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  عنوان
  طرح دوره براي كارآموزان پزشكي بخش 

  گوش و حلق و بيني در دانشگاه علوم پزشكي 
  

  :تعريف دوره 
ی   ویا د و دا ی با ور  ق و  دوره ای  وش و ح وزی  وژی دوره کارآ و وم پا    دوره ع

وژی   و وپا ه ز وزش دا ق آ ند از  یده با ذرا ت  و یرا با  روع دوره  ل از  ی     ش
د  و   .ی 

  
  :مدت دوره 

ی  تان امام  مار ق و   وش و ح ش  ت    ود) ره(یک ماه ا ی    .ری 
  :هدف كلي دوره

ھای شا  نار ھارت   ش و  ق و ب دا   وش و ح
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  ساختار كلي دوره و شرح وظايف دانشجويان
  

عمدتاٌ بر اساس آموزش زمان بندي ) ره(درماني امام خمينيموزشي دوره يك ماهه در مركز آ
 ENTگذراندن بخش . شده روزانه ، ويزيت بيمارستان در بخش ، و در درمانگاه تقسيم مي گردد

  . براي كارآموزان اجباري است
صبح در بيمارستان و شرح حال گيري از بيماران  8دانشجوي كارآموز موظف به حضور ساعت هر

در اين بخش گزارش صبح گاهي . بر اساس تقسيم بندي تخت هاي بخش مي باشد بستري
  . وجود ندارد
در كالس درس حضور خواهند يافت و حضور  9-10وظيفه فوق،همگي در ساعت  مپس از انجا

  .همگي دانشجويان الزامي است
وزش ز كتاب مرجع گوش و حلق و بيني آمادر كالس درس بر اساس برنامه زمان بندي شده 

كنفرانس علمي از مجالت معتبر ضمناٌ بر اساس برنامه در پايان كالس دانشجويان . داده ميشود
  . خواهند داشت
گروه به درمانگاه و يك گروه به  2: گروه تقسيم ميشوند 3صبح دانشجويان به  10پس از ساعت 

تامپون  –ن و انتوباسيو  ENTق عمل با جراحي هاي شايع در اتا. ( ق عمل خواهند رفتاات
در درمانگاه . گروه درمانگاه در ويزيت بخش همراه اتند مربوطه خواند بود . ) بيني آشنا ميشوند

،  ENTحال گيري رشته  حدانشجويان با شر. كه از شنبه تا چهار شنبه برقرار مي باشد 
حي هاي معاينات و تشخيص ها و درمانهاي سر پايي و دستورات بستري مورد نياز و با انواع جرا

  .ادامه دارد) 13(اين آموزش تا پايان درمانگاه ساعت . احتمالي آشنا مي گردد
اي باليني يك روز آموزش در مركز مهارتهاي هدر هر دوره بر اساس برنامه كارگاه مهارت -

  . باليني دارند كه با تامپون گذاري بيني و تراكئوتومي آشنا مي شوند
مگر در . (، مجاز به استفاده مرخصي نمي باشد هر دانشجو در طول دوره يك ماهه خود -

 )وارد اورژانسيم
في به آموزش دانشكده رغيبت غير موجه طبق آئين نامه منجر به تذكر و يا توبيخ و مع -

   .خواهد شد
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  :وظايف حرفه اي و اخالقي كار آموزان 
  
  

  برقراري ارتباط مناسب با بيمار و همراهان وي -
 ديدنصب اتيكت شناسايي در معرض  -
كسب اجازه از بيمار براي مصاحبه و توجه به معرفي خود بيمار ، حفظ حريم خصوصي  -

 بيمار حين معاينه ،احترام به بيمار
 وضعيت ظاهري با شئون حرفه اي پزشكي  بقت مطا -
 احترام به اساتيد ،همكاران، پرسنل و مسئولين  -
 كسب تجربه تدريجي در گرفتن شرح حال صحيح و جامع از بيماران -
 كسب تجربه تدريجي در معاينه سيستميك بيماران -
 : كسب تجربه در ثبت صحيح شرح حال با قيد -

  )problem list(ليست مشكالت 
  )diagnosis differential (طرح تشخيص هاي افتراقي 

  و تشخيص هاي نهايي در پرونده بيماران 
  ENT    كسب تسلط بيشتر و در معاينه -    
  
  
  

آشنايي با ارزش ثبت مستندات در پرونده بيماران و ارزش آن در پرورش قواي استدالل و     
  قضاوت باليني پزشك و جريان رسيد به تشخيص
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  محتواي آموزشي
  براي رسيدن به اهداف ويژه آموزشي  

  دانشجوي پزشكي در پايان دوره يك ماهه 
  مهارت و خود بايد در حدود تعيين شده زير دانش 

  )Must learn.(كسب نمايد
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 6 

  :محتواي آموزشي
  

  و اهميت آن  ABCاهميت  آشنايي با -1
 آشنايي با اورژانسهاي گوش و حلق و بيني -2
 تعريف و تشخيص ديسترس تنفسي آشنايي با  -3
 اپيتاكسيآشنايي با تشخيص و نحوه برخورد با  -4
-راه هوايي -حلق -گوش – بيني(آشنايي با تشخيص و نحوه برخورد با اجسام خارجي  -5

 )مري
 آشنايي با تشخيص و نحوه برخورد با شكستگي هاي بيني و فك و هماتوم سپتوم - 6
 آشنايي با تشخيص و نحوه برخورد با پارگي هاي سر وصورت -7
 آشنايي با تشخيص و نحوه برخورد با سرو من ايمپكته  -8
 آشنايي با تشخيص و نحوه برخورد با سرگيجه ي حاد -9
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رتهايي كه كسب آنها در پايان دوره يك ماهه ضروري است و كسب اينها مها
  :قابل اجرا و اجباري مي باشد

  
  مهارت گرفتن شرح حال  -1
 مهارت معاينه سيستميك بيماران  -2
  IV LAINمهارت تعبيه  -3
 ،داخل جلديمهارت تزريقات وريدي ،عضالني،زيرجلدي -4
 مهارت گذاشتن لوله تراشه  -5
 كئوتوميلوله ترا manageمهارت  - 6
 ساكشن لوله تراكئوتومي -7
 تامپون گذاري در اپيتاكسي -8
 آسپيراسيون آبسه هاي پري تونسيلر و ساب منديوبوالر  -9

  آسپيراسيون هماتوم سپتوم و تخليه آن   -10   
 خارج كردن اجسام خارجي ساده از گوش و بيني -11

 ي ساده در پارگي هاي سر و صورتاسوچوره -12    
  يمپكته گوشخارج كردن سرومن ا
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  ENTروشهاي عمده آموزش كارآموزان در بخش 
teaching and learning methods) ( 

  
  آموزش در بالين بيماران بستري  - 1
 ) درمانگاه(آموزش در بالين بيماران سرپايي -2

 آموزش در كالسهاي آموزش و كنفرانس  -3

معاينه و مطالعه شرح حال، ) (self learning( خود يادگيري -4
 )شخصي

 موزش با موالژ در مركز مهارتهاي باليني آ -5
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  :درسيمنابع          
  

  مطالب ارائه شده اساتيد در راند و كالس ها -
 آخرين چاپ كتاب رودولف -
 آخرين چاپ كتاب ديويس -
 باربارابتز -كتاب هاي سيمولوژي نيجر -

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 10

  
  لق و بينيفرم ارزشيابي پايان دوره كارآموزي بخش گوش و ح

  
  تاريخ كارآموزي از       لغايت                                :                                              نام و نام خوانوادگي

  مالحظات  نمره دانشجو  نمره كل  
      2  %10  رعايت نظم و انظباط

رعايت اخالق پزشكي و 
      1  %5  برخورد با همكاران

حال، خالصه  نحوه ثبت شرح
      3  %15 پرونده و كامل نمودن پرونده ها

      3  %20  عمليامتحان 
      10  %40  نمره كتبي

ميزان مشاركت در كالس و 
 lookbookدرمانگاه و 

5%  1      

      20  نمره كل
    نقاط قوت
    نقاط ضعف

  
  
  
  
  

  دكتر نسترن عيوضي                                                                                  
  مدير گروه گوش و حلق و بيني                                                                           


