
 سوختگی بخش کارورزان

 .شروع میشود  صبح03:7  ساعت کشیک-1

 در رزیدنت و فلوی سوختگی و ها صبح در معالج پزشک به حال بد بیماران وضعیت -2

 .شود داده اطالع شب و عصر

 طوری به دهند تحویل بعد روز کشیک به را حال بد بیماران موظفند کارورزان کلیه-:

 .نماند مسئول پزشک بدون بیمار گاه هیچ که

 اگر دهند)حتی تحویل بعدی کشیک کارورز به را قبل روز کشیک موظفند کارورزان -4

 باشد( داشته تاخیر بعدی کشیک

 تا است موظف قبل روز کارورز باشد داشته تاخیر بعد روز کشیک که صورتی در -5

 بدون بیمارستان گاه هیچ که طوری به نکند، ترك را بیمارستان بعدی کشیک حضور

 .نباشد مسئول کارورز

 کشیک تخصصی دستیار به را بیماران های آزمایش و بالینی وضعیت موارد تمام در -6

 .دهند اطالع

 درمانی اقدامات خصوص در کشیک دستیار اطالع و هماهنگی بدون

 .نفرمایند گیری تصمیم بیماران تشخیصی و

 ضروری حال شرح گوینده نام واضح ذکر با بستری بیماران کامل حال شرح اخذ -0

 .است

 بدون ویزیت درخواست صورت در حاد سوختگی بیماران خاص شرایط به توجه با -8

 انجام اقدامات و بیماران وضعیت از ای خالصه و شوند حاضر بیماران بالین بر وقت فوت

 .کنند مکتوب بیمار پرونده بیماری سیر برگه در را شده



 ضمن اضطراری موارد و در بوده ممنوع کشیک زمان در بیمارستان از خروج گونه هر -9

 .شود انجام کشیک دستیار با اطالع و بیمارستان وقت سوپروایزر با هماهنگی

 منتخب های گراند در شده انتخاب بیمار از کامل ولی مختصر گزارش هارائ و حضور -17

 .است ضروری کالبها ژورنال و کنفرانس جلسات در شرکت و حضور

 در شده پذیرش بیماران از سوختگی نوع به توجه با کافی و کامل حال شرح گرفتن-11

 .است الزامی سوختگی بخش

 ترخیص هنگام در کامل طور به پرونده خالصه تنظیم و بیماران های پرونده تکمیل-12

 .است الزامی بیماران

 و تخصصی های درمانگاه و بیمارستان مختلف بخشهای در موثر و کافی حضور -:1

 مستقیم ارتباط و سرپایی و بستری بیماران درمان در بالینی آموزش منظور به اورژانس

 .بیماران با وموثر

 سیستم در خود از باالتر فرد به بدحال بیماران مورد در گزارش ارائه و اطالع-14

 بخش( ریاست یا بیمار معالج پزشک و سوختگی فلوشیپ آموزشی)رزیدنت،

گزارش صبحگاهی و ارائه گزارش در مورد بیماران بستری در کشیک روز حضور در  -15

 .قبل با هماهنگی و تبادل نظر با رزیدنت مربوطه کشیک می باشد

 .بیمارستان درمانی و آموزشی کادر پرسنل با موثر و کامل همیاری و همکاری -16

 

 کارورزان دوره پایان امتحان

 .بود خواهد شفاهی نمره یک و کتبی آزمون یک شامل کارورزان دوره پایان امتحان

 معرفی کفایت و وی علمی بنیه و بخش در کارورز فعالیت نحوه به توجه با شفاهی نمره



وی در  غیاب و حضور نحوه و بخش در کاری انضباط و صبحگاهی گزارش در بیماران

)گزارش فعالیت .شود تعیین میو فعال بودن در کالسهای آنالین   کشیک و کالسها

ازپزشک، رزیدنت کشیک، سوپروایزر بالینی، همکاران بخش کارورز در پایان هر کشیک 

 دریافت میشود(

در کالسها و  شده گفته مطالب و سابیستون و شوارتز جراحی کتاب امتحان منابع

 .بود خواهد راندها و کالبها ژورنال و های صبحگاهیشگزار
 
 


