرك و اریتراسما( ،بیماریهای باکتریال پوست ) شامل زرد زخم -1

 بیماریهای ویروسی پوست )شامل تب خال، زونا، آبله مرغان، زگیل، مولوسکوم کونتاژیوزوم( -5

 آندروژنتیک، سیکاتریسیل( ،ریزش موی منطقه ای :بیماریهای شایع مو )ریزش مو  -3

 شایع ناخن بیماریهای -7

 )بیماریهای ناشی از گزش( سالک( –شپش  -بیماریهای انگلی پوست )شامل گال -8

 جذام( –بیماریهای مایکوباکتریال پوستی )سل پوستی  -4

  سیفلیس، ایدز: بیماریهای مقاربتی  -23

 بیماریهای ایمونوبولوز پوستی ) پمفیگوس، بولوز پمفیگوئید، درماتیت هرپتیفرم( -22

 لیکن پالن و پیتریازیس روزه آ( واموی پوستی ) شامل پسوریازیس،بیماریهای اریتماتواسک -21

  -اریترودرمی وسندرم استیونس جانسون -آنژیوادم –اورژانس های پوستی )کهیر  -20

 ( Vitiligo بیماری برص/ پیسی بیماریهای رنگدانه ای پوست ) -21

 بیمار مبتال به خارش ژنرالیزه -05

 بیماریهای شایع بومی منطقه -06

آناتومی، هیستولوژی و فیزیولوژی بخش مربوطه با تاکید بر کاربرد بالینی در حیطه  مبحث اصلی چرخش الزم است مروری بر*در آغاز هر 

 . وظایف پزشک عمومی انجام گیرد

و نحوه نوشتن نسخه در موارد شایع این حیطه دارای کاربرد در فعالیت بالینی  پوست*در پایان چرخش الزم است فهرست داروهای رایج *

 . پزشک عمومی آموزش داده شود

 تمرین کنند.عمال بگیرند و یاد*** در طی این دوره الزم است دانشجویان نحوه مراعات ایمنی بیماران را 

 پروسیجرهای این بخش

 تخلیه هماتوم زیر ناخن )انتخابی کارورزی(

 

پروسیجرهای ضروری در  پزشکی عمومی می تواند فهرست عالئم و نشانه های شایع، سندرم ها و بیماری های مهم و آموزش*دبیرخانه شورای 

 . دانشکده های پزشکی تغییر دهد مقاطع زمانی الزم حسب ضرورت و اولویتها با نظر و هماهنگی بورد پزشکی عمومی و این بخش را در
 

  


