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اعضاي کميتۀ بازنگري برنامه رشته جراحي عمومي سال 2931
دکتر محمد علی محققی ،عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشكی تهران
دکتر سید حسن امامی رضوی ،عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشكی تهران
دکتر سید محمدرضا کالنتر معتمدی ،عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشكی شهید بهشتی
دکتر ابوالفضل افشارفرد ،عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشكی شهید بهشتی
دکتر سید رضا موسوی ،عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشكی شهید بهشتی
دکتر محمد اسماعیل اکبری ،عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشكی شهید بهشتی
دکتر جالل الدین خوشنویس ،عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشكی شهید بهشتی
دکتر محمد مظفر ،عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشكی شهید بهشتی
دکترمحمد هادی سید مدقق ،عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشكی مشهد

اعضاي کميته تدوين برنامه رشته جراحي عمومي سال (2916به ترتیب حروف الفبا)
دکتر سید حسن امامی رضوی ،عضو هیأت علمی گروه جراحی و رییس دانشكده پزشكی دانشگاه علوم پزشكی تهران
دکتر فیروز بهبودی ،عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشكی گیالن
دکتر حسین پارسا ،مدیر گروه جراحی دانشگاه علوم پزشكی قزوین
عبدالحسین داود آبادی ،مدیرگروه جراحی دانشگاه علوم پزشكی کاشان
دکتر امیر درخشان فر ،مدیر گروه جراحی دانشگاه علوم پزشكی همدان
دکتر محمدصادق زمانی ،مدیر گروه جراحی دانگشاه علوم پزشكی مازندران
دکتر جواد غروبی ،عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشكی شهید بهشتی
دکتر فروتن ،عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشكی شیراز
دکتر عزیزاهلل عباسی ،عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشكی شهید بهشتی
دکتر علی غفوری ،عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشكی تهران
دکتر بهار محجوبی ،عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشكی ایران
دکتر محمدعلی محمدزاده ،عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشكی گیالن
دکتر محمد حسین مقیمی ،مدیر گروه جراحی دانشگاه علوم پزشكی زنجان
دکتر شعبان مهرورز ،معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشكی بقیه ا...
دکتر حسین مینایی ،عضو هیات علمی گروه جراحی دانشگاه علوم پزشكی اهواز
دکتر سامان نیک اقبالیان ،عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشكی شیراز
دکتر رضا هاشمی ،مدیر گروه جراحی دانشگاه علوم پزشكی بابل
اسامي ساير همكاران که در تدوين مشارکت داشتند:
دکتر علی امینیان ،عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشكی تهران
دکتر شهرام بلندپرواز .عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشكی شیراز
دکتر حسامی ،مدیر گروه جراحی دانشگاه علوم پزشكی کرمانشاه
دکتر حسینعلی دانش ،مدیرگروه جراحی دانشگاه علوم پزشكی زابل
دکتر خزایی ،مدیرگروه جراحی دانشگاه علوم پزشكی زاهدان
دکتر ژامک خورگامی ،عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشكی تهران
دکتر رحمانی ،مدیر گروه جراحی دانشگاه علوم پزشكی مازندران

برنامه آموزشی رشته تخصصی جراحی عمومی

دبیر خانه شورای آموزش پزشکی وتخصصی
دکتر سیاوش صحت ،دبیر جامعه جراحان ایران
دکتر روح اهلل یگانه ،عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشكی شهید بهشتی
دکترسید منصور رضوی استاد دانشگاه علوم پزشكی تهران ومسئول واحد تدوین وبرنامه ریزی دبیرخانه شورای آموزش
پزشكی وتخصصی
دکترالهه ملكان راد دانشیار دانشگاه علوم پزشكی تهران
ریحانه بنازادگان کارشناس واحدتدوین وبرنامه ریزی دبیرخانه شورای آموزش پزشكی وتخصصی

اسامي همكاران کميسيون دائمي معين شوراي آموزش پزشكي و تخصصي :
دکتر بهرام عین الهی معاون آموزشی ودبیر شورای آموزش پزشكی و تخصصی (رئیس شورا)،دکتر عبدالرضا پازوکی دبیر شورای
گسترش دانشگاههای علوم پزشكی کشور ،دکتر علی حائری (دبیر شورای آموزش پزشكی عمومی )،رؤسای دانشكده پزشكی
دانشگاههای علوم پزشكی به ترتیب خانم ها دکتر فاطمه السادات نیـری(تهران ) ،دکتر علیرضا رمضانی (شهیدبهشتی) ،دکتر
غالمرضا شاه حسینی(ایران) ،دکتر محمود نجابت (شیراز)،دکتر امیر هوشنگ مهر پرور (یزد) ،دکتــر قاسم جان بابائی(مازندران
) ،دکتر بهرام نیكخو(کردستان) ،دکتر زهرا فردی آذر(تبریز)  ،دکتر آبتین حیدرزاده(گیالن) ،دکتر علی مومنی(شهرکرد)دکتر
احمد رضا مهتدی(اهواز )،دکتر سید علی علمداران (مشهد )،دکتر حسین عمادممتاز(همدان )،دکتر بهمن صادقی(اراک) ،دکتر
معصومه بیاتی (بابل )،دکتر زهرا ذاکری (زاهدان) و نمایندگان منتخب وزیر :دکتر حمید رضا جماعتی (شهیدبهشتی)، ،دکتر
محمد رضا رزاقی (شهیدبهشتی) ،دکتر سید مسعود خاتمی (بقیه اله) ،دکتر جعفر اصالنی (بقیه اله) ،دکتر بهزاد عین الهی (بقیه
اله) ،دکتر نادر ممتازمنش (شهیدبهشتی) ،دکتر فروتن معاون اجرائی دبیرخانه و کارشناس کمیسیون دائمی معین دبیرخانه
شورای آموزش پزشكی و تخصصی  ،خانم دکتر نیره اسالمی
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 -2مقدمه
با توجه به تصویب افزایش طول دورۀ رشته تخصصی جراحی عمومی در پنجاه وچهارمین جلسۀ کمیسیون دائمی معین دبیر
خانۀ شورای آموزش پزشكی وتخصصی ،پیش نویس کوریكولوم دستیاری رشته جراحی عمومی توسط کمیتۀ بازنگری این
رشته در تاریخ  27/3/72با استفاده از کوریكولوم های برنامه دستیاری جراحی عمومی مصوب شصت و هشتمین نشست
(خرداد  )72و کوریكولوم رشته فلوشیپ ترومای جراحی عمومی تنظیم گردید.
انسانها در طول زندگی خود در معرض بیماریها و حوادثی نظیر تصادفات جاده ای -حریق و سوختگی -سـرطانها -جراحـات
ناشی ازمنازعات و جنگها -سقوط -زلزله و آوار و ناهنجاریهای جسمی مادرزادی قرار می گیرند و اعضای آسیب دیـده بـدن
آنها ،به ویژه اعضای حیاتیشان نیازمند مداخالت جراحی مي باشند .دامنه ابتكـارات و نوآوریهـا در ایـن زمینـه بـه قـدری
گس ترده است که برنامه تحصیلی عالقمندان به این رشته پیوسته در حال تغییرات کوچـک و بـزرا اسـت و برنامـه ریـزان
بایستی به این تغییرات توجه ویژه معطوف نمایند .برنامه فعلی جراحی عمومی  5سال اسـت ،مـورد بـازنگری اساسـی قـرار
نگرفته و الزم است با توجه به تغییرات شگرف فن آوری ،تغییر ماهوی اطالعات ،امكانات ،روشها و حتی بیماریهـا نياز مملكت
ما بخصوص در بيمارستانهاي نقاط محروم کشور  ،مورد تعمق و بازبینی قرارگیرد.
برنامه حاضر ،در جلسات کاری متعدد ،توسط کمیته تدوین برنامه رشته جراحی عمومی تهیه شده و طی جلساتی نیـز مـورد
تایید کمیسیون تدوین و برنامه ریزی شورای آموزش پزشكی و تخصصی قرار گرفته است .امید است ،این برنامـه در ارتقـای

1

علم جراحی در میهن عزیز و بهبود کیفیت آموزشی دستیاران در جهت رفع مشكالت جراحي مفید و موثر باشد.

تغييرات عمده اي که در اين برنامه ايجاد شده-1گنجاندن مباحث مورد نیاز جامعه بويژه در مناطق محروم در برنامه
-7برگزا ری دوره های توانمند سازی در زمینه های
 پژوهشیارتباطی
اخالق
مدیریتی

-9عنوان رشته به فارسي :

جراحی عمومی
 -4عنوان رشته به انگليسي:

General surgery
 -5تعريف رشته:
رشته جراحی عمومی شاخه ای از علوم پزشكی است که به درمان بیماریهای قسمت های مختلف بدن انسان با تكیه بر استفاده
از روشهای درمانی جراحی می پردازد .تاکید این رشته  ،کار بر روی تروماها ،بیماریهای مادرزادی و اکتسابی قفسه سینه دستگاه
گوارش  ،شكم  ،گردن ،غدد درون ریز  ،عروق اندام ها  ،دستگاه ادراري و تناسلي مذکر و مونث و نسوج نرم و سخت و پستان و
بازسازي قسمتهاي مختلف بدن می باشد .
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-6طول دوره آموزش:
طول دوره جراحی عمومی«پنج سال» است.
-7تاريخچه وسيرتكاملي رشته:

الف :درجهان
شواهد جراحی در جهان به  2999سال قبل برمیگردد .نگاهی به تاریخ نشانگر انجام جراحی در انسانهای ماقبل تاریخ،
مصر باستان ،هند باستان و سایر تمدنها میباشد .اولین کتاب جراحی به «سوشروتا» پزشک هندی برمیگردد که
مربوط به  7099سال پیش میباشد .سایر مكاتب جراحی در یونان (هیپوکرات) و چین وجود داشته است(7و .)1شواهد
اولین جراحی با بیهوشی مربوط به  1299سال پیش در چین است .در قرون گذشته دانشمندان اسالمی پیشرفتهای
مهمی در جراحی ایجاد و کتب پرمحتوایی در این زمینه نگاشتند .سپس در اروپا به این رشته توجه ویژهای شد و در
قرن  11این رشته از فیزیک جدا و به صورت رشته مجزایی درآمد .با پیدایش روشهای نوین بیهوشی و با شكلگیری
روشهایی برای کنترل خونریزی ،عفونت و درد« ،جراحی نوین» شكل گرفت .ویلیام هالستد ( )1717-1277با نگرشی
جدید ،اولین «مدارس جراحی» را شكل داد(4و .)3از آن پس جوامع مختلف علمی در زمینه جراحی شكل گرفت و
گرایشهای مختلف در این رشته شكل گرفت.

ب :درایران
آغاز طب ایران به زمان جمشید پادشاه ایران زمین باز می گردد .یكی از قدیمی ترین شواهد مربوط به انجام جراحی در
ایران به  4719سال قبل باز می گردد که در آن با تكنیک ترپاناسـیون ،جمجمـه دختـر  13سـالهای را کـه مبـتال بـه
هیدروسفالی بود ،درمان کرده بودند و جسد این دختر در شهر سوخته در اطراف زابل یافت شده است(.)1
در تاریخ معاصر ،از سال  1332انجمن جراحان ایران تأسیس گردید .در بین سالهای  1312تا  ،1302در جریـان تهـاجم
همه جانبه عراق به کشور ایران ودفاع مقدس ایرانیان ،شاغلین در همه حرف پزشكی ،از جمله جراحان سهم عمـده ای
را در تسكین آالم رزمندگان و مردم ایران داشتند .برنامه فعلی رشته جراحی عمومی به دهه  09باز میگردد و بـانگری
اساسی در آن ضروری است.
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Philosophy / Rational:

-1فلسفه (ارزش ها و باورها) :

)(Beliefs & Values
نگاه ما به انسان ،به عنوان مخلوقی مورد احترام است که واجد ابعاد وجودی جسمی -روانی -معنوی و اجتماعی است.
موجودی که اعضای بدنش ،باورهایش ،اختیارش ،استقاللش در انتخاب شیوههـای تشخیصـی و درمـانی بـرای خـود،
منافعش و کرامتش همه و همه مورد احترام است.
ما سالمت را هم از بعد جسمي و هم معنوي محور توسعه فردی و اجتماعی می دانیم و اعتقاد داریم سالمت ،حق همـه
انسانها اعم از زن یا مرد ،پیر یا جوان ،سیاه یا سفید ،فقیر یا غنی ،با هر مذهب و آئین است.
ما در تصمیم گیریهای خود برای نجات جان بیماران ،بدون در نظر گرفتن بضاعت مالی آنان اقدام مـینمـائیم و سـعی
می کنیم تا در بازگرداندن سالمت به آنها کمترین ضرر را وارد آورده ،بیشترین منفعت را برایشان به ارمغان بیـاوریم و
متعهدیم تا از سالمت اعضای بدن او در کلیه اعمال جراحی پاسداری کنیم.
ما اعتقاد داریم با مطالعه مادام العمر ،نوآوری ،کسب مستمر تجربیات  ،به کارگیری مناسب ترین شیوه ها و فـن آوری،
انجام پژوهشهای بالینی و اپیدمیولوژیک ،و با در نظر گرفتن امكانات کشور و اولویتهای ملی ،بهترین خدمت را به مدد
جویان خود ارائه دهیم و در عرضه این خدمات همواره نیاز های جامعه را مد نظر داشته باشیم.
ما خود را از سایر علوم بی نیاز نمی دانیم و پیوسته سعی می کنیم در مسیر بهبود بخشی به کار خود ،پیوسته از آنهـا
بهره بگیریم.
با چنین رویكردی ،فراگیرندگان این رشته در طول دوره تخصصی خود به تدریج از لحاظ علمی -پژوهشی  ،اخالقـی و
عملی آماده ارائه خدمت به جامعه می شوند.

Vision:

-3دورنما(چشم انداز):

ما در  19سال آینده در حیطه آموزش ،به استانداردهای جهانی دست خواهیم یافت .در حیطه پژوهش و تولید علم ،برترین
مقام منطقه خواهیم بود و در ارائه خدمات جراحی در راستای تامین حفظ و ارتقای سالمت جامعه ازبهتـرین کشـورها در
منطقه خواهیم بود.

Mission:

-21رسالت (ماموريت):

رسالت این رشته تربیت نیروی انسانی متخصص در رشته جراحی عمومی مطابق با استانداردهای جهانی و متناسب با
نیازمندیهای کشور است .دانش آموختگان این رشته در ارائه بهترین وکیفی ترین خدمات به مردم نقش فعال خواهند
داشت و در راستای گسترش پژوهشها و مرزهای دانش در این رشته گام بردارند.

برنامه آموزشی رشته تخصصی جراحی عمومی

دبیر خانه شورای آموزش پزشکی وتخصصی

 -22پيامد هاي مورد انتظار:

Expected outcomes:

(اهداف اختصاصي در انتهاي اين برنامه ،در بخش پيوستها ضميمه ميباشند).
در پایان دوره انتظار می رود دانش آموختگان رشته جراحی عمومی
 - 1با بیماران ،همراهان بیماران و همكاران ومسئولین با رعایت اخالق حرفه ای ارتباط مناسب برقرار نمایند.
 - 7با بهره گیری از اطالعات به روز ،فن آوری مناسـب ،در مناسـبترین شـكل از لحـاظ اقتصـادی -علمـی و
اجتماعی جهت تشخیص ،درمان ،مراقبت و پیگیری بیماران اقدام نمایند.
 - 3جهت حل مشكالت و رفع نیازهای جامعه در زمینه جراحی عمـومی پژوهشـهای بـالینی و اپیـدمیولوژیک
مفید انجام دهند.
 - 4جهت آموزش و انتقال تجربیات علمی و کاربردی خود به سطوح مختلف مردم به صورت موثر عمل نمایند.
 - 1جهت آموزش مداوم و تعالی فردی خود (علمی ،تجربی ،اخالقی و معنوی) تالش مستمر نمایند.
 - 0در راستای ارتقای حرفه ای خود و دیگران با تبادل دانش بین خود ،افراد صاحب نظر و مراکز علمـی اقـدام
نمایند.
 - 2برای تشخیص و درمان صحیح بیماران ،در صورت لزوم از متخصصان سایر رشتهها مشورت علمی و کمـک
عملی بگیرد و در صورت عدم توانمندی الزم ،اداره بیمار را به عهده نگیرد.

Roles:

-21نقش هاي دانش آموختگان در جامعه:
نقش های دانش آموختگان رشته جراحی عمومی در جامعه عبارتند از :
 - 1تشخیصی ،درمانی و مراقبتی
 - 7پیشگیری
 - 3مشاورهای
 - 4آموزشی
 - 1پژوهشی
 - 0مدیریتی

برنامه آموزشی رشته تخصصی جراحی عمومی
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Tasks:

 -29وظايف حرفه اي دانش آموختگان:
الف :در نقش تشخیصی -درمانی -مراقبتی:
 گرفتن شرح حال کامل از بیماران
 معاینه دقیق بیماران
 درخواست آزمایشات پاراکلینیكی مورد نیاز
 انجام اقدامات تشخیصی )(diagnostic procedures
 تشخیص بیماری
 تجویز دارو ) (medicationو درمانهای غیر جراحی
 انجام اقدامات جراحی مرتبط با رشته و متناسب با آموخته ها
 پیگیری های بعد از جراحی
 انجام اقدامات مراقبتی
 ثبت دقیق و مستند سازی کلیه مراحل تشخیص و درمان

 استفاده از نظرات و کمک عملی متخصصان با تجربه تر و متخصصان سایر رشـتههـا (بـه ویـژه در اداره
بیماران چندرشتهای)

ب :پیشگیری
 شناخت جمعیت های در خطر بیماری های جراحی و انجام اقدامات پیشگیرانه الزم در سطوح مختلف جامعه
در حیطه بیماریهای جراحی

ج -در نقش مشاوره ای:
 ارائه مشاوره تخصصی به بیماران -همكاران -سازمانها ( مثالً سازمانهای قضایی)

د :در نقش آموزشی:
 ارائه آموزش به بیماران و همراهان آنها ،سایر افراد تیم سالمت ،جامعه ( در صورت نیاز ،از طریـق رسـانه
های جمعی) ،جمعیتها(در صورت نیاز با حضور در جمعیتهای هدف) و به دانشگاهیان (درصـورت نیـاز و
پذیرفته شدن در دانشگاه به عنوان هیأت علمی).

ه :در نقش پژوهشی:
 ارائه طرح پیشنهادی تحقیق ،تجزیه و تحلیل داده ها ،تهیه گزارش تحقیق ،تهیـه مقالـه علمـی و نشـر
نتایج.

و :در نقش مدیریتی:
 مدیریت مراکز و بخشها و اورژانس ها
 مدیریت تیم های درمانی مانندتیم تروما

برنامه آموزشی رشته تخصصی جراحی عمومی
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-24توانمندي هاومهارت هاي پروسيجرال مورد انتظار:
Expected Competencies & Procedural Skills:
الف :توانمندي ها
 مراقبت از بیمار ( )Patient Careبه معنی اقدامات مناسب ،مؤثر و دلسوزانه در زمینه بیماریهای جراحی برای درمانبیماریها و ارتقای سالمت جامعه.
 دانش پزشكی ( )Medical Knowledgeدر سطوح مختلف پایه و بالینی در زمینه بیماریهای جراحی و به کارگیری آن. یادگیری و ارتقا بر اساس عملكرد ( )Practice-Based Learning and Improvementبه معنی بررسی و ارزشیابی طبابتخود ،نقد آن و مقایسه با شواهد علمی موجود در جهت ارتقای عملكرد خود.
 تواناییهای ارتباطی و بین فردی ( )Interpersonal and Communication Skillsکه منجر به تبادل اطالعات مؤثر و کارگروهی با بیماران ،خانواده آنان و سایر پرسنل بهداشتی گردد.
 حرفهای بودن ( )Professionalismکه به صورت تعهد نسبت به وظایف حرفهای ،رعایت اصول اخالقی و حساس بودننسبت به جمعیت تحتنظر خود بدون تبعیض زیرگروه خاصی تظاهر مییابد.
 طبابت مبتنی بر نظام بهداشتی ( )Systems-Based Practiceکه به معنی آگاهی و احساس مسؤولیت در برابر نظامبهداشتی جامعه و استفاده مناسب از منابع سالمت است به طوری که اقدامات تشخیصی -درمانی خود را به نحو بهینه
( )optimalانجام دهد.

ب :مهارت هاي پروسيجرال عمده :
 اعمال جراحی دستگاه گوارش شامل دهان حلق و غدد بزاقي مری ،معده  ،روده باریـک ،روده بـزرا ،رکتوم،آنـوس،کبد ،کیسه صفرا ،مجاری صفراوی و پانكراس
 اعمال جراحی غدد درون ریز خارج جمجمه اعمال جراحی پستان اعمال جراحی سیستم رتیكولوآندوتلیال شامل طحال و سیستم لنفاوی اعمال جراحی جدارشكم و دیافراگم اعمال جراحی پوست و نسج نرم اعمال جراحي عروق سيستميك و احشايي اعمال جراحی سر و گردن اعمال الكتیو و اورژانس جراحی قفسه صدری اعمال الكتیو و اورژانس جراحی اطفال اعمال جراحی تروما و سوختگی اعمال جراحی سرپائی اعمال جراحی الپاروسكوپی جراحی سرطانها جراحی توده های غیر سرطانی آندوسكوپی دستگاه گوارش آندوسكوپی ریه -سونوگرافی علي الخصوص در فوريت ها ،حین عمل و مداخالت کمتهاجمی

 -موارد شايع و رايج و اورژانس اورولوژي ،ارتوپدي ترميمي  ،جراحي زنان و زايمان ،جراحی مغز و اعصاب
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 -25هم پوشاني با رشته هاي ديگر (کدام يك از اقدامات تشخيصي  ،درماني  ،و عملي توسط رشتته هتاي
ديگر نيز انجام مي شوند) :


هم پوشانی با رشته جراحی گوش و گلو و بینی در جراحیهای سر و گردن



هم پوشانی با رشتههای اورتوپدی و ترميمي و اورولوژی



هم پوشانی با رشته جراحی زنان و زایمان



هم پوشانی با رشتههای داخلی در آندوسكوپی دستگاه گوارش و ریه



هم پوشانی با رشته رادیولوژی در سونوگرافی



هم پوشانی با رشته طب اورژانس در اورژانسها

-26معيارهايي که با استفاده از آنها بخش ضروري برنامه ) (core curriculumتدوين شده است:


نیاز جامعه و کشور بخصوص مناطق محروم



شیوع بیماریهای جراحی



نظر صاحب نظران رشته



اهمیت قانونی



کتب و منابع علمی معتبرجراحی دینا



امكانات موجود درکشور و اولویتهای ملی



برنامه های آموزشی بین المللی و معتبر دنیا



ضرورت داشتن توانمندي اداره بيماران با تروماي متعددجراحي

 -27راهبردهاي آموزشي :

Educational Strategies:

در آموزش رشته جراحی عمومی از راهبردهای آموزشی زیربهره گرفته می شود:


فراگیر محوری



تلفیق علوم پایه و بالینی



یادگیری در طول عمر



نظاممندی )(systematic approach



یادگیری مبتنی بر حل مسئله



یادگیری انتخابی توسط فراگیر



جامعه نگری

برنامه آموزشی رشته تخصصی جراحی عمومی
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 -21روش هاي عمده آموزش (روش هاي ياددهي و يادگيري):
Teaching & Learning Methods:
در این برنامه ،برحسب نیاز و موضوع از شیوه های یاد دهی -یادگیری زیر استفاده خواهد شد:


روشهای بالینی نظیر
 oراند
 oگراند راند
 oآموزش درمانگاهی
 oآموزش در اتاق عمل
 oآموزش در اورژانس



روشهای آموزشی گروههای بزرا نظیر:
 oکنفرانسها
 oمعرفی بیمار
 oگزارش صبحگاهی
 oژورنال کالب
 oتوموربورد
 oکنفرانس مرا ومیر
CPC o



روشهای آموزشی درگروههای کوچک نظیر:
 oکارگاهها
 oیادگیری مبتنی بر حل مسئله()PBL
 oکار در گروههای کوچک



روشهای شبیه سازی نظیر:
o
o
o
o
o

استفاده از مانكنهای آموزشی در  skill labو غيره
Role-playing
سیموالتورهای الپاروسكوپیک
Animal models
simulated patients

برنامه آموزشی رشته تخصصی جراحی عمومی
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-23ساختار کلي دوره آموزشي:
سال اول
1

کارگاه ها

یک ماه کامل

7

بخش اورژانس و فراگیری اصول پایه جراحی( fundamental

سه ماه

)surgery
3

بخش اورژانس/بخش جراحی عمومی  /اتاق عمل/درمانگاه

هشت ماه

سال دوم
1

بخش اورژانس/بخش جراحی عمومی /اتاق عمل/درمانگاه

دوازده ماه

سال سوم
1

بخش جراحی اطفالNICU /

دو ماه

7

بخش گردشی اختیاری

یک ماه

3

بخش رادیولوژی

یک ماه

4

بخش اورولوژی

دو ماه

1

بخش جراحی زنان

دو ماه

0

بخش بیهوشی و مراقبتهای ویژه

یک ماه

2

بخش جراحی عروق

سه ماه

سال چهارم
1

بخش جراحی قفسه سینه

دو ماه

7

بخش ارتوپدی

سه ماه

3

بخش جراحی اعصاب

دوماه

4

بخش اورژانس/بخش جراحی عمومی(اورژانس و بخش)پوشش تمام

پنج ماه

قسمتها
سال پنجم
1

دستیار ارشد جراحی عمومی (اورژانس و بخش )

نه ماه

3

ترمیم و سوختگی

دو ماه

4

اندوسكوپی

یک ماه

برنامه آموزشی رشته تخصصی جراحی عمومی
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-11-2محتواي آموزشي :
عناوين دروس نظري عمومي ضروري
موضوع()syllabus

ردیف
-1
-0
-3
-0
-5
-6
-7
-8
-9
- 12
- 11
- 10
- 13
- 10

زمان
(ساعت)
02
02
02
32
32
32
02
02
02
02
32
32
32
02

مهارتهاي مطالعه و يادگيري
روش تحقيق و آمار
اصول آموزش به بيمار
آموزش پايه رايانه
نرم افزارهاي رايانه اي در آموزش و پژوهش
جستجو در اينترنت و شناسايي پايگاههاي اطالعاتي
مقاله نويسي به زبان فارسي
مقاله نويسي به زبان انگليسي
احياي قلبي ريوي )(CPR
اخالق پزشکي و مهارت هاي ارتباطي
مديريت حوادث و سوانح غير مترقبه
جراحي مبتني بر شواهد )(EBM
Fundamental skills
آشنايي با اتاق عمل

سال
دستیاری
1
1
1
1
1
1
0
3
1
1
1
0
1
1

-11-7محتواي آموزشي:
عناوين دروس نظري عمومي انتخابي )(non core
ردیف

موضوع()syllabus

زمان (ساعت)

سال دستیاری

1

آشنايي با ICD- 10

02

1

0

مديريت مراکز آموزشي -درماني

02

1

3

البراتوار جراحي )(surgical skill lab

52

1و 0

0

البراتوار جراحي حيوانات )(surgical animal lab

52

1و0

برنامه آموزشی رشته تخصصی جراحی عمومی
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-11-3محتواي آموزشي:
عناوين دروس نظري اختصاصي ضروري
ردیف
1

موضوع()syllabus
علوم پایه:


7

پاسخ التهابي به آسيب و متابوليسم



آب و الکتروليت



هموستاز و انتقال خون



شوک



عفونتهاي جراحي



ترميم زخم



مباني انکولوژي



مانيتورينگ بيمار جراحي

دستگاه گوارش(:)GI


آناتومي



فيزيولوژي و پاتوفيزيولوژي



نکات مهم در شرح حال و معاينه فيزيکي



آماده سازي قبل از عمل



رويکرد به انواع بيماريهاي GI



مداخالت درماني غير جراحي



استدالل در مورد انتخاب نوع عمل جراحي GI



تستهاي تشخيصي و راديولوژيک اختصاصي GI



وسايل مورد نياز در جراحي



انواع انسيزيونها در جراحي هاي GI



انواع بخيه ها در دستگاه گوارش



الپارسکوپي در GI



انواع استپلر



مراقبت هاي بعد از عمل



عوارض مرتبط با اعمال جراحي  GIو اداره آنها

برنامه آموزشی رشته تخصصی جراحی عمومی
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3

سیستم هپاتوبیلیاری و پانكراس )(HBP


آناتومي کبد ،کيسه صفرا و پانکراس و مجاري صفراوي



فيزيولوژي کبد ،کيسه صفرا و پانکراس



پاتوفيزيولوژي بيماريهاي HBP



شکايتهاي حاصله از بيماريهاي HBP



آمادگي بيماران قبل از جراحي



تستهاي تشخيصي و راديولوژيک مرتبط با بيماريهاي HBP



انواع انسيزيونها در جراحي HBP



روش هاي سوچور کردن کبد و پانکراس



انواع درنها و استنت ها و استفاده آنها



مراقبت هاي بعد ازعمل



وسايل مورد نياز در ا عمال جراحي



عوارض جراحي هاي HBP



برخورد با عوارض پانکراتيت



پاتوفيزيولوژي هيپرتانسيون پورت و انواع درمانهاي طبي و جراحي



پاتوفيزيولوژي آسيت و درمانهاي طبي و جراحي



ضايعات کيستيک کبد و پانکراس



تومورهاي آندوکرين پانکراس



روشهاي الپاروسکوپي در HBP


4

پيوند کبد و پانکراس

سیستم آندوکرین و پستان:


آناتومي دستگاه اندوکرين و پستان



فيزيولوژي دستگاه اندوکرين و پستان



عالئم و نشانه هاي مرتبط



تستهاي تشخيصي و راديولوژيک



برخورد با بيماريهاي آندوکرين و پستان



آمادگي هاي قبل ازعمل



انسيزيونهاي الزم در جر احي هاي آندوکرين



برخورد با توده هاي تيروئيدي



برخورد با توده هاي پستان



بيوپسي غدد لنفاوي نگهبان()SLNB



مراقبت هاي بعد ازعمل و عوارض مرتبط

برنامه آموزشی رشته تخصصی جراحی عمومی

دبیر خانه شورای آموزش پزشکی وتخصصی
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تروما:



مکانيسم هاي مختلف تروما



عالئم و نشانه هاي ناشي از آسيب



اصول برخورد با زخم هاي مختلف



اصول اوليه ترياژ



اصول اوليه جراحي در بيمار ترومايي و احياي بيماران تروماتيک



الواژ تشخيصي صفاقي



روشهاي تشخيصي در تروما و کاربرد هر يک



آماده سازي بيمار ترومايي جهت جراحي



انواع جراحي ها در تروما



اورژانس استاندارد جراحي



مديريت اورژانسهاي جراحي



مديريت تيم احيا



سونوگرافي ()FAST



تروماهاي خاص در قفسه صدري ،شکم و اندام و ...



انواع باليا و اصول مرتبط


0

مراقبت بيماران بدحال تروما در ICU

سیستم رتیكولواندوتلیال و طحال


آناتومي و فيزيولوژي سيستم لنفاوي



بيماريهاي سيستم لنفاوي ( شامل سروما ،لنف ادم ،درگيري متاستاتيک و  ) ....و نحوه اداره آنها



انديکاسيون ها و روش هاي بررسي درگيري غدد لنفاوي در سرطان ها



آناتومي و فيزيولوژي طحال



بيماريهاي خوني مرتبط با طحال (شامل ،ITPاسفروسيتوز ،تاالسمي ،آنمي داسي شکل ،آنمي همولتيک و )...



بيماريهاي بدخيم مرتبط با طحال ( شامل لنفوم ،تومورهاي طحال و )...



کيست هاي طحال ( شامل مادرزادي ،پسودوکيست ،کيست هيداتيد و )....



هيپرتانسيون پورت و عوارض آن.



آبسه طحال.



تروماي طحال



روش هاي تشخيصي و تصويربرداري طحال



درمان غير جراحي تروما طحال (اسپلنورافي ،اسپلنکتومي پارشال و اسپلنکتومي)



آمادگي قبل از عمل و مراقبت پس از عمل جراحي بيمار اسپلنکتومي



عوارض اسپلنکتومي را فرا گيرد.

برنامه آموزشی رشته تخصصی جراحی عمومی

دبیر خانه شورای آموزش پزشکی وتخصصی
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7

2

جراحی سرو گردن )(H&N


آناتومي سر و گردن



فيزيولوژي



روشهاي تشخيصي و راديولوژيک در ضايعات سرو گردن



انواع توده هاي گردني



ريسک فاکتورهاي سرطانهاي سرو گردن



پروتکلهاي ارزيابي کانسر حفره دهان



تومورهاي سرو گردن در اطفال



جايگاه راديوتراپي و کموتراپي در ضايعات نئوپالستيک



صدمات تروماتيک سرو گردن



تروماهاي خاص در سرو گردن



تکنيکهاي ترميمي در سرو گردن



انواع گرافت هاي پوستي در سرو گردن



برخورد و درمان آبسه هاي عمقي گردن



تکنيک هاي پيشرفته ترميمي در جراحي سرو گردن



عوارض جراحي هاي سرو گردن

جدار شكم ،امنتوم و مزانتر:


آناتومي جدار شکم و ناحيه اينگوينال



آناتومي امنتوم و مزانتر



اتيولوژي و پاتولوژي هرني جدار شکم



برخورد با هرني هاي جدار شکم



انواع روشهاي جراحي در ترميم جدار شکم



عوارض جراحي هاي ترميم جدار شکم



بيماريهاي امنتوم و مزانتر شامل تومورها



تروماي جدار شکم و مزانتر



دياستاز رکتوس



هماتوم رکتوس



فيبروز خلف صفاق

پوست و نسج نرم:


آناتومي



فيزيولوژي



ضايعات پوستي خوش خيم مرتبط با جراحي



انواع ضايعات بدخيم پوستي و نحوه برخورد و درمان



انواع گرافت ها و فالپ ها



جراحي هاي وسيع سرطان پوست



برخورد با تودههاي نسج نرم



اقدامات تشخيصي در سارکومهاي نسج نرم



عوارض جراحي هاي پوستي و نسج نرم



برخورد با مالنوم

برنامه آموزشی رشته تخصصی جراحی عمومی

دبیر خانه شورای آموزش پزشکی وتخصصی
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ارتوپدی

 آناتومي ،فيزيولوژي ،پاتوفيزيولوژي سيستم عضالني استخواني

 آمادگي هاي قبل از عمل  ،حين عمل و مراقبت هاي بعد از عمل
 نحوه شرح حال گيري و معاينه باليني سيستم عضالني استخواني
 تروماهاي سيستم عضالني استخواني

 اصول اساسي درمان تروماماي سيستم عضالني استخواني
 اختالالت التهابي و متابوليک در بيماري هاي عضالني استخواني
 تومورهاي خوش خيم و بدخيم عضالني استخواني

 بيماريهاي تخريب کننده  /تحليل برنده استخواني ( استئو آرتريت آرتريت ترومائي -استئوپروز )
 اختالالت تکاملي  /مادرزادي سيستم عضالني استخواني دراطفال
 سندروم کمپارتمان وايسکمي ولکمن
 سندرم آمبولي چربي

 انديکاسيون هاي آمپوتاسيون در شرايط مختلف
 درمان فيزيکي در مراقبت هاي بعد از عمل در بيماري هاي عضالني استخواني
 مطالعات تشخيصي آزمايشگاهي براي بيماري هاي اورتوپدي

 راديوگرافي در ارزيابي و درمان بيماري هاي عضالني استخواني از قبيل  :راديو گرافي ساده ،ام  -ار اي  ،سي -تي
اسکن  ،کت اسکن  ،اسکن راديو نکلئوئيد  ،آرتريوگرافي.
11

زنان

 تغييرات فيزيولوژيک دوران حاملگي
 زايمان طبيعي و عوارض آن
 حاملگي خارج رحمي

 انديکاسيون هاي سزارين

 عوارض سزارين و نحوه اداره آنها
 رتانسيون جفت
 تروماهاي دستگاه تناسلي داخلي وخارجي در طي حاملگي
 پارگي هاي رحم هنگام زايمان و بعد از آن
 پارگي هاي پرينه وهماتوم و ولو
 ديسمنوره واختالالت قاعدگي

 آشنايي با عفونت هاي دستگاه تناسلي

 کيست هاي تخمداني(خوش خيم،بدخيم،فونکسيونل)
 تومورهاي خوش خيم و بدخيم رحم وتخمدان
10

ارولوژی

 آناتومي ،فيزيولوژي ،جنينشناسي سيستم ادراري -تناسلي مرد
 پاتولوژي و پاتوفيزيولوژي بيمارهاي ادراري -تناسلي مرد غير پيچيده
 شرح حال گيري و معاينه باليني در بيماران سيستم ادراري -تناسلي
 تروماههاي سيستم ادراري -تناسلي فوقاني وتحتاني

 ي درمان تروماهاي سيستم ادراري -تناسلي فوقاني وتحتاني
 بيماري هاي التهابي وعفوني و متابوليک سيستم ادراري -تناسلي
 تومورهاي خوش خيم و بدخيم سيستم ادراري -تناسلي
 سنگهاي ادراري و روشهاي تشخيصي و درماني آنها.

برنامه آموزشی رشته تخصصی جراحی عمومی
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 اختالالت تکاملي  /مادرزادي سيستم ادراري -تناسلي
 بي اختياري ادراري

 رفالکس مثانه به حالب

 بزرگي خوش خيم پروستات
 تنگي هاي سيستم ادراري،

 آمادگي هاي قبل از عمل و مراقبت هاي بعد از عمل سيستم ادراري -تناسلي
 مطالعات راديوگرافيک و آزمايشگاهي در بيماريهاي سيستم ادراري -تناسلي
 روشهاي درماني ساده در بيماريهاي ادراري -تناسلي از قبيل :سونداژ مثانه ،ماتوتومي ،سوپراپوبيک سونداژ ،درمان
فيموزيز. ،
 آشنايي با انواع انسزيونها براي جراحي سيستم ادراري -تناسلي
 آشنايي با بيمار يابي کانسر پروستات
13

جراحی مغز و اعصاب



آناتومي  ،فيزيولوژي  ،فيزيوپاتولوژي CNS



شرح حال گيري و معاينه



تشخيص هاي افتراق در ارتباط با محل نوروپاتولوژي ها



نورودياگنوستيک پروسيجرها و انتخاب آنها براي هر بيماري خاص



تروماهاي سر و ستون فقرات گردني



اقدامات قبل و بعد از عمل جراحي بيماران نوروسرجيکال



مداليتي هاي تشخيصي



رويکرد هاي تشخيصي و درماني در:
 تومورهاي اينتراکراينال خونريزي هاي خود به خودي مغز و نخاع صدمات کرانيوسربرال اعصاب مغزي و عمل آنها عفونتهاي اينتراکراينال تومورهاي نخاع پارگي ديسک هاي بين مهره اي ولومبار -صدمات اعصاب محيطي

10

رادبولوژی و سونوگرافی

 روشهاي مختلف تشخيصي در راديولوژي

 انواع مطالعات با ماده حاجب و تفسير آنها
 مباني سيتياسکن

 تفسير سيتياسکن شکم و لگن و قفسه سينه و گردن
 مباني فيزيک سونوگرافي

 انواع ،اجزا و مشخصات دستگاههاي سونوگرافي
 انواع پروب ها در سونوگرافي
 کاربرد سونوگرافي در دستگاه هاي مختلف ازجمله دستگاه گوارش ،پستان و سيستم عروقي
 کاربرد سونوگرافي در حين عمل جراحي

 کاربرد سونوگرافي در اورژانس و در بيمار ترومايي و FAST
 مراحل و نحوه انجام FAST

برنامه آموزشی رشته تخصصی جراحی عمومی
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 کاربرد سونوگرافي در تروماي قفسه سينه

 مشخصات سونوگرافيک مايع آزاد شکم و آبسه ها
 مشخصات سونوگرافيک بيماريهاي شايع دستگاه گوارش

 مشخصات سونوگرافيک بيماريهاي شايع دستگاه تناسلي زنان
 مشخصات سونوگرافيک بيماريهاي شايع دستگاه ادراري
 مشخصات سونوگرافيک بيماريهاي شايع پستان
 روش هاي مداخله اي با کمک سونوگرافي
 کاربرد آندوسونوگرافي در دستگاههاي مختلف
15

بیهوشی و مراقبتهای ویژه

بيهوشي


آناتومي راه هوايي فوقاني



ابزار مختلف اداره راه هوايي



ارزيابي راه هوايي



مانورهاي مختلف باز نگه داشتن راه هوايي



کانوله کردن وريدهاي محيطي



کانوله کردن وريدهاي مرکزي



مانيتورينگ بيمار در اتاق عمل



پايشگر درصد اشباع اکسيژن خون شرياني



پايشگر امواج الکتريکي قلب



عوارض بعد از عمل مربوط به بيهوشي

 روشهاي مختلف اکسيژن درماني
مراقبتهاي ويژه
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اصول اخالقي و ارتباطي در ICU



مانيتورينگ هاي قلبي -ريوي (تهاجمي و غير تهاجمي)



اختالالت الکتروليتي و اسيد و باز



انواع شوک ،پاتوفيزيولوژي و روشهاي درماني



اصول احيا و روشهاي مختلف آن



عفونت ها در  ،ICUسپسيس و روشهاي پيشگيري و درمان



تغذيه روده اي و پرنترال در ICU



نارسايي ارگانهاي قلبي حياتي(قلب ،ريه ،کليه)



نارسايي چند ارگاني



مباني استفاده از ونتيالتور و نحوه بهکارگيري آن



مشکالت گوارشي بيماران ( ICUخونريزي ،ايلئوس ،پانکراتيت ،کله سيستيت)



داروهاي اينوتروپيک در ICU



کنترل درد و استرس در ICU

آندوسكوپی دستگاه گوارش



ابزارها و قطعات مورد استفاده در آندوسکوپي هاي flexible



کاربرد upper endoscopy



انديکاسيون هاي تشخيصي ازوفاگوگاسترودئودنوسکوپ )(EGD



الزامات و اقدامات قبل از اندوسکوپي

برنامه آموزشی رشته تخصصی جراحی عمومی
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انديکاسيون هاي مداخالت درماني با به کارگيري آندوسکوپي



نماي آندوسکوپيک ضايعات خونريزي دهنده دستگاه گوارش



عوارض اندوسکوپي فوقاني



آنوسکوپ -رکتوسيگموئيد  – rigidسيگموئيدسکوپ  flexibleو کولونوسکوپ و ابزارهاي ضميمه



نحوه بکارگيري آندوسکوپي تحتاني و نحوه آماده سازي روده



انديکاسيون هاي آندوسکوپي تحتاني



عوارض ناشي از آندوسکوپي تحتاني



نماي ضايعات کولورکتال در آندوسکوپي



مشخصات و ابزارهاي ضميمه  ERCPو نحوه بکارگيري آن ها



کاربردها و عوارض ERCP



روشهاي هموستاز از طريق آندوسکوپ



روشهاي درمان موضعي خونريزي از واريس مري و معده



کاربردهاي کولونوسکوپي در تشخيص و درمان انسداد کولون



الزامات قبل از کولونوسکوپي براي دکمپرسيون کولون در انسداد کاذب آن را فهرست نموده و بکار ببندد.



کاربردهاي  ERCPدر تشخيص و درمان سنگ هاي مجراي صفراوي



اندوسکوپي الکتيو دستگاه گوارش



کاربردهاي سيگموئيدوسکوپي  flexibleوrigid



کاربردهاي کولونوسکوپي در غربالگري براي کانسر کولون



کاربرد  ERCPدر ضايعات پانکراس

سوختگی

 انواع سوختگي ها (حرارتي الکتريکال شيميايي)
 درجه بندي سوختگي ها

 انديکاسيونهاي بستري و ارجاع بيماران سوختگي به مراکز مختص سوختگي
 اصول اوليه مراقبت از بيماران سوختگي در محل حادثه و در اورژانس
 اصول اوليه مايع درماني در بيماران سوختگي
 احياء بيماران سوختگي در شرايط خاص مثل بيماران مسن  ،اطفال  ،احياء تأخيري احياء در سوختگي الکتريکي ،
احياء در سوختگي همراه با صدمات استنشاقي
 ضدعفوني کننده هاي زخم بيمار سوختگي و بخش سوختگي
 انواع پانسمانهاي زخم هاي سوختگي

 اصول اوليه مراقبتهاي تغذيه اي در بيماران سوختگي
 عوارض عفوني وغير عفوني زخم هاي سوختگي و نحوه اداره آنها
 سوختگي در محلهاي خاص بدن مثل (مفاصل  ،سر و صورت  ،دستها  ،پاها و ) ...

 انديکاسيونهاي اقدامات جراحي عفوني فوري در بيماران سوخته (اسکاروتومي  ،آمپوتاسيون  ،دبريدمان)
 آنتي بيوتيک هاي توپيکال در بيماران سوخته
 صدمات استنشاقي

 عوارض ديررس ناشي از سوختگي ها

 روشهاي پيشرفته ترميم زخم هاي سوختگي
 اصول بازتواني در بيماران سوخته

 روشهاي ترميم پيچيده زخم هاي سوختگي
 روش هاي نوين در اداره بيماران سوخته

برنامه آموزشی رشته تخصصی جراحی عمومی

دبیر خانه شورای آموزش پزشکی وتخصصی
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جراحی کودکان و نوزادان

1
0
3
0
5
6
7
8
9
12
11
10
13
19

ارزيابي جامع يک نوزاد
انواع دسترسي وريدي و شرياني در نوزادان بيشتر از وزن  0کيلوگرم
مراقبت هاي الزم نوزادان بدحال
مراقبت هاي قبل از عمل نوزاد
اصول پايدارکردن  ،تشخيص مناسب قبل از عمل و آمادگي کودک بيمار
اصول مرافبت هاي متداول بعد از عمل
مراقبتهاي بحراني بعد از عمل
رشد و تکامل کودکان
نيازهاي تغذيه اي کودکان
پاسخ به استرس وعفونت در کودکان
مشکالت شايع جراحي کودکان و روشهاي جراحي براي اصالح آنها
مالفورماسيون هاي مادرزادي نوزادان بر حسب نوع ،محل ،نياز به جراحي
آشنايي با مراقبت هاي بعد از عمل کودکان

جراحی الپاروسكوپی



تاثيرات فيزيولوژيک



مزايا و معايب جراحي الپاروسکوپي



انديکاسيونها و کونترانديکاسيونها



عوامل مهم در انتخاب بيماران



آمادگي قبل از عمل



انتخاب نوع بيهوشي



ابزارها ،تلسکوپها و پورت ها



نحوه قرار گرفتن بيمار و جراح و مانيتورها و ابزارها



الپاروسکوپي تشخيصي و نمونه برداري



کله سيستکتومي و جراحي مجاري صفراوي و کبد



آپاندکتومي



جراحي فتق ها



اسپلنکتومي



آدرنالکتومي



اعمال جراحي معده شامل جراحي هاي چاقي مرضي()Bariatric



جراحي هاي کولورکتال



فاندوپليکاسيون و ميوتومي مري



مرحله بندي ( )Stagingکانسرها



اعمال جراحي تسکيني(  ) Palliativeدر کانسرها



جراحي هاي مختلف توراکوسکوپي( شامل تشخيصي ،بيوپسي ،بيماريهاي مدياستن ،سمپاتکتومي و )...
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جراحی قفسه سینه



آناتومي و فيزيولوژي ريه و فقسه سينه



آشنايي با اصول اساسي فيزيو پاتولوژيک ريه و قفسه سينه



تستهاي عملکرد ريوي در ارزيابي بيماران نيازمند جراحي توراکس



بررسيهاي تشخيصي تصويربرداري ريه و قفسه سينه



لوله گذاري تراشه



حمايت هاي تنفسي و ونتيالتور ها



بيماريهاي ريوي انسدادي ،محدودکننده و عروقي



پنوموتوراکس



هموتوراکس و هيدروتوراکس



شيلوتوراکس



آنوماليهاي مادرزادي



شکستگي هاي دنده ،ترقوه ،جناق و ستون فقرات توراسيک



تروماي نافذ و غير نافذ قفسه سينه و احشاي داخلي توراکس



انفيلتراسيونهاي ريوي و تودهها



توده هاي مدياستن



پروسه هاي عفوني قفسه سينه



پروسه هاي نئوپالستيک قفسه سينه (مروي،ريوي ،خارج ريوي)



ارزيابي بيماران کانديد جراحي توراکس



بيهوشي هاي جراحي قفسه صدري



ا نواع مختلف انسزيون مورد استفاده در جراحي توراکس



جراحيهاي رايج قفسه سينه شامل توراکوتومي دراورژانس ،کالمپگذاري بر روي آئورت ،توراکوتومي استاندارد و
استرناتومي خط وسط ،پريکارديو سنتز و پريکارديال ويندو ،بيوپسي ريوي ،رزکسيونهاي ريوي،
مدياستينوسکوپي



توراکوسکوپي



تراکئوستومي



عوارض جراحي هاي توراکس ودرمان آنها



برونکوسکوپي
 oدستگاهها و ابزارهاي مورد استفاده در برونکوسکوپي
 oشرايط و امکانات الزم براي انجام برنکوسکوپي
 oانديکاسيون تشخيصي برونکوسکوپي.
 oکونتراانديکاسيونهاي برونکوسکوپي
 oروش انجام برونکوسکوپي
 oعوارض برونکوسکوپي و نحوه پيشگيري يا مقابله با آنها
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موضوع()syllabus

ردیف
1

جراحی عروق
 آناتومي عروق شرياني و وريدي و لنفاوي

 عاليم ونشانه هاي بيماري هاي عروقي و انجام معاينه فيزيکي
 انديکاسيونها و کنترانديکاسيونهاي استفاده از مداليته هاي تشخيصي و درماني مختلف
 هموديناميک عروق با تأکيد بر ايسکمي حاد شرياني و وريدي
 ايسکمي مزمن شرياني

 پاتوفيزيولوژي پديده آترواسکلروز
 آمادگي هاي قبل از عمل جراحي در بيماران عروقي
 مراقبت هاي بعد از عمل در جراحي عروق
 وسايل مورد نياز در جراحي هاي عروق

 عوارض ناشي از جراحي عروق و نحوه برخورد با آنها
 مداليته هاي درمان طبي در بيماران عروق

 انواع انسزيونهاي جراحي عروق ( مرکزي محيطي )

 انديکاسيونها و کنترانديکاسيونهاي جراحي در بيماريهاي عروقي مختلف
 انواع پروتزها و کاربرد آنها در جراحي عروق
 پاي ديابتي و انتخاب مداليته هاي مختلف تشخيصي و درماني
 تنگي کاروتيد

 فشار خون با منشا شريان کليوي.
 لنفادم

 نارسايي وريدي مزمن و زخم هاي ناشي از آن
 آمپوتاسيونها در بيماري هاي عروقي
7

جراحی قلب


3

آناتومي و فيزيولوژي قلب



بيماريهاي مادرزادي قلب



آترواسکلروز و بيماري ايسکميک قلبي



بيماريهاي دريچه اي قلبي



درمان آنتي کوآگوالنت و پروفيالکسي اندوکارديت



تروماهاي قلب و عروق بزرگ



آنوريسمهاي آئورت توراسيک



آريتميهاي بعد از جراحي

جراحی انكولوژی



اپيدميولوژي سرطان در ايران – منطقه و جهان
پاتوفيزيولوژي سرطان



برنامههاي غربالگري و پيشگيري سرطانها



روشهاي تشخيصي مختلف در سرطانها

برنامه آموزشی رشته تخصصی جراحی عمومی
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اصول درمان جراحي سرطانها



روشهاي درماني جراحي در سرطان مري



روشهاي درماني جراحي در سرطان معده



روشهاي درماني جراحي در سرطان کولورکتال



روشهاي درماني جراحي در سارکومهاي نسج نرم



روشهاي درماني جراحي در سرطانهاي پوست



برخورد با تودههاي پستان و جراحي سرطان آن



برخورد با تومورهاي آندوکرين و روشهاي جراحي آنها



برخورد با يرقان انسدادي در زمينههاي تومورهاي پريآمپولر



درمانهاي ادجوانت و نئوادجوانت



روشهاي کنترل درد و تسکيني در سرطانها


0

روشهاي توانبخشي سرطانها

جراحی کولورکتال


1

روشهاي مختلف نمونهگيري از تومورها

آناتومي و فيزيولوژي پيشرفته کولون و رکتوم



نحوه برخورد و روشهاي درماني هموروييد



نحوه برخورد و روشهاي درماني فيشر آنال



نحوه برخورد و روشهاي درماني آبسهها و فيستولهاي پريآنال



نحوه برخورد و روشهاي جراحي بياختياري مدفوع و يبوست



بيماريهاي ديورتيکولي کولون



ولوولوس کولون



خونريزيهاي کولورکتال



تروماهاي کولون و رکتوم



بيماريهاي التهابي روده



پروالپس رکتوم



برخورد با اجسام خارجي کولورکتال



نحوه برخورد و روشهاي جراحي نئوپالسمهاي کولورکتال و آنوس



استوميها

پیوند اعضا


مباني پاتوفيزيولوژيک پيوند اعضا



اصول اخالقي در پيوند اعضا



اصول جراحيهاي پيوند اعضا



سرکوب ايمني در پيوند اعضا



انديکاسيونهاي پيوند اعضا (کبد ،کليه ،پانکراس ،روده ،قلب و ريه)



روشهاي جراحي در پيوند اعضا



نارسايي کبدي حاد و مزمن



هيپرتانسيون پورت



پيوند در کارسينوم سلول کبدي



روشهاي پيوند کبد



مراقبتهاي بعد از پيوند
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عوارض پيوند و نحوه برخورد با هر يک

جراحی گوش و گلو و بینی


عفونتهاي گوش و گلو و بيني



جسام خارجي در حلق و حنجره



تروماهاي سر و صورت



ضايعات خوشخيم دهان ،حلق و حنجره



سرطانهاي دهان ،حلق و حنجره



تومورهاي غدد بزاقي



روشهاي ترميمي در صورت
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عناوين مهارتهاي عملي ضروري)(Core Procedural Skills Topics
سال اول

تعداد

120
اداره بیمار دچار شكم حاد
50
اقدامات اولیه در برخورد با بیمار ترومایی
100
*
کمک در اعمال جراحی بعنوان کمک دوم یا سوم ( ) o
200
گذاشتن ،مراقبت و خارج کردن  ،NG Tubeرکتال تیوب ،سوند مثانه ،فشار داخل شكم
200
گذاشتن cv lineو اندازه گیری و تفسیرCVP
50
 venous access peripheralو cannulation interosseous
50
انجام cut dawn
5
برقراری راه هوایی از طریق انجام انتوباسیون
15
الواژ صفاقی تشخیصی DPL
30
10
block intercostal
گذاشتن) o (chest tube
20
تعبیه  ،MAST ،Philadelphia collarو انواع پک ها دربند آوردن خونریزی
20
آتلگیری شكستگیها
20
تسوچورکردن و انواع آن
50
انواع بی حسی های لوکال
50
درناژ آبسه های سطحی شامل درناژ آبسه های پری آنال ساده ،آبسه های سطحی پستان ( )o
20
اکسیزیون توده های زیر جلدی شامل لیپوم و کیست های اپیدرموئید() o
20
جراحی ناخن فرورفته در گوشت ) o (ingrowing nail
10
بیوپسی ضایعات سطحی شامل خال ها و  SCCو BCCساده() o
10
دبریدمان و پانسمان زخمهای وسیع
50
انجام آپاندکتومی غیرکمپلیكه( ) o
30
اکسیزیون سینوس پیلونیدال ساده ( ) o
10
[ 120+200جمع اعمال سال اول(کمک+مستقل)
اقدامات قبل و بعد از عمل جراحی با نظارت

*operation
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سال دوم

30
تنظیم وضعیت قرارگیری ( )positionبیمار برای عمل جراحی
50
کمک در اعمال جراحی بزرا به عنوان کمک جراح( ) o
100
وازکتومی( )o
10
بیوپسی توده های عمقی خوش خیم( ) o
10
بیوپسی از ضایعات پستان( )o
20
بیوپسی عضله () o ( )nc
5
*
بیوپسی شریان تمپورال ( )o ( ) nc
2
بیوپسی از غدد لنفاوی سطحی( ) o
10
ختنه( ) o
10
گذاشتن کاتتر ورید مرکزی گردنی یا سابكالوین
10
باز و بسته کردن شكم
50
آپاندکتومی مشكل( ) o
10
فتق نافی ( ) o
15
فتق اینگوینال ( ) o
20
درناژ آبسه های عمقی( ) o
5
اسفنكتروتومی آنال ( ) o
5
هموروئیدکتومی ساده ( ) o
10
آناستوموز روده (ساده) ( ) o
10
رکتو سیگموئیدوسكوپی
5
درمان زخمهای سوختگی ساده (شامل دبریدمان و گرافت پوستی) ( ) o
10
آمپوتاسیون انگشتان ( ) o
5
مونیتورینگ فشار کمپارتمان های اندام ها
5
اسپلینت شكستگی های بسته
10
 157+100جمع اعمال سال دوم (کمک+مستقل)

کسب مهارتهای پیشرفته مراقبت از بیماران بدحال در  ICUوتنظیم کردن دستگاه ونتیالتور

* nc=non core
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50
گاستروستومی ( ) o
5
ژژنوستومی ( ) o
5
انجام FNAازتوده های تیروئید و پستان و تومورهای سر و گردن
10
ترمیم پرفوراسیون زخم پپتیک ( ) o
5
جراحی واریكوسل و هیدروسل ( ) o
10
سینوس پیلونیدال مشكل ( ) o
10
جراحی فیستول ساده آنال ( ) o
10
انجام لوپ کولوستومی ( ) o
5
کولوستومی انتهایی ( ) o
5
اسپلنكتومی ساده ( ) o
10
سزارین اورژانس ( ) o
5
بستن لوله های رحمی ( ) o
5
واگوتومی و پیلوروپالستی( ) o ( ) nc
2
گاستروژژنوستومی ( ) o
5
درمان پارگی دستگاه گوارش به جز مری و رکتوم ( ) o
5
بیوپسی از غدد لنفاوی عمقی ( ) o
20
پریكاردیوسنتز
2
اکسپلور CBDو تعبیه ) o ( tube .T
5
درناژکیست های ساده و آبسه های ساده کبدی ( ) o ( )nc
2
ماستكتومی ساده ( ) o
5
اعمال جراحی در مورد ژنیكوماستی( ) o ( ) nc
3
اکسیزیون داکت پستان( ) o ( )nc
2
درمان جراحی واریس اندام ( ) o
5
درمان اورژانس های ارولوژیک از قبیل  :تورشن بیضه ( ) o
3
جا اندازی بسته شكستگیهای شایع
5
جا اندازی در رفتگی ها ی شایع
5
بكار گیری کشش پوستی
5
گچ گیری
50
دبریدمان و شستشوی شكستگیهای باز اندام ها
5
جا اندازی باز و فیكس کردن داخلی شكستگی های اندام ( ) o ( )nc
5
فا شیاتومی ( ) o
5
جراحی کیست بیكر ( ) o ( ) nc
2
آمپوتاسیون اندام (زیر زانو) ( ) o
5
سونوگرافی بیماریهای شایع کبد و کیسه صفرا
10
 180+50جمع اعمال سال سوم( کمک +مستقل)
کمک در اعمال جراحی بزرا ( ) o
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2
5
10
10
2
2
2
5
50
100
2
2
10
2
2
2
10
5
2
2
2
2
3
3
2
2
3
10
2
3
5
5

کریكوتیروئیدوتومی ( ) o
تراکئوستومی( ) o
الپاروتومی تجسسی( ) o
فتق اطفال ( ) o
پیلورو میوتومی در اطفال ( ) o ( ) nc
ارکیوپكسی ( ) o ( ) nc
درآوردن انگشت اضافه در اطفال ( ) o ( ) nc
توراکوتومی و بیوپسی ریه ( ) o
کمک اول جراحیهای بزرا به هیات علمی( ) o
کمك اول به دستياران سال پايين بعنوان راهنمائي آموزشي( ) o
ازوفاگوستومی( ) o
ترمیم پارگیهای مری و رکتوم( ) o
انواع گاسترکتومی ( ) o
انواع واگوتومی( ) o ( )nc
انجام جراحی های دستگاه گوارش با استفاده از استاپلر( ) o ( )nc
رزکسیون روده کوچک در کانسرها ( ) o ( ) nc
انواع کولكتومی( ) o
فیستول آنال پیچیده ( ) o
هموروییدکتومی مشكل ( ) o
گذاشتن سوند بالکمور( ) nc
اسفنگروپالستی اودی ( ) o ( )nc
درناژ کیست های کبد و پانكراس مشكل ( ) o ( )nc
جراحی ضایعات کیستیک پانكراس() o ( ) nc
جراحی کیست هیداتید کبد و ریه( ) o
پانكراتكتومی (دیستال  -ساب توتال) با اسپلنكتومی( ) o
دبریدمان جراحی و درناژ نكروز عفونی پانكراس ( ) o
الپاراسكوپی تشخیصی( ) o
کلهسیستكتومی الپاراسكوپیک ( ) o
آپاندکتومی الپاراسكوپیک ( ) o ( ) nc
رزکسیون تومورهای جدار شكم با حضور هیات علمی ( ) o
تیروئیدکتومی توتال و لوبكتومی( ) o
اعمال جراحی بازسازی جدار شكم
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2
10
2
3
10
5
5
10
10

برداشتن کیست تیروگلوسال و برانكیال( ) o
انواع ماستكتومی مودیفیه( ) o
بازسازی پستان با حضور عضو هیأت علمی( ) o ( )nc
Ritidectomyو ( o(Abdominoplasty
اکسپلوراسیون شریانهای محیطی( ) o
آمبولكتومی( ) o
آناستوموز عروقی ساده( ) o
ساختن فیستول  A-Vبه منظور همودیالیز با حضور هیات علمی( ) o
گذاشتن کاتتر براي همو دیالیز با گاید داپلر و
گذاشتن کاتتر دياليز صفاقي

3
5
2
3
2
3
10
5
3
2
5
3
20
5
5
2
2
2
5
2
3
2
2
10
5

سمپاتكتومی توراسیک و کمری با حضور عضو هیأت علمی( ) o
استرنوتومی و بستن آن( ) o
جراحی آمپیم ها( ) o
درمان طبی و جراحی پروسه های عفونی پیچیده در توراکس( ) o ( ) nc
تخلیه ترشحات و موکوس پالا با برونكوسكوپ( ) nc
رزکسیون تومورهای بد خیم و سر و گردن ( ) o
جراحی سرطانهای پوست( ) o
رزکسیون تومورهای نسج نرم و سارکومها با حضور هیات علمی( ) o
در آوردن غدد لنفاوی نگهبان با حضور هیات علمی( ) o ( )nc
فلپهای پوستی در کانسرها( ) o ( ) nc
آمپوتاسیون اندام (باالی زانو)و زیر زانو ( ) o
عمل استوپا( ) o
سونوگرافی پرتابل بیمار ترومایی ()FAST
انجام آنژیوگرافی اورژانس( ) nc
اندوسكوپی و توراکوسكوپی تشخیصی و درمانی ( ) nc
کرانیوتومی ( ) o ( ) nc
گذاشتن ) o ( ) nc ( Burr hole
باال آوردن  depressed – fxساده ( ) o ( ) nc
سیستوتومی و سیستورافی
سیستوسكوپی و کاتتراسیون یوریترال درشرایط سخت ( ) o ( ) nc
نفرکتومی در موقعیت تروما(پارشیل وکامل ) ( ) o
انجام پروستاتكتومی سوپراپیوبیک(رتروپوبیک وترانس وزیكال) ( ) o ( ) nc
ترمیم حالب( ) o
جراحیهای کیست های تخمدان( ) o
اعمال جراحی برای تومورهای تخمدان( ) o
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هیسترکتومی ابدومینال( ) o

2
2
استفاده از ) nc ( Tissue Expansion
2
جمع کل اعمال
336+150

اصالح دفورمیتی های زخم های سوختگی ( ) o ( ) nc
()o

سال پنجم

10
10
5

کله سیستوژژنوستومی ,کلدوکودئودنوستومی ,کلدوکوژژنوستومی ( ) o
برونكوسكوپی و ازوفاگوسكوپی
اندوسكوپی تشخیصی فوقانی
انجام اعمال جراحی پیچیده در بیماران ترومایی از قبیل جراحی صدمات گردن ،رزکسیونهای ریه  ،ترمیم برونشها و
پارگی های دیافراگم ،ایجاد دریچه در پریكارد ،ترمیم پارگیهای ساده قلبی ،اسپلنورافی و اسپلنكتومی پارشال ،نفرکتومی و
ترم یم کلیه ،درمان تروماهای کبد ،سیستم صفراوی ،دئودنوم ،پانكراس ،مری ،رکتوم ،اکسپلور و ترمیم عروق اصلی (از قبیل

50
10
2
2
2
2
3
2
2
2
1
2
1
1
2
2
2
2
1
1
2
3
3
2

آئورت ،کاوا ،پورت ،عروق اصلی گردن و اندام ها) با حضور عضو هیأت علمی( ) o
انواع ازوفاژکتومی ( ) o
میوتومی ها ودیورتیكولكتومی های مری ( ) o ( )nc
جراحیهای آنتی رفالکس ( ) o ( )nc
اعمال جراحی چاق مرضی با حضور عضو هیأت علمی( ) o ( )nc
اعمال جراحی مربوط به فیستول های روده کوچک ( )) o ( nc
رزکسیون ابدومینوپرینئال و پروکتوکولكتومی ( ) o
جراحیهای پروالپس رکتوم ( ) o
عمل ویپل با حضور عضو هیأت علمی( ) o
جراحی تومورها و کیست های سیستم صفراوی ( ) o ( )nc
جراحی تومورهای آندوکرین پانكراس ( ) o ( )nc
هپاتیكوژژونوستومی ( ) o ( ) nc
لوبكتومی کبد ( ) o
شانت های پورتوسیستمیک با حضور عضو هیأت علمی( ) o ( )nc
تومورهای رتروپریتوئن و دیسكسیون غدد لنفاوی اطراف آئورت با حضور عضو هیأت علمی( ) o
عمل دیسكسیون رادیكال گردن با حضور عضو هیأت علمی( ) o
پاراتیروئید کتومی با حضور عضو هیأت علمی( ) o ( ) nc
پاروتیدکتومی با حضور عضو هیأت علمی( ) o ( )nc
کموداکتوما با حضور عضو هیأت علمی( ) o ( )nc
الرنژکتومی ها با حضور عضو هیأت علمی( ) o ( )nc
انواع آدرنالكتومی با حضور عضو هیأت علمی( ) o ( )nc
( o(mamoplasty
 Bypass Graft Vascularبا حضور عضو هیأت علمی( ) o
ترومبوکتومی وریدی با حضور هیات علمی( ) o ( )nc
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2
لوبكتومی ریه و پنومونكتومی با حضور عضو هیأت علمی( ) o ( )nc
3
انجام رزکسیون های ریه  ،رزکسیون های دنده  ،مدیاستینوسكوپی و مدیاستینوتومی( ) o ( ) nc
5
انواع لنفادنكتومی( ) o
2
انجام نفرکتومی رادیكال برای کانسر ( ) o ( ) nc
2
پانكراتكتومی دیستال یا سوب توتال با حفظ طحال
5
راديكال هيسترکتومي
2
ترميم تاندون ها
20
ترميم اعصاب محيطي
20
فالپ هاي پوستي عضالني
5
اصالح نواقص مادرزادي
10
اصالح دفورميتي اکتسابي اندام ها
5
انجام تنوتومي ها
5
ATL
5
انتقال تاندون ها
3
جمع کل اعمال جراحی ( کمک  +مستقل )
300+200
 336+150جمع کل اعمال جراحی  1ساله
180+50
157+100
120+200
300+200
3971
دکورتیكاسیون ریه با حضور هیات علمی( ) o ( )nc
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 -12انتظارات اخالق حرفه اي ()Professionalismازدستياران:
از دستیاران و دانش آموختگان این رشته انتظار می رود:
الف= در حوزه نوع دوستي
 )1منافع بیمار را بر منافع خود ترجیح دهند.
 )7در مواجهه با بیماران مختلف عدالت را رعایت کنند.
 )3در برخورد با بیماران به تمام ابعاد جسمی ،روانی واجتماعی آنان توجه داشته باشند.
 )4در تمامی مراحل مراقبت از بیماران وقت کافی صرف نمایند.
 )1به خواسته ها و آالم بیماران توجه داشته باشند.
 )0منشور حقوق بیمار را در شرایط مختلف رعایت کرده و از آن دفاع کنند.
ب= در حوزه وظيفه شناسي و مسئوليت
 )1نسبت به انجام وظائف خود تعهد کافی داشته باشند.
 )7به سواالت بیماران پاسخ دهند.
 )3اطالعات مربوط به وضعیت بیمار را با مناسبترین شیوه در اختیار وی وهمراهان قرار دهند.
 )4از دخالتهای بی مورد در کارهمكاران پرهیز نمایندو با اعضای تیم سالمت تعامل داشته باشند.
 )1در تمامی مراحل مراقبت و انتقال بیماران احساس مسئولیت نمایند.
 )0برای مصاحبه ،انجام معاینه و هر کار تشخیصی درمانی از بیماران اجازه بگیرند.
 )2در راب طه با پیشگیری از تشدید بیماری ،بروز عوارض ،ابتالی مجدد ،انتقال بیماری و نیز بهبود کیفیت زنـدگی بـه طـور
مناسب به بیماران آموزش دهند.
ج= در حوزه شرافت و درستكاري
 )1راستگو باشند..
 )7درستكار باشند.
 )3رازدارباشند
 )4حریم خصوصی بیمار را رعایت نمایند
د= در حوزه احترام به ديگران
)1

به عقاید ،آداب  ،رسوم وعادات بیماران احترام بگذارند.

 )7بیمار را به عنوان یک انسان در نظر گرفته  ،از ذکر عناوین پزشكی به جای نام بیمار پرهیز نمایند.
 )3به وقت بیماران احترام گذاشته و نظم و ترتیب را رعایت نمایند.
 )4به همراهان بیمار،همكاران و کادر تیم درمانی احترام بگذارند.
 )1وضعیت ظاهری آنها مطابق با شئون حرفه ای باشد.
ه= در حوزه تعالي شغلي
 )1انتقاد پذیر باشند.
 )0محدودیت های علمی خودرا شناخته  ،در موارد الزم مشاوره و کمک بخواهند.
 )3به طور مستمر،دانش و توانمندیهای خود را ارتقاءدهند.
 )0اقدامات تشخیصی درمانی مناسب را مطابق با امكانات ودستاوردهای علمی در دسترس انجام دهند.
 )5استانداردهای تكمیل پرونده پزشكی و گزارش نویسی را رعایت کنند.
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-19ارزيابي دستيار:

Student Assessment :

الف-روش ارزيابي):(Assessment Methods

 امتحانات کتبی
 امتحانات شفاهی
 امتحانات عملی
 آزمون PMP
 آزمون ایستگاهی )(OSCE
 بررسی), directly observation of procedural skills (DOPS
 بررسی Log book
 بهره گیری سیستم از پورت فولیو
 ارزیابی  309درجه

 )1ارزیابی در حیطه دانش:
 ارزیابی توانائی علمی دستیاران با امتحان دوره ای ) (MCQصورت میگیرد.
 ارزیابی از طریق نحوه برگزاری ژورنال کالب ،تومور بورد  ،کنفرانس های مورتالیتی-موربیدیتی وعلوم پایه و
توانائی در پاسخ به سئواالت شفاهی استاندارد اتندینگ
 توانایی پاسخ به سئواالت شفاهی در گراند راند

 )7ارزیابی در حیطه مهارت:








چگونگی انجام Pre- op & Post-op Care
چگونگی انجام Patients Care
بررسی  :log bookدستیار باید عملهایی که مستقالً یا همراه با اتندینگ انجام داده ،جهت مستند سازی توانائی
عملی ،نمایان سازی نقائص و رفع آنها در log bookبصورت دقیق و کامل ثبت کند .این نوع ارزیابی در طول
سرویس هر اتندینگی معموالً هرسه ماه یكبارانجام می شود .بدین وسیله بصورت شفاف پیشرفت عملی و رفتاری
او نشان داده شده و باز خورد مناسبی نیز داده می شود.
ارزیابی توانائی های پژوهشی و مقاله نویسی
ارزیابی با OSCE
در نهایت ارزیابی شورای اساتید و بررسی مهارتهای تكنیكی در طول سال

ج  -ارزیابی در حیطه نگرش:
 ارزیابی جنبه های مثبت یا منفی شخصیتی
 چگونگی رفتار با همكاران ،اتندینگ و پرسنل اتاق عمل یا بخش
 پیگیری مسائل بیمار ،رفع نواقص پرونده ها و پیگیری های الزم
 مهارتهای ارتباطی و بین بخشی و توانمندی در کار گروهی
 ارتباط و برخورد مناسب با بیماران
 چگونگی و نحوه کرامت گذاشتن به حقوق بیماران و همكاران ،رعایت انضباط و سلسله مراتب
 تعهد به قوانین پزشكی و اخالق پزشكی

ب  :دفعات ارزيابي):(Periods of Assessment

 ارزیابیهای تكوینی( )formativeبه طور دورهای و مستمر در بخش ها و با هماهنگی و نظارت گـروه آموزشـی
حداقل هر  7تا  4هفته و شامل هر سه حیطه دانش ،مهارت و نگرش

 ارزیابی حیطه دانش حداقل هر  7تا 3ماه توسط گروه آموزشی به صورت درون دانشگاهی

 حداقل یک بار در سال آزمون  OSCEجامع توسط گروه آموزشی در دانشگاه برگزار میشود با تاکید بر حیطـه
مهارت و نگرش

 آزمون ارتقا به طور سالیانه به صورت MCQ


آزمون گواهینامه و بورد کتبی و شفاهی به طور کشوری در پایان دوره
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(Program Evaluation) :

ارزشيابي برنامه :
شرايط بازنگري برنامه
- 2






باز نگری مستمر در طول دوره
گذشت حداکثردو دوره از ابالغ برنامه به دانشگاهها
تغییر در وظایف دانشآموختگان در سطح جامعه با توجه به ارتباط با سایر رشتهها
تغییرات عمده درروشهای جراحی در سطح جامعه ویاروشهای به کار گرفته شده دردانشگاهها
درخواست صاحبنظران و اساتید رشته و یا عمده دانشآموختگان برای بازنگری برنامه

-15سواالت اساسي در ارزشيابي برنامه
در ارزشیابی برنامه شاخصها و معیارهای زیر در نظر گرفته خواهد شد.
ردیف

سوال
آیا برنامه ،در اختیار همه اعضای هیئت علمی و دستیاران قرار گرفته است؟
آیا محتوای برنامه ،اطالع رسانی کافی شده است؟
آیا اعضای هیئت علمی و دستیاران از اجزای برنامه آگاهی دارند؟
آیا در طول اجرای برنامه ،وزارت متبوع ،دانشگاه و دانشكده از آن حمایت
کرده است؟
آیا باورها و ارزشها در طول اجرای برنامه رعایت شده است؟
آیا اجرای برنامه رشته را به دورنما نزدیک کرده است؟
آیا رسالت رشته در بعد آموزشی تحقق یافته است؟
آیا وضعیت تولید علم و نشر مقاالت روبه ارتقاء و در جهت دور نما بوده است؟
آیا پیامدهای پیش بینی شده در برنامه تحقق یافته اند؟
آیا برای اجرای برنامه ،هیئت علمی الزم وجود دارد؟
آیا تنوع بیماران برای آموزش و پژوهش در رشته کافی بوده است؟
آیا تجهیزات تخصصی پیش بینی شده در اختیار قرار گرفته است؟
آیا عرصه ها ،بخش ها و واحدهای آموزشی ضروری برای اجرای برنامه فراهم
شده است؟
میزان استفاده از روشهای فعال آموزشی چقدربوده است؟
آیا محتوای آموزشی رعایت شده است؟
میزان رعایت ساختار دوره و رعایت بخشهای چرخشی چقدر بوده است؟
آیا رعایت انتظارات اخالقی رضایت بخش بوده است؟
آیا منابع تعیین شده در دسترس دستیاران قرار دارد؟
آیا دستیاران مطابق برنامه ارزیابی شده اند؟
آیا میزان اشتغال به کار دانش آموختگان در پستهای مرتبط رضایت بخش
بوده است؟
آیا دانش آموختگان نقش ها و وظایف خود را در جامعه به شكل مطلوب انجام
می دهند؟
آیا موضوع تداخل وظایف با رشته های دیگر معضالتی را در پی داشته است؟
میزان رضایت دستیاران و استادان از برنامه؟
میزان رضایت مدیران محل اشتغال دانش آموختگان از عملكرد آنها؟

منبع گردآوری
داده ها

روش

دستیاران -
اساتید
مستندات
دستیاران-
اساتید
تایید اساتید و
مدیران

پرسشنامه

ارزیابی فرایند
ارزیابی فرایند
ارزیابی Out
came
ارزیابی مقاالت
ارزیابی عملكرد
دستیاران
مستندات
مستندات
ارزیابی
تجهیزات
ارزیابی عرصه ها
دستیاران
مستندات و
برنامه ها
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:)Glossary) فرهنگ لغات فنی-70
OSCE: Objective Structured Clinical Examiniation
MCQ: Multiple Choice Question
SP: Simulated Patient
Preop: Preoperative
Postop: Postoperative
CPR: Cardiopulmonary Resucitation
ICU: Intensive Care Unit
EBM: Evidence-Based Medicine
EBS: Evidence-Based Surgery
PBL: Problem-Based Learning
GI: Gastrointestinal
HBP:Hepatobiliary and Pancreas
H&N:Head and Neck
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FAST: Focused Assessment for Sonography in Trauma
DPL: Diagnostic Peritoneal Lavage
SLNB: Sentinle Lymph Node Biopsy
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-Iتشكيالت سازماني
الف:دانشكده پزشكي
1ـ هر برنامۀ دستیاری تحت سرپرستی دانشكدۀ پزشكی یكی از دانشگاههای علوم پزشكی کشور قرار می گیرد .موارد استثنا
از این بند توسط کمیسیون تدوین وبرنامهریزی به صورت موردی بررسی و برای تصویب به شورای آموزش پزشكی و
تخصصی ارایه خواهد شد .هر دانشكدۀ پزشكی میتواند یک یا چند برنامۀ دستیاری را در رشته های تخصصی تحت
سرپرستی قرار دهد.
0ـ ضروری است دانشكدۀ مذکور:
الفـ برنامه(های) دستیاری را تحت پوشش گروه آموزشی رشتۀمربوطه به اجرایی نماید.
بـ هیأت علمی ،امكانات و منابع مالی مورد نیاز برای امور آموزشی ،درمانی و پژوهشی و تسهیالت رفاهی دستیاران را ،که
برای اخذ مجوز هر برنامۀ دستیاری الزم میباشند ،تأمین نماید

بت مراکز آموزشي
1ـ برنامۀ دستیاری میتواند بهطور کامل در یک یا چند مرکز آموزشی اجرا شود .در صورت کافی نبودن امكانات مراکز آموزشی
دانشگاهی ،دانشكده پزشكی میتواند با کسب موافقت شورای آموزشی دانشگاه از امكانات مراکز دولتی و غیردولتی
غیردانشگاهی استفاده نماید.
0ـ الزم است در مورد هر یک از مراکز آموزشی ،موافقت گروه آموزشی مربوطه ،دانشكدۀ پزشكی و شورای آموزشی دانشگاه
در این زمینه موجود باشد .در مورد مراکز غیردانشگاهی موافقت رسمی باالترین مسؤول آن مرکز ضروری است.
3ـ الزم است در مورد هر یک از مراکز موضوع بند  ،0موارد زیر مشخص باشد:
الفـ عنوان و نوع مرکز آموزش دهنده (بیمارستان ،مرکز تحقیقات ،مرکز درمانی)
بـ مدت زمان حضور دستیاران در مرکز آموزش دهنده مزبور
پـ مسؤول آموزش دستیاران در مرکز آموزش دهنده
تـ اهداف آموزشی در نظر گرفتهشده برای طی دوره در آن مرکز
ثـ وظایف و مسؤولیتهای دستیاران در مرکز آموزش دهنده
جـ در صورتی که در مرکز آموزشدهنده مزبور ،دستیاران برنامههای دستیاری دیگری نیز بهطور همزمان آموزش میبینند،
الزم است نوع رابطۀ دستیاران با یكدیگر در ارتباط با فعالیتهای آموزشی و مراقبت از بیماران دقیقاً مشخص باشد.
الزم است موارد فوق به اطالع دستیاران و اعضای هیأت علمی مربوطه برسد.
0ـ الزم است نیروی انسانی و امكانات بهکار گرفتهشده در هر یک از مراکز آموزشدهنده مشارکتکننده در برنامۀ دستیاری
برای تأمین اهداف آموزشی در نظر گرفتهشده برای آن مرکز ،بر اساس ضوابط برنامۀ دستیاری مربوطه کافی باشد.
5ـ الزم است در مورد چرخشهای دستیاران در گروههای آموزشی دیگر نیز موارد بند  3 ،0و  0رعایت شوند

-IIنيروي انساني
حد اقل تعداد هیئت علمی و رتبه های آنان ،در مقاطع و شرایط مختلف ،توسط مراجع قانونی مشخص شده است ،لیكن ،در
مواقعی که عملكرد های خاصی برای اعضا پیش بینی شده کمیته پیشنهاد خودرا در محل زیر ارائه می نماید.

-1گرايش وتعداد مورد نياز:
در هر مرکز آموزشی-درمانی حداقل پنج عضو هیأت علمی واجد شرایط الزم است .اگر تعداد دستیاران بخش بیش از  7نفر
شد ،به ازای هر  7دستیار 1 ،عضو هیأت علمی اضافه شود.

-7شرايط :
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 الزم است اعضای هیأت علمی:الفـ دارای دانشنامۀ تخصصی معتبر در ایران در رشتۀ جراحی عمومی ،یا مدرک معتبر در ایران در رشتههای دیگر مرتبط و مورد
نیاز برنامۀ دستیاری باشند.
بـ عضو هیأتعلمیِ آموزشی شاغل در یكی از مراکز آموزشی مشارکتکننده در برنامه دستیاری باشند.
پـ از تواناییهای آموزشی ،بالینی و دانشپژوهی الزم برخوردار باشند.

-9شرح وظايف:
الزم است اعضای هیأت علمی:
الفـ در زمینۀ تدوین و اجرای برنامۀ آموزشی ،نظارت بر دستیاران ،ارزیابی و ارتقای ایشان ،فعالیتهای دانشپژوهی و مراقبت از
بیماران ،با مدیر برنامۀ دستیاری همكاری نمایند.
بـ از اهداف آموزشی برنامه پیروی کنند.
پـ مدت زمان کافی برای آموزش و نظارت بر عملكرد دستیاران اختصاص دهند.
تـ در آموزش دستیاران و نظارت بر عملكرد ایشان مشارکت فعال داشته باشند.
ثـ در جهت ارتقای تواناییهای آموزش بالینی و تدریسی خود تالش نمایند ،از جمله در برنامههای آموزشی که توسط مراجع
ذیربط به این منظور برگزار میگردد ،شرکت کنند.
جـ در جهت ارتقای دانش تخصصی خود و بهروز نگه داشتن آن تالش کنند.
چـ در فعالیتهای دانشپژوهی شرکت نمایند.
کمیتۀ تدوین برنامه آموزشی در صورت صالحدید هر یک از موارد فوق معیارهای الزم را تعیین خواهد نمود.

ب -کارکنان
ضروری است برنامۀ دستیاری ،افراد متخصص ،فنی و کارکنان دیگری را ،که برای امـور اداریــ اجرایـی و هـدایت آمـوزش برنامـۀ
دستیاری مورد نیاز است ،در چارچوب ضوابط و مقررات در اختیار داشته باشد .کمیته،نیازهای رشته را به کارشناسان ویژه در رشـته
های مختلف را در کادر زیر مشخص می نماید.

كاركنان ويژه مورد نياز:

ج –مدير برنامه دستياري
مدیر برنامۀ دستیاری و اعضای هیأت علمی ،مسؤول اجرای برنامه میباشند .این مسؤولیتها شامل امـور مربـوط بـه آمـوزش،
نظارت ،ارزیابی و ارتقای دستیاران ،مراقبت از بیماران ،فعالیتهای دانشپژوهی ،و ثبت و نگهداری مدارک مربوط به مجوز برنامه
میباشد.

ضوابط مربوط به مدير برنامه
الزم است یک نفر از اعضای هیأت علمی هر برنامه بهعنوان مدیر برنامۀ دستیاری ،زیـر نظـر گـروه آموزشـی رشـتۀ مربوطـه ،
مسؤولیت برنامه را بر عهده داشته باشد .این فرد به پیشنهاد اعضای هیأت علمی برنامه و توسط مدیر گروه منصوب میگردد.
7ـ دوره فعالیت مدیر برنامه دو سال است و انتخاب مجدد وی بالمانع میباشد.
تبصره :تطبیق مسئولیت ها ی مدیر برنامه دستیاری با مدیر گروه به منظور عدم تداخل به عهده دانشكده پزشكی است.
الف -شرایط احراز سمت مدیر برنامه دستیاری :
دارای دانشنامۀ تخصصی معتبر و مورد تایید در رشتۀ مربوطه باشد.
عضو هیأت علمی آموزشی یكی از مراکز آموزشی مشارکتکننده در برنامۀ دستیاری باشد.
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از توانایی و تجربۀ بالینی ،آموزشی ،پژوهشی و اجرایی الزم و مستند برخوردار باشد.
سابقه درخشان علمی  ،آموزشی و اخالقی داشته باشد.
مسئولیت اجرایی سنگینی (به تشخیص گروه) نداشته باشد.
برای برنامه ریزی و نظارت براجرای برنامه آموزش دستیاران  ،وقت کافی صرف نماید.
توانایی همكاری و تعامل مثبت و سازنده با گروه آموزشی و دستیاران داشته باشد.
در برابر پیشنهادات سازنده و مثبتانعطاف پذیر باشد.
به مباحث روزآموزش پزشكی و مسئولیتی که به وی محول شده،آشنا و عالقمند باشد.

وظايف مدير برنامه دستياري :
مسؤولیت و وظایف:
الفـ اختصاص دادن وقت کافی جهت انجام وظایف محوله و حصول اطمینان از تحقق اهداف آموزشی برنامۀ دستیاری
بـ نظارت و سازماندهی برنامۀ آموزشی و پژوهشی بر اساس برنامه وضوابط مصوب رشته مربوطـه ( .ضـروری اسـت مـتن
برنامه و ضوابط در اختیار کلیۀ دستیاران و اعضای هیأتعلمی قرار گیرد).
ـ هدایت و نظارت بر تمامی فعالیتهای آموزشی در کلیۀ مراکز آموزشی مشارکتکننده در برنامۀ دستیاری
ـ تهیۀ شرح وظایف و مسؤولیتهای دستیاران و سلسلهمراتب نظارتی ایشان در فعالیتهای آموزشی و پژوهشی مختلف به
شكل واضح و روشن ،با همكاری اعضای هیأت علمی این رشته .الزم است متن مذکور در اختیار کلیۀ کارکنـانِ برنامـه قـرار
گیرد .ضروری است مدیر برنامه و سایر اعضای هیأت علمی بر اساس این متن به نظارت بر عملكرد دستیاران بپردازند؛
ـ برنامه ریزی و نظارت برارزیابی دستیاران
ـ الزم است مدیر برنامه با راهاندازی کمیتههای مربوطه که با شرکت اعضای هیأت علمی و دستیاران تشكیل میشود نسـبت
به نظارت و سازماندهی برنامۀ آموزشی اقدام نماید.
( اعضای هیأت علمیبه پیشنهاد مدیر برنامه توسط مدیر گروه منصوب میگردند).
پـ پیشنهاد و پیگیری استخدام اعضای هیأت علمی جدید متناسب با نیاز برنامۀ دستیاری با موافقت گروه آموزشی
تـ شرکت در فعالیتهای آموزشی ،بالینی ،و دانشپژوهی
چ ـ تهیۀ گزارش از برنامۀ دستیاری به درخواست کمیتۀ تدوین برنامه آموزشی  ،که الزم است قبالً بـه تأییـد مـدیر گـروه
برسد.
حـ مطلع ساختن کمیتۀ تدوین برنامه آموزشی از تغییرات عمده در برنامۀ دستیاری ،بهویژه هر گونه تغییر در تعداد اعضـای
هیأت علمی ،تعداد و تنوع بیماران و مراکز آموزشی ،تعداد دستیاران (ناشی از تمدید دوره یا انصراف دستیاران) ،و هرگونـه
تغییر در برنامۀ چرخشهایِ دستیاران.
بدیهی است اطالعات الزم توسط مراجع مربوطه در اختیار مدیر برنامه دستیاری قرار می گیرد
 ج -شرح اختیارات مدیربرنامه دستیاری:
 مسئولین اجرایی دانشكده نیز ملزم هستند که اختیارات اداری و اجرایی الزم برای انجام این وظیفه را به مدیربرنامه اعطانمایند.
 در صورت زیاد بودن تعدا ددستیاران در یک برنامه آموزشی  ،مدیر برنامه دستیاری می تواند ،از همكار یـا همكـارانی بـهعنوان معاون مدیربرنامه آموزشی استفاده نماید.
بدیهی است،مدیر برنامه از طریق مدیر گروه و با در نظر گرفتن کلیه شرایط و اولویت ها پیگیری های الزم را بـه عمـل مـی
آورد.
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- IIIمنابع  ،تجهيزات و امكانات:
الف -فضاهاي آموزشي :
ضروری است  ،برنامه دستیاری فضاهای الزم برای انجام فعالیتهای آموزشی شامل  :کالس هـای درس  ،بخـش  ،درمانگـاه ،
اتاقهای انجام پروسیجر  ،اتاقهای عمل ( برای رشتههای جراحی )  ،تاالر اجتماعات و آزمایشگاه اختصاصـی ( در صـورت نیـاز )
مناسب را در اختیار داشته باشند و مناسب است فضای مناسبی نیز برای آموزشهای مجازی ( مثل  skill-lab :اختصاصی ) نیـز
در دسترس داشته باشد  .اساتید هر بخش نیز الزم است اتاق(های) مستقلی متناسب با تعدادشان برای امور آموزشی -پژوهشـی
در اختیار داشته باشند.

ب -فضاهاي اداري :
الزم است در کنار دفتر مدیرگروه  ،رئیس بخش  ،معاون آموزشی بیمارستان یا در هر محلی که برای مجموعـه مقـدور باشـد
برای مدیر برنامه محلی درنظر گرفته شود ،بطوری که دسترسی وی و دستیاران به آن محل آسان باشد .

ج -کتابخانه و منابع اطالعرساني ( انفورماتيك و تلماتيك ) :
الزم است دستیاران به کتابخانه مرکزی دانشكده یا دانشگاه دسترسی داشته باشند .
ضروری است دستیاران در هر بیمارستان یا مجتمع بیمارستانی آموزشی به کتابخانه ای که دارای کتـب و مجـالت تخصصـی
روزآمد الزم برای آموزش آنان میباشد  ،به آسانی دسترسی داشته باشند .
ضروری است دستیاران به سیستمهای اینترنتی  ،مدالین و یا کتابخانه دیژیتال دسترسی داشته باشند.
ضروری است مجموعهای از کتب مرجع موردنیاز در زمانهای کشیک دستیاران و ایام تعطیل در اختیار دستیاران باشد .

د -واحد مدارك پزشكي :
الزم است مراکز مجری برنامه های دستیاری  ،برای کلیه بیماران سرپایی و بستری  ،سیستم بایگانی مجهـز بـه کدبنـدی
بینالمللی باشند .
الزم است سیستم بایگانی پروندههای بیماران به گونه ای سازماندهی شود که امكان دسترسی سریع و آسان به پروندهها
وجود داشته باشد .

مناسب است در مراکز مجری دستیاری  ،سیستم مدارک پزشكی رایانهای شود .
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ه -بخش ها و واحدهاي آموزشي مورد نياز( شامل

بخش اصلی – بخش های چرخشی – و بخشها و واحدهای تشخیصی،درمانی وابسته)

 - Iبخشها و واحدهای اصلی
 - 1بخش اورژانس
 - 7بخش جراحی عمومی
- 3بخش ICU
- 4اتاق عمل مجهز
- 1درمانگاه تخصصی
- 0رادیولوژی مجهز
- 2آزمایشگاه بالینی و پاتولوژی
- 7بخش جراحی الپاروسكوپیک
- IIبخشهای چرخشی
 - 1بخش جراحی اطفال
 - 7بخش جراحی سوختگی و ترمیمی
- 3بخش جراحی قفسه سینه
- 4بخش جراحی عروق
- 1بخش ارتوپدی
- 0بخش جراحی زنان
- 2بخش جراحی کلیه و مجاری ادراری
- 7بخش جراحی قلب
 - 2بخش جراحی اعصاب
- 19بخش گوارش و آندوسكوپی
- 11مرکز مهارتهای بالینی
- III

بخشهای ترجیحی
 - 1البراتوار جراحی
 - 7البراتوار جراحی حیوانات

تبصره :چنانچه مراکز آموزشی یک یا چند بخش را در دانشگاه مربوطه نداشته باشند می توانند با کمک دانشگاههای دیگر برنامه
آموزشی دستیار را تكمیل نمایند.
ضروری است وسایل کمکآموزشی نظیر امكانات سمعی و بصری،رایانه و اینترنت وامكانات تكثیرموردنیاز استادان دردسترس
قرار داشته باشد  .ضمناً مناسب است تجهیزات  skill-labبرای آموزشهای مجازی در اختیار باشد .
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و -تجهيزات تخصصي موردنياز
- 1

وسایل جراحی مختلف برای جراحیهای گوارش ،سر و گردن ،عروق ،قفسه سینه ،اطفال

- 7

تجهیزات  Advance Life ، Basic Life Supportو تجهیزات  CPRسیار

- 3

الپاروسكوپ و متعلقات آن

- 4

رکتوسیگموییدوسكوپ و ترجیحاً سایر تجهیزات آندوسكوپی

- 1

برونكوسكوپ

- 0

سونوگرافی پرتابل

- 2

رایانه و دسترسی به اینترنت

ز -تخت :
هايتربيتكنندهدستيارضرورياستبهازايهرفراگيردرهرسالدستياريحداقل5تختآموزشيفعالداشتهباشد.


بخش

ح-تعداد و تنوع بيمار :

 :1بیمار بستری :
ضروری است بخشهای مجری برنامههای دستیاری واجد تعداد کافی ( اشغال تخت  ) %79بیمار مرتبط با رشته تخصصـی
مربوطه بوده و از نظر تنوع بیماری نیز تامینکننده نیازهای آموزشی باشند .
تبصره  :در صورتی که بعضی بیماری ها از نظر اپیدمیولوژیک در منطقه تحت پوشش دانشگاه مجری برنامه  ،بیماری یا بیماریهای
خاص شیوع نداشته باشد  ،ضروری است دستیاران برای مشاهده آن بیماریها به دانشگاه هایی اعزام شوند که در منطقه خود ،آن
بیماریها را دارا هستند .

بیمار سرپایی:
ضروری است به تعداد و با تنوع کافی  ،بیمار سرپایی در دسترس دستیاران قرار داشته باشد .
تبصره  :فهرست بیماری های عمده و تعداد آن توسط کمیته تدوین برنامه هر رشته تخصصی مشـخص و در الا بـوک دسـتیاران
آورده خواهد شد .
ردیف

1
7
3
4
1
0
2
7
2
19

بیماری

کانسرهای دستگاه گوارش
بیماریهای آنورکتال
ندولها و بیماریهای تیرویید
اعمال سرپایی در درمانگاه
بیماریهای کیسه صفرا و مجاری
ضایعات کبدی
تودهها و بیماریهای پستان
هیپرپاراتیروییدیسم
تومورهای آدرنال و پانكراس
تومورهای بدخیم پوستی

حداقل
تعداد
(در
ماه)
19
09
19
39
79
1
49
1
1
11

بیماری

ردیف

11
17
13
14
11
10
12
17
12
79

حداقل
تعداد
(در ماه)

پای دیابتی
ایسكمی اندامها

برنامه آموزشی رشته تخصصی جراحی عمومی

79
1

دبیر خانه شورای آموزش پزشکی وتخصصی

ط -ايمني و حفاظت محيط کار نيروي انساني :
الف) ضروری است برحسب ویژگی های هر رشته برای دستیاران محیط های کار ایمن فراهم شـود و وسـایل محافظـتکننـده در
اختیار آنان قرار گیرد.مثال وجود سیستم دوزیمتری اشعه ولباسهای سربی در اتاقهای رادیولوژی .
ب) ضروری است در ابتدای ورود به دوره دستیاری از دستیاران گواهی واکسیناسیون ( علیه بیماریهای ضروری ) دریافت شود .

تبصره  :واکسنهای موردنیاز عبارتند از  :واکسن هپاتیـت  ، Bسـرخجه  ،کـزاز و در صـورت لـزوم واکسـن
پلیواالن مننژیت .

ي -امكانات پژوهشي
* ضروری است آموزش پزشكی تخصصی در محیط پرسشگری و دانش پژوهشی ارائه شود تا دستیاران در چنین محیطـی ضـمن
افزودن بر آگاهی های خود بر اساس پزشكی مبتنی بر شواهد  ،روشهای نقد یافته های حاصل از پژوهش های علمی را فرا گرفته و
عادت به جستجوگری را بعنوان یک رسالت حرفهای در خود ایجاد نمایند .
* ضــروری است مجموعه هیاتعلمی همراه با دستیاران در فعالیتهای دانشپژوهی نظیر بحثهای علمی  ،راندها  ،کنفرانسهـا
و کنگرهها  ،ژورنالکالبها  ،طرحهای پژوهشی و نظایر آن شرکت نمایند وبه دستیاران مسئولیت واگذار کنند .
* ضروری است دستیاران در سال اول دوره دستیاری خود دورههای آموزشی روش پژوهش را بگذرانند .
* مناسب است دستیاران در دوره آموزشی  scientific writingشرکت نمایند .
* ضروری است که امكانات جستجوی الكترونیكی مقاالت و مشاوره آماری نیز در دسترس دستیاران قرار داشته باشد .

ك-بودجه :
ضروری است به ازای تربیت هر دستیار تخصصی  ،بودجه الزم در اختیار دانشكده پزشكی قرار گیرد تا دانشكده با هماهنگی
مسئولین آموزشی مربوطه و مدنظر قرار دادن شرایط  ،بودجه مذکور را در جهت ارتقای آموزش رشته مذکور بكار گیرد .
تبصره  :بودجه و هزینههای مربوط ب ه تربیت دستیار در هررشته به تفكیک توسط دبیرخانه شورای آموزش پزشـكی و تخصصـی
تعیین و اعالم خواهد شد .

IVت پاره اي ازمقررات مربوط به دستياران(ضوابط ،مطابق مقرراتي است که توسط شوراي آموزش
پزشكي و تخصصي ابالغ مي گردد  .موارد ذکر شده در ذيل برخي از اين مقررات است که در زمان

تصويب اين برنامه معتبر است)
 -1پذيرش:
 -2-2ضوابط ورود
پذیرش دستیار در هر برنامۀ دستیاری از طریق آزمون پذیرش دستیار ،که توسط دبیرخانۀ شورای آموزش پزشكی و تخصصـی و
بر اساس مقررات و روشهای مصوب برگزار میشود ،صورت میگیرد.

نظر پيشنهادي گروه در مورد پذيرش دستيار:
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-2-1ظرفيت پذيرش دستيار:
الفـ حداکثر وحداقل ظرفیت پذیرش دستیار بر اساس نیاز کشور ،تعداد و تواناییهای علمی و حرفـهای اعضـای هیـأت علمـی،
تعداد و تنوع بیماران ،و منابع و امكانات مراکز آموزشی مربوطه توسط دبیرخانـه شـورای آمـوزش پزشـكی و تخصصـی تعیـین
میگردد.
 -2-9تعيين و توزيع ظرفيت پذيرش دستيار در هر سال تحصیلی توسط دبیرخانۀ شورای آموزش پزشكی و تخصصی،
بر اساس درخواست دانشگاه ،بررسیهای انجامشده در زمینۀ نیاز کشور به متخصصان این رشته و با نظرخواهی از کمیتۀ تدوین
برنامه آموزشی برنامههای دستیاری این رشته انجام میشود .ضروری است ظرفیت پذیرش اعالمشده برای هر یک از برنامههای
دستیاری از حداکثر تعداد ظرفیت مصوب کمیسیون تدوین و برنامهریزی برای آن برنامه تجاوز ننماید.

-1شروع دوره دستياري:
-1-2شرايط شروع دوره:
از پذیرفته شدگان آزمون ورودی دستیاری به استثنای مشمولین سهمیه مناطق محروم،سهمیه خانمهاوسهمیه مازادمناطق محروم توسـطدانشگاههاتعهد عام اخذ خواهد شد.

تعیین محل خدمت دستیاران پس از فارغ التحصیلی به عهده وزارت بهداشت ،درمان وآموزش پزشكی می باشد.پذیرفته شدگانی که با ماموریت آموزشی از وزارتخانه ،نهادها و سازمان ها (به استثنای دانشگاههای علـوم پزشـكی وخـدماتبهداشتی  ،درمانی وابسته به وزارت بهداشت ،درمان وآموزش پزشكی)برای تحصیل به رشته های تخصصی وفـوق تخصصـی وارد
می شوند،ملزم به سپردن تعهد محضری به محل خدمت استخدام خود هستند

-1-1ثبت نام :
پذیرفته شدگان قطعی دستیاری موظفند از اول لغایت  11شهریور ماه سال مربوطه ،به دانشگاه ها ی ذیربط مراجعه وطبق ضوابط
ومقررات نسبت به ثبت نام ،سپردن تعهد محضری و ارائه مدارک الزمی که از سوی دانشگاه ها تعیین خواهد شد اقدام نمایند.
تبصره 1

 :ثبت نام قطعی داوطلبینی که تا پایان شهریور ماه فارغ التحصیل می شوند و یا خدمت قانونی و نظـام وظیفـه را بـه

پایان می رسانند  ،در پایان شهریور ماه صورت می گیرد .در هر صورت مراجعه پذیرفته شدگان جهت اعالم وضعیت در تاریخ فوق
الذکر (اول تا  11شهریور) الزامی است.

 _ 1 – 9زمان شروع دوره:
کلیه پذیرفته شدگان پس از انجام ثبت نام قطعی موظف می باشند که از اول مهرمـاه سـال مربوطـه  ،دوره دسـتیاری را شـروع
نمایند(.به استثنای مواردی که در آیین نامه های دستیاری آورده شده است) .

 – 9شرح وظايف دستياران:
 - 9 – 2طيف فعاليتها:
دستیاران موظفند طبق برنامه ای که از طرف گروه آموزشی مربوطه تنظیم می شود  ،در فعالیتهای آموزشی  ،پژوهشی و درمانی ،
از جمله کالسهای نظری  ،گزارش صبحگاهی  ،گزارشـهای مـرا و میـر و گـزارش مـوردی ) ، (Case Reportژورنـال کـالب ،
کارورزیهای بیمارستانی و درمانگاهی  ،آزمایشگاهی و کشیكهای بخـش و درمانگـاه مربوطـه و ماموریتهـای علمـی و طرحهـای
تحقیقاتی به طور فعال شرکت نمایند.
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 – 9 – 1حداقل ساعت کار در دوران دستياري:
تحصیل در دوره دستیاری به طور تمام وقت بوده و براساس برنامه ای است که از طرف مدیر گروه تنظیم می شود حداقل سـاعت
کار به شرح ذیل است :
 – 1روزهای شنبه الی چهارشنبه از ساعت  2/39لغایت 10/39
 – 7پنج شنبه ها از ساعت  2/39لغایت 17/39
تبصره  : 1گزارش ماهانه حضور و غیاب وکارکرد دستیاران ،توسط روسای بخش ها به معاونین آموزشی گروه یا مدیر گروه مربوطه
و از طریق معاونین مراکز  ،به دانشكده ذیربط ارسال خواهد شد.
تبصره  : 7پرداخت کمک هزینه تحصیلی منوط به ارائه گزارش کار ماهانه دستیاران می باشد.
تبصره  : 3افزایش سنوات تحصیلی با تمدید دوره دستیاران تابع مقررات مربوطه خواهد بود.
 – 9 – 9برنامه کشيك دستياران :حداقل برنامه کشیک دستیاران در زمینه های بالینی به شرح زیر خواهد بود.
*  -سال اول  17کشیک در ماه
*  -سال دوم  19کشیک در ماه
*  -سال سوم  7کشیک در ماه
*  -سال چهارم و  0کشیک در ماه
تبصره  – 1کلیه دستیاران شاغل به تحصیل در بیمارستان  ،از نهار و دستیاران کشیک عالوه بر آن از خوابگـاه  ،صـبحانه و شـام
برخوردار خواهند بود.
تبصره  – 7تنظیم برنامه و افزایش کشیک موظف  ،طبق ضوابط به عهده مدیر گروه است.
تبصره  – 3حكم آموزشی دستیار یكساله است و صدور حكم سال باالتر بعد از احراز شرایط ارتقای سالیانه می باشد.

 – 9 – 4دستيار ارشد:
همه ساله دو نفر از بین دستیاران تخصصی دو سال آخر در هر گروه آموزشی بیمارستانی  ،با توجه بـه کفایـت  ،تعهـد  ،وجـدان
کاری و میزان فعالیت آنها  ،توسط دستیاران پیشنهاد  ،و از بین آنها یک نفر به تائید شـورای گـروه انتخـاب و بـا حكـم رئـیس
دانشكده به عنوان دستیار ارشد منصوب می شود.
تبصره  :وظایف دستیار ارشد به موجب آئین نامه ای است که به پیشنهاد مدیر گروه و تصویب رئیس دانشكده پزشكی مربوطه بـه
اجرا گذاشته می شود.

 – 4مقررات انضباطي:
تخلف دستياري نظير :
غیبت غیر موج ه  ،سهل انگاری در انجام وظایف  ،استفاده غیر مجاز از امكانات  ،اموال و اسناد دانشگاه  ،اعتیاد ارتكاب به اعمـال
خالف شرع اسالم  ،القاء اندیشه های الحادی و توهین به مقدسات اسالمی توسط هیات های رسیدگی مورد بررسی قـرار خواهـد
گرفت و با فرد متخلف برابر مقررات برخورد خواهد شد.
مقررات انضباطی عبارت خواهند بود از :

اخطار کتبی  -تعلیق از دوره آموزش  -اخراج
تذکر بسیار مهم  :چون دستیاران برای کارورزان و دانشجویان خواسته و یا نا خواسته به عنوان الگو قـرار مـی گیـرد ارتباطـات
احترام آمیز با بیماران  ،اساتید  ،کارورزان  ،کار آموزان  ،پرستاران  ،همكاران و کارکنان از اموری اسـت کـه دسـتیاران بایـد بـه
صورت کامالً ویژه به آن عمل نمایند.
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 – 5ثبت و دفاع از پايان نامه :
 - 5 – 2کليات :
براساس مقررات موجود در دوره های تخصصی پزشكی کلیه دستیاران برای شرکت در آزمـون گواهینامـه تخصصـی موظفنـد
دفاعیه پایان نامه خود را قبل از معرفی به امتحان کتبی سراسری انجام دهند.
مسئولیت اجرای آئین نامه اجرایی پایان نامه ها با معاونت پژوهشی دانشكده های تابعه دانشگاه می باشد.
انجام و نگارش پایان نامه توسط دستیار و تحت نظارت و راهنمایی مستمر استاد راهنما و استاد مشاور صورت مـی گیـرد کـه در
طول اجرا باید جنبه تحقیقی و پویایی آن حفظ شده و از ترجمه صرف و تكرار آثار دیگران پرهیز گردد.

 – 5 – 1وظايف دستياران در ثبت و دفاع از پايان نامه :
 – 1انتخاب موضوع پایان نامه
 – 7تعیین استاد راهنما
 – 3تكمیل فرم طرح پیشنهادی پایان نامه (پروپوزال)
 – 4پیگیری روند ثبت موضوع پایان نامه با رعایت کلیه مقررات مربوطه
 – 1فعالیت و تحقیق مستمر بر روی موضوع پایان نامه تحت نظارت استاد راهنما و مشاور
 – 0ارائه گزارش های ادواری پیشرفت کار

 – 5 – 9اساتيد راهنما و مشاور:
الف – استاد راهنما باید از اعضای هیات علمی گروه مربوطه در دانشكده باشد.
انتخاب استاد راهنما به تقاضای دستیار و موافقت استاد مورد نظر و تائید شـورای پژوهشـی گـروه آموزشـی ذیـربط و معاونـت
پژوهشی دانشكده می باشد.
هر پایان نامه می تواند حداقل یک و حداکثر دو استاد راهنما داشته باشد  ،مسئولیت اجرای پایان نامه به عهده اسـتاد  /اسـاتید
راهنما می باشد.
ب– استاد مشاوربایدترجیحاًازاعضای هیئت علمی دانشگاه ویامحققین موسسات علمی و پژوهشی کشور باشد.
استاد مشاور به پیشنهاد استاد راهنما و تائید شورای پژوهشی گروه برای کمک به هدایت و مشاوره در اجرای پایان نامه مشـخص
می گردد.
 -وجود استاد راهنما برای پایان نامه الزامی نیست.

 – 5 – 4زمان انتخاب موضوع پايان نامه:
دستیاران رشته های تخصصی سه ساله  :قبل از امتحان ارتقاء  1به 7
دستیاران رشته های تخصصی چهار ساله و بیشتر  :قبل از امتحان ارتقاء  7به 3
دستیاران موظفند قبل از زمانهای ذکر شده طرح پیشنهادی (پروپوزال) پایان نامه خود را در حوزه معاونـت پژوهشـی دانشـكده
ثبت نمایند در غیر این صورت براساس مقررات اجازه شرکت در امتحان ارتقاء را نخواهند داشت.

 – 5 – 5روند ثبت پايان نامه و شرايط تغيير عنوان و اساتيد راهنما و مشاور پايان نامه:
روند ثبت نام و مراحل چگونگی آن  ،همچنین شرایط ایجاد در مشخصات پایان نامه با توجه به شرایط و امكانات دانشكده هـا بـا
رعایت ضوابط  ،توسط دانشكده ها اعالم خواهد شد.

 – 5 – 6گزارش پيشرفت پايان نامه :
دستیاران ملزم به ارائه گزارش پیشرفت پایان نامه می باشند.
فرم گزارش توسط دستیار به استاد راهنما ارائه و توسط ایشان تكمیل می شود.

برنامه آموزشی رشته تخصصی جراحی عمومی

دبیر خانه شورای آموزش پزشکی وتخصصی
ارائه فرم گزارش به اداره آموزش دانشكده شرط الزم جهت معرفی به امتحان ارتقاء می باشد.
فرم تكمیل شده در دو نسخه تهیه می شود که یک نسخه از آن در گروه آموزشی مربوطه نگهداری شده و نسخه دیگر به آموزش
ارائه می گردد.نسخه ارائه شده به آموزش پس ازثبت به معاونت پژوهشی ارسال خواهد شد
گزارش پیشرفت پایان نامه باید هر سال ارائه شود.

 – 5 –7حداقل و حداکثر زمان جهت اجراي پايان نامه:
حداقل فاصله زمانی الزم بین زمان ثبت موضوع پایان نامه تا برگزاری جلسه دفاع برای رشته های تخصصی یكسال می باشد.
دستیاران موظفند قبل از امتحان دانشنامه از پایان نامه خود دفاع نمایند در غیر این صورت براساس آئین نامه از شرکت آنـان در
امتحان ممانعت به عمل خواهد آمد.

 – 5 – 1دفاع از پايان نامه :
دفاع از پایان نامه برای کلیه دستیاران الزامی است.
پایان نامه براساس الگوی تعیین شده در حوزه معاونت پژوهشی دانشكده تدوین می شود.
پس از تدوین پایان نامه به منظور هماهنگی برای برگزاری جلسه دفاعیه  ،پایان نامه باید توسط اسـتاد راهنمـا مشـاور و معـاون
پژوهشی گروه ذیربط مطالعه و تائید شود .سپس پایان نامه همراه یک کپی از پوروپوزال از مشاورین متدولوژی در مراکز توسـعه و
دانشكده ارائه شود .پایان نامه توسط مشاورین بررسی و با پوروپوزال مطابقت داده شده و تائید می گردد.
دستیاران باید پایان نامه خود را به همراه تصویر پروپوزال و فرم تكمیل شده مجوز برگزاری جلسـه دفاعیـه بـه حـوزه معاونـت
پژوهشی تحویل نموده و فرم تعیین زمان برگزاری جلسه دفاع را دریافت نماید.
دستیار بعد از هماهنگی با اعضای هیئت علمی داوران زمان جلسه دفاع را تعیین و در فرم مربوطه درج نموده و به امضـای کلیـه
اعضای هیئت علمی داوران می رساند سپس فرم تكم یل شده را به حوزه معاونت پژوهشی تحویل و در قبال آن فرمهای ارزشیابی
پایان نامه را دریافت خواهد کرد.
زمان و مكان جلسه دفاعیه باید با درج آگهی در تابلوی اعالنات بیمارستان محل خدمت و دانشكده به اطالع عموم برسد.

 – 5 - 3ساير مقررات مربوط به پايان نامه :
سایر مقررات نظیر  :ارائه مقاله ،چگونگی تنظیم مقاالت  ،چگونگی تدوین پروپوزال  ،راهنمای تدوین پایان نامه ،منابع مالی و غیره
توسط دانشكده های مربوطه تنظیم و اطالعات آن در اختیار دستیاران قرار خواهد گرفت.

تذکر مهم :
برای اطالع از سایر مقررات دستیاری شامل :مدت ارزش قبولی پذیرفته شدگان ،ترک تحصیل
وانصراف،انتقال ،جابجائی ،تغییر رشته ومیهمانی ،مرخصی ها ،حقوق ومزایا،امكانات رفاهی ،شرح
وظائف دستیاران ارشد ومقررات مربوط به آزمونهاوضوابط ادامه تحصیل دستیاران بایستی به

آئین نامه های رسمی مراجعه شود.
-6اخالق حرفه اي
الف-ضرور ی است ،در کلیه شئون ،ارتباطات ،رفتارها ،آموزشها ،اقدامات تشخیصی درمانی و پژوهشها شئون دانشگاهی و اخـالق
حرفه ای مد نظر قرار گیرد
ب --ضروری است ،کلیه اقدامات با قوانین حقوقی  ،موازین شرع مقدس اسالم و اخالق وفرهنگ جـاری جامعـه انطبـاق داشـته

باشند و در موارد عدم انطباق ،از مجاری قانونی با متخلفین برخورد مناسب صورت پذیرد.
برنامه آموزشی رشته تخصصی جراحی عمومی

دبیر خانه شورای آموزش پزشکی وتخصصی

تبصره :
انتظارات ارتباطی و رفتاری ،همچنین انتظارات اخالق حرفه ای از دستیاران ،حسب مقتضیات هـر رشـته توسـط کمیتـه تـدوین
مشخص خواهد شد و ضروری است  ،دستیاران در زمان شروع به کار از آن مطلع شوند.

 -Vضوابط ارزشيابي برنامه
 - -1الزمست ،بخشهای آموزشی که مبادرت به تربیت دستیار می کنند ،به صورت دوره ای خود را ارزیابی نموده ،نقاط قوت خود
را حفظ ونگهداری ونقاط ضعف خود را مرتفع نمایند )(Internal Evaluation
-7الزم است دانشكده های پزشكی به صورت دوره ای  ،بخشهائی که مبادرت به تربیت دستیار می کننـد را نظـارت و ارزشـیابی
کنند).) External Evaluation
--3الزم است،از طرف وزارت متبوع ،در مواقع ضروری ،جهت ارزشیابی و یـا پـایش) (Monitoringبخشـهای تربیـت کننـده
دستیار اقدام نمایند) (External Evaluation & Monitoring
-4ضروری است اثرات ناشی از اجرای برنامه های دستیاری هر  1سال یكبار مورد ارزشیابی قرارگیرد.
ضروری است ،برنامه هر دو دوره یكبار،توسط کمیته تدوین برنامه با عضویت اعضای قبلی یا جدید و با احكامی که از جانب دبیـر
خانه شورای تخصصی برای آنها صادر می نمایند مورد بازبینی قرار گیرد
تبصره:ضوابط مربوط به باز نگری هر برنامه در زمان تدوین آن برنامه ،توسط کمیته تدوین برنامه مشخص خواهد شد.

برنامه آموزشی رشته تخصصی جراحی عمومی

دبیر خانه شورای آموزش پزشکی وتخصصی

تدوین برنامه دستیاری رشته جراحی عمومی با تالش امضا کنندگان زیر،در تاریخ  1370/7/73به پایان رسید.

برنامه آموزشی رشته تخصصی جراحی عمومی

دبیر خانه شورای آموزش پزشکی وتخصصی

صورتجلسه
تدوین برنامه دستیاری رشته جراحي عمومي در مقطع تخصص با تالش امضا کنندگان زیر،در تـاریخ 2916/3/11

به پایان رسید و به عنوان سند در دبیرخانه شورای آموزش پزشكی و تخصصی نگهداری می شود.
اعضای کمیسیون تدوین وبرنامه ریزی
دكتر محمدعلي محققي

دكتر محمدرضا شكيبي

دكتر سيدعباس صفوي نائيني

دكتر علي رباني

دكتر ميترا مدرسگيالني

دكتر سيدجليل ميرمحمدي

دكتر سيدحسن اماميرضوي

دكتر محمدمهدي قاسمي

دكتر حبيباله پيروي

دكتر محمدابراهيم خمسه

دكتر علي مشكيني

دكتر مريم رسوليان

دكتر سيدمنصور رضوي

دكتر مهدي صابري فيروزي

دكتر ابوالفتح المعي

برنامه آموزشی رشته تخصصی جراحی عمومی

دبیر خانه شورای آموزش پزشکی وتخصصی

 – 11پيوست ها

بخش سوم
اهداف اختصاصي
به تفكيك دورههاي مختلف برنامه و سال دستياري
اين بخش  ،تنها جنبه « پيشنهادي » و « آگاهي » دارد
و جزء مصوبات قانوني آن قابل استناد نمي باشد .
پيوست يك

برنامه آموزشی رشته تخصصی جراحی عمومی

دبیر خانه شورای آموزش پزشکی وتخصصی

اهداف آموزشي حيطه دانش و مهارت دستياران جراحي سال اول
الف -علوم پایه
پاسخ التهابی به آسیب و متابولیسم

-

آشنايي با انواع مدياتورها ،سايتوکاين ها ،عملکرد آنها و اهميت باليني آنها
پاسخ التهابي سيستميک را بشناسد و مسير هاي مختلف عصبي و هورموني دخيل در آنها را بداند.
آشنايي با با متابوليسم در حاالت مختلف ( معمول ،ناشتا ،ناشتاي طوالني و به دنبال آسيب) و تغييرات مختلف سيستم هاي بدن
متابوليسم پروتئين ،قند و چربي در بيمار جراحي را بداند.

آب و الكترولیت

-

آشنايي با فيزيولوژي آب و الکتروليت
آشنايي با فيزيولوژي کنترل مايعات بدن
آشنايي با تعريف ،علل  ،تقسيم بندي و عالئم باليني اختالالت الکتروليتي شايع
توانايي در درمان اختالالت الکتروليتي ساده
انواع اختالالت اسيد و باز ،عالئم آزمايشگاهي و باليني و علل هر يک را بداند.
توانايي در درمان اختالالت اسيد و باز ساده
آشنايي کامل با انواع محلولهاي تزريق وريدي معمول و انديکاسيون مصرف هر يک
آشنايي کامل با اصول و نحوه مايع درماني قبل ،حين و بعد از عمل جراحي در موارد معمول و غير پيچيده

هموستاز و انتقال خون

-

آشنايي با بيولوژي هموستاز و مسير هاي مختلف انعقادي و مدياتورهاي دخيل در آن
آشنايي کامل با انواع تست هاي انعقادي و انديکاسيون هاي بررسي بيمار جراحي از نظر تست هاي انعقادي
آشنايي با روشهاي معمول هموستاز و جايگاه استفاده از هريک
آشنايي با اصول انتقال خون و فراورده هاي آن

شوک

-

آشنايي با پاتوفيزيولوژي شوک و پاسخ به شوک
آشنايي با تاثيرات سلولي شوک
آشنايي با پاسخهاي التهابي و ايمني در شوک
انواع شوک ،تعاريف ،پاتوفيزيولوژي ،عالئم باليني و نحوه برخورد با هر يک رابداند(شوک هموراژيک ،شوک قلبـي ،شـوک وازوديالتـاتوري ،شـوک
نورولوژيک ،شوک انسدادي ،شوک تروماتيک)

-

جزئيات درمان در شوک هموراژيک را بداند.
اصول درمان ساير شوک ها را بداند.

عفونت های جراحی

-

آشنايي با پاتوفيزيولوژي عفونت و پاسخ هاي دفاعي بدن
انواع پاتوژن هاي شايع در جراحي را بشناسد.
آشنايي کامل با روشهاي پيشگيري از عفونت ،جزئيات هريک و جايگاه استفاده از هريک
آشنايي با انواع مواد ضد ميکروبي و آنتي بيوتيک ها ،اثرات ضد ميکروبي هر يک و جايگاه باليني آنها
آشنايي با عفونت محل جراحي را به طور کامل بداند( تعريف ،پاتوفيزيولوژي ،عالئم ،نحوه برخورد)

برنامه آموزشی رشته تخصصی جراحی عمومی

دبیر خانه شورای آموزش پزشکی وتخصصی
ترمیم زخم

-

آشنايي با با مراحل ترميم زخم ،تغييرات سلولي و آنزيمي هر مرحله و نقش مدياتورهاي مختلف
آشنايي با فرايند ترميم زخم در ارگانهاي مختلف (استخوان ،غضروف ،دستگاه گوارش ،اعصاب و )...
دسته بندي زخم ها را بداند.
آشنايي با فاکتورهاي موثر در ترميم زخم
اصول درمان زخم ها رابداند.
پروتکل پيشگيري از کزاز را بداند.
شستشوي زخم را به درستي انجام دهد.
آشنايي با با داروهاي بي حس کننده ،مشخصات هر يک ،دوز مجاز و عوارض آن ها
آشنايي با انواع سوزن و نخ بخيه و جايگاه استفاده از هر يک
جايگاه آنتي بيوتيک را در درمان زخم بداند و به درستي به کار ببرد.
انواع پانسمان و جايگاه استفاده از هر يک را بداند.
به درستي زخمهاي ساده را پانسمان کند.
پاتوفيزيولوژي زخمهاي فشاري را بداند.
برخورد و نحوه درمان زخمهاي فشاري رابداند.
بتواند دبريدمان زخم هاي فشاري ساده را به درستي انجام دهد.

انكولوژی

-

آشنايي با با اپيدميولوژي انواع سرطانها
بيولوژي سرطان را در سطوح مختلف سلولي ،مولکولي و ژنها بداند.
اتيولوژي سرطان هاي گوناگون را به تفکيک نوع سرطان بداند.
آشنايي با ژنهاي دخيل در ايجاد سرطان
آشنايي با مواد شيميايي و عوامل فيزيکي کانسروژن
آشنايي با ويروس هاي ايجاد کننده کانسر

مانیتورینگ بیمار جراحی

-

آشنايي با روشهاي غيرتهاجمي اندازه گيري فشار خون
آشنايي با مانيتورينگ الکتروکارديوگرافيک
توانايي گرفتن خون شرياني در موارد ساده و مشکل
توانايي تفسير گاز خون شرياني()ABG
آشنايي به اصول پالس اکسي متري و کاربرد صحيح آن
آشنايي کامل با تفسير فشار وريد مرکزي

توانايي گذاشتن کاتتر وريد مرکزي از وريدهاي اندام()Cut down CVP
آشنايي با مباني مانيتورينگ تنفسي
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ب به تفكیک دستگاه

دستگاه
گوارش

سیستم
هپاتو
بیلیاری و
پانكراس

سیستم
آنذوکرین
و پستان

تروما

جراحی
سر و
گردن

حيطه دانش

حيطه مهارتي

آشنائي با :
 - 1آناتومي دستگاه  GIبا تاکيد بر خونرساني و درناژ وريدي و لنفاوي
 - 0آشنائي با فيزيولوژي دستگاه  GIبا تاکيد بر مراحل هضم و جذب و حرکت دستگاه GI
و عملکرد دستگاه گوارش در تنظيم اسيد وباز و الکتروليت .
-3توان شرح حال گيري از بيماران دستگاه گوارش و معاينه فيزيکي مرتبط آن
-0کسب دانش تئوري آماده سازي قبل از عمل جراحي
-5کسب دانش درخواست تستهاي تشخيصي اختصاصي دستگاه گوارش
-6دانش تئوري درخواست راديولوژيک ساده (مثل عکس ساده شکم و توانائي تفسير آن)
-7کسب دانش تئوري الزم براي مراقبت هاي بعد ازعمل جراحي بيماريهاي گوارش
-8آشنائي با وسايل اتاق عمل (نخ ،اکارتور ،وسايل جراحي و)...
-9اشنائي با عوارض ساده و شايع روزانه اعما ل جراحي مثل (تب هاي بعد ازعمل وعوارض
زخمها و)....

 - 1حضور در اعمال جراحي بعنوان کمک دوم
 - 0انجام اعمال جراحي ساده مرتبط با دستگاه گوارش شامل ( درناژ آبسه هاي پري آنال
ساده - ).....انجام آپاندکتومي غيرکمپليکه  ،رزکسيون سينوس پاپلونيدال ساده و فتق
آينگوينال ساده و فتق نافي
 - 3انجام پروسيجرهاي مربوط به دستگاه  GIمثل گذاشتن و مراقبت و خارج کردن NG
 Tubeرکتال تيوب يا انما
 - 0پروسيجرهاي تشخيصي مثل باريم انما گاستروگرافي سوالو و ...

 - 1آشنائي با آناتومي کليه و کيسه صفرا و پانکراس و با تاکيد بر خونرساني و درناژ لنف
 - 0آشنائي با فيزيولوژي کبد و کيسه صفرا و پانکراس با تاکيد بر چگونگي ترشح صفرا و
نقش آن درهضم چربيها
 - 3آشنائي با شکايتهاي حاصله از بيماريهاي کبد و کيسه صفرا و پانکراس و چگونگي جمع
آوري اطالعات در اين بيماران ( شرح حال و معاينه )
 - 0کسب دانش آمادگي بيماران کبد وکيسه صفرا و قبل از جراحي
 - 5کسب دانش تئوريک تستهاي تشخيصي در بيماريهاي کبد و کيسه صفرا
 - 6کسب دانش تئوريک در مورد تستهاي راديولوژيک ساده جهت تشخيص بيماريها
 - 7کسب دانش تئوريک درمورد مراقبت هاي بعد ازعمل در جراحي کيسه صفرا و پانکراس
 - 8کسب دانش تئوريک در مورد وسايل بکار رفته در اعمال جراحي کبد وکيسه صفرا و
پانکراس
 - 9کسب دانش تئوريک در ارتباط با عوارض شايع مورد جراحي

بعنوان جراح کمک دوم در جراحي هاي کله سيستکتومي تخليه آبسه هاي کبدي
درجراحي باز
قادر باشد که در بيمارداراي  T. Tubeکالنژيوگرافي انجام دهدوکشيدن درنهاي مربوط بهاعمال جراحي هپاتو بيلياري و پانکراس را انجام دهد.

 .1آشنايي با آناتومي دستگاه آندوکرين (تيروئيد پاراتيروئيد  -پانکراس و آدرنال) و پستان
 .0آشنايي با فيزيولوژي دستگاه اندوکرين و پستان بخصوص تغييرات دوره هاي مختلف در
مورد پستان{سير تکاملي پستان بعد از تولد}
 .3آشنايي با عالئم و نشانه هاي مربوط به اختالالت آندوکرين و پستان
 .0آشنايي با تست هاي ساده آزمايشگاهي که در تشخيص بيماريهاي اين سيستم بکار گرفته
مي شود.
 .5آشنايي با تست هاي راديولوژيک ساده که درتشخيص بيماريهاي اين سيستم بکار گرفته
مي شود.
 .6آشنايي با آمادگي هاي قبل از عمل بيماريهاي آندوکرين و پستان قبل از جراحي
 .7آشنايي با مراقبتهاي بعد از عمل جراحي در بيماريهاي آندوکرين و پستان

 .1در اعمال جراحي آندوکرين و پستان بعنوان دستيار اول و دوم شرکت مي کند
 .0انجام  FNAتوده هاي تيروئيدوپستان
 .3انجام بيوبسي از ضايعات سطحي پستان
 .0انجام درناژهاي آبسه هاي سطحي پستان (ساده)

.1آشنائي با دانش تئوريک مکانيزم هاي مختلف تروما
 .0آشنايي با عالئم و نشانه هاي ناشي از آسيب در بيماران تروماتيک
 .3آشنايي با اصول تئوريک برخورد با زخم هاي مختلف در محيط اورژانس با تأکيد بر اصول
استرليتي و هموستازوبخيه کردن و پانسمان
 .0آشنايي با اصول اوليه ترياژ در بيماران تروماتيک
 .5آشنايي با اصول تئوريک جراحي اوليه در بيماران تروماتي
 .6آشنايي با دانش تئوريک اصول اوليه احياء در بيماران تروماتيک و آماده سازي آنها براي
جراحي
 .7آشنايي با دانش تئوريک تستهاي آزمايشگاهي تشخيصي در بيماران ترومايي
 .8آشنايي با دانش تئوريک استفاده از تستهاي راديولوژيک تشخيصي در بيماران ترومايي

 - 1انجام معاينه فيزيکي کامل از بيمار ترومايي
 - 0بعنوان کمک در انجام اعمال جراحي اورژانس
 - 3توان انجام اعمال و پروسيجرهاي زير
 )aبرقراري periهيپرتانسيون پورت eral Venous accessو  Cut downمحيطي
 )bبرقراري راه هوايي از طريق انجامOrotheraceral intubation
/کريکوتيروئيدوتومي
 )cانجام DPL
 )dسونداژ مثانه  ، NGTube Insertion ،اندازه گيري فشار داخل شکم CVP،
گذاري
Chest tube Insertion )e
Inter Oseus Canulation )f
 )gسوچور زخم هاي تروماتيک ساده
Inter Costal Block )h
Collar )iهيپرتانسيون پورت ،yladelآتل هاي مختلف در شکستگي  ،بستن
MAST
 )jانواع  packingها دربند آوردن خونريزي هاي خارجي
 )kانجام رتروگراد اورتراگرافي در صدمات مجراي ادراري ،سيستوگرافي

 - 1آشنايي با درک آناتومي  ،فيزيولوژي و پاتوفيزيولوژي سر و گردن براي هر نوع تداخل
تشخيصي و درماني و توانايي در  Managementمشکالت جراحي سر و گردن در
 Settingهاي مختلف
 - 0آشنايي با توده هاي گردني نئوپالستيک و غير نئوپالستيک و افتراق آنها
 - 3آشنايي با ريسک فاکتورهاي کانسرهاي سر و گردن
 - 0آشنايي با گرافت پوستي ضخامت پارشيل  ،گرافت پوستي ضخامت کامل ،فالپهاي

 - 1انجام معاينه فيزيکي کامل سر و گردن از جمله نازوفارنگوسکوپي ،الرنگوسکوپي مستقيم
وفيبرواپتيک
 - 0انجام  Post op carدر بخش ICU ،و دادن  Planمناسب بعد از ترخيص و مراقبت
هاي درمنزل
 - 3انجام باز کردن راه هوايي در شرايط اورژانس از راه انتوباسيون يا کريکوتيروئيدتومي.
 - 0توانايي کنترل خونريزي هاي سر و گردن مثل بيني  ،نازو فرنگس
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چرخشي در  Managementمشکالت سر و گردن
 - 5آشنايي با يافته هاي کلينيکي مربوط به ضايعات مادرزادي ،التهابي  ،نئوپالستيک
 - 6آشنايي با پروتکل ارزيابي کانسر حفره دهان
 - 7آشنايي با صدمات تروماتيک سر و گردن

جدار
شكم،
امنتوم و

1
0
3
0

 آشنايي با آناتومي جدار شکم و ناحيه اينگوينال و آشنايي با امنتوم و مزانتر آشنايي با اتيولوژي و پاتوژنز هرني جدار شکم آشنايي با طرز برخورد با هرني هاي جدار شکم در اطفال و بالغين -آشنايي با انواع مش ها و عوارض ترميم هرني

 - 5برداشتن بيوبسي از ضايعات داخل دهاني  ،انجام  FNAدر تومرهاي سر و گردن،
بيوبسي از لنف نود سطحي گردن
 - 6توانايي در  Managementزخم هاي اختصاصي در سر و گردن مثل( Human- w
 ) Animal.wسرو گردن
 - 7بعنوان کمک در جراحي هاي سر و گردن شرکت کند.
 -1توانايي انجام هرنيو پالستي ساده جدار شکم و اينگوينال با نظارت

مزانتر
-1

پوست و
نسج نرم

-0
-3

آشنايي با آناتومي مناطق مختلف بدن با تأکيد بر مجاورت هاي مهم(نورو واسکوالر و
عناصر حياتي)
آشنايي با ضايعات پوستي و ضايعات زير پوستي خوشخيم و بدخيم و افتراق آنها
آشنايي با  managementضايعات پوستي و زير پوستي(تشخيص و درمان)

-1
-0

انجام اعمال جراحي سرپايي،ساده نظير برداشتن خال و ضايعات پوستي ساده ديگر و
توده هاي زير جلدي نظير ليپوم
درناژ ضايعات عفوني سطحي
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پيوست دو
اهداف آموزشي حيطه دانش و مهارت دستياران جراحي سال دوم به تفكيك دستگاه
الف  -علوم پایه
پاسخ التهابی به آسیب و متابولیسم
 -آشنايي کامل به مباني پاسخ التهابي به آسيب ،مدياتورها و سايتوکاينها

-

آشنايي با تغذيه در بيمار جراحي در حاالت مختلف و به روشهاي مختلف (تغذيه خوراکي و وريدي بدن)
انواع ترکيبات تغديه خوراکي و انديکاسيون استفاده هر يک را بداند.
راههاي مختلف تغذيه خوراکي و جايگاه استفاده از هر يک را بداند.
آشنايي کامل با انديکاسيون ها و کنتراانديکاسيونهاي تغذيه وريدي
توانايي انجام تغذيه وريدي در موارد غير پيچيده
توانايي گذاشتن ژژنوستومي و گاستروستومي تحت نظارت

آب و الكترولیت

-

آشنايي کامل با اصول اوليه و مباني آب و الکتروليت و اختالالت الکتروليتي
توانايي در درمان تمام اختالالت الکتروليتي و اسيد و باز
آشنايي کامل با محلولهاي تزريق وريدي نا معمول و کم مصرف و انديکاسيون مصرف هر يک

هموستاز و انتقال خون

-

آشنايي کامل با روشهاي مختلف هموستاز و جايگاه استفاده از هريک
آشنايي کامل با اصول انتقال خون و فراورده هاي آن و انديکاسيون هاي مصرف
آشنايي با عوارض انتقال خون و فراورده ها و نحوه برخورد با هر يک رابداند.

شوک

-

جزئيات درمان تمامي شوک ها (شوک هموراژيک ،شوک قلبي ،شوک وازوديالتاتوري ،شوک نورولوژيک ،شوک انسـدادي و شـوک تروماتيـک) را
بداند.

-

بتواند انواع شوک را با نظارت اداره کند

عفونت های جراحی

-

با انواع عفونت هاي داخلي شکمي آشنا باشد و نحوه برخورد و درمان هر يک را بداند (پريتونيت اوليه  ،ثانويه وثالثيه و آبسه هاي شکمي)
انواع عفونت هاي احشاي داخلي شکمي را بشناسد و عالئم باليني ،نحوه تشخيص و درمان هر يک رابداند(کبد  ،طحال ،پانکراس و )...
انواع عفونت هاي پوستي و عالئم و درمان آنها را بداند.
نحوه برخورد با زخمهاي مزمن را بداند.
نحوه برخورد و درمان زخمهاي ناشي از ايسکمي را بداند.
پاتوفيزيولوژي زخم پاي ديابتي و نحوه پيشگيري آن رابداند.
اصول درمان پاي ديابتي را بداند.
پاتوفيزيولوژي کلوئيد و اسکار هيپرتيوفيک را بداند.
عالئم و نحوه افتراق کلوئيد و اسکار هيپرتيوفيک را بداند.
برخورد و روش هاي درماني در کلوئيد و اسکار هيپرتيوفيک را بداند.

ترمیم زخم

-

اهميت باليني فاکتورهاي موثر در ترميم زخم را بداند و اقدامات درماني مرتبط با هر يک را به درستي انجام دهد.
پاتوفيزيولوژي و عالئم زخم هاي وريدي را بداند.
زخم هاي پيچيده و وسيع را به درستي شستشو دهد و پانسمان کند.
بتواند دبريدمان زخم هاي فشاري مشکل را به درستي انجام دهد.
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-

بتواند اقدامات جراحي مرتبط با درناژ و دبريدمان زخم پاي ديابتي را انجام دهد.

انكولوژی

-

آشنايي با اصول ارزيابي ريسک کانسر
پروتکل هاي غربالگري کانسر هاي گوناگون را بداند.
آشنايي با اصول تشخيصي در سرطان
مباني مرحله بندي کانسر را بداند.
تومورهاي مارکرهاي گوناگون و ارتباط هر يک با کانسر هاي گوناگون را بداند.
اصول درمان جراحي کانسر را بداند.

پیوند اعضا

-

آشنايي با تعاريف و تاريخچه پيوند
دانستن ايمونوبيولوژي پيوند
آشنايي با انواع رد پيوند و عاليم باليني هر يک
آشنايي با ا نواع داروهاي سرکوب کننده ايمني مورد استفاده در پيوند(مواد غير بيولوژيک و بيولوژيک)
آشنايي با اصول و نحوه نگهداري اعضاي پيوندي

مانیتورینگ بیمار جراحی

-

آشنايي با روشهاي تهاجمي اندازه گيري فشار خون
توانايي گذاشتن کاتتر وريد مرکزي از تمامي سايتها
آشنايي به روشهاي کمپلکس مانيتورينگ تنفسي
آشنايي به اصول ونتيالتور و به کارگيري آن
توانايي اندازه گيري فشار داخل مثانه

ب به تفكیک دستگاه
حيطه دانش

دستگاه
گوارش

سیستم
هپاتو
بیلیاری و
پانكراس

-1آشنائي با پاتوفيزيولوژي بيماريها ي مختلف دستگاه گوارش
 -0کسب دانش تئوري براي آماده سازي قبل از عمل دربيماران پيچيده
دستگاه گوارش
-3آشنايي با تستهاي فونکسيونل دستگاه گوارش (مانومتري تستهاي
سوءجذب )
 -0آشنايي با روشهاي مختلف راديولوژي و کاربرد آنها در بيماران مختلف
دستگاه گوارش
 -5آشنائي با دانش تئوريک در زمينه مراقبت هاي بعد از عمل جراحي در
بيماريهاي دستگاه گوارش پيچيده.
-6آشنائي با انواع روشهاي بخيه (گامبي ) ......و موارد کاربرد آنها
 -7آشنايي با انواع درنها و توضيح در مورد نحوه استفاده از درنها در جراحي
هاي مختلف
- 8آشنائي با دانش تئوريک آماده سازي بيماران پيچيده دستگاه گوارش
 - 9آشنائي با دانش تئوريک تشخيص عوارض بيماريهاي دستگاه.
 -1تسلط بر دانش تئوريک سيستم هپاتو بيلياري و پانکراس را داشته باشد
.
-0دانستن فيزيولوژي و عملکرد کبد و مجاري صفراوي پانکراس با تاکيد بر
پانکراس-.
1
چگونگي ساخته شدن صفرا سيکل انتروهپاتيک و نقش آنزيم هاي
 -3آشنائي با پاتوفيزيولوژي بيماريهاي کبد وکيسه صفرا و مجاري پانکراس
با تاکيد بر سنگ هاي صفراوي  ،زردي،کله سيستيت،تومر هاي خوش خيم
و بد خيم  ،پانکراتيت حا دو مزمن
 -0اشنايي با آماده سازي قبل از عمل بيماران با مشکل کبدي کيسه صفرا
و پانکراس.
 -5اشنايي با تستهاي فونکسيونل کبد کيسه صفرا پانکراس.
 -6اشنايي با تستهاي راديولوژيک پيچيده در بيماريهاي کبد کيسه صفرا
پانکراس.
 -7اشنايي با مراقبت هاي بعد از اعمال جراحي پيچيده کبد کيسه صفرا

حيطه مهارتي
 -1حضور در اعمال جراحي بزرگ بعنوان کمک اول
 -0انجام اعمال جراحي مرتبط با دستگاه گوارش
 در ناژ آبسه عمقي باز و بسته کردن شکم فتق نافي بزرگ و اپيگا ستريک آپاندکتومي مشکل سينوس پاپلونيدال مشکل فتق اينگوئينال مشکل (لغزشي اينکار سره).... سيکموئيدسکوپي Rigidهموروئيدکتومي
 اسفنگتروتومي انال -پرفوراسيون زخم تيپيک

بعنوان جراح کمک اول درجراحي هاي کمپلکس سيستم هپاتو بيلياري و پانکراس
اعمال جراحي ساده مرتبط با سيستم کبد ،کيسه صفرا و پانکراس ( کله سيستکتومي ساده ) تحت نظر اتند يا
رزيدنت ارشد
بعنوان کمک در گذاشتن سوند بالکمور

برنامه آموزشی رشته تخصصی جراحی عمومی

دبیر خانه شورای آموزش پزشکی وتخصصی
پانکراس
 -8اشنايي با روش سوچورکردن کبد و پانکراس.
 -9اشنايي با انواع درنها و استنت هاو استفاده آنها در بيماريهاي کبد کيسه
صفرا پانکراس
 -12اشنايي با نحوه آماده کردن بيماران کبد کيسه صفرا و پانکراس قبل از
جراحي پيچيده
 -11اشنايي با بروزعوارض بعد ازعمل جراحي در بيماريهاي کبد کيسه
صفرا و پانکراس

سیستم
آنذوکرین و
پستان

تروما

 .1تسلط برآناتومي سيستم آندوکرين و پستان با تأکيد بر درناژ لنفاتيک و
مفهوم لنف نود نگهبان
 .0تسلط بر فيزيولوژي سيستم آندوکرين و پستان با تأکيد بر تغييرات کم
کاري و پرکاري سيستم هاي آندوکرين
 .3آشنايي با پاتوفيزيولوژي تغييرات آندوکرين و پستان در بيماريهاي اين
اعضا
 .0تسلط بر چگونگي بروز عاليم کلينيکي در اختالالت اندوکرين
 .5تسلط بر مراقبت هاي بعد از عمل جراحي بيماريهاي آندوکرين و پستان
 .6تسلط بر آمادگي هاي قبل از عمل جراحي در بيماريهاي آندوکرين و
پستان
 .7تسلط بر نحوه درخواست تستهاي تشخيصي آزمايشگاهي در بيماريهاي
آندوکرين و تأکيد بر تستهاي تيروئيدي
 .8تسلط برنحوه درخواست تستهاي راديولوژيک تشخيصي در بيماريهاي
آندوکرين و پستان
 .9آشنايي با بروز عوارض بعد از عمل جراحي در سيستم آندوکرين و پستان
 - 1آشنايي با آناتومي فيزيولوژي پاتوفيزيولوژي تمام ارگانهاي در
معرض تروما با تأکيد بردستگاه گوارش ،تنفس،آندام،قلب وعروق ،دستگاه
اعصاب مرکزي.
 - 0تسلط کافي بر اصول ارزيابي اوليه از بيماران تروماديده.
 3 - 3تسلط کافي در اصول ترياژ در حوادث غير مترقبه
 - 0آشنايي کامل بر دانش تئوريک اصول آشنا باشد
 - 5آشنايي کامل بر قوانين احياء در بيماران تروماتيک  ،مايعات احياء ،
مانيتورينگ بيماران تروماي بدحال
 - 6تسلط کامل بردانش تئوريک تستهاي آزمايشگاهي تشخيصي در
بيماران تروماتيک را داشته باشد
 - 7تسلط کافي بر دانش تئوريک بر تستهاي راديولوژيک تشخيصي بر
بيماران تروماتيک را داشته باشد
 - 8دانش تئوريک درباره يک اورژانس استاندارد جراحي را بداند.
 - 9دانش تئوريک مديريت اورژانس هاي جراحي درجات مختلف را
بشناسد.
- 12دانش تئوريک مديريت تيم احياء را بداند.
- 11آشنايي با اصول اوليه الواژصفاقي در بيماران ترومايي (انديکاسيونها
وکنتراانديکاسيون ها)
-1
-0

جراحی سر
و گردن
-3
-0

جدار
شكم،
امنتوم و
مزانتر
پوست و
نسج نرم

1
0
3
0
5

-

-1
-0
-3
-0

تسلط بر آناتومي سر و گردن و آشنايي با مزايا و معايب انواع فالپهاي
مورد استفاده درجراحي سر و گردن
آشنايي با مزايا و معايب استفاده از راديوتراپي  ،کموتراپي ،جراحي در
ضايعات نئوپالستيک (زبان ،کف دهان ،مخاط پوکال وبرآمدگي
آلوئوالز  ،کام)
آشنايي با عکس هاي ساده  ، CTS،اسکن ايزوتوپ  ،سونوگرافي
وسيالوگرافي و  MRIدر ارزيابي ضايعات سر و گردن
آشنايي با انديکاسيونهاي RNA
تسلط بر آناتومي جدار شکم و ناحيه اينگوينال و مزانتر و امنتوم
تسلط بر هرنيو پالستي ساده جدار شکم و اينگوينال
 Managementعوارض هرنيوپالستي جدار شکم
آشنايي با تومورهاي جدار شکم و امنتوم و مزانتر
آشنايي با تروماي جدار شکم و مزانتر
آشنايي با تئوري گرفت هاي پوستي و فلپ ها
تسلط بر آناتومي مناطق مختلف بدن با تأکيد بر مجاورت هاي
مهم(نورو واسکوالر و عناصر حياتي و درناژ لنفاتيک)
آشنايي با انجام گرفت و فلپ در بازسازي ضايعات وسيع پوستي
تسلط در  managementسرطان پوستي و سارکوم

 .1شرکت در جراحي هاي آندوکرين و پستان بعنوان کمک
 .0انجام معاينه فيزيکي کامل در بيماريهاي پستان و آندوکرين
 .3اعمال جراحي زير را انجام دهد:
 درناژ آبسه هاي پستان {پچيده و عمقي پستان } بيوبسي از ضايعات عمقي پستان -انجام مراحل اول  ،ماستکتومي ساده  ،تيروئيد کتومي (تابلند کردن فالپها )

-1بعنوان کمک در جراحي هاي تروما شرکت کند.
-0توانايي آماده کردن بيماران ترومايي براي اعمال جراحي را کسب کند.
-3انجام اعمال و پروسيجرهاي زير:
 Venous accessدر عروق مرکزي و کات دان پيچيده
)a
 )bبرقراري راه هوايي از طريق انتوباسيون نازوتراکئال
تراکئوستومي اورژانس
)c
انجام پريکارديو سنتز
)d
توان تنظيم دستگاه  :استفاده از انواع  Modeدستگاههاي ونتيالتور ICU careبيماران تروماتيک
)e
انجام باز و بسته کردن شکم در بيماران ترومايي تحت نظر رزيدنت ارشد يا اتند
)f
 )gانجام ترياژ بيماران ترومايي در  Disasterهاو...........
 )hانجام عمل سونداژ سوپراپوبيک در بيماران با صدمات مجراي ادراري
انجام دبريدمان هاي پيچيده در اولسراسيون هاي مشکل تحت نظر رزيدنت ارشد مثل زخم هاي
)i
صورت و غيره...

-1

بعنوان کمک به رزيدنت هاي سال باالتر و يا اتند در جراحي هاي سر و گردن شرکت کند ،به رزيدنت
سال پائين تر کمک کند.
 Work upتومرهايي با منشاء نا مشخص در سر و گردن انجام دهد
توانايي  Evaluationشکستگي هاي سر و صورت را انجام دهد
انجام جراحي هاي زير تحت نظر رزيدنت ارشد و يا اتند مربوطه :
تراکئوستومي
برداشتن بيوبسي هاي عروقي گردن

-1

انجام هرنيوپالستي مشکل با نظارت سال باال مانند فمورال

0
3
0
5
6

-

-1
-0
-3

توانايي درناژ ضايعات عفوني عمقي
توانايي در اعمال جراحي سرپايي مشکل تر نظير توده هاي عمقي و ضايعات بزرگتر
توانايي در انجام بيوپسي هاي عصبي و عروق (شريان تمپورال و عصب سورال)

برنامه آموزشی رشته تخصصی جراحی عمومی

دبیر خانه شورای آموزش پزشکی وتخصصی

پيوست سه
اهداف آموزشي حيطه دانش و مهارت دستياران جراحي سال سوم به تفكيك دستگاه
الف  -علوم پایه
پاسخ التهابی به آسیب و متابولیسم

-

آشنايي کامل با انديکاسيون ها و کنتراانديکاسيونهاي تغذيه وريدي
آشنايي کامل با عوارض تغذيه وريدي و نحوه برخورد با هر يک
توانايي گذاشتن ژژنوستومي و گاستروستومي
توانايي برقراي تغذيه وريدي در موارد پيچيده

آب و الكترولیت

-

توانايي مايع درماني قبل ،حين و بعد از عمل جراحي در موارد خاص و کمپلکس:






بيمار داراي سوء تغذيه
نارسايي کليوي
بيماران با بدخيمي
اختالالت خاص هورموني

هموستاز و انتقال خون

-

آشنايي کامل با عوارض انتقال خون و فراورده ها و نحوه برخورد با هر يک رابداند.
برخورد با خونريزي وسيع حين و بعد از عمل جراحي را بداند.
آشنايي با اختالالت اکتسابي هموستاز و موارد خاس آن در جراحي ( اختالالت پالکت ،DIC ،فيبرينوليز ،اختالالت کبدي)... ،

شوک

-

بتواند انواع شوک را به طور مستقل اداره کند.
معيارها و نحوه بررسي احيا در شوک را بشناسد و ارزش هر معيار را بداند.
پروتکلهاي جديد استفاده از مايعات وريدي ،خون و فراورده ها را در شوک بداند.

عفونت های جراحی

-

عفونت هاي بيمارستاني و نحوه درمان هر يک را بداند.
آشنايي با با پروتکل هاي درماني جديد در سپسيس و مراقبت هاي ويژه مرتبط

ترمیم زخم
 آشنايي با بيماري هاي ارثي که با اختالل ترميم زخم همراه هستند و اهميت آنها را در جراحيتوانايي درمان طبي و جراحي زخم هاي وريديانكولوژی

-

آشنايي با با رويکردهاي چند رشته اي به کانسر ها
اصول درمان جراحي لنف نودها را درکانسر بداند.
اصول درمان جراحي متاستاز را بداند.
آشنايي با اصول باليني شيمي درماني
آشنايي با دسته بندي داروهاي شيمي درماني را و دارو هاي هر دسته
آشنايي با شيمي درماني ترکيبي
آشنايي با مکانيسم مقاومت هاي دارويي در کانسر
آشنايي با اثرات سوء شيمي درماني
نحوه تجويز داروهاي شيمي درماني را بداند.

برنامه آموزشی رشته تخصصی جراحی عمومی

دبیر خانه شورای آموزش پزشکی وتخصصی

-

آشنايي با با اصول هورمون تراپي و جايگاه استفاده از آنها در کانسر هاي مختلف
اصول فيزيکي و مباني بيولوژيک راديوتراپي را بداند.
آشنايي با برنامه ريزي درماني و پروتکل هاي معمول راديوتراپي

آشنايي با عوارض راديوتراپي
 پروتکل هاي پيشگيري در سرطان را بداند.پیوند اعضا

-

آشنايي با ارزيابي هاي قبل از جراحي پيوند (به تفکيک کليه ،پانکراس ،کبد ،روده و قلب و ريه)
توانايي کمک در پيوند کليه
آشنايي با مراقبت هاي بعد از عمل (به تفکيک عضو)
آشنايي با عوارض بعد از عمل (به تفکيک عضو) و رويکرد به انواع عوارض
آشنايي با عفونت هاي بعد از پيوند
آشنايي با بدخيميهاي بعد از پيوند

مانیتورینگ بیمار جراحی

-

آشنايي با روشهاي اندازهگيري برون ده قلبي و پارامترهاي قلبي
آشنايي با جايگاه استفاده از کاتتر شريان ريوي
آشنايي با متغير هاي مرتبط با کاتتر شريان ريوي و تفسير آنها
آشنايي با روش هاي جايگزين کاتتر شريان ريوي
آشنايي کامل به ونتيالتور و تنظيمات آن
توانايي کار با ونتيالتورهاي معمول

سلول ،ژن و جراحی مولكولی

 آشنايي به رويکردهاي پژوهشهاي مولکولي در جراحي آشنايي به کليات  DNAتنظيمات سلول توسط ژنها آشنايي به کليات بروز ژنها آشنايي به سيکل هاي تکثير و تزايد سلولي و مسيرهاي انتقال سيگنال آشنايي به کليات تکنولوژي هاي بيولوژي سلولي و مولکولي)کلونينگ )... ،PCR ،Northern Blot ،Southern Blot ،DNAب به تفكیک دستگاه
آشنايي به کليات بيولوژي مولکولي و تحقيقات مولکولي

دستگاه
گوارش

سیستم
هپاتو
بیلیاری و

حيطه دانش

حيطه مهارتي

- 1دانش تئوري مرتبط با پاتوفيزيولوژي بيماريهاي پيچيده  GIمثل (توکسيک
مگاکولون شيلوتوراکس کرون -فيستولهاي گوارش .
- 0دانش تئوري در ارتباط با تاثير اعمال جراحي بر فيزيولوژي بدن مثل تاثير
گاسترکتومي در تغييرات فيزيولوژيک روده .
- 3آشنائي با انواع انسيزيونهاي جراحي د ستگاه گوارش .
- 0بدست آوردن دانش و نگرش رويکرد ( ) Approachبه بيماريهاي GI
- 5دانش تئوري استدالل انتخاب نوع عمل جراحي براي بيماريهاي مختلف دستگاه GI
- 6توضيح انديکاسيونها وکنترانديکاسيونهاي تستهاي تشخيصي براي بيماريهاي دستگاه
GI
- 7آشنائي با دانش تئوريک  Managementعوارض جراحي بيماريهاي دستگاه GI

- 1به عنوان کمک اول جراحي هاي پيچيده با استاد يا رزيدنت Chief
- 0انجام اعمال جراحي زير بعنوان جراح اول با نظارت رزيدنت ارشد يا استاد
الپاراتومي تشخيصي
.a
الپاراتومي اورژانس
.b
گاستروستومي و ژژنوستومي گاسترکتومي پارشيل و
.c
واگوتومي و پيلوروپالستي اورژانس بعلت خونريزي
رزکسيون ها و آناستوموزهاي معده
.d
 Managementاعمال جراحي مرتبط با پرفوراسيونهاي GI
.e
بجز پرفوراسيونهاي مري و رکتوم
انواع کلوستومي
.f
فتق هاي مشکل و عود کرده
.g
واگوتومي ترانکال پيلور و پالستي و...
.h

1
0
3
0

 اشنايي با در ارتباط با پاتوفيزيولوژي بيماريهاي پيچيده کبد ،کيسه صفرا و پانکراس. اشنايي با تاثير اعمال جراحي روي اين سيستم بر فيزيولوژي . آشنايي با انواع انسزيونهاي جراحي کبد ،کيسه صفرا و پانکراس . -توجيه انديکاسيونها و کنترانديکاسيونهاي درخواست تستهاي تشخيصي برايکبد ،کيسه

 - 1بعنوان جراح اول در اعمال جراحي کله سيسکتومي مشکل ( Under
 )Supevisionاکسپلور CBDو تعبيه  ، T. tubeکله سيستوژژنوستومي
درناژکيست هاي ساده کبدي درناژهاي آبسه هاي ساده کبدي جراحي ضايعات
کيستيک پانکراس تحت نظر جراح ارشد

برنامه آموزشی رشته تخصصی جراحی عمومی

دبیر خانه شورای آموزش پزشکی وتخصصی
پانكراس

سیستم
آنذوکرین
و پستان

تروما

جراحی

صفرا و پانکراس.
 - 5کسب دانش تئوريک  Managementعوارض سيستم کبد ،کيسه صفرا و پانکراس.
 - 6آشنائي با پاتوفيزيولوژي portal haypertentionبا تاکيد بر اتيولوژي  ،تشخيص
افتراق  ،درمان داروئي  ،درمانهاي جراحي.
 - 7آشنائي با پاتوفيزيولوژي آسيت و روش هاي درماني غيرجراحي و جراحي .
 - 8آشنائي کافي درتومرهاي اندوکرين پانکراس درباره..
 - 9آشنائي با ضايعات کيستيک کبد و پانکراس.
 .1تسلط بر پاتوفيزيولوژي تغييرات آندوکرين
 .0آشنايي با تغييرات فيزيولوژي بدن بعد از جراحي هاي آندوکرين
 .3آشنايي با انواع انسزيون هاي الزم براي دسترسي به سيستم هاي آندوکرين و پستان
 .0آشنايي با انديکاسيون ها و کنترانديکاسيون تست هاي تشخيصي آندوکرين و پستان
 .5آشنايي با  Managementعوارض جراحي آندوکرين و پستان
 .6آشنايي با  Managementتوده هاي تيروئيدي و پستان
 .7آشنايي با انتخاب نوع و وسعت اعمال جراحي قسمتهاي آندوکرين با تاکيد بر پستان و
تيروئيد
- 1تسلط بر دانش تئوريک ()Secondary survey
- 0دانش تئوريک درارتباط با  FASTدر بيماران تروماتيک را بداند
- 3دانش تئوري در ارتباط با استفاده از انواع روش هاي آزمايشگاهي و پاراکلينيک در
تشخيص ضايعات تروماتيک در بيماران  Stableدر اورژانس جراحي را داشته باشد.
- 0دانش تئوريک نحوه  Managementتروماهاي خاص مثل تروماي قفسه صدري ،
شکم  ،اندام هاي ديگر  ... ،سرو گردن را داشته باشد.
- 5دانش تئوريک در مورد مديريت اورژانس
- 6انواع Disasterها را بشناسد
- 7دانش تئوريک در مورد انواع روش هاي طبي و جراحي Managementبيماران
تروماتيک را بشناسد و تسلط بر درمانهاي دارويي بيماران بدحال ) (ATLSو مراقبت
هاي بخش ICU
8- 8شنايي با انديکاسيون جراحي عير پيچيده و با تاکيد برالپاراتومي فاشيوتومي
توراکوتومي
-1
-0
-3

آشنايي با ضايعات تومورهاي خوش خيم و بدخيم سر و گردن در اطفال
آشنايي با اصول جراحي ترميمي درهنگام کندگي گوش و بيني
آشنايي با تکنيک هاي جراحي سر و گردن ) (Scar revisionاز جمله
Geometric ، serial excision ، z- plasty ،primly excursion
use of cosmetics ، broken line closure
آشنايي با آبسه هاي عمقي گردن و نحوه Management
آشنايي با عوارض جراحي هاي سر و گردن و نحوه برخورد با آنها

-1

آشنايي با بيماري هاي ديگر و برخورد با آنها مانند
 .dدياستاز رکتوس
 .eهماتوم رکتوس
 .fفيبروز رترو پريتوئن

سر و
گردن
-0
-5

جدار

-0

شكم،
امنتوم و

-1
-0

پوست و
نسج نرم

بعنوان کمک در جراحي هاي آندوکرين و پستان شرکت مي کند
اعمال جراحي زير تحت نظر اتند با  Chiefرزيدنت انجام مي دهد.
ماستکتومي ساده تحت نظر رزيدنت ارشد يا اتند مربوطه
.a
لوبکتومي تحت نظر رزيدنت ارشد يا اتند مربوطه
.b
اعمال جراحي در مورد ژنيکوماستي
.c
 Excisionداکت پستان
.d

-1
-0

به عنوان کمک در جراحي هاي بيماران تروماتيک
الپاراتومي اورژانس تحت نظر رزيدنت ارشد و انجام اقدامات ساده ترميمي و بند
آوردن خونريزي در بيماران Stable
انجام اعمال جراحي اورژانس زير تحت نظر رزيدنت ارشد
 pringel , packingدر السراسيون هاي کبد
.a
اسپلنکتومي اورژانس
.b
ترميم ضايعات دستگاه  GIبجز مري و رکتوم
.c
دبريدمان زخم هاي ترومايي پيچيده
.d
اندازه گيري فشار کمپارتمان هاي اندام ها و فاشيوتومي در صورت
.e
لزوم
انجام  FASTدر اورژانس تحت نظر رزيدنت ارشد )(Bed side
.f
تغيير مد دستگاه ونتيالتور تحت نظر رزيدنت ارشد در  ICUبيماران
.g
تروماتيک (در صورت لزوم)

-1
-0
-3

بعنوان کمک در جراحي هاي سال باالتر و پايين تر
ترميم ضايعات کندگي گوش و بيني و ...
انجام جراحي هاي زير با کمک اتند يا رزيدنت ارشد
لوبکتومي هاي تيروئيد
.a
تراکئوستومي هاي سخت
.b
برونکوستومي  rigidوازوفاگوسکوپي  rigidبراي
.c
خارج کردن اجسام خارجي

-3

-1
-0

تسلط در انجام هرنيوپالستي هاي مشکل و عود کرده
توانايي در انجام هرنيوپالستي فتق انسيزيونال مشکل(چسبندگي هاي شديد پوست و
فاشيال)
توانايي انجام اکسيزيون تومورهاي جدار شکم و توده هاي امنتوم و مزانتر با نظارت
سال باالتر

-1
-0

تسلط در اکسيزيون سرطان هاي پوست
تسلط در انجام صحيح بيوپسي از سارکوم هاي نسج نرم و برداشتن توده هاي
زيرجلدي مشکل
توانايي انجام ديسکسيون لنفاتيک گردن و اينگوينال و آگزيال

-3

مزانتر
1
0
3
0
5

-

آشنايي کامل با تکنيک هاي جراحي وسيع سرطان پوست
آشنايي در برخورد و مداليته هاي مختلف تشخيصي در سارکوم هاي نسج نرم
آشنايي با عوارض انجام جراحي هاي سرطات پوستي و سارکوم
تسلط در برخورد با مالنوم از نظر  stageمالنوم و درمان مربوطه
آشنايي کامل با اصول فلپ و گرفت

بعنوان کمک جراح در اعمال جراحي پيچيده سيستم کبد ،کيسه صفرا و پانکراس

-3

برنامه آموزشی رشته تخصصی جراحی عمومی

دبیر خانه شورای آموزش پزشکی وتخصصی

پيوست چهار
اهداف آموزشي حيطه دانش و مهارت دستياران جراحي سال چهارم به تفكيك دستگاه
الف  -علوم پایه
پاسخ التهابی به آسیب و متابولیسم
 -توانايي برقراي تغذيه وريدي در بيماران خاص و پيچيده

0
 - 5توانايي برخورد با عوارض پيچيده تغذيه وريدي
هموستاز و انتقال خون

 -آشنايي کامل با انواع اختالالت مادرزادي هموستاز ،عالئم باليني ،اهميت آنها در جراحي و نحوه برخورد با آنها

6
 - 7توانايي در تشخيص و درمان اختالالت اکتسابي هموستاز و موارد خاص آن در جراحي ( ،DICفيبرينوليز ،اختالالت کبدي ،اختالالت پالکت)...،
شوک

8

 -بتواند شوک در موارد خاص و پيچيده را به درستي اداره کند

عفونت های جراحی
 - 9نگرش و توانايي الزم براي تدوين و راه اندازي پيشگيري از عفونتها
- 12آشنايي با با عفونت هاي منتقل شونده از طريق خون و راههاي پيشگيري و درمان هر يک
ترمیم زخم

-

آشنايي با جايگريني هاي پوست و جايگاه استفاده از هر يک

انكولوژی

-

آشنايي با درمان بيولوژيک کانسر ها و درمان هاي موثر در اين مقوله را بداند.
آشنايي با ايمونوتراپي و درمان هاي رايج آن
آشنايي با رويکرد هاي جديد در ژن درماني سرطان

پیوند اعضا

-

توانايي کمک در پيوند کبد ،پانکراس و روده
آشنايي با روشها نوين و ديدگاه هاي جديد در پوند اعضا

مانیتورینگ بیمار جراحی

-

توانايي کار با ونتيالتورهاي پيچيده
آشنايي به اصول جدا کردن بيمار از ونتيالتور
آشنايي با اصول مانيتورينگ کليوي
آشنايي با اصول مانيتورينگ مغزي

سلول ،ژن و جراحی مولكولی

-

آشنايي به رويکردهاي جديد در ژن تراپي و داروهاي مرتبط در سرطان ها
آشنايي به رويکردهاي جديد در سلولهاي بنيادي
آشنايي به رويکردهاي جديد در دستکاري سلولي(کشت سلولي و ترانسفکسيون سلولها)
آشنايي به رويکردهاي جديد در دستکاري ژنها

برنامه آموزشی رشته تخصصی جراحی عمومی

دبیر خانه شورای آموزش پزشکی وتخصصی

ب به تفكیک دستگاه
-1
-0
-3
-0
-5

دستگاه

-6

گوارش

تسلط کامل بر تشخيص و درمان بيماريهاي دستگاه GI
دانش و نگرش تعيين استراتژي تشخيصي و درماني در بيماريهاي GI
دانش تئوري در ارتباط با برخورد با عوارض پيچيده اعمال جراحي انجام شده بر روي
دستگاه GI
شناخت انواع استاپلرهاي جراحي آشنائي با کاربرد و موارد استفاده از آنها در
اعمال جراحي مرتبط با دستگاه GI
کسب دانش و نگرش الزم در انتخاب مداليته هاي مختلف تشخيصي و درماني و
روشهاي مختلف جراحي و غير جراحي مثل ( درناژ آبسه از طريق الپاراتومي
الپاراسکوپي تحت )Guide
کمک به رزيدنتهاي سال پائين تر در تشخيص و درمان و  Follow upبيماران
دستگاه GI

بیلیاری و

 - 1تسلط کامل بر دانش تئوريک تشخيصي درماني سيستم کبد ،کيسه صفرا و
پانکراس
 - 0کمک به دستياران سال پائين تر در تشخيص و درمان و  Follow upبيماريهاي
کبد ،کيسه صفرا و پانکراس
 - 3کسب دانش الزم براي تصميم گيري در انتخاب بهترين روش تشخيصي و درماني در
دسترس با توجه به امکانات در بيماريهاي کبد ،کيسه صفرا و پانکراس
 - 0بعنوان راهنما و مشاوره براي دستياران سال پائين تر در بيماريهاي مرتبط با کبد،
کيسه صفرا و پانکراس
 - 5اشنايي با استراتژي هاي تشخيصي بيماريهاي کبد ،کيسه صفرا و پانکراس
 - 6اشنايي با نحوه برخورد با عوارض پيچيده کبد ،کيسه صفرا و پانکراس
 - 7اشنايي با وسايل الپاراسکوپي اعم ازاپتيک  Instrumentوتروکارها ،اکارتورها،
ارگونومي
 - 8اشنايي با انتخاب مداليته هاي مختلف تشخيصي و درماني براي بيماريهاي کبد،
کيسه صفرا و پانکراس
 - 9آشنائي با انديکاسيونها و کنترانديکاسيونهاي انجام پيوند کبدو پانکراس
 - 12آشنائي با روش هاي مختلف درماني وانتخاب بهترين روش در بيمار مبتال به آسيت و
هيپرتانسيون پورت
 - 11کسب دانش تئوريک در مورد برخورد با عوارض پانکراتيت ها

آنذوکرین و

 آشنايي با جنبه هاي قوي تشخيصي و درماني از قبيل انکوژن هاي آنتي کورهايمنوکلونال و تومورمارکرها
 کسب دانش تئوريک مربوط به کنتراورسي جراحي آندوکرين تسلط بر همه مطالب تئوريک جراحي آندوکرين و پستان هدايت و نظارت دستياران سال پائيني و اقدامات آماده سازي بيماران براي جراحي هايسيستم آندوکرين و مراقبت هاي بعد ازعمل
 آشنايي به  Approachتشخيصي در بيماريهاي سيستم آندوکرين و پستان باتأکيدبرارزش  Seatinal nodeو روش هاي اسکرين جديد در پيدا کردن لنف توده
هاي گرفتار
 آشنايي با  Managementعوارض بعد از اعمال جراحي آندوکرين و پستان آشنايي با  Approachدرماني در بيماريهاي سيستم اندوکرين و پستان اعم از درمانطبي ياجراحي
 آشنايي کامل با عوارض پيچيده بعد از جراحي هاي سيستم آندوکرين مثال"قطع اعصابگردن مثل راجعه

سیستم
هپاتو
پانكراس

1
0
3
0
سیستم

5

پستان
6
7
8

تروما

 - 1دانش تئوريک نسبت به مديريت  Disasterهاي مختلف را بشناسد
 .01 - 2اصول تشخيصي و درماني در مورد روش هاي مختلف و مديريت اورژانس و تيم هاي
تروما را بداند.
 . - 3تسلط کافي بر دانش تئوريک نحوه استفاده از روش هاي مختلف طبي جراحي در
 Managementبيماران ترومائي را کسب کند.

 - 1رهبري ومديريت اتاق عمل درشرايط خاص
 - 0بعنوان کمک در جراحي هاي وسيع و پيچيده
 - 3در اعمال جراحي زير بعنوان جراح اول تحت نظر رزيدنت  Chiefيا استاد
 گاسترکتومي توتالواگوتومي سوپرا سلکتيو
 اعمال جراحي چاقي هاي مرضي روي معده- ازوفاژکتومي هاترميم پرفوراسيونهاي مري
اروفاگوستومي هاجراحي هاي آنتي رفالکسميوتومي هاي مري وديورتيکولکتومي هاي مري گردني
 کولکتومي ( سگمنتال و توتال )) LAR ( low Anterior Resection) APR( Abdomino Perineal Resection فتق اطفال رزکسيون وسيع روده کوچک در کانسرها واعمال جراحي مربوط به فيستول هاي رودهکوچک
Stopa -0توان انجام جراحي خاص با حضور استاد ومثل وپيل تومر هاي خلف صفاقي و...
 -5انجام اعمال جراحي الپاراسکوپي غير پيچيده
 -6انجام جراحي هاي دستگاه گوارش با استفاده از استابلر
-1

بعنوان جراح اول انجام اعمال جراحي پيچيده تحت نظارت اتند
آناستوموزهاي کلدوکودئودنوستومي کلدوکوژژنوستومي
o
اسفنگروپالستي  -درناژکيست هاي کبدو پانکراس مشکل
پانکراتکتومي ديستال گذاشتن سوند بالکمور
بعنوان کمک اول در جراحييهاي بسيار پيچيده سيستم
o
هپاتوبيلياري پانکراس از قبيل ويپل رزکسيونهاي کبدي
کالنژيوکارسينوماي مجاري کيست کلدوک کيست هاي
o
خوش خيم مجاري صفراوي -ويپل( توتال  -ساب توتال )
جراحي تومورهاي آندوکرين پانکراس ودبريدمان جراحي و
درناژ نکروزعفوني پانکراس  ،رزکسيونهاي کبدي  ،شانتهاي
پورتوکاو
اعمال جراحي الپاراسکوپيک در سيستم کبد ،کيسه صفرا و
o
پانکراس

 .1بعنوان کمک به اتند و رزيدنت ارشد در جراحي هاي مشکل و بعنوان ناظر ومشاوربه
رزيدنت هاي سال پائين تر در اعمال جراحي مربوط به آنها کمک مي کند.
 .0اعمال جراحي زير را تحت نظر اتند يا رزيدنت ارشد انجام مي دهد.
 در آوردن غدد لنفاوي نگهبان انواع آدرنالکتومي پاراتيروئيدکتومي اعمال جراحي ترميمي پستان (با پروتز  -بدون پروتز ) جراحي هاي عوارض ماستکتوميها تيروئيدکتومي هاي پيچيده (رترواسترنال) پانکراتکتومي در تومورهاي اندوکرين وپانکراس -اعمال جراحي بزرگ کردن و کوچک کردن پستان ها()reduction mamoplasty

- 1بعنوان کمک در جراحي هاي تروما تحت نظراتندينگ
- 2انجام الپاراتومي اورژانس  ،توراکوتومي اورژانس براي بيماران تروماتيک تحت نظر
اتند
- 3انجام اعمال جراحي زير که جهت درمان بيماران تروماتيک پيچيده کاربرد دارد تحت
نظراتندينگ:

برنامه آموزشی رشته تخصصی جراحی عمومی

دبیر خانه شورای آموزش پزشکی وتخصصی
 - 4تسلط کافي بر دانش تئوريک نحوه استفاده از روش هاي تشخيصي در بيماران تروماي
 Stableمثل  CTS, FASTو  ...را در موقعيت هاي مختلف داشته باشد.
 - 5آشنايي با اصول جراحي برخورد با تروماهاي پيچيده (دئودنوم  ،پانکراس  ،عروق)
 - 6آشنايي با اصول اوليه درمان بيماران تروماي در موارد وجود بيماري همراه مثل ديابت ،
 COPD ،MIو
 .6 - 7آشنايي با اصول اوليه برخورد با تروماهاي ناشي از گلوله هاي Hayh velocity
و Low velocity

جراحی سر و
گردن

جدار

 - 1تسلط کامل بر دانش تئوريک پاتولوژي هاي مختلف سر و گردن و انتخاب راهکار
تشخيصي و درماني مناسب براي آنها و پاسخگويي رزيدنت سال پايين در ارتباط با مشکالت
سر و گردن
 - 0آشنايي با تکنيک هاي پيشرفته ترميمي در جراحي سر و گردن و نحوه استفاده از
فالپهاي بدخيم مثل Pedicel ، Rotational FLAP ، Advancement FLAP
v- plasty، z- plasty. ، Romboid ، FLAP
 - 3تسلط بر بروز عوارض جراحي هاي سر و گردن و نحوه  Managementآنها با تأکيد
بر عوارض عصبي و فيستولهاي آئرودايجستيو

-1

آشنايي کامل با دانش در کليه بيماري هاي جداره شکم ،اينگوينال و امنتوم و مزانتر

شكم،

تروماي قفسه سينه صدري (رزکسيون سگمان رزکسيون لوپ،
.a
ترميم برونش ها و پارگي هاي ديافراگم وسيع )...
پريکارديوتومي در تامپوناد  ،ترميم پارگي هاي ساده قلبي
.b
تروماهاي وسيع کبد و سيستم صفراوي و عروق پورت
.c
تروماي ساده دئودنوم
.d
تروماي طحال که کانديد اسپلنورافي يا partial splenectomy
.e
است
تروماي عروقي اندام
.f
ترميم ضايعات ( GIمري  -رکتوم )...
.g
صدمات گردن که صدمات عروق يا غير عروق همراه دارد.
.h
اکسپلورهاي عروقي اندام
.i
رزکسيون هاي عروق اندام ها
.j
تروماي کليه ها که نياز به نفرکتومي يا ترميم ساده دارند.
.k
انجام جراحي مربوط به بيماران تروماتيک و سوختگي اختصاصي
.l
 .mتروماي وسيع دئودنوم و پانکراس
صدمات عروق اصلي (آئورت ،کاوا  ،عروق اصلي گردن)
.n
- 4انجام کليه امور مربوط به بيماران تروماتيک در سر و گردن قفسه صدري شکم
و اندام بطور مستقل و يا در صورت نياز به کمک استاد مربوطه با تاکيد بر تروماي
پيچيده
- 5انجام مديريت  disasterها و اورژانس ها  ،تيم هاي تروما  ،تيم هاي احياء
 - 1به عنوان کمک در جراحي هاي سسر و گردن
 Management - 0عوارض بعد از اعمال جراحي سر و گردن مثل .فلج عصبي ،فيستول
هاي آئرودايجستيو
 Management - 3تروما به سر و گردن
 - 0در انجام جراحي هاي سر و گردن با کمک اتند شرکت کند
 تروئيدکتومي هاي دو طرفه الرنژکتومي ها پاروتيدکتومي رزکسيون غدد submandibular، sublingual رزکسيون تومورهاي بد خيم و خوش خيم دهان و لب - 5به عنوان کمک به دستياران سال پايين تر در انجام جراحي هاي سر و گردن و بعنوان
کمک به اتند در انجام جراحي هاي مشکل
 - 6انجام جراحي هاي پيچيده و مشکل تحت نظر اتند مربوطه مثل جراحي MRND
 -7انجام اعمال جراحي ترميمي سر و گردن با استفاده از فالپهاي موضعي ،آزاد
-1
-0
-3

امنتوم و

تسلط کافي در انجام کليه هرنيوپالستي شکم و انگوينال و فمورال که از عهده سال
هاي پايين خارج است
تسلط کافي در جراحي انجام انواع هرنيوپالستي انسيزيونال
abdominoplasty

مزانتر
-1

پوست و
نسج نرم

تسلط کامل بر دانش تئوري و عملي برخورد با سرطان هاي پوستي و سارکوم و
استفاده به جا از انواع مداليته تشخيصي درماني و پاسخگويي به رزيدنت سال پايين

1
0
3
0

-

انجام ديسکسيون لنفاتيک با نظارت اتند مربوطه
انجام بازسازي پوست با نظارت اتند
انجام انواع فلپ و گرفت با نظارت اتند
تسلط در انجام انواع جراحي سارکوم با نظارت اتند

اهداف آموزشي حيطه دانش و مهارت دستياران جراحي سال پنجم
با توجه به اينكه در ظرف چهار سال گذشته دستيار جراحي توانمندي هاي الزم را در زمينه علوم پايه و علوم باليني در اعمال
جراحي مذکور در کوريكولوم تا سال چهارم را کسب نموده است  ،در سال پنجم اين فرد مهارت هاي الزم براي اداره مستتقل
اعمال جراحي بزرگ ،کنترل عوارض مهم  ،آموزش به دستياران سالهاي پايين ترو ساير موارد ضروري را کسب خواهد کترد
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پيوست پنج
تعاريف ،اهداف و توضيح روشهاي آموزشي
گزارش صبحگاهي
تعريف :
گزارش صبحگاهي يک بخش سازنده از برنامههاي دستياري ميباشد .شکل و چارچوب گزارش صبحگاهي بر اساس آماده و معرفـي کـردن يـک
بيمار يا مورد شناخته شده کلينيکي جديد و بحث در مورد آن به وسيله يک يا بيش از يـک دسـتيار باحضـور پزشـکان اعضـاي هيـأت علمـي،
دستياران ،کارورزان و دانشجويان و همچنين شرکت آنها در بحث ميباشد .همچنين در حالي که گزارش صبحگاهي به طـرزي بـديع وسـيلهاي
ياري دهنده جهت نظارت بر مراقبتهاي بيماران ميباشد ،اخيراً بيشتر يه سمت آموزش پيشروي کرده است.

اهداف :
 -1مزاياي آموزشي :
الف) گزارش صبحگاهي يک منبع آموزشي عالي براي دانشجويان ،کارورزان ،دستياران شرکتکننده در آن ميباشد.
ب) گزارش صبحگاهي وسيلهاي جهت دستياران و کارورزان شرکت کننده براي يادگيري چگونگي آماده و معرفـي کـردن بيمـار
همچنين چگونگي بحث در رابطه با آن بيمار ميباشد.
ج) همچنين گزارش صبحگاهي وسيلهاي براي توسعه تواناييهاي دستياران در تشخيص و درمان بوده و اساس آن بر پايه آمـوزش
روشهاي  managementو  planningميباشد.
 -0بهبود مراقبت از از بيماران و آموزش دستياران از اهداف گزارش صبحگاهي ميباشد.
 -3تحقيق و رسيدگي در مورد حوادث ناگوار درماني.
 -0در ضمن گزارش صبحگاهي وسيلهاي است که براي پزشکان اعضاي هيأت علمي و  chiefآن سرويس اين فرصت را ايجاد کـرده کـه از
طريق معرفي بيماران بيمارستاني خود در طي زمان بستري آنها در بيمارستان راهنماييهاي الزم جهت تشخيص ،درمـانmanagement ،
و  planningرا کسب نمايند.
 -5کمک به  chiefآن سرويس جهت حفظ و ادامه پيشرفتهاي درماني.
 -6ايجاد مهارتهاي بين فردي و اجتماعي و روشي تمريني جهت آموزش و پيشرفت ميباشد.

طريقه برگزاري :
.1
.0
.3
.0
.5
.6
.7
.8
.9
.12
.11

رايجترين فرم برگزاري آن به صورت روزانه ميباشد.
طول مدت اجراي گزارش صبحگاهي با حداکثر زمان گذاشته شده يک ساعت ميباشد.
در طي گزارش صبحگاهي بيماران بستري شده طي  00تا  70ساعت گذشته معرفي و اقدامات انجام شده بيان ميگردد.
گزارشصبحگاهيباحضور دانشجويان ،کارورزان ،دستياران ،دستيار chiefو پزشکان اعضاي هيأت علمي صورت ميگيرد.
هدايت گزارش صبحگاهي برعهده پزشکان اعضاي هيأت علمي و بعد از آن برعهده دستيار chiefميباشد.
آماده و معرفي کردن بيمار برعهده دستياران ميباشد.
يک يا دو روز در هفته حاضر کردن بيمار ؛ جهت معرفي برعهده کاورزان ميباشد.
در هرجلسه گزارش صبحگاهي حداکثر از دو بيمار جهت بحث و معرفي استفاده ميگردد.
انتخاب  caseمورد نظر برعهده دستياران ميباشد.
دستياران  seniorدر طي گزارش صبحگاهي نقش آموزش و بحث کردن در مورد بيماران را برعهده دارند.
مباحث بيان شده در طي گزارش صبحگاهي شامل  )1خصوصيات بيمار  )0تاريخچه بيماري شـامل present ، complaint chief
 ، illnessيافتههاي فيزيکي و نتايج آزمايشگاهي  )3تشخيصهاي افتراقي به همراه تشخيص اوليه يا تشخيصهاي اوليه ميباشد.

ژورنال کالب
هدف از ژورنال کالب آگاهي کادر آموزشي بخش و دستياران از آخرين مقاالت علمـي منتشـر شـده و تحـوالت علمـي در زمينـه جراحـي مـي
باشد.براي اين منظور مجالت علمي معتبر در زمينه جراحي که عموماً رفرانس امتحانات نهايي نيز مي باشد مشـخص مـي شـوند.موضـوعات بـر
اساس اصول  evidence based medicineتوسط معاونت آموزشي بخش انتخاب مي شوند.مي توان براي  32الي  30جلسه ژورنال کالب در
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هر سال تحصيلي برنامه ريزي کرد و هر رزيدنت براي مطالعه يکي از موضوعات معين شده در مجالت انتخاب شده تعيين گردد.در جلسه مربوط
به هر رزيدنت که به مديريت رئيس بخش و با حضور کليه اعضاي آموزشي بخش برگزار مي شود رزيدنت مسئول بايـد مقـاالت جالـب و جديـد
منتشر شده در ژورنال مزبور در طي مدت تعيين شده را بصورت خالصه و فهرست وار معرفي نمايدو راجع به هر مقالـه ضـمن معرفـي عنـوان و
هدف از مطالعه  ،متودولوژي آنرا نيز شرح داده و نقد نمايد و ارزش مقاله را تعيين نمايد .تا ضمن معرفي شـدن مطالـب و روشـهاي جديـد در
حيطه کار جراحي ،ساير رزيدنتها و اعضاي آموزشي با روش تحقيق نيز آشنا شوند و در پايان بتوانند راجع به جامعيت مطلب مورد بحث نتيجـه
گيري بنمايند .ارائه کننده بايد مطالب خود را با فرمت الکترونيک تهيه و نمايش بدهد و فرمت چـاپي مقـاالت را در اختيـار داشـته باشـد تـا در
صورت درخواست شرکت کنندگان براي مطالعه بيشتر در اختيار آنان قرار دهد.تاريخ جلسه و نام فرد ارائه کننده و نام مجله ارائه شده و شـماره
هاي مجله که در جلسه ارائه مي شوند بايد در آغاز هر سال تحصيلي مشخص و بصورت برنامه ژورنال کالب اعالم شود.

گراند راند()Grand round
تعریف :
گراند راند به عنوان يک فعاليت آموزشي مهم معرفي شده است ،که اساس آن بر پايه معرفي بيمار در بيمارستان توسط يـک دسـتيار بـوده کـه
بعد از معرفي بيمار به وسيله پزشکان عضوهيأت علمي در مورد آن بحث کرده وسواالتي را مطرح مينمايند.درواقع گراند راند نـوعي آمـوزش بـر
بالين بيمار بوده که هدايت آن برعهده پزشکان عضو هيأت علمي ميباشد.
همچنين گراند راند به عنوان يک عملکرد آموزشي مهم معرفي شده است که از طريـق بررسـيهاي چنـد نهـادي(  ) multi-institutionalبـه
کمک پزشکان و سرپرست دستياران به حل مشکالت و اداره و درمان بيماران ميپردازد.
اهداف :
 - 1مزاياي آموزشي:
الف) دانشجويان ،کارورزان و دستياران در حين گراند راند قادر خواهند شد ،آماده و معرفي کـردن بيمـار و بحـث در مـورد آن را فراگيـري
نمايند.
ب) گراند راند يک منبع آموزشي مهم و عالي براساس حل مشکالت بيماران بـراي دانشـجويان ،کـارورزان و دسـتياران و پزشـکان شـرکت
کننده به شمار ميرود.
ج) ايجاد توانايي در دسنياران براي انتخاب مسائل مهم بيماران و حذف مطالب غير ضروري تا از اين طريق بتوانند به بحث در مـورد بيمـار
پرداخته و توجه شنوندگان را جلب نمايند.
 -0حل مشکالت مربوط به بيماران از اهداف اصلي و از مهمترين اهداف گراند راند ميباشد.
 -3از ديگر اهداف گراند راند بحث در مورد اصول علمي پايه ميباشد تا ازاين طريق بتوان به طرز بهتر وبا امکانات بيشتر به حل مسـائل بيمـاران
پرداخت.
 -0هدف ديگري که گراند راند را بيشتر به سمت خود کشيده است به روز کردن ( ) Updatingاطالعات مربوط به تشخيص و درمان ميباشـد
که خود در واقع پنجرهاي جهت بهبود  managementو  planningبيماران ميباشد.
 -5در گراند راند هدف ديگري که در پيش است بهبود و  updatingرفتارها و برخوردهاي اجتماعي مـيباشـد کـه در واقـع بـراي دانشـجويان،
کارورزان و دستياران کمک کننده مي باشد .
 -6از هدفهاي مهم ديگري که در گراند راند داراي اهميت ميباشد ،يادآوري درمانهاي کلينيکـي و تکـرار آن بـراي پزشـکان عضـوهيأت علمـي
ميباشد تا از اين طريق بتوانند با يادآوري مطالب قبلي و يادگيري مسائل جديد براي بيماران کمک کننده باشند.
 -7گراندراند شرايطي را براي دانشجويان ،کارورزان و دستياران و پزشـکان شـرکت کننـده ايجـاد مـيکنـد تـا از ايـن طريـق بتواننـد بـه درک
بهتربيماران پرداخته و درک آنها و بيماري |آنها را براي خود تسهيل کنند.
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طریقه برگزاری :
رايجترين فرم برگزاري گراند راند به صورت هفتگي ميباشد.
.1
طول مدت اجراي گراند راند با حداکثر زمان گذاشته شده يک ساعت ميباشد.
.0
در طي گراند راند از بيماران بستري شده در بيمارستان استفاده شده و گراند راند بر بالين بيمار صورت ميگيرد و اقدامات انجام شـده
.3
بيان ميگردد .
درطي گراند راند بايد حداقل دو بيمار آماده ومعرفي گردد.
.0
گراند راند با حضور دانشجويان ،کارورزان ،دستياران ،دستيار chiefو پزشکان اعضاي هيأت علمي صورت ميگيرد.
.5
هدايت گراند راند برعهده پزشکان اعضاي هيأت علمي و بعد از آن برعهده دستياران  seniorميباشد.
.6
در گراند راند آماده و معرفي کردن بيمار برعهده دستياران ميباشد.
.7
بعد از معرفي بيمار توسط يکي از دستياران بحث در گراند راند بيشتر برعهده دستياران  seniorو بعـد از آن برعهـده دسـتيار chief
.8
ميباشد.
انتخاب  caseمورد نظرجهت معرفي برعهده اعضاي هيأت علمي ميباشد
.9
 .12موضوعات مورد بحث بعد از معرفي بيمار بايد شامل تشخيص و درمان و همچنين در مورد مسائل علمـي جديـد وبـه روز در مـورد آن
بيمار مورد بحث باشد.

کنفرانس مورتاليتي و موربيديتي()Mortality and morbidity conference
تعریف :
کنفرانس مورتاليتي و موربيديتي کنفرانسي است که به ارزيابي انتقادي و پيگيري بيماراني ميپردازد کـه تحـت اسـترس قـرار گرفتـه انـد.ايـن
کنفرانس در واقع به عنوان يک عملکرد مهم آموزشي معرفي شده است که به بررسي نتايج عوارض جانبي در مراقبـت بيمـاران مـيپـردازد و در
حقيقت ازطريق آن ميتوان به مطالب مربوط به عوارض جانبي براي جلوگيري از وقوع آنهـا شـناخت کـافي پيـدا کـرد .همچنـين از اهـداف آن
پيگيري اشتباهات درماني ميباشد.در طي اين کنفرانس در ابتدا بيمار توسط دستياران معرفي شده و سپس بـه کمـک پزشـکان اعضـاي هيـأت
علمي در مورد آنها بحث صورت ميگيرد.
اهداف :
 -1مزاياي آموزشي :
الف ) کنفرانس مورتاليتي و موربيديتي يک منبع آموزشي مفيد و عالي براي دستياران شرکت کننده در آن ميباشد.
ب ) در طي کنفرانس مورتاليتي و موربيد يتي بحث در مورد بيماران معرفي شده بين دستياران و پزشکان عضو هيأت علمي باز شده و
مسائل آموزشي در طي آن بيان ميگردد .همچنين در آن به  managementصحيح بيماران و کاهش ريسک عوارض در آينده بـراي
بيماران ميپردازند.
ج ) کنفرانس مورتاليتي و موربيديتي براي دستياران محلي است که در آن ميتوانند طريقه صحيح معرفي و حاضـر کـردن بيمـاران را
فراگيري کرده و  planningمخصوص بيماران را يادگيري نمايند.
د ) همچنين کنفرانس مورتاليتي و موربيديتي باعث تغيير رفتارها و تواناييهاي درماني دستياران در برابر بيماران ميباشد که از طريق
آن بتوانند مراقبت از بيماران فرا گرفته و باعث بهبود کيفيت آن شوند.
 -0کنفرانس مورتاليتي و موربيديتي محلي است که در آن تعيين ميزان مرگ و مير و عوارض بيماريها در آن صحبت شـده و مـورد بحـث قـرار
ميگيرد.
 -3از اهداف مهم کنفرانس مورتاليتي و موربيديتي پيگيري اشتباهات درماني مي باشد که در واقع يکي از موضوعات مورد بحث در بين پزشـکان
اعضاي هيأت علمي ميباشد.
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 -0کنفرانس مورتاليتي و موربيديتي ميتواند به پزشکان عضو هيأت علمي براي  managementو  planningبيمارانشان به آنها کمک نمايـد
و اشتباهات گذشته آنها را گوشزد نمايد ودر واقع راهي براي تغيير managementبراي بيماران آينده آنها باشد.
 -5از اهداف ديگر اين کنفرانس بررسي پاتولوژي بيماري و کيفيت مراقبت از بيماران ميباشد.
 -6کنفرانس مورتاليتي و موربيديتي هدف ديگري که در پيش دارد بهبود کيفيت و تغييردر مدلهاي مراقبت از بيمـاران مـيباشـد کـه در واقـع
اصلي مهم در پيش بيني پيشآگهي بيماران ميباشد.
طریقه برگزاری :
.1رايجترين فرم برگزاري کنفرانس مورتاليتي و موربيديتي به صورت هفتگي ميباشد(1و.)4
.0طول مدت اجراي کنفرانس مورتاليتي و موربيديتي که در واقع ميتواند با گراند راندهاي جراحي تلفيق گردد حداقل  45دقيقه ميباشد.
.3در طي کنفرانس مورتاليتي و موربيديتي چرخاننده کنفرانس دستياران  chiefمي باشند .يک ليست از بيماران مرخص شـده يـا تحـت عمـل
قرارگرفته و مرگها را از هفته گذشته مشخص کرده و اقدامات انجام شده بيان ميگردد.
.0کنفرانس مورتاليتي و موربيديتي در حضورتمام دستياران و اعضاي هيأت علمي برگزار ميگردد.
.5درکنفرانس مورتاليتي و موربيديتي حاضرکردن و معرفي بيماران برعهده دستيار  chiefيا دستياران سال سوم يا چهارم ميباشد.
.6هدايت کنفرانس مورتاليتي و موربيديتي برعهده دستياران  chiefو بعد از آن پزشکان اعضاي هيأت علمي ميباشد.
.7بعد از معرفي بيمار توسط يکي از دستياران بحث در کنفرانس مورتاليتي و موربيديتي برعهده پزشکان اعضاي هيأت علمي ميباشد.
.8انتخاب  caseمورد نظرجهت معرفي برعهده اعضاي هيأت علمي ميباشد
.2افراد شرکت کننده در کنفرانس مورتاليتي و موربيديتي شامل پزشکان اعضاي هيأت علمي در رشته هاي داخلي ،جراحي و پاتولوژي ميباشد.

تومور بورد()Tumor Board
تعريف:
تومور کنفرانسها ،مجامعي هستند که به منظور بحث و تبادل نظر پيرامون مراقبت چند قاعده اي ) (multidisciplinaryبيماران سرطاني ،به
ويژه بيماران داراي مشکالت دشوار از نظر اداره ودرمان و يا بيماران با تظاهرات غير معمـول سـرطان ،تشـکيل مـي گردنـد.ايـن مجـامع علمـي
مکانيسم دستيابي به وحدت نظر در زمينه درمان را ،از طريق آزمون مقابله آرا ءدر برابر يکديگر و نيز واقعيات علمي ،فراهم مي نمايـد .طبيعـت
اين کنفرانس ها آينده نگر است و به عنوان يک مکانيسم در راهکارهاي درماني استفاده ميشـود و هـدف آن بحـث دربـاره اسـتراتژي درمـاني،
استانداردهاي جديد و بررسي تمامي مداليتيهاي درماني است .اعضاء شامل پاتولوژيست ،جـراح ،مـديکال انکولوژيسـت ،راديوتراپيسـت ،پرسـتار
انکولوژيست ومحققين کانسر هستند .همچنين مالقات با افراد ديگر شامل متخصص تغذيه ،مدد کار اجتماعي ،فيزيـوتراپ ،روانشـناس بـاليني و
پرستاراني که مراقبتهاي خانگي را انجام مي دهند مي شود .امروزه تمايل بر اي ن است که تومور بوردها از حالت گذشته نگر خـارج و بـه صـورت
آينده نگر بيشتر اجرا شود تا کيفيت اجرايي بهتر شده و مريض هم بيشترين سود را ببرد.
اهداف:
-1مزاياي آموزشي
الف)پزشکان از طريق شرکت در کنفرانس امکان يادگيري در مورد روشهاي جديد تشخيصي ،تغيير الگوهاي درمـاني و اصـول جديـد مراقبـت و
درمان بيماران را پيدا خواهند نمود.
ب)تاريخچه طبيعي سرطانهاي مختلف و روشهاي پيشگيري از بيماري ممکن است مرور گردد.
ج)تومور کنفرانس با معرفي آموزشي بيماران ،زمينه مناسبي رابراي بحث در باره بسياري از موضوعات اداره ودرمان بيماران سرطاني فـراهم مـي
نمايد.
د)تومور کنفرانس با تنوع پايان ناپذير بيماران ،يک منبع عالي آموزشي بر اساس حل مشکل
)(Problem – oriented
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براي دانشجويان ،کاروزان ،دستياران و پزشکان شرکت کننده بشمار ميرود.
-0بعنوان کانوني براي انتشار اطالعات ضروري در مورد کاهش موربيديتي و مورتاليتي ناشي از سرطان انجام وظيفه مينمايد.
-3تجلي گاه اتحاد در حرفه پزشکي عمل مينمايد,چون در اين جلسات علمي متخصصين مختلف در جستجوي بهترين درمان براي يک بيماري
دشوار گرد هم جمع مي شوند.و هيچ گروهي بهتر از تومور کنفرانس براي درمان بيماري که ممکن است در اثر روشهاي پيشـنهاد شـده درمـاني
توسط متخصصين مختلف ،احساس چند گانگي نمايد,وجود ندارد.
-0اگرچه آراءدر زمينه بهترين نوع مراقبت از بيماران مورد هدف تومور کنفرانس مي با شد,اما تصميم گيري نهايي در مـورد درمـان ،مسـئوليت
پزشک اوليه درمان کننده بيمار است.و نظرات تنها پيشنهاداتي هستند که توسط بورد و شرکت کنندگان به پزشک معالج ارائه مي شوند.
طريقه برگزاري:
-1رايج ترين فرم برگزاري بصورت کنفرانسهاي بيمارستاني است,تومور بوردهاي مشترک نيز شبيه کنفرانسهاي بيمارسـتاني هسـتند امـا در بـر
گيرنده دو يا چند انستيتوي بر گزار کننده بوده و بيماران از انستيتوهاي فوق انتخاب مي گر دند.
 -0تومور کنفرانس حداقل ماهي يکبار زير نظر يک کميته سرطان بين بخشي يا داخل بيمارستاني تشکيل گردد.
-3هدايت اين کنفرانس بعهده اعضاي هيت علمي بيمارستان مي باشد.
 -0شکلي شبيه تومور کنفرانس ،مي تواند براي برگزاري کنفرانس هاي بين بخشي و يا درون بخشي مورد استفاده قرار گيرد.
-5بطور ايده ال ،کنفرانس بايد آينده نگر باشد و روي برنامه ريزي و ارزيابي قبل از درمان متمرکز گردد.
 -5کنفرانس ها بايد ثبت گشته و بايستي آن سري از بيماران سرطاني را که معموال در طول سال در انسيتوي مربوطه ديـده مـي شـوند ،در بـر
داشته باشد.
 -6برگزاري بصورت يک کنفرانس مشاوره اي و براساس بيمار ,با معرفي منتقدانه بيماران را ضروري مي داند که بيش از %05وقـت کنفـرانس را
بخود اختصاص ندهد.
 -7اين مشارکت بايد بين بخشي باشد ،تا در برگيرنده جميع نظريات در مورد اداره و درمان باشد.
 -8اين کنفرانس اغلب موضوعات ويزه تکنيکي و همچنين تشخيص و درمان بيماران را مورد مالحظه قرار مي دهند.
-9کنفرانس معموال با حضور پاتولوزيست ها ،راديولوزيستها و راديو انکولوزيست و انکولوزيستهاي اطفال و داخلي تشکيل مي گردد.
Internet tumorboard
اين روش ابتدا در سال  1995در درمان کانسر استفاده شد و با استفاده از رايانه و مشاهده گرافي هاي راديولـوژي و تصـاوير پـاتولوژي ،کتـب و
اطالعات ديگر اجرا مي شود .در اين روش بيمارستانهاي زيادي مي توانند اطالعات و تصاوير تومور بورد را به شبکه منتقل کنند.

کنفرانس رزيدنتي
هدف از کنفرانس رزيدنتي آموزش مطالب درسي،باال بردن توان مسئله يابي و ارائه مطالب در دستياران است که خود در راسـتاي اهـداف اصـلي
برنامه استراتژيک جراحي مي باشد.بدين منظور کنفرانس توسط رزيدنتهاي بخش بصورت مرور کلي بر فيزيوپاتولوژي و نحوه برخورد با بيماري ،
روشهاي مرسوم درماني  ،ارائه تکنيکهاي جراحي و بحث راجع به آنها و در نهايت ارائه مطالب جديد در اين ارتباط ارائه مي شود.انتخاب مطالـب
بر عهده معاونت آموزشي بخش و از مطالب رايج جراحي بر مبناي اصول  evidence based medicineمي باشد که متناسـب بـا سـال
رزيدنتي به آنها محول مي شود.
بدين منظور مي توان براي  32الي  30جلسه کنفرانس رزيدنتي در هر سال تحصيلي برنامه ريزي انجام شود .طي هـر جلسـه کـه بـه مـديريت
رئيس بخش و با حضور کليه کادر آموزشي برگزار مي شود رزيدنت مسئول ،مطالب مورد نظر را ارائه مي کند و سپس مطالب جالب منتشر شده
در ارتباط با مسئله مورد بحث را در ماههاي اخير از مجالت معتبر تعيين شده در بخش ارائه مي نمايد و زواياي جديد فيزيوپـاتولوژي و درمـاني
آنرا بحث مي نمايد .اين جلسات با مديريت رئيس بخش بايد بصورت فعال و با شرکت کليه حضار در بحث برگزار شود.ارائه کننـده بايـد مطالـب
خود را بصورت فرمت الکترونيکي تهيه کرده نمايش دهد و در صورت امکان فرمت چاپي آنرا نيز در اختيار حضار قرار دهد تا مورد استفاده قـرار
گيرد.
برنامه جلسات کنفرانس رزيدنتي در آغاز سال تحصيلي توسط رياست بخش با مشخص شـدن عنـاوين و نـام رزيـدنت ارائـه کننـده ارائـه مـي
گردد.ساعات برگزاري کنفرانس بايد بنحوي باشد که ضمن امکان حضور کليه پرسنل آموزشي کمترين تداخل را با ساير فعاليتهاي بخش داشـته
باشد .در پايان هر سال ميتوان مطالب ارائه شده را دريک بولتن و يا در سايت بخش در دسترس ديگران قرار داد.

برنامه آموزشی رشته تخصصی جراحی عمومی

دبیر خانه شورای آموزش پزشکی وتخصصی

راند صبحگاهي يا راند کاري
هدف از راند صبحگاهي تعيين تکليف و برنامه درماني بيمار بصورت ويزيت بيمار  ،اطالع از وضعيت عمومي و پاسـخ بـه درمانهـاي انجـام شـده،
اطالع از نتايج آزمايشات درخواست شده و برنامه ريزي براي ادامه درمان براي تکميل دوره آن يا درخواست ساير آزمايشات  ،تغييـر يـا تکميـل
درمان در صورت عدم پاسخ مناسب و آماده سازي بيمار براي انجام مداخالت تهاجمي مي باشد.
در اين راستا بايد در آغاز هر روزکاري و قبل از شروع اعمال جراحي کليه بيماران بخش جراحي توسط تيم رزيدنتي شـامل رزيـدنتهاي سـالهاي
پائين تا باالتر به همراه ساير کادر آموزشي بخش با حضور تيم پرستاري ويزيت شوند .ضمن گرفتن عالئم حياتي بيمـار ،معاينـه هدفـدار بيمـار
انجام شود و کليه اقدامات مورد نياز مثل بازديد از زخمها ،وضعيت پانسمانها و وضعيت درنهـا انجـام شـود .کليـه آزمايشـات درخواسـت شـده و
گرافيهاي خواسته شده مطالعه شوند و نکات قابل توجه آنها بررسي شوند .درمانهاي قبلي بيمار چک شود و در نهايـت توسـط ارشـدترين عضـو
گروه برنامه درماني بيمار براي روز جاري و روزهاي بعد تعيين شود و دستورات جديد براساس اين برنامه نوشته شود و با تـيم پرسـتاري بـراي
درج در کاردکس هماهنگي شود.سير بيماري شامل گزارش کليه موارد ذکر شده و روند ادامه درمان بيمار بدقت نوشته شود .در ضمن در صورت
اتمام درمان بيمار ترخيص بيمار انجام شود و اقدامات مورد نياز و درمانهاي پس از ترخيص و نحوه پيگيري بيمـار دقيقـا مشـخص شـده  ،بـراي
بيمار توضيح داده شود  ،در پرونده ثبت شود و خالصه پرونده تنظيم گردد .مسئوليت انجام کليه اقدامات فوق با رزيدنت ارشد ويزيت کننده مـي
باشد که بايد در صورت هرگونه شبهه و ابهامي موارد را با پزشک مسئول بيمار مطرح کرده و راهنمائي بخواهد.

راند بعدازظهر يا راند آموزشي
هدف از راند بعد از ظهر آموزش بر بالين بيمار بر اساس اصول ، problem based medicineدر کنار ويزيت بيمـاران مـي باشـد .ايـن
راند پس از اتمام اعمال جراحي و آزاد شدن رزيدنتها از اطاق عمل انجام مي شودو در طي آن از سير بيماري و اقدامات انجام شده بـراي بيمـار
در طول روز اطالع حاصل مي شود تا ضمن مطلع شدن از وضعيت بيماران حساس و در معرض خطر از انجام کليـه دسـتورات درخواسـت شـده
اطمينان حاصل شود و در صورت سير منفي بيمار بتوان اقدام درماني مورد نياز را براي وي انجام داد .در نهايت در هنگام حضور بـر بـالين هـر
بيمار مطرح شدن مطالب آموزشي در ارتباط با بيماري موردنظر و بحث راجـع بـه آنهـا شـامل نحـوه برخـورد اوليـه و درمانهـاي بيمارسـتاني و
انديکاسيونهاي جراحي و تکنيهاي مربوطه  ،نحوه پيگيري و درمانهاي بعدي بايد جزو اين برنامه باشد که بصورت ارائه کنفرانسهاي کوتاه و سوال
و جواب توسط ارشدترين عضو گروه اداره مي شود.
اين راند در پايان وقت کاري انجام مي شود و بيشتر به ويزيت بيماران حساس و در معرض خطر اختصاص مي يابد .در طي اين راند ممکن است
اقداماتي که از قلم افتاده باشند يادآوري شود و نياز برخي بيماران به مداخله سريعتر نيز مشخص شود .براي انجـام ايـن رانـد بهتـر اسـت چـک
ليست اقدامات فهرست شده در راند صبحگاهي يکبار بر بالين هر بيمار مرور گردد.

آموزش در اتاق عمل
آموزش دستياران در اتاق عمل يکي از ارکان اساسي آموزشي در رشته جراحي عمومي مي باشد و هدف عمده آن تربيت جـراح عمـومي وايجـاد
مهارت وتوانايي الزم در فرد براي عمل جراحي موفق در موارد اورژانس و غير اورژانس مي باشد.
اهداف آموزشي
هدف 1
هر دستيار بايستي درباره عمل جراحي که در آن سطح آموزش مي بيند مطالعه کند.
بايستي پرونده بيمار را قبل از جراحي مطالعه کند و اگر بيمار را قبالً در درمانگاه ويزيت نکرده است با وي مالقات داشته باشد.
بايستي عمل جراحي را تحت نظارت مستقيم رزيدنت ارشد يا استاد مربوطه انجام دهد.
بايستي شرح عمل جراحي را طبق آنچه که انجام داده است بنويسد.
دستورات بعد از جراحي را بنويسد.
براي بيماران سرپايي نحوه مراجعه بعدي را به بيمار توضيح دهد مراقبتهاي در منزل را بگويد و نسخه دارويي آنها را بنويسد.
بايستي مطمئن باشد که با يک از افراد خانواده بيمار در خصوص وي صحبت شده است
مثالً توسط رزيدنت ارشد يا استاد مربوطه و وي نيز اين مهارت را بايستي کسب کند.

برنامه آموزشی رشته تخصصی جراحی عمومی

دبیر خانه شورای آموزش پزشکی وتخصصی
هدف 0
افزايش مهارت هاي تکنيکي
عمل جراحي در سطح خودش را انجام دهد.
هدف 3
توانايي آموزش به رزيدنت هاي سال پايين تر يا انترنها يا دانشجويان را بيابد.
توانايي به عنوان کمک جراحي به رزيدنت ارشد يا استاد مربوطه را بيابد.
توانايي رهبري تيم را در موارد احياء بيماران ترومايي کسب کند.

برنامه آموزشی رشته تخصصی جراحی عمومی

دبیر خانه شورای آموزش پزشکی وتخصصی

پيوست شش
اهداف آموزشي دورههاي كارگاهي
کارگاه مهارتهاي مطالعه و يادگيري
اهداف آموزشي:
در پايان دوره فراگير بايد با موارد زير آشنا باشد:

 - 1مديريت زمان
 - 2تعيين استراتژيهاي مطالعه
 - 3برنامه ريزي مبتني بر استراتژيهاي مطالعه
 - 4روش هاي مطالعه موثر
 - 5راهكارهاي مقابله با استرس
 - 6راهكارهاي تقويت حافظه
 مدت زمان مورد نياز 02 :ساعت

کارگاه روش تحقيق
اهداف آموزشي:
شركت كننده بايستي در پايان دوره مهارتهاي زير را كسب نموده باشد:
 - 1طرح سوال تحقيق
 - 2تعيين اهداف ،فرضيات ،سواالت در يک طرح تحقيقاتي
 - 3ذکر انواع روشهاي مطالعه
 - 4ذکر انواع متغيرها و تعيين آن در يک طرح تحقيقاتي
 - 5تعيين جامعه عدف و جامعه نمونه و افتراق آن از يكديگر
 - 6ذکر انواع خطاها و Biasها
 - 7ذکر انواع روش هاي محاسبه حجم نمونه با توجه به نوع مطالعه
 - 8آشنايي با روش هاي مورد استفاده در آناليز توصيفي و تحليلي داده ها
 - 9آشنايي با جدول گانت و نحوه زمان بندي طرح تحقيقاتي
- 11آشنايي با روش صحيح نوشتن پروپوزال يک طرح تحقيقاتي
- 11آشنايي به نحوه ارائه گزارش طرح تحقيقاتي
 مدت زمان مورد نياز 02 :ساعت

کارگاه اصول آموزش به بيمار
اهداف آموزشي:
در پايان دوره فراگير بايد با موارد زير آشنا باشد:

 - 1نحوه ارتباط با بيمار و همراهان در موارد معمول
 - 2نحوه ارتباط با بيمار و همراهان در شرايط پيچيده و مشكل
 - 3اصول آموزش فردي بيمار
 - 4اصول آموزش بيمار به طور جمعي
 مدت زمان مورد نياز 02 :ساعت

کارگاه آموزش پايه رايانه
برنامه آموزشی رشته تخصصی جراحی عمومی

دبیر خانه شورای آموزش پزشکی وتخصصی
اهداف آموزشي:
شركت كنندگان بايستي مهارتهاي زير را در پايان دوره كسب نمايند:
 - 1آشنايي با مباني سخت افزار و نرم افزار
 - 2آشنايي و استفاده از برنامه هاي ويندوز
 مدت زمان مورد نياز 02 :ساعت

کارگاه نحوه استفاده از نرم افزارهاي رايانهاي در آموزش و پژوهش
در پايان دوره فراگير بايستي قادر باشد:
 - 1نرم افزارهاي مورد استفاده در آموزش و پژوهش را بشناسد
 - 2آشنايي با اجزاي نرم افزار Microsoft Office
 - 3اصول استفاده از نرم افزار  Powerpointرا آموخته باشد.
 - 4اصول استفاده از نرم افزارهاي آماري  EpiInfoو  SPSSرا بشناسد.
 - 5آشنايي با نرمافزارهاي مديريت منابع مانند End Note
 مدت زمان مورد نياز 02 :ساعت

کارگاه روش جستجو در اينترنت و شناسايي منابع و پايگاههاي اطالعاتي جراحي
اهداف آموزشي:
در پايان دوره انتظار مي رود كه فراگير مهارتهاي زير را كسب كرده باشد:
 - 1آشنايي با سرفصل هاي موضوعي پزشكي ) ،(MeSHاجزاي آن و نحوه استفاده از آن
 - 2آشنايي با بخش هاي مختلف چكيده نامه هاي Index Medicus
 - 3آشنايي با  Medlineو  Pubmedو روش هاي مختلف جستجوي اطالعات در آن
 - 4آشنايي با اينترنت و اجزاي آن
 - 5آشنايي با موتورهاي جستجوگر )(Search Engines
 - 6ارزيابي منابع بدست آمده از اينترنت و مدالين
 - 7شناسايي منابع و پايگاههاي اطالعاتي مرتبط با رشته جراحي
 مدت زمان مورد نياز 02 :ساعت

کارگاه مقاله نويسي به زبان فارسي
اهداف آموزشي :
در پايان دوره شركت كننده بايد قادر باشد:
 - 1انواع مقاالت را ذکر نمايد
 - 2منابع اطالعاتي به منظور دستيابي به خالصه مقاالت و بررسي متون را يشناسد.
 - 3اجزاي مقاالت تحقيقي/مروري و گزارش موردي را ذکر نمايد.
 - 4هدف از نوشتن مقدمه/مواد و روش ها/نتيجه گيري/بحث و نحوه صحيح نگارش آن را بداند.
 - 5جايگاه و اهميت "تقدير و تشكر" و نحوه نگارش صحيح آن را بداند.
 - 6اهميت چكيده ،کليد واژگان و نحوه صحيح نگارش آن را بداند.
 - 7معيارهاي صحيح تعيين نويسندگان مقاله و چگونگي نگارش نام نويسندگان را بداند.
 - 8نحوه صحيح نوشتن منابع (مقاله ،کتاب ،سايت و  )...را بداند.
 مدت زمان مورد نياز 02 :ساعت

کارگاه مقاله نويسي به زبان انگليسي
*پيش نياز :

برنامه آموزشی رشته تخصصی جراحی عمومی

دبیر خانه شورای آموزش پزشکی وتخصصی
الف  -كارگاه مقاله نويسي به زبان فارسي
ب -كارگاه شناسايي منابع و پايگاههاي اينترنتي
اهداف آموزشي :
فراگير بايد در پايان دوره بتواند:
 - 1اجزاي مقاالت تحقيقي ،مروري و گزارش موردي را ذکر نمايد.
 - 2اصول صحيح آيين نگارش در مقاالت انگليسي را ذکر نمايد.
 - 3کلمات صحيح و نادرست مورد استفاده در مقاالت انگليسي را بشناسد.
 - 4با توجه به مجله مورد نظر جهت چاپ از راهنماي نگارش مقاله استفاده نمايد.
 مدت زمان مورد نياز 02 :ساعت

کارگاه احيا قلبي  -ريوي
اهداف آموزشي :
فراگير بايد در پايان دوره بتواند:

 - 2با اصول کلي احياي قلبي – ريوي آشنا باشد.
 - 3احياي قلبي – ريوي پايه ( )BLSرا به درستي انجام دهد.
 - 4احياي قلبي – ريوي پيشرفته ( )ALSرا به درستي انجام دهد.
 مدت زمان مورد نياز 02 :ساعت

کارگاه اخالق پزشكي و مهارت هاي ارتباطي
اهداف آموزشي:
در پايان دوره ،فراگير بايد با موارد زير آشنا باشد:

 - 1تاريخ عمومي پزشكي
 - 2اخالق و مباني اخالقي در حرفه پزشكي و رشته هاي مختلف پزشكي
 - 3روابط پزشک با بيمار و خانواده او(صداقت و رازداري حرفه اي)
 - 4اصول ارتباط موثر
 - 5حقوق بيماران
 - 6حقوق قانوني کودکان ،سالمندان ،قوميت هاي مختلف و اتباع خارجي
 - 7برابري حقوق زن و مرد در دريافت خدمات درماني
 - 8نحوه برخورد با بيماران بدحال
 - 9اتونازي
- 11اهداي عضو و پيوند اعضا
- 11تنظيم و نحوه اخذ رضايت نامه
- 12برخورد پزشک با مرگ بيمار
- 13نحوه گزارش وضعيت بيمار به اعضاي خانواده
- 14آشنايي با نكات اخالقي مورد توجه در رشته جراحي
- 15آشنايي با موارد قانوني و تكليف جراح در برابر قانون
- 16شناسايي ،تحليل و حل مشكالت اخالقي
 - 17مدت زمان مورد نياز 02 :ساعت

کارگاه مديريت حوادث و سوانح غير مترقبه
اهداف آموزشي:

برنامه آموزشی رشته تخصصی جراحی عمومی

دبیر خانه شورای آموزش پزشکی وتخصصی
در پايان دوره فراگير بايد با موارد زير آشنا باشد:


اهميت مديريت پيش از بحران و شناخت منابع مالي



برخورد اوليه با بحران



تدوين يک برنامه مديريت بحران



نحوه دستيابي به اطالعات



آشنايي با برنامه عملياتي اورژانس )(Emergency Action Plan



آشنايي با (NIMS) National Incident Management System



آشنايي با (ICS) Incident Command Structure



نحوه ساخت و استفاده از (EOP) Emergency Operation Center



هماهنگي تيم اورژانس



شناختن منابع مالي



نحوه پايش مراحل مديريت بحران و کنترل کيفيت خدمات رساني



پيش بيني خطرات احتمالي و راههاي پيشگيري از آن



آگاه سازي جامعه و نحوه برخورد با رسانه ها
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کارگاه جراحي مبتني بر شواهد – )Evidence Based Surgery (EBS
اهداف آموزشي:
انتظار مي رود فراگيران مهارتهاي زير را در پايان دوره آموخته باشند:
 - 1تعريف و مفهوم پزشكي مبتني بر شواهد – )Evidence Based Medicine (EBM
 - 2تعريف و کاربرد EBS
 - 3متدولوژي جراحي مبتني بر شواهد
 - 4يافته هاي حاصل از منابع موجود
 - 5اعتبار سنجي منابع در دسترس
 - 6شناسايي منابع معتبر و قابل دسترس بمنظور استفاده در EBS
 - 7تصميم گيري و درمان بر اساس نتايج حاصل از EBS
 - 8مشكالت اخالقي درمان بر اساس EBS
 - 9مشكالت قانوني درمان بر اساس EBS
- 11دورنماي EBS
- 11پژوهش در EBS
 مدت زمان مورد نياز 02 :ساعت

برنامه آموزشی رشته تخصصی جراحی عمومی

دبیر خانه شورای آموزش پزشکی وتخصصی
کارگاه Surgical Skill Lab

هدف از برگزاري  skill labدر دورة آموزشي جراحي عمومي آشنائي دستياران با وسائل جراحي و تكنيكهاي بكار رفته در اعمال جراحي قبل از
حضور در سر عملهاي واقعي است.
رزيدنتهاي جراحي سال اول الزم است قبل از حضور در اتاق عمل با وسائل جراحي آشنا شده کار برد آنها  ،روشهاي استريليزاسيون و نيز چگونگي
نگهداري و استفاده بهينه از ابزارهاي جراحي را آموزش ببينند.
در سالهاي باالتر مي توان کاربرد استاپلرها راآموزش داد همچنين با به کار گيري simulatorهاي جراحي درآينده امكاان فراگياري تكنيكهااي
جراحي الپاراسكوپي در شرايط کامال" آموزشي فراهم خواهد شد.
باتوجه به اينكه skill labهامي توانند بطور همزمان نياز رزيدنتهاي چند مرکز را برآورده کنند مي تاوان باا احاداث وتجهياز کامال ايان مراکاز در
شهرهاي بزرگ مرکزي امكان استفاده چرخشي دستياران را فراهم نمود الزم است دستياران به مدت دو هفته در هر سال در skill labحضور يافتاه
و پس از پايان آموزشهاي متناسب با دوره دستياري در پايان گواهينامه شرکت در کارگاه را دريافت کنند .
اهداف آموزشي:
در پايان دوره فراگير بايد با موارد زير آشنا باشد:
 - 1آشنايي با ابزار مورد استفاده در جراحي
الف) انواع سوزن هاي جراحي  ،Forceps ،قيچي Scalpels ،و هموستات
ب) نحوه در دست گرفتن وسايل فوق
ج) استفاده از وسايل فوق
 - 2بخيه ها
الف) انواع بخيه (قابل جذب ،غير قابل جذب ،سنتتيک ،غير سنتتيک)
ب) انواع سوزن ( )Blunt ،Round Bodied ، Tapered ،Cuttingو اجزاي سوزن
 - 3انواع گره :
الف) گره دستي
گره مربعي يک دستي
گره مربعي دو دستي
گره جراحي دو دستي
گره عميق
ب) گره با ابزار
 - 4بستن زخم
Simple Interrupted
Continuous
Mattress
)Subcuticular (Horizontal & Vertical
Skin Staples
 - 5آناستوموز
الف) روده
)Single Layer Hand Sewn (Interrupted
)Two Layer Hand Sewn (Continuous
)Stapled (End to End / Functional End to End
ب) عروق

برنامه آموزشی رشته تخصصی جراحی عمومی

دبیر خانه شورای آموزش پزشکی وتخصصی
)Vessel Preparation (End to End / End to Side
Staplers - 6
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کارگاه Surgical Animal Lab
رزيدنتهاي سال اول مي توانند اعمال جراحي ساده چون تكنيكهاي مختلف بخيه وانجام گره زدن هاي جراحي همچنين کار برد وسائل گوناگون در عملهاي
جراحي ساده راقبل از حضور درعملهاي واقعي آموزش ببينند .اعمال جراحي خاص مثل عملهاي عروقي اورژانس وآناستوموزهاي عروقي که از حساسيت باالئي
برخوردار هستند بهتر است در برنامه آموزشي رزيدنتهاي سال باالتر قرار گيرد.همچنين باتجهيزanimal labها به امكانات مناسب الپاراسکوپي مي توان

امكان عملهاي جراحي خاص مثل اسپلنكتومي و فوندوپليكاسيون با الپاراسكوپ را فراهم نمود .در صورت حل مشكالت قانوني و امكان استفاده از
کاداور عملهاي جراحي مثل اکسپلوراسيون عروق بزرگ وکنترل آئورت در شرايط شبيه سازي شده تروما رزيدنتها مي توانند آموزش الزم را ببينند.
الزم است دستياران جراحي به مدت يک تا دوهفته درهر سال با حضور در animal labآموزشهاي الزم را ديده وگواهي پايان دوره دريافت کنند.
در پايان دوره فراگير بايد مهارتهاي ذيل را بر روي نمونه حيواني تمرين کرده باشد:
 - 1انواع بخيه
 - 2تكنيک هاي  Prep, Drapeو آماده سازي استريل  Packجراحي
 - 3آناستوموز عروقي
 - 4کله سيستكتومي
 - 5آپاندکتومي
 - 6جراحي باز شكم
 - 7آشنايي با تكنيک هاي الپاروسكوپي
مدت زمان مورد نياز 02 :ساعت

کارگاه آشنايي با

ICD 10

اهداف آموزشي:
در پايان دوره فراگير بايد با موارد زير آشنا باشد:
 - 1آشنايي با سيستم ICD 10
 - 2درك سيستم و آشنايي با نحوه استفاده از آن
 - 3آشنايي با سيستم کدگذاري در ICD 10
 - 4پايش و ارزيابي نحوه صحيح استفاده از ICD 10
 - 5آشنايي با مشكالت ناشي از استفاده از اين سيستم
 - 6نحوه استفاده از  ICD 10در نظام درماني و شبكه هاي بيمارستاني
 مدت زمان مورد نياز 02 :ساعت

کارگاه مديريت مراکز آموزشي درماني
اهداف آموزشي:
در پايان دوره فراگير بايد با موارد زير آشنا باشد:
()i

آشنايي با اصول مديريت

()ii

آشنايي با اجزاي سيستم هاي بهداشتي

()iii

شناسايي منابع انساني

()iv

راههاي افزايش بهره وري

()v

روش هاي نوين مديريت مراکز درماني
 مدت زمان مورد نياز 02 :ساعت
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دبیر خانه شورای آموزش پزشکی وتخصصی

پیوست هفت
اهداف آموزشی دوره سونوگرافی
حیطه دانش و نگرش:
-

-

آشنايي با مباني فيزيک سونوگرافي
آشنايي با انواع ،اجزا و مشخصات دستگاههاي سونوگرافي
دانستن کاربرد انواع پروپ ها در سونوگرافي
آشنايي به کاربرد سونوگرافي در دستگاه هاي مختلف ازجمله دستگاه گوارش ،پستان و سيستم عروقي
آشنايي به کاربرد سونوگرافي در حين عمل جراحي
دانستن کاربرد سونوگرافي در اورژانس و در بيمار ترومايي و )FAST (focused assessment for sonography in trauma
آشنايي کامل به مراحل و نحوه انجام FAST
آشنايي کامل به کاربرد سونوگرافي در تروماي قفسه سينه
آشنايي به مشخصات سونوگرافيک مايع آزاد شکم و آبسه ها
آشنايي به مشخصات سونوگرافيک بيماريهاي شايع دستگاه گوارش (کبد ،کيسه صفرا ،انسداد گوارشي و آپانديس،
طحال و عروق شکمي)
آشنايي به مشخصات سونوگرافيک بيماريهاي شايع دستگاه تناسلي زنان (رحم و تخمدانها)
آشنايي به مشخصات سونوگرافيک بيماريهاي شايع دستگاه ادراري (کليه ها ،مثانه و پروستات)
آشنايي به مشخصات سونوگرافيک بيماريهاي شايع پستان
آشنايي با روش هاي مداخله اي با کمک سونوگرافي
 oنمونه گيري از آسيت
 oنمونه گيري از افيوژن پلور
 oتخليه آبسه
 oدرناژ پرکوتانه مجاري صفراوي
 oکلهسيستوستومي
 oبيوپسي از طريق پوست و با گايد سونوگرافي (کبد ،پانکراس ،پستان)
آشنايي به کاربرد آندوسونوگرافي در مري ،معده ،مجاري صفراوي ،پانکراس ،رکتوم

حیطه مهارتی:
باید مهارت انجام موارد زیر را کسب کند:
 بتواند با طور صحيح دستگاه سونوگرافي پرتابل را به کار بگيرد. بتواند به درستي و با دقت الزم سونوگرافي پرتابل بيمار ترومايي را انجام دهد()FAST بتواند به درستي و با دقت الزم مايع آزاد شکم را تشخيص دهد و با گايد سونوگرافي از آن نمونه بگيرد.بهتر است مهارت انجام موارد زیر را کسب کند:
 بيماريهاي ناشايع کبد و کيسه صفرا را تشخيص دهد. بيماريهاي دستگاه ادراري و تناسلي را تشخيص دهد.برنامه آموزشی رشته تخصصی جراحی عمومی

دبیر خانه شورای آموزش پزشکی وتخصصی

-

-

ترومبوز وريدهاي عمقي را تشخيص دهد.
کله سيستوستومي پرکوتانه انجام دهد.
درناژ پرکوتانه مجاري صفراوي را انجام دهد.
 Stagingتومورهاي مري و رکتوم را با آندوسونوگرافي انجام دهد
بتواند به شکل پرکوتانه از پانکراس و کبد بيوپسي بگيرد.
توده هاي کيستيک را از  Solidافتراق دهد (پستان ،کبد)
بيماريهاي شايع کبد ،کيسه صفرا و مجاري صفراوي را تشخيص دهد.
 oسنگ کيسه صفرا
 oکله سيستيت
 oکيستهاي کبد به ويژه کيست هيداتيک
 oاتساع مجاري صفراوي داخل و خارج کبدي
آبسههاي داخل شکمي را تشخيص دهد و در صورت لزوم با گايد سونوگرافي آن را درناژ کند.
آپانديسيت حاد و عوارض آن را با کمک سونوگرافي تشخيص دهد.
توده هاي پستان را مشخص کند و از آن نمونه بگيرد.
بتواند به درستي و با دقت الزم افيوژن توراکس را تشخيص دهد و با گايد سونوگرافي از آن نمونه بگيرد.
بتواند به درستي پنوموتوراکس را تشخيص دهد.
فلوي شرياني عروق را تشخيص دهد.
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پیوست هشت
اهداف آموزشی دوره آندوسكوپی دستگاه گوارش
حیطه دانش و نگرش:
باید:
-

-

تاريخچه اي از ابداع و تکامل آندوسکوپي را بداند و بيان کند.
ابزارها و قطعات مورد استفاده در آندوسکوپي هاي  flexibleرا فهرست کرده و کاربرد و نحوه بکارگيري آنها را توضيح دهد.
کاربرد  upper endoscopyو مزاياي آن را فهرست نمايد.
انديکاسيون هاي تشخيصي ازوفاگوگاسترودئودنوسکوپ ) (EGDيا  upper endoscopyرا فهرست نمايد.
الزامات و اقدامات قبل ازاندوسکوپي را فهرست نمايد.
انديکاسيون هاي مداخالت درماني با بکارگيري آندوسکوپي فوقاني رافهرست نمايد:
با توجه به نتايج ارزيابي مقدماتي و عالئم موجود urgency ،درمان انجام اندوسکوپي را تعيين نمايد.
عوارض اندوسکوپي فوقاني را فهرست نمايد ونحوه پيشگيري از آنها را توضيح دهد.
مداخالت درماني با استفاده از آندوسکوپي تحتاني را فهرست نمايد.
کاربردهاي سيگموئيدوسکوپي  flexibleو rigidرا فهرست نمايد.
کاربردهاي کولونوسکوپي در غربالگري براي کانسر کولون را فهرست نمايد.

بهتر است:
-

نحوه انجام  topical pharyngeal anesthesiaو  intravenous conscious sedationو عوارض آنها را بداند
درصد احتمال خطر خونريزي مجدد از قسمت فوقاني دستگاه گوارش را بر مبناي يافته هاي آندوسکوپي و شرايط بيمار بر آورد نموده
و توضيح دهد
نماي آندوسکوپيک ضايعات خونريزي دهنده قسمت فوقاني دستگاه گوارش را فهرست نمايد.
مشخصات آنوسکوپ -رکتوسيگموئيد  – rigidسيگموئيدسـکوپ  flexibleو کولونوسـکوپ و ابزارهـاي ضـميمه مـورد اسـتفاده را
توضيح دهد.
نحوه بکارگيري آندوسکوپي تحتاني و نحوه آماده سازي روده براي انجام اندوسکوپي و نحوه  sedationبيمار را توضيح دهد.
انديکاسيون هاي آندوسکوپي تحتاني رافهرست نمايد.
عوارض ناشي از آندوسکوپي تحتاني و نحوه پيشگيري از آنها را فهرست نمايد.
نماي ضايعات کولورکتال در آندوسکوپي را توضيح داده و از هم افتـراق نمايـد (ماننـد کوليـت اولسـر -بيمـاري کـرون -آميبيـازيس-
توبرکولوزيس و ساير پروسه هاي التهابي روده بزرگ )
بتواند بين پوليپ هاي التهابي و هاماروتوماتوز تشخيص افتراقي داده و تفسير نمايد.
توانمندي تشخيص کوليت پسودو مامبرانو بر اثر کلستريديوم بر اساس نماي آندوسکوپيک را داشته باشد.
بر اساس نماي آندوسکوپيک ديورتيکولوزيس را از آدنوما تشخيص افتراقي داده و تفسير نمايد.
بر اساس نماي آندوسکوپيک مراحل مختلف کوليت ايسکميک را تشخيص دهد و تفسير نمايد.
ضايعات عروقي تالنژيکتازي ناشي از راديوتراپي ،آنژيوديس پالزي را بر اساس نماي آندوسکوپيک آنها تشخيص داده و تفسير نمايد.
مشخصات و ابزارهاي ضميمه مورد استفاده در انتروسکوپي روده باريک را فهرست نمايد.
کاربرد هاي کپسول انتروسکوپي را فهرست نمايد.
مشخصات و ضمائم التراسوند اندوسکوپ ) (EUSو کاربردهاي آن را فهرست نمايد.
مشخصات و ابزارهاي ضميمه  ERCPو نحوه بکارگيري آن ها را توضيح دهد.
کاربردها و عوارض  ERCPرا فهرست نمايد.
مشخصات کولدوسکوپ و پانکراتوسکوپ و نحوه بکارگيري آن و نيز کاربردهاي آن را فهرست نمايد.
کاربرد هاي التراسوند آندوسکوپيک در تشخيص ضايعات مجراي صفراوي و پانکراس را فهرست نمايد.

برنامه آموزشی رشته تخصصی جراحی عمومی

دبیر خانه شورای آموزش پزشکی وتخصصی
-

روشهاي هموستاز از طريق آندوسکوپ را شرح داده و توانايي انتخاب بهترين روش وانجام آن را دارا باشد.
روشهاي درمان موضعي خونريزي از واريس مري و معده را فهرست کرده و با توجه به ميزان موفقيت بهترين روش را انتخـاب کـرده و
بکار ببندد.
عوارض همراه با  band ligationاز راه اندوسکوپي واريس مري را فهرست نمايد.
در شرايط مناسب براي اسکروتراپي از راه اندوسکوپي در درمان واريس هاي مري را فهرست نمايد.
روش انجام اسکلروتراپي از راه اندوسکوپ براي درمان واريس مري را توضيح داده و به کار ببندد.
عوارض ناشي از اسکلروتراپي و نحوه پيشگيري از آنها را توضيح دهد.
کاربرد هاي اندوسکوپي الکتيو متعاقب درمان حاد واريس مري را فهرست نمايد.
کاربردهاي درمان واريس معده با استفاده از آندوسکوپي را فهرست نمايد.
مواردي از اکتازي عروقي را که از طريق آندوسکوپي قابل درمان هستند فهرست نمايد.
اصول تشخيص و درمان استنور پيلور با استفاده از آندوسکوپي را فهرست نمايد.
کاربردهاي جاگذاري  stentدر پيلور دچار استنوز را شرح دهد.
کاربردهاي کولونوسکوپي در تشخيص و درمان انسداد و انسداد کاذب کولون را فهرست نمايد.
الزامات قبل از کولونوسکوپي براي دکمپرسيون کولون در انسداد کاذب آن را فهرست نموده و بکار ببندد.
کاربردهاي  ERCPدر تشخيص و درمان سنگ هاي مجراي صفراوي همراه با ايکتر و عفونت را توضيح دهد.
شرايط همراه با پانکراتيت ناشي از سنگ صفراوي را که نشانگر ضرورت انجام  ERCPهستند فهرست نمايد.
با استفاده از  Ranson scoreموارد کاربرد  ERCPدر پانکراتيت ناشي از سنگ صفراوي را تشخيص دهد.
کاربردهاي اندوسکوپي الکتيو دستگاه گوارش را فهرست نمايد.
انديکاسيون هاي آندوسکوپي در تشخيص  GERDرا فهرست نمايد.
موارد کاربرد اندوسکوپي الکتيو در تشخيص اولسر پپتيک را فهرست نمايد.
بتواند کاربرد اندوسکوپي در درمان بيماران مبتال به ديس پپسي بدون اولسر را فهرست نمايد.
بتواند انسداد مکانيکي مري را بر اساس شرح حال از اختالالت حرکتي  – Schatzki's ringاختالالت حرکتي -فارنژيـال و آشـاالزي
تشخيص افتراقي دهد و موارد مستلزم اندوسکوپي را انتخاب نمايد.
موارد مستلزم اندوسکوپي فوقاني متعاقب کولونسکوپي را در بيماران دچار آنمي فقر آهن مشخص نمايد.
موارد مستلزم تهيه بيوپسي از دئودنوم در بيماران دجار آنمي فقر آهن را مشخص نمايد.
کاربرد کپسول انتروسکوپي در بيماران دچار آنمي فقر آهن را توضيح دهد.
بر اساس شرح حال و مقدار خون دفع شده از راه مخرج ) (Homatocheziaمنبع خونريزي را تشـخيص داده و نـوع آندوسـکوپ را
انتخاب نمايد.
مواردي از اسهال را که نياز به کولونوسکوپي تشخيصي دارد فهرست نمايد.
کاربرد  ERCPدر ضايعات پانکراس را فهرست نمايد.
مواردي را که احتمال بروز عارضه پرفوراسيون در مري در حين انجام آندوسکوپي وجود دارد فهرست نموده و از آنها جلوگيري نمايد

حیطه مهارتی:
باید مهارت انجام موارد زیر را کسب کند:
-

-

بتواند سيگموئيدوسکوپي  Rigidو  Flexibleانجام داده و ضايعات مخاطي کولورکتال را تشخيص دهد.
بتواند نماي آندوسکوپيک و ظاهري تومورهاي بدخيم کولون را تشخيص داده و تفسير نمايد.
بتواند نماي آندوسکوپيک پوليپهاي هيپرپالستيک را شرح داده و با استفاده از آندوسکوپي و مانور هاي خاصي آن را تشخيص دهد.
بتواند با توجه به نماي آندوسکوپيک التيام بعد از رزکسيون و آناستوموز کولون را تشخيص داده وتوضيح دهد.
بتواند در بيماريهاي مري ،معده و روده باريک ،آندوسکوپي فوقاني انجام داده و بيوپسي تهيه نمايد.
بتواند نماي آندوسکوپيک اکتازي عروقي را در معده و روده باريک وکولون توضيح داده وتشخيص دهد.
بتواند انسداد مري ،گاسترودئودنال و کولون يا انسداد کاذب را با استفاده از آندوسکوپ بررسي نموده و تشخيص دهد.
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بهتر است مهارت انجام موارد زیر را کسب کند:
-

-

-

بتواند با استفاده از  chromoendoscopyپوليپ هاي آدئوماتوز را از پوليپ هاي هيپرپالستيک افتراق نموده و وسعت و حدود پوليـپ
ها را مشخص نمايد.
بتواند با استفاده از آندوسکوپي ومارکرهاي دائمي ضايعات مخاطي کولون را نشانه گذاري نمايد.
بتواند ضايعه  Dieulafoyرا از طريق آندوسکوپي تشخيص داده و خونريزي از آن را با استفاده از  thermal probeکنترل نمايد.
بتواند پارگي  Mallory Weissرا از طريق آندوسکوپي تشخيص داده و با بکار گيري  thermal probeيـا تزريـق اپـي نفـرين رقيـق
خونريزي را کنترل نمايد.
بتواند از طريق آندوسکوپي اکتازي عروقي دستگاه گوارش را درمان نمايد.
بتواند با استفاده از آندوسکوپ ،ديالتاسيون استنوز پيلور را با بکارگيري بالون انجام دهد.
بتواند با استفاده از آندوسکوپ  expandable stentدر پيلور جاگذاري نمايد.
بتواند در انسداد ناشي از تومور در کولون  expandable stentجاگذاري نمايد.
بتواند با استفاده از اکواندوسکوپي سنگ هاي  CBDرا تشخيص دهد.
بتواند انسداد ناشي از سنگ صفراوي در  CBDرا با استفاده از  ERCPدرمان نمايد.
بتواند با استفاده از  ERCPکوالنژيت صعودي را درناژ نمايد.
تنگي هاي مري را ديالته کند.
بتواند خونريزي ناشي از پوليپکتومي را با استفاده از روش هاي خاص وبا استفاده از آندوسکوپي کنترل نمايد.
بتواند مواردي از اسهال مزمن را که نياز به انجام کولونوسکوپي وجود دارد تشخيص داده وکولونوسکوپي انجام دهد.
بتواند کولونوسکوپي را با دقت کافي انجام و ضايعات مخاطي کولون را تشخيص داده و در صورت لزوم بيوپسي تهيه نمايد.
از عبور کورکورانه و با فشار زياد آندوسکوپ اجتناب نمايد.
بتواند مواردي از اولسر پپتيک در حال خونريزي را که نياز به درمان آندوسکوپ دارد شناسايي کرده واز طريق آندوسکوپي خـونريزي
را کنترل نمايد.
بتواند خونريزي از ديورتيکول کولون را با استفاده از کولونوسکوپي تشخيص داده و درمان نمايد.
بتواند اجسام خارجي گير کرده در مري را با استفاده از ازوفاگوسکوپي تشخيص داده و درمان نمايد.
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پیوست نه
اهداف آموزشی دوره ارتوپدی
در حیطه دانش و نگرش
باید توانایی های زیر را داشته باشد:
 -1کسب دانش آناتومي ،فيزيولوژي  ،پاتوفيزيولوژي سيستم عضالني استخواني
 -0کسب دانش آمادگي هاي قبل از عمل  ،حين عمل و مراقبت هاي بعد از عمل بيماران اورتوپدي در موقعيت هاي
گوناگون
 -3توصيف ساختار آناتومي سيستم استخواني
 -0تشريح فيزيولوژي و بيوشيمي تکامل و رشد استخوان
 -5توصيف عملکرد استخوانهاي خاص بدن
 -6آشنايي با نحوه شرح حال گيري و معاينه باليني سيستم عضالني استخواني
 -7آشنايي با تروماهاي سيستم عضالني استخواني
 -8آشنايي با اصول اساسي درمان تروماماي سيستم عضالني استخواني
-9آشنايي با سندروم کمپارتمان وايسکمي ولکمن وسندروم آمبولي چربي
 -12آشنايي با انديکاسيون هاي آمپوتاسيون در موقعيت هاي زير :تروما تومور عفونت ايسکمي پروتز
 -11آشنايي با انجام درمان فيزيکي در مراقبت هاي بعد از عمل زمينه بيماري هاي عضالني استخواني
 -10آشنايي با انديکاسيون انجام مطالعات تشخيصي آزمايشگاهي براي بيماري هاي اورتوپدي
بهتر است با موارد ذیل آشنا باشد:
 آشنايي با اختالالت التهابي و متابوليک در زمينه بيماري هاي عضالني استخواني آشنايي با تومورهاي خوش خيم و بدخيم عضالني استخواني آشنايي با بيماريهاي تخريب کننده  /تحليل برنده استخواني ( استئو آرتريت آرتريت ترومائي -استئوپروز ) آشنايي با اختالالت تکاملي  /مادرزادي سيستم عضالني استخواني دراطفال آشنايي با موارد استفاده از راديوگرافي در ارزيابي و درمان بيماري هاي عضالني استخواني از قبيل  :راديو گرافي ساده،ام  -ار اي  ،سي -تي اسکن  ،کت اسکن  ،اسکن راديو نکلئوئيد  ،آرتريوگرافي
حیطه مهارت:
باید مهارت انجام موارد زیر را کسب کند:
-1توانايي در ثابت کردن ستون فقرات گردني در بيماران ترومايي
--0انجام مونيتورينگ فشار کمپارتمان هاي اندام ها وانتخاب درمان مناسب  ،شامل فا شياتومي در صورت انديکاسيون
--3انجام امپوتاسيون هاي مختلف و انجام اقدامات بازتواني الزم بعد از ان
 -0شرکت در درمان تومورهاي ماهيچه اي استخواني  ،شامل  :انجام بيوپسي انسزيونال از تومورهاي نسج نرم  ،انجام
ارزيابي قبل از عمل و طبقه بندي تومورهاي نسج نرم  ،مشارکت و همکاري در رزکسيون تومورهاي بافت نرم
--6توانايي انجام درمان تروماهاي سيستم عضالني استخواني شامل موارد زير :
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-

اسپلينت شکستگي هاي بسته
جا اندازي بسته شکستگيهاي شايع
جا اندازي در رفتگي ها ي شايع
بکار گيري کشش پوستي
بکار گيري گچ گيري
دبريدمان و شستشوي شکستگيهاي باز اندام ها
جا اندازي باز و فيکس کردن داخلي شکستگي هاي اندام .
انجام آمپوتاسيون هاي مختلف
فا شياتومي

بهتر است مهارت انجام موارد زیر را کسب کند:
 -1شرکت در درمان اختالالت تکاملي  /مادرزادي سيستم عضالني استخواني دراطفال از قبيل عوارض ،پوليوميليت،
ديستروفي عضالني...،
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پیوست ده
اهداف آموزشی دوره سوختگی
حیطه دانش ونگرش:
 .1آشنايي با دانش تئوريک انواع سوختگي ها (حرارتي الکتريکال شيميايي)
 .0آشنايي با سوختگي خفيف  ،متوسط و شديد
 .3آشنايي با درجه بندي سوختگي ها و سوختگي هاي سطحي و عمقي را بشناسد
 .0آشنايي با انديکاسيونهاي بستري و ارجاع بيماران سوختگي به مراکز مختص سوختگي را بداند.
 .5آشنايي با اصول اوليه مراقبت از بيماران سوختگي در محل حادثه و در اورژانس جراحي
-6آشنايي با اصول اوليه مايع درماني در بيماران سوختگي
 -7تسلط بر دانش تئوريک احياء بيماران سوختگي در شرايط خاص مثل بيماران مسن  ،اطفال  ،احياء تأخيري احياء در
سوختگي الکتريکي  ،احياء در سوختگي همراه با صدمات استنشاقي
 .8آشنايي با انواع ضدعفوني کننده هاي زخم بيمار سوختگي و بخش سوختگي و  ...را بداند.
 .9آشنايي با انواع پانسمانهاي زخم هاي سوختگي
 .12اصول اوليه مراقبتهاي تغذيه اي در بيماران سوختگي را بداند.
-11آشنايي با عوارض عفوني وغير عفوني زخم هاي سوختگي و نحوه اداره آنها
 .10آشنايي با سوختگي در محلهاي خاص بدن مثل (مفاصل  ،سر و صورت  ،دستها  ،پاها و ) ...
 .13آشنايي با انديکاسيونهاي اقدامات جراحي عفوني فوري در بيماران سوخته (اسکاروتومي  ،آمپوتاسيون  ،دبريدمان)
 .10دانش کافي درباره روش هاي مختلف برخورد با زخم هاي سوختگي راداشته باشد ( با تاکيد بر انديکاسيونهاي استفاده
از پانسمان بيولوژيک )...
 -15آشنايي با انواع آنتي بيوتيک هاي توپيکال در بيماران سوخته
 .16دانش کافي درباره نحوه بروز عوارض باقتي در صدمات استنشاقي ونحوه اداره انها را کسب را کسب کند.
 .17دانش کافي در برخورد با سوختگي هاي اختصاصي بدن از قبيل(دست  ،صورت  ،گردن  ،مفاصل بزرگ  ،پرينه) راکسب
کند.
 .18دانش کافي در مورد بروز عوارض ديررس ناشي از سوختگي هاي مختلف داشته باشد{ با تاکيد بر اسکارهاي بد
شکل}وروش برخورد با انها را بداند.
 .19آشنايي با انواع سوشهاي موجود بر روي زخم هاي سوختگي را بداند.
 .02آشنايي با روشهاي پيشرفته ترميم زخم هاي سوختگي .
 .01آشنايي با اصول بازتواني در بيماران سوخته .
-00دانش تئوريک کامل در مورد انواع پوشش هاي زخم سوختگي را کسب کند.
 -03دانش کافي در مورد برخورد با عوارض زودرس و ديررس سوختگي را داشته باشد.
 .00دانش تئوريک روش هاي ترميم پيچيده زخم هاي سوختگي را بداند (شامل جراحي هاي ترميمي و سوختگي )
 .05دانش کافي در مورد روش هاي نوين در اداره بيماران سوختگي را کسب کند مثال" روش هاي مختلف کشت سلولهاي
اپيتليالي در بيماران سوختگي درجه باال  ،استفاده از سيتوکين هاي مختلف در سوختگي
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حیطه مهارتی:
باید مهارت انجام موارد زیر را کسب کند:
& Land

 تعيين وسعت سوختگي ها با قوانين خاص (قانون  -9استفاده از  -Berkow chartقانون کف دستي) Brouer
 محاسبات ميزان مايع در بيماران سوخته و درمان شوک در بيماران سوختگي تعيين درجه شدت سوختگي (عمق سوختگي) ارزيابي وضعيت سوختگي استنشاقي در بيماران با سوختگي شعله نوشتن دستورات کامل در پرونده بيماران با سوختگي غير عارضه دارو عارضه دار انجام پانسمانهاي مختلف در بيماران سوختگي دبريدمان هاي سوختگي هاي عميق انجام بيوبسي از زخم هاي سوختگي اسکارتومي هاي ساده وسخت و اسکارتومي هاي اختصاصي در انگشتان دست و قفسه صدري انجام  facial Excisionزخم هاي سوخته که کانديد  Early Excision and Graftباشد دبريدمان زخم هاي سوختگي مشکل انجام  Tangential Excisionدر زخم هاي سوختگي که کانديد  Early Excision and graftهستند  Managementسوختگي هاي مشکل و عارضه دار با تأکيد بر سوختگي الکتريکي و شيميايي انجام گرافت در بيماران سوختگي ) (Partial thickness..و انجام گرافت هاي وسيع و مناطق اختصاصي بدن (دستها،صورت ،پرينه)...،
  Managementسوختگي هاي اطفال مراقبت هاي دراز مدت از زخم هاي سوختگي از جمله تزريق کورتون داخل ضايعهبهتر است مهارت انجام موارد زیر را کسب کند:
 استفاده از فالپ هاي مشکل و ترميم ميکروواسکوالر انجام جراحي خاص در  Reconstructionسوختگي ها انجام اصالح دفورميتي هاي زخم هاي سوختگي ،اسکارهاي بدشکل سوختگي يا  Contractureها -کاربرد Tissue Expansion

برنامه آموزشی رشته تخصصی جراحی عمومی

دبیر خانه شورای آموزش پزشکی وتخصصی

پیوست یازده
اهداف آموزشی دوره جراحی زنان و زایمان
حیطه دانش ونگرش:
مامائی
آشنايي با تغييرات فيزيولوژيک دوران حاملگي
آشنايي با تشخيص هاي افتراقي دردهاي زايماني
آشنايي با مراحل زايمان طبيعي شامل عاليم شروع زايمان وپيشرفت زايمان
آشنايي با عوارض زايمان طبيعي (فشار خون در حاملگي،دکولمان جفت ،جفت سر راهي )
آشنايي با حاملگي خارج رحمي (مکانيسم،عالئم،عوارض)
آشنايي با زايمان زودرس
آشنايي با انديکاسيون هاي سزارين
آشنايي با عوارض سزارين ونحوه اداره ان
آشنايي با اداره عوارض بعد از زايمان(آبسه پستان،عفونت محت اپيزيوتومي،ترومبوفلبيت وريد هاي عمقي)
آشنايي با اداره رتانسيون جفت
آشنايي با بيماريهاي جراحي عمومي در حاملگي(اپانديسيت حاد،کله سيستيت حاد)...،
آشنايي با تروما هاي دستگاه تناسلي داخلي وخارجي در طي حاملگي
آشنايي با پارگي هاي رحم هنگام زايمان وبعد از آن
آشنايي با پارگي هاي پرينه وهماتوم وولو ونحه برخورد با ان
زنان
آشنايي با آناتومي وفيزيولوزي دستگاه تناسلي داخلي وخارجي
آشنايي با پديده ديسمنوره واختالالت قائدگي نحوه اداره ان
آشنايي با علل درد شکم در خانم ها با تاکيد بر ميتل اشمرز
آشنايي با عفونت هاي دستگاه تناسلي (سرويکس ،رحم ،تخمدان،لوله ها،لگن)...،و نحوه برخورد با آن
آشنايي با انواع کيست هاي تخمداني(خوش خيم،بدخيم،فونکسيونل) ونحوه برخورد با آنها
آشنايي با عوارض کيست هاي تخمدان(خونريزي،پارگي،تورسيون)...،
آشنايي با تومر هاي خوش خيم وبدخيم رحم وتخمدان ولوله ونحوه برخورد با ان
آشنايي با Ovarian Stimulation Syndrom

حیطه مهارتی مامائی:
باید مهارت انجام موارد زیر را کسب کند:
توانايي انجام زايمان طبيعي
توانايي انجام اپيزيوتومي
توانايي انجام سزارين اورژانس
بهتر است مهارت انجام موارد زیر را کسب کند:
توانايي درمان جراحي حاملگي خارج از رحم

حیطه مهارتی زنان
باید مهارت انجام موارد زیر را کسب کند:
توانايي انجام انواع روشهاي بستن لوله ها
توانايي انجام عمل جراحي براي کيستهاي تخمدان
توانايي انجام عمل جراحي براي تومورهاي تخمدان (به منظور انجام در مواقع اورژانس و ضرورت همراهي با اعمال جراحي لگني ديگر)
توانايي انجام هيسترکتومي ابدومينال (به منظور انجام در مواقع اورژانس و ضرورت همراهي با اعمال جراحي لگني ديگر)
توانايي انجام عمل راديکال هيسترکتومي با لنفادنکتومي لگن Whertheim
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پیوست دوازده
اهداف آموزشی دوره ارولوژی
در حیطه دانش و نگرش
باید توانایی های زیر را دارا باشد:
 -1آشنايي با آناتومي ،فيزيولوژي ،جنينشناسي سيستم ادراري -تناسلي شامل ساختمان هاي ذيل :کليه ها ،حالبها،
مثانه ،مجاري ادراري ،بيضهها و پروستات.
 0آشنايي با پاتولوژيي و پاتوفيزيولوژي بيمارهاي ادراري -تناسلي غير پيچيده (از قبيل تومورها ،سنگها ،تروماها ،عفونتها،
رفالکس ،واريکوسل ،تنگي هاي مجرا ،بزرگي خوش خيم پروستات)
 -3آشنايي با نحوه شرح حال گيري و معاينه باليني در بيماران سيستم ادراري -تناسلي
 -0آشنايي با ارزيابي دقيق اورولوژيک با استفاده از شرح حال معاينه باليني و مطالعات تشخيصي.
 -5آشنايي با انتخاب به جا و مناسب مداليتي هاي تشخيصي براي بيماري هاي شايع سيستم ادراري تناسلي.
 -6آشنايي با رويکردهاي تشخيصي و درماني مناسب جهت اختاللهاي شايع ارولوژيک از قبيل :هماچوري ،اوروپاتي
انسدادي ،عفونتهاي مقاوم و ساده ،درمانهاي اوليه براي سنگها ونئوپالسم هاي کليه و مثانه
 -7آشنايي با تروماههاي سيستم ادراري -تناسلي فوقاني وتحتاني
 -8آشنايي با اصول اساسي درمان تروماههاي سيستم ادراري -تناسلي فوقاني وتحتاني
 -9آشنايي با بيماري هاي التهابي وعفوني و متابوليک سيستم ادراري -تناسلي
 -12آشنايي با انديکاسيون هاي روشهاي درماني ساده در بيماريهاي ادراري -تناسلي از قبيل :سونداژ مثانه ،ماتوتومي،
سوپراپوبيک سونداژ ،درمان فيموزيز. ،
-11آشنايي با انواع انسزيونها براي جراحي سيستم ادراري -تناسلي
-10آشنايي با بيمار يابي کانسر پروستات به عنوان دومين کانسر در مردان.
بهتر است توانایی های زیر را دارا باشد
 آشنايي با تومورهاي خوش خيم و بدخيم سيستم ادراري -تناسليآشنايي با انواع مختلف سنگهاي ادراري ،روشهاي تشخيصي و درماني آنها.
 آشنايي با اختالالت تکاملي  /مادرزادي سيستم سيستم ادراري -تناسلي(کليه پلي کيستيک ،رفالکس،دريچه هايمادرزادي مجراي ادراري). UPJ ،
آشنايي با بي اختياري ادراري ،رفالکس مثانه به حالب ،بزرگي خوش خيم پروستات  ،تنگي هاي سيستم ادراري،
 آشنايي با دانش آمادگي هاي قبل از عمل  ،حين عمل و مراقبت هاي بعد از عمل سيستم ادراري -تناسلي آشنايي با موارد استفاده از مطالعات تشخيصي آزمايشگاهي براي بيماري هاي سيستم ادراري -تناسلي آشنايي با موارد استفاده از راديوگرافي در ارزيابي و درمان بيماري هاي سيستم ادراري -تناسلي از قبيل  :راديو گرافيساده،پيلوگرافي داخل وريدي ،سيستوگرام ،سونو گرافي  ،سي -تي اسکن ،ام  -ار اي  ،کت اسکن  ،اسکن راديو
نکلئوئيد ،آرتريوگرافي
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حیطه مهارت:
باید مهارت انجام موارد زیر را کسب کند:
 انجام انواع سونداژها (از راه مجرا وسوپراپوبيک)...- سيستوتومي و سيستورافي سيستوسکوپي و کاتتراسيون يوريترال درشرايط سخت. نفرکتومي در موقعيت تروما(پارشيل وکامل ) درمان اورژانس هاي ارولوژيک از قبيل  :تورشن بيضه  ،توده اسکروتوم  ،احتباس اداريانجام جراحيهاي عمومي داخل شکمي و لگني که سيستم اداري تناسلي درگير کرده اند. انجام عمل Marshal Marchetti Kratzبهتر است مهارت انجام موارد زیر را کسب کند:
 انجام پروستاتکتومي سوپراپوبيک(رتروپوبيک و ترانس وزيکال) انجام نفرکتومي راديکال براي کانسر ترميم شريا ن و وريد رنال -ترميم يوريترال و بازسازي يوريترال
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پیوست سیزده
اهداف آموزشی دوره جراحی مغز و اعصاب
در حیطه دانش و نگرش
باید توانایی های زیر را دارا باشد:
-1آشنايي با آناتومي  ،فيزيولوژي  ،فيزيوپاتولوژي CNS
 -0آشنايي با شرح حال گيري و معاينه بيماري که با اختالل نوروسرچيکال مراجعه کرده است.
-3اشنايي با تروماهاي سر وستون فقرات گردني
بهتر است توانایی های زیر رادارا باشد:
 -1اشنايي با اقدامات قبل و بعد از عمل جراحي بيماران نوروسرچيکال.
 -0شناخت مسائل انساني اجتماعي-اقتصادي ،اخالقي در ارتباط با مشکالت رشته تخصصي
 -3شناخت مداليتي هاي تشخيصي (راديوگرافي  Skullوستون فقرات و جمجمه ،توموگرافي  ،آرتروگرافي  ،ميلوگرافي ،
اسکن راديوئونکلوئيد  ، EEG ،مانيتورينگ )ICP
-0آشنايي به رويکرد هاي تشخيصي و درماني:
 تومورهاي اينتراکراينالخونريزي هاي خودبخودي مغز و نخاعصدمات کرانيوسربرالاعصاب مغزي و عمل آنهاعفونتهاي اينتراکراينالتومورهاي نخاعپارگي ديسک هاي بين مهره اي و لومبارصدمات اعصاب محيطي -5آشنايي با تشخيص هاي افتراق در ارتباط با محل نوروپاتولوژي ها
 -6آشنايي با نورودياگنوستيک پروسيجرها و انتخاب آنها براي هر بيماري خاص
حیطه مهارتی:
باید مهارت انجام موارد زیر را کسب کند:
 -1انجام معاينات کامل و دقيق نورولوژيک در همه وضعيتهاي هوشياري
 -0نوشتن دستورات بستري و تشخيصي قبل از عمل با راهنمايي اتندينگ جراحي اعصاب
 -3کسب توانايي درانجام پروسجرهاي جراحي اعصاب زير:
انجام پروسيجرهاي محدود نوروسرجيکال از قبيل پونکسيون مايع مغزي نخاعي محافظت از بافت عصبيکرانيوتوميتشخيص و درمان مشکالت مربوط به مايع مغزي نخاعي .0گذاشتن Burr hole
بهتر است مهارت انجام موارد زیر را کسب کند:
 -1باال آوردن  depressed – fxساده
 Skeletal traction Management -0يا hal and tongs Management
 -3آموزش بيماران و خانواده بيمار در انجام مراقبت هاي بعد از عمل جراحي در منزل
 -0المينکتومي
 -5ترميم هاي عروقي
برنامه آموزشی رشته تخصصی جراحی عمومی
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پیوست چهارده
اهداف آموزشی دوره جراحی کودکان و نوزادان
اهداف آموزشی دوره جراحی نوزادان
حیطه دانش و نگرش
باید توانایی های زیر را دارا باشد:
 آشنايي با دانش جنين شناسي ،آناتومي  ،فيزيولوژي  ،فيزيوپاتولوژي وژنتيک که بر جنين و نوزادان اثر مي گذارد. آشنايي با چگونگي تنظيم آب و الکتروليت در نوزادان آشنايي با نيازمنديهاي تغذيه اي نوزادان و محاسبه مناسب و مقتضي حمايت هاي تغذيه اي از راه گوارشي و وريدي . آشنايي با روش هاي تشخيصي گوناگون که در نوزادان استفاده ميشود. تشخيص مشکالت شايع جراحي نوزادان و آشنايي با روشهاي جراحي براي اصالح آنان از قبيل:سرو گردن :کيست درموييد،آنومالي شکاف برونشيال،هيگروم کيستيک گردن...،
دستگاه گوارش :آترزي مري،آترزي دوازدهه ،فيستول تراکيوبرونشيال ،آترزي روده کوچک ،ايليوس مکونيوم ،چرخش
روده ،هيرشپرونگ ،مقعد سوراخ نشده ،سندرم کلون چپ کوچک ،آنتروکوليت نکروزان ،پانکراس حلقوي ،آترزي
مجاري صفراوي...،
دستگاه تنفس:مالفورماسيون آدنوييد کيستيک ،هرني ديافراگماتيک ،آمفيزم لوبار...،
کليه ومجاري ادرار :رفالکس مثانه به حالب ،انسداد مجراي حالب  ،دريچه مجراي ادراري ،هيپوسپادياس...،
جدار شکم:گاستروشزيز،آمفالوسل ،فتق هاي اينگوينال و نافي...،
بهتر است توانایی های زیر را دارا باشد:
 آشنايي با مراقبت هاي قبل از عمل نوزادان  ،شامل : اصول کار با ونتيالتور مديريت آب  -الکتروليت و تغذيه نوزاد اصالح اختالالت انعقادي وتزريق خون تشخيص سپسيس و استفاده از آنتي بيوتيک آموختن اصول پايدارکردن  ،تشخيص مناسب قبل از عمل و آماده کردن نوزاد بيمار براي جرّاحي. آموختن اصول مرافبت هاي متداول بعد از عمل و مديريت مراقبتهاي بحراني بعد از عمل . آشنايي با تکنيک هاي جديد از قبيل جراحي جنين بعنوان درمان جايگزين براي بعضي از بيماريهاي نوزادان .آشنايي با مکانيزم هاي مربوط به تنظيم درجه حرارت بدن در نوزادان آشنايي با چگونگي عملکرد کليه نوزادان تحت تاثير فارماکوکينتيک داروها و آنتي بيوتيک . توصيف عوامل موثر بر عدم کامل شدن ايميونولوژي نوزادان-آشنايي با اصول آموزش دستياران مبتدي و دانشجويان پزشکي در حيطه جراحي نوزادان

حیطه مهارت:
باید مهارت انجام موارد زیر را کسب کند:
 انجام معاينه جامع يک نوزاد که مشکوک به وضعيت قابل اصالح با جراحي است.برنامه آموزشی رشته تخصصی جراحی عمومی
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 برقراري دسترسي وريدي و شرياني در نوزادان بيشتر از وزن  0کيلوگرم مشارکت در مراقبت هاي قبل از عمل نوزاد انجام اعمال ذيل (تحت نظارت دستيار ارشد يا استاد مربوطه): جا اندازي فتقها
 تعبيه لولهسينه
 درناژ آبسهها

 انجام کات داون وريدي و شرياني
 گذاشتن کاتتر نافي

 گذاشتن کاتتر وريد مرکزي
 ختنه

 گاستروستومي
 کلوستومي

 ترميم هرنيهاي اينگوينال و نافي
بهتر است مهارت انجام موارد زیر را کسب کند:
توانائي انجام اعمال جراحي اورژانس از قبيل (الپاروتومي و توراکوتومي) بدون نظارت بررسي و پايدار کردن نوزادان بدحال و ارجاع به موقع آنها در مواردي از قبيل :ديسترس تنفسي وسيانوز  ،استفراغصفراوي و ديستانسيون ،اسهال خوني ،رفالکس شديد ،ايکتر انسدادي ،ديفکتهاي جدار شکم.
-به عنوان کمک در جراحي هاي بزرگ که در جراحي نوزادان صورت ميگيرد شرکت کند.

اهداف آموزشی دوره جراحی کودکان
در حیطه دانش و نگرش
باید توانایی های زیر رادارا باشد:
 -1درک اختصاصي وضعيت هاي آناتومي ،پاتوفيزيولوژي و ژنتيک که بر کودکان اثر مي گذارد
 -0آموختن اصول پايدارکردن  ،تشخيص مناسب قبل از عمل و آمادگي کودک بيمار
 -3آشنايي با مراقبت هاي قبل از عمل کودکان .
بهتر است توانایی های زیر را دارا باشد:
 -1آشنايي با تشخيص ودرمان علل خونريزي هاي دستگاه گوارش در نوزادان،کودکان و..
 -0درک اصول آناتومي و فيزيولوژي که در بيماريهاي کودکان براي عمل ترميمي موفقيت آميز هدايتگر خواهد بود.
 -3آموختن اصول مرافبت هاي متداول بعد از عمل و مديريت مراقبتهاي بحراني بعد از عمل
 -0آشنايي با:
 توصيف رشد و تکامل قدو وزن ودور سر کودکاننيازهاي تغذيه اي کودکانفعاليت کليه ها در کودکاناثر هورمونها بر روي رشد کودکانپاسخ به استرس وعفونت در کودکانبرنامه آموزشی رشته تخصصی جراحی عمومی
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 -5تشخيص مشکالت شايع جراحي کودکان و آشنايي با روشهاي جراحي براي اصالح آنها از قبيل:
تقسيم بندي مالفورماسيون هاي مادرزادي نوزادان بر حسب نوع،محل،نياز به جراحيسروگردن:کيست تيروگلوسال،لنفادنوپاتي ها،کيستيک هيگروما..،دستگاه گوارش:استنوز پيلور،آپانديسيت حاد اطفال.،انواژيناسيون..،دستگاه تنفس:ضايعات تراشه..جدار شکم.مالفورماسيون امفالومزانتريک واوراک...دستگاه ادراري تناسلي:کليه پلي کيستيک،بيضه هاي نزول نکرده،تورسيون بيضه...،حیطه مهارت:
باید مهارت انجام موارد زیر را کسب کند:
-1انجام معاينه جامع يک کودک که مشکوک به وضعيت قابل اصالح با جراحي است.
 -0انجام اعمال ذيل (تحت نظارت دستيار ارشد يا استاد مربوطه)
 دراوردن توده هاي سطحي پوست.
 درناژ آبسه ها.

 درآوردن درموييد صورت.

 بيوپسي از غدد لنفاوي گردن.
 گذاشتن لوله سينه.

 گرفتن وريد مرکزي.
 انجام کات داون.

 انجام آپاندکتومي.

 انجام ترميم هرني هاي نافي واينگوينال در بيماران  0سال و باالتر.
 انجام ختنه.

 انجام بيوپسي عضالني.
-3مشارکت در مراقبت هاي قبل وحين و بعد از اعمال جراحي پيچيده در کودکان.
 -0انجام اعمال جراحي اورژانس کودکان از قبيل (الپاروتومي و توراکوتومي ) با نظارت
-5به عنوان کمک در جراحي هاي بزرگ که در بخش جراحي کودکان صورت ميگيرد
بهتر است مهارت انجام موارد زیر را کسب کند:

 انجام اعمال جراحي اورژانس کودکان از قبيل (الپاروتومي و توراکوتومي ) بدون نظارت.
 قرار دادن آرتريال الين.
 انجام پيلورو ميوتومي.
 انجام ارکيوپکسي.

 درآوردن انگشت اضافه.
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پیوست پانزده
اهداف آموزشی دوره جراحی قفسه سینه
در حیطه دانش و نگرش
باید توانایی های زیر را دارا باشد:
 آشنايي با آناتومي و فيزيولوژي فقسه سينهآشنايي با تغييرات سني وضعيت هاي آناتومي ،فيزيولوژي  ،پاتوفيزيولوژي قفسه سينه مرتبط با جراحي عمومي آشنايي با استفاده موثر اين تغييرات براي تشخيص ،ارزيابي و درمان بيماران با مشکالت قفسه سينه آشنايي با پاتوفيزيولوژي بيماري هاي قفسه صدري ،دستور انجام مناسب تست ها ي تشخيصي و تفسير آنها آشنايي با اصول اساسي فيزيو پاتولوژيک ذيل:-1تهويه ريوي
-0پرفوزيون ريه
-3کنترل تنفس
-0تستهاي فونکسيون ريوي
-5نارسايي تنفسي
-6اکسيژن درماني
-7بيماريهاي ريوي انسدادي،محدودکننده وعروقي
 آشنايي با انديکاسيونها و کنترانديکاسيونهاي انجام مداليتي هاي تشخيصي ودرماني در جراحي هاي قفسه صدري وتفسيرانها.
-1آندوسکوپي،توراکوسکوپي
-0انجام راديولوژي هاي استاندارد ووضعيتي
-3آرتريوگرافي
-0سونوگرافي
MRI, CAT, PET, NUCLEAR SCAN-5
-6متدهاي حمايت ونتيالتوري
-7تراکئوستومي
-8لوله گذاري وحمايت هاي تنفسي
-9گذاشتن وريد مرکزي
-12استفاده از پيس ميکر قلبي ودفيبريالتور
-11گذاشتن لوله سينه
-10گذاشتن استنت هاي قلبي ،مروي ،تراشهاي ،برونشي
 آشنايي با ارزيابي بيماران براي جراحي توراکس با در نظر گرفتن ريسک فاکتورها ،کانديد بودن براي جراحي رزکسيون،مطالعات عملکرد ريوي و عدم توانائيهاي ممکن بعد از عمل جراحي.
 آشنايي با انواع روش ها و مواد مورد استفاده در بيهوشي هاي جراحي قفسه صدري آشنايي با انتخاب بهترين روش تشخيصي ودرماني در وضعيت هاي ذيل:-1پنوموتوراکس
برنامه آموزشی رشته تخصصی جراحی عمومی
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-0هموتوراکس وهيدروتوراکس
 -3پنوموتوراکس و هموتوراکس وهيدروتوراکس
-0شيلوتوراکس
-5انفيلتراسيون هاي ريوي وتوده ها
-6آنومالي هاي مادرزادي
-7تجمع مايع در پلور
-8شکستگي هاي دنده،ترقوه،جناق،ستون فقرات
-9توده هاي مدياستن
 -12پروسه هاي عفوني
 -11پروسه هاي نئوپالستيک (مروي،ريوي ،خارج ريوي)
 -10پروسه هاي راکتيو(مروي)
 برونكوسكوپی شامل:-

دستگاهها و ابزارهاي مورد استفاده در برونکوسکوپي  fiberopticبزرگساالن را فهرست نموده و کـاربرد و نحـوه
استفاده از آنهار ا توضيح دهد.
شرايط و امکانات الزم براي انجام برنکوسکوپي را فهرست نمايد.
انديکاسيون تشخيصي برونکوسکوپي در بزرگساالن را فهرست نمايد.
موارد و شرايطي را که خطرات ناشي از برونکوسکوپي را افزايش مي دهد فهرست نمايد.
کونتراانديکاسيونهاي برونکوسکوپي را فهرست نمايد.
روش انجام برونکوسکوپي در شرايط و بيماريهاي مختلف را توضيح دهد.
عوارض برونکوسکوپي و نحوه پيشگيري يا مقابله با آنها را توضيح دهد.

بهتر است تواناییهای زیر رادارا باشد:
 ارزيابي بيماران کانديد جراحي توراکس و بحث در خصوص :-1تعيين ريسک عمل جراحي
-0تعيين تست هاي تشخيصي که براي مشخص شدن سرنوشت بيمار کاربرد دارد.
-3تعيين عوارض احتمالي
-0تعيين عمل جراحي انتخابي
-5تعيين مشاوره ها
-6گرفتن رضايت نامه ها
 آشنايي بامکانيزم و کاربرد تستهاي عملکرد ريوي در ارزيابي بيماران نيازمند جراحي توراکس آشنايي با انديکاسيون هاي روشها ي تشخيصي و درماني ذيل :-1برونکوسکوپي وازوفاگوسکوپي
-0توراکوسکوپي
-3توراکوتومي دراورژانس
برنامه آموزشی رشته تخصصی جراحی عمومی
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-0کالمپ گذاري بر روي آئورت
-5توراکوتومي استاندارد واسترناتومي خط وسط
-6پريکارديو سنتز وپريکارديال ويندو
-7بيوپسي ريوي(سوزني ظريف و)...
-8رزکسيون هاي ريوي
-9مدياستينوسکوپي
-12اعمال کاهنده حجم هاي ريوي
-11ديالتاسيون ومانو متري مري
 نشان دادن فهم مکانيزم حمايت ونتيالتوري و کاربرد کلينيکي آن:انواع ونتيالتور ها ،انديکاسيون استفاده از هر يک از آنها ،نشان دادن چگونگي اداره کردن ونتيالتورها ،افتراق مد
هاي مختلف ونتيالتور ،توصيف زمان جداکردن بيمار از ونتيالتور ،ارزيابي پارامتر هاي جدا کردن از دستگاه ،آناليز
مشکالت پيچيده ونتيالسيون ،انديکاسين هاي تراکئوستومي
 آشنايي وآناليز تغييرات در آناتوميک و فيزيولوژيک فقسه سينه در نتيجه موارد ذيل :جراحي هاي شکم ،مهره ها ،گردن ،توراکتومي با بيهوشي عمومي ،استرناتومي با بيهوشي اپيدورال ،مدياستينوسکوپي ،توراکوسکوپي،
تراکوپالستي

 -نشان دادن ا نواع مختلف انسزيون مورد استفاده در جراحي توراکس براي جراحي هاي

ذيل :

رزکسيون آپيکال ،پنومونکتو مي،ازوفاژکتومي ،جراحي هاي مدياستن  ،جراحي بر روي تراشه وبرونش ،تنگي هاي مري وديورتيکول
ها ،توراکوپالستي ،جراحي بر روي ديافراگم

 آشنايي با تروماي نافذ و غير نافذ احشاء داخلي توراکس اداره کردن تروماهاي اختصاصي احشائ توراسيک از قبيل:احشائ گردني وتوراسيک ،مري توراسيک ،احشائ مدياستن ،توراکس استخواني ،ديافراگم ،ضايعات عروقي،
صدمات قلبي ،صدمات تراشه وبرونش.
 آشنايي با انواع تومورهاي توراکس  ،دسته بندي هريک  ،توصيف محل آنها. آشنايي با عوارض جراحي هاي توراکس ودرمان انها از قبيل :آمپيم ،انواع فيستول ها ،ليک و تنگي وانسدادمري  ،خونريزي بعد از عمل ،انسداد برونش ،هموتوراکس.
حیطه مهارتی:
باید مهارت انجام موارد زیر را کسب کند:
 مديريت تروماي توراکس تشخيص و درمان اوليه شکستگي هاي دنده  ،کالويکل  ،استرنوم  ،اسکاپوال ،ستون فقرات استفاده کردن و تنظيم کردن دستگاه ونتيالتور مکانيکي نظارت بر تنظيم ونتيالتور انجام انتيوباسيون نازو تراکيال و اروتراکيال انجام اندوسکوپي هاي ساده (برونکوسکوپي ،ازوفاگوسکوپي)تعبيه لوله سينهانجام توراکوسنتزبرنامه آموزشی رشته تخصصی جراحی عمومی
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گذاشتن کاتتر وريد مرکزي انجام تراکئوستومي رزکسيون دنده ها  ،درمان حفره هاي آمپيم  ،انجام بيوپسي هاي پلور و ريه درمان طبي و جراحي پروسه هاي عفوني ساده در توراکس درمان وضعيت هاي طبي وابسته و همراه با روش هاي جراحي توراکسبهتر است مهارت انجام موارد زیر را کسب کند:
 تعبيه کاتتر سوان-گانز و انجام محاسبات مانيتورينگ قلبي عروقي در مان جراحي آمپيم ها انجام و يا نظارت بر تمام روشهاي اندوسکوپي تشخيصي و درماني توراکس انجام اندوسکوپي هاي پيچيده با نظارت انجام انتوباسيون با لوله دو مجرايي انجام رزکسيون هاي ريه  ،رزکسيون هاي دنده  ،مدياستينوسکوپي و مدياستينوتومي درمان جراحي نئوپالسم هاي احشاء داخلي توراکس وجدار قفسه صدري درمان طبي و جراحي پروسه هاي عفوني پيچيده در توراکسبرونكوسكوپی:
باید:
 با استفاده از برونوکوسکوپ  ،fiberopticالواژ برونکوآلوئولر انجام دهد. بايد بتواند ترشحات و موکوس پالگ را که با روش هاي غير تهاجمي تخليه آن ها امکان پذير نگردد ،با اسـتفادهاز برونکوسکوپي تخليه نمايد.
 بتواند منشاء خلط با سيتولوژي مثبت يا مشکوک را جستجو نمايد.بهتر است:
 بتواند با استفاده از برونکوسکوپي و فورسپس هاي مخصوص يا ليزر ،بافت اندوبرونکيال غيـر طبيعـي يـا اجسـامخارجي را بيرون بياورد
 بتواند مشکالت همراه با لوله هاي آندوتراکئال نظير آسيب تراشه ،راه هوايي ،انسداد يا جاگذاري لولـه را بررسـينمايد.
 بتواند در هموتپيزي هاي غير قابل توجيه ،سرفه هاي غير قابل توجيه يا تغيير در ماعيت سرفه ،وجود wheezeموضعي يا  stridorتحقيق و تجسس نمايد.
 بتواند ضايعات ريوي با علت نامعلوم نظير تـوده و انفيلتراسـيون هـاي پيـدا شـده در راديـوگرافي ،آتلکتـازي يـا localized hyper luncencyرا با استفاده از برونکوسکوپي بررسي نمايد.
 بتواند در شرايط دشوار نظير اسپونديليت سرويکال ،مشکالت دنداني ،مياستني گراو ،آکرومگـالي ،آشـاالزي ،پـربودن معده ،انسداد روده باريک و تروماي سر وگردن و الرنکس يا تراشه ،با استفاده از برونکوسـکوپي لولـه گـذاري
داخل تراشه انجام دهد.
 بتواند اتيولوژي فلج غير قابل توجيه طنابهاي صـوتي يـا ديـافراگم يـک طـرف ،سـندرم وريـد اجـوف فوقـاني،شيلوتوراکس يا افوزيون پلورال غير قابل توجيه را جستجو و تحقيق نمايد.
 بتواند  stagingکانسر ريه را قبل از عمل انجام داده و متعاقباً پاسخ به درمان را ارزيابي نمايد.برنامه آموزشی رشته تخصصی جراحی عمومی
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پیوست شانزده
اهداف آموزشی دوره جراحی الپاروسكوپیک
حیطه دانش و نگرش
بايد تاثيرات فيزيولوژيک ،مزايا و معايب جراحي الپاروسکوپي ،انديکاسيونها ،کونترانديکاسيون ها و عوامل مهم در انتخاب
بيماران ،آمادگي قبل از عمل ،انتخاب نوع بيهوشي ،ابزارها ،تلسکوپها و پورت ها ،نحوه قرار گرفتن بيمار و جراح ،محل قرار
گرفتن مانيتورها و ابزارهاي جراحي ،ترتيب و روش انجام جراحي الپاروسکوپيک ،محل جاگذاري تروکار ،تجسس مقدماتي،
انجام مراحل مختلف عمل جراحي ،شرايط رها ساختن عمل ،داروهاي بعد از عمل ،رژيم بعد از عمل ،عوارض جراحي،
معيارهاي ترخيص بيمار و بازگشت بيمار به شرايط عادي کار و زندگي را در اعمال جراحي مختلف زير فراگيرد:
 الپاروسکوپي تشخيصي و نمونه برداري کله سيستکتومي و جراحي مجاري صفراوي و کبد آپاندکتومي جراحي فتق ها اسپلنکتومي آدرنالکتومي اعمال جراحي معده شامل جراحي هاي چاقي مرضي()Bariatric جراحي هاي کولورکتال فاندوپليکاسيون و ميوتومي مري مرحله بندي ( )Stagingکانسرها اعمال جراحي تسکيني(  ) Palliativeدر کانسرها -جراحي هاي مختلف توراکوسکوپي( شامل تشخيصي ،بيوپسي ،بيماريهاي مدياستن ،سمپاتکتومي و )...

حیطه مهارتی:
باید مهارت انجام موارد زیر را کسب کند:
دستيار جراحي عمومي بايد بتواند اعمال جراحي الپاروسکوپيک پايه فهرست شده در اهداف حيطه دانش (از قبيل
الپاراسکوپي تشخيصي ،کله سيستکتومي و آپاندکتومي) را با دقت و سرعت قابل قبول انجام دهد.
بتواند با توجه به انديکاسيون هاي جراحي الپاروسکوپيک و کونترانديکاسيون هاي آن ،بيماران را براي اعمال
جراحي الپاروسکوپيک و اندوسکوپيک فهرست شده در اهداف حيطه دانش انتخاب نمايد.
بتواند با توجه به استانداردهاي جراحي الپاروسکوپيک ،پورت ها را جاگذاري و از ابزارهااستفاده نمايد.
بتواند تجسس مقدماتي تمام شکم ،مشابه عمل جراحي باز را انجام دهد.
بتواند مراحل مختلف عمل جراحي را برابر استانداردهاي موجود و با دقت و سرعت مناسب انجام دهد.
بتواند در شرايط خاص عمل جراحي الپاروسکوپيک را رها ساخته و به روش باز ،جراحي را انجام دهد.
بهتر است مهارت انجام موارد زیر را کسب کند:
بهتر است در اعمال جراحي الپاروسکوپيک پيشرفته فهرست شده در اهداف حيطه دانش شرکت نموده و پس از
کسب مهارت ،با کيفيتي باال آنها را انجام دهد.
برنامه آموزشی رشته تخصصی جراحی عمومی
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پیوست هفده
اهداف آموزشی دوره جراحی عروق
حیطه دانش و نگرش
باید توانایی های زیر را دارا باشد:
 .1آشنايي با آناتومي عروق شرياني و وريدي و لنفاوي با تأکيد بر عروق اصلي و شاخه ها
 .0آشنايي با عاليم ونشانه هاي بيماري هاي عروقي و انجام معاينه فيزيکي
.3آشنايي با انديکاسيونها و کنترانديکاسيونهاي استفاده از مداليته هاي تشخيصي و درماني مختلف با تأکيد بر آنژيوگرافي و
داپلر اولتراسونوگرافي
 .0آشنايي با هموديناميک عروق با تأکيد برايسکمي حاد شرياني و وريدي
.5آشنايي با پديده ايسکمي مزمن شرياني با تأکيدبرپديده لنگيدن متناوب
.6آشنايي با پاتوفيزيولوژي پديده آترواسکلروز و شناخت رابطه آن با بروز تنگي ها و پديده آنوريسم عروق مرکزي و محيطي
و احشايي
 .7آشنايي با آمادگي هاي قبل از عمل جراحي در بيماران عروقي
 .8آشنايي با مراقبت هاي بعد از عمل در جراحي عروق
 .9آشنايي با وسايل مورد نياز در جراحي هاي عروق مثل ابزارهاي ست جراحي عروق  ،فوگارتي ها  ،وسايل و ابزارهاي
جراحي اندوواسکوالرو...
 .12آشنايي با عوارض ناشي از جراحي عروق ونحوه برخورد با انها.
 .11آشنايي با مداليته هاي درمان طبي در بيماران عروق (با تأکيد برآنتي کواگوالنت و آنتي پالکت  ،ترومبوليتک ها)
 .10آشنايي با پاي ديابتي و انتخاب مداليته هاي مختلف تشخيصي و درماني
بهتر است توانایی های زیر را دارا باشد:
 .1آشنايي با کوالترالها و انتخاب محل باي پس عروقي ،انتخاب نخ مناسب نحوه دوخت ودوزوکالمپ گذاري و...
 .0آشنايي با انواع انسزيونهاي جراحي عروق ( مرکزي محيطي )
 .3آشنايي با انديکاسيونها و کنترانديکاسيونهاي جراحي در بيماريهاي عروقي مختلف
 .0آشنايي کافي در مورد انواع پروتزها و کاربرد آنها در جراحي عروق
 .5آشنايي با روش هاي مختلف جراحي  ،انديکاسيون انجام و انتخاب آنها در بيماريهاي مرتبط با دستگاه عروق از جمله
تنگي کاروتيدوفشار خون با منشا شريان کليوي.
 .6آشنايي با پاتوفيزيولوژي لنفادم وروش هاي تشخيصي ودرماني آن.
 .7اشنايي با مداليته هاي تشخيصي ودرماني در بيماران مبتال به نارسايي وريدي مزمن و زخم هاي ناشي از آن
 .8آشنايي با آمپوتاسيونها و تکنيک انجام آنها با تأکيد بر سطح و نحوه انتخاب محل در بيماري هاي عروقي.
 .9آشنايي با موارد نياز به عمل جراحي مجدد در جراحي عروق

برنامه آموزشی رشته تخصصی جراحی عمومی
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حیطه مهارتی:
باید مهارت انجام موارد زیر را کسب کند:
توانايي گرفتن شرح حال وانجام معاينه فيزيکي از بيماران عروقي.توانايي انجام هموستاز در موارد خونريزي با روش هاي مختلف پذيرفته شده علمي.توانايي در تشخيص بيمار دچار ايسکمي حاد در زمينه آمبولي حاد شرياني وترومبوز وتروما وتصميم گيري صحيحوبه موقع براي آن.
 توانايي کسب مهارت هاي ويژه جراحي عروق و بکارگيري وسايل جراحي عروق در محل مناسب.برقراري Peripheral and CentralVenus Access کات دادن و گذاشتن شالدون براي دياليز Harvesting vein Striping of saphenus veinبهتر است مهارت انجام موارد زیر را کسب کند:
 توانايي انجام آنژيوگرافي اورژانس در موارد نياز. به عنوان کمک در جراحي هاي زير شرکت مي کند.جراحي انوريسم هاي محيطي و مرکزي
اندآرترکتومي ها
باي پس آئورتوايلياک
باي پس هاي اکسترا آناتوميکال
گرافت هاي عروقي
آنوريسم هاي آناستوموتيک
اعمال جراحي لنفادم
 اکسپلور عروق وکنترل هاي عروقي مناسب درتروماي عروق ترميم و بازسازي ضايعات عروقي در تروما انجام آناستوموزهاي عروقي در تروماي عروق آمبولکتومي شرياني -گذاشتن شانت شرياني ووريدي.

برنامه آموزشی رشته تخصصی جراحی عمومی
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پیوست هجده
اهداف آموزشی دوره جراحی انكولوژیک
حیطه دانش و نگرش
باید توانایی های زیر رادارا باشد:
1
0
3
0
5
6
7

 آشنايي با پاتوفيزيولوژي سرطان آشنايي با برنامههاي غربالگري و پيشگيري سرطانها آشنايي با روشهاي تشخيصي مختلف در سرطانها آشنايي با روشهاي مختلف نمونهگيري از تومورها آشنايي با اصول درمان جراحي سرطانها آشنايي با برخورد با عاليم و نشانههاي سرطانهاي مختلف آشنايي با روشهاي درماني جراحي در سرطانهاي: .aمري
 .bمعده
 .cکولورکتال
 .dسارکومهاي نسج نرم
 .eسرطانهاي پوست
 .fپستان

بهتر است توانایی های زیر رادارا باشد:
-1آشنايي با برخورد با تومورهاي آندوکرين و روشهاي جراحي آنها
-0آشنايي با برخورد با يرقان انسدادي در زمينههاي تومورهاي پريآمپولر
-3آشنايي با درمانهاي ادجوانت و نئوادجوانت
-0آشنايي با روشهاي کنترل درد و تسکيني در سرطانها
-5آشنايي با روشهاي توانبخشي سرطانها

حیطه مهارتی:
بيوپسي انواع ضايعات پوست و مخاطات
رزکسيون ضايعات بدخيم پوستي
ديسکسيون لنفاتيک زيربغل و کشاله ران
ازوفاژکتومي ترانسهياتال با نظارت اتند
ازوفاژکتومي ترانس توراسيک با نظارت اتند
گاسترکتومي توتال و سابتوتال براي سرطان
برنامه آموزشی رشته تخصصی جراحی عمومی
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شرکت در پانکراتيکودئودنکتومي به عنوان کمک اول
کولکتوميهاي سگمنتال
کولکتومي کامل با نظارت اتند
رزکسيون ابدومينوپرينئال با نظارت اتند
تعبيه استوميها
ماستکتومي راديکال مديفيه
رزکسيون تودههاي بدخيم پستان با حفظ پستان
لوبکتومي و ايسمکتومي تيروييد با نظارت اتند
تيروييدکتومي کامل با نظارت اتند
انواع ديسکسيون غدد لنفاوي گردن با نظارت اتند
رزکسيون تومورهاي حفره دهان با نظارت اتند
شرکت در پاروتيدکتوميها به عنوان کمک اول
شرکت در پانکراتکتوميها و رزکسيون تومورهاي نورواندوکرين پانکراس به عنوان کمک اول
بايپسهاي صفراوي و گوارشي تسکيني
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پیوست نوزده
اهداف آموزشی دوره بیهوشی و مراقبتهای ویژه
حیطه دانش و نگرش
بیهوشی
 - 1آشنايي کامل با آناتومي راه هوايي فوقاني
 - 0آشنايي با ابزار مختلف اداره راه هوايي
 - 3دانستن چگونگي ارزيابي راه هوايي
 - 0آشنايي با مانورهاي مختلف باز نگه داشتن راه هوايي
 - 5آشنايي با کانوله کردن وريدهاي محيطي
 - 6آشنايي با کانوله کردن وريدهاي مرکزي
 - 7آشنايي با روشها و ابزارهاي مختلف کانوله کردن وريدي
 - 8آشنايي با مانيتورينگ بيمار در اتاق عمل
 - 9آشنايي با پايشگر درصد اشباع اکسيژن خون شرياني
 - 12آشنايي با پايشگر امواج الکتريکي قلب
 - 11آشنايي با عوارض بعد از عمل مربوط به بيهوشي
 - 10دانستن روشهاي مختلف اکسيژن درماني
مراقبتهای ویژه
13
10
15
16
17
18
19
02
01
00
03
00
05

-

آشنايي با اصول اخالقي و ارتباطي در ICU
آشنايي با مانيتورينگ هاي قلبي -ريوي در ( ICUتهاجمي و غير تهاجمي)
آشنايي با اختالالت الکتروليتي و اسيد و باز
آشنايي با انواع شوک ،پاتوفيزيولوژي و روشهاي درماني
آشنايي با اصول احيا و روشهاي مختلف آن
آشنايي با عفونت ها در  ،ICUسپسيس و روشهاي پيشگيري و درمان
آشنايي با تغذيه روده اي و پرنترال در ICU
آشنايي با نارسايي ارگانهاي قلبي حياتي(قلب ،ريه ،کليه)
آشنايي با نارسايي چند ارگاني
آشنايي با مباني استفاده از ونتيالتور و نحوه بهکارگيري آن
آشنايي با مشکالت گوارشي بيماران ( ICUخونريزي ،ايلئوس ،پانکراتيت ،کله سيستيت)
آشنايي با داروهاي اينوتروپيک در ICU
آشنايي با کنترل درد و استرس در ICU

حیطه مهارتی:
باید مهارت انجام موارد زیر را کسب کند:
برنامه آموزشی رشته تخصصی جراحی عمومی
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توانايي ارزيابي راه هوايي
مانورهاي مختلف باز نگه داشتن راه هوايي
کانوله کردن وريدهاي محيطي
کانوله کردن وريدهاي مرکزي
توانايي اصالح اختالالت الکتروليتي و اسيد و باز در ICU
توانايي برخورد صحيح با انواع شوک و درمان آن
توانايي برقراري صحيح تغذيه روده اي و پرنترال در ICU
توانايي استفاده از ونتيالتور و نحوه بهکارگيري آن در موراد غير پيچيده
تجويز صحيح و مناسب داروهاي اينوتروپيک در ICU

بهتر است مهارت انجام موارد زیر را کسب کند:
توانايي استفاده از ونتيالتور و نحوه بهکارگيري آن در موارد پيچيده
توانايي کنترل درد و استرس در ICU
توانايي کار با ابزارهاي مانيتورينگ بيمار در اتاق عمل (پايشگر درصد اشباع اکسيژن خون شرياني ،پايشگر
امواج الکتريکي قلب)
توانايي اکسيژن درماني به روشهاي مختلف
توانايي استفاده از مانيتورينگ هاي قلبي -ريوي در ( ICUتهاجمي و غير تهاجمي)
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پیوست بیست
اهداف آموزشی دوره جراحی کولورکتال
حیطه دانش و نگرش

 - 1آشنايي با آناتومي و فيزيولوژي پيشرفته کولون و رکتوم
 - 0آشنايي با پاتوفيزيولوژي پيشرفته کولون و رکتوم
 - 3آشنايي با نحوه برخورد و روشهاي درماني هموروييد
 - 0آشنايي با نحوه برخورد و روشهاي درماني فيشر آنال
 - 5آشنايي با نحوه برخورد و روشهاي درماني آبسهها و فيستولهاي پريآنال
 - 6آشنايي با نحوه برخورد و روشهاي جراحي بياختياري مدفوع و يبوست
 - 7آشنايي با بيماريهاي ديورتيکولي کولون
 - 8آشنايي با ولوولوس کولون
 - 9آشنايي با خونريزيهاي کولورکتال
 - 12آشنايي با تروماهاي کولون و رکتوم
 - 11آشنايي با بيماريهاي التهابي روده
 - 10آشنايي با پروالپس رکتوم
 - 13آشنايي با برخورد با اجسام خارجي کولورکتال
آشنايي با نحوه برخورد و روشهاي جراحي نئوپالسمهاي کولورکتال و آنوس
آشنايي با استوميها
حیطه مهارتی:
باید مهارت انجام موارد زیر را کسب کند:
رزکسيون هموروييد به روشهاي مختلف
درمان جراحي فيشر آنال
درناژ انواع آبسههاي پريآنال
درمان جراحي فيستولهاي پري آنال غيرپيچيده
انواع کولکتوميها
درمان آندوسکوپيک و جراحي ولوولوس کولون
برخورد با خونريزيهاي کولورکتال
رکتوسيگموييدوسکوپي
درمان جراحي تروماهاي کولون و رکتوم
درمانهاي جراحي بيماريهاي التهابي روده
درمانهاي جراحي جراحي پروالپس رکتوم
خارج کردن اجسام خارجي کولورکتال
جراحيهاي نئوپالسمهاي کولورکتال و آنوس
تعبيه استوميها
بهتر است مهارت انجام موارد زیر را کسب کند:
رزکسيون هموروييد با استاپلر
درمان جراحي فيستولهاي پري آنال پيچيده
درمان جراحي بياختياري مدفوع و يبوست
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پیوست بیست و یک
اهداف آموزشی دوره جراحی قلب
حیطه دانش و نگرش
 - 1بايد با آناتومي و فيزيولوژي قلب آشنا باشد.
بهتر است با موارد زیر آشنا باشد:
0
3
0
5
6
7
8
9

 آشنايي با اصول کلي بيماريهاي مادرزادي قلب و نحوه درمان آنها آشنايي با پديده آترواسکلروز و فاکتورهاي خطر آن آشنايي با بيمارهاي ايسکميک قلبي و انديکاسيون و نحوه درمان آنها آشنايي با بيماريهاي دريچهاي قلبي و نحوه درمان آشنايي با درمان آنتي کوآگوالنت و پروفيالکسي اندوکارديت آشنايي با اصول برخورد با تروماهاي قلب و عروق بزرگ (شامل تامپوناد ،کانتوژن ،پارگي قلب ،آسيب آئورت و )... آشنايي با پاتوفيزيولوژي و نحوه برخورد و اصول درمان آنوريسمهاي آئورت توراسيک -آشنايي با آريتميهاي بعد از جراحي و نحوه برخورد با آن

حیطه مهارتی:
باید مهارت انجام موارد زیر را کسب کند:
برداشتن وريد صافن
استرنوتومي
تعبيه کاتتر وريد مرکزي
تعبيه دريچه پريکارد (  )Pericardial windowجهت درمان افوزيون پريکارد و تامپوناد
ترميم پارگيهاي قلب
کنترل خونريزي از عروق بزرگ
درمان آنتي کواگوالنت
پروفيالکسي اندوکارديت
درمان اوليه آريتميها
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پیوست بیست و دو
اهداف آموزشی دوره جراحی گوش و گلو و بینی
حیطه دانش و نگرش
 - 1آشنايي با آناتومي حفره دهان ،حنجره ،حلق و بيني
 - 0آشنايي با فيزيولوژي حفره دهان ،حنجره ،حلق و بيني
 - 3آشنايي با روشهاي تشخيصي و راديولوژيک در ضايعات حفره دهان ،حنجره ،حلق و بيني
 - 0آشنايي با صدمات تروماتيک حفره دهان ،حنجره ،حلق و بيني
 - 5آشنايي با تکنيکهاي ترميمي حفره دهان ،حنجره ،حلق و بيني
 - 6آشنايي با برخورد و درمان آبسه هاي حفره دهان و حلق
 - 7آشنايي با عفونتهاي گوش و گلو و بيني
 - 8آشنايي با نحوه برخورد و درمان اجسام خارجي در گوش و حلق و حنجره و بيني
 - 9آشنايي با تروماهاي سر و صورت
 - 12آشنايي با ضايعات خوشخيم دهان ،حلق و حنجره و بيني
 - 11آشنايي با سرطانهاي دهان ،حلق و حنجره و بيني
 - 10آشنايي با تومورهاي غدد بزاقي
آشنايي با روشهاي ترميمي در صورت

حیطه مهارتی:
باید توانایی انجام موارد زیر را دارا باشد:
برخورد ،اداره و درمان صدمات تروماتيک حفره دهان ،حنجره ،حلق و بيني
انجام ترميمهاي ساده حفره دهان ،حنجره ،حلق و بيني
درناژ آبسه هاي حفره دهان و حلق
بهتر است توانایی انجام موارد زیر را دارا باشد:
درمان عفونتهاي ساده گوش و گلو و بيني
خارج کردن اجسام خارجي در گوش و حلق و حنجره و بيني
جراحي ضايعات خوشخيم دهان
جراحي سرطانهاي دهان
کمک در الرنژکتوميها
کمک در جراحي تومورهاي غدد بزاقي
کمک در روشهاي ترميمي در صورت
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پیوست بیست و سه
اهداف آموزشی دوره پیوند اعضا
بهتر است توانایی های زیر را دارا باشد:
حیطه دانش و نگرش
 - 1آشنايي با مباني پاتوفيزيولوژيک پيوند اعضا
 - 0آشنايي با اصول اخالقي در پيوند اعضا
 - 3آشنايي با اصول جراحيهاي پيوند اعضا
 - 0آشنايي با سرکوب ايمني در پيوند اعضا
 - 5آشنايي با معيارهاي انتخاب دهنده
 - 6آشنايي با انديکاسيونهاي پيوند اعضا (کبد ،کليه ،پانکراس ،روده ،قلب و ريه)
 - 7آشنايي با روشهاي جراحي در پيوند اعضاي مختلف
 - 8آشنايي با آشنايي با نارسايي کبدي حاد و مزمن
 - 9آشنايي با هيپرتانسيون پورت
 - 12آشنايي با پيوند در کارسينوم سلول کبدي
 - 11آشنايي با مراقبتهاي بعد از پيوند
 - 10آشنايي با عوارض پيوند و نحوه برخورد با هر يک

حیطه مهارتی:
کمک در ارزيابيها و اقدامات قبل از جراحي فرد دهنده
کمک در ارزيابيها و اقدامات قبل از جراحي فرد گيرنده
کمک در اعمال جراحي پيوند کليه
کمک در اعمال جراحي پيوند کبد
کمک در مراقبتهاي بعد از پيوند
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