مرکز پزشکی ،آموزشی و درمانی
شهید دکتر لبافی نژاد

شرح وظایف دستیاران داخلی

کد مدرک:
واحد :معاونت آموزشی
ویرایش1 :

مقدمه
دستیاران داخلی در تمام فعالیت های بالینی بخش داخلی مرکز شهید دکترلبافی نژاد شرکت نمایند .بخش داخلی این مرکز شامل بخش های
ریه و قلب  ،داخلی ( نفرولوژی  ،روماتولوژی و غدد )و بخش های ویژه شامل  CCU ,RCUو بخش های پیوند کلیه و همودیالیز و
اورژانس می باشند.اساتید همانولوژی و گوارش به صورت مشاور سه روز در هفته در مرکز حضور دارند.تمام گرایش ها دارای درمانگاه
فعال می باشند.

شرح وظایف دستیاران به صورت زیر :
الف – ساعات حضور و مرخصی:
-

تمام دستیاران از ساعت  7لغایت  14: 30روزهای شنبه تا پنجشنبه در سرویس های مربوطه حاضر باشند.
تمام دستیاران از ساعت  7: 45لغایت  8: 45در جلسه گزارش صبحگاهی شرکت نمایند.
ساعت تحویل کشیک  13: 30 – 14می باشد.
درسه ماه اول با درخواست مرخصی دستیاران سال  1موافقت نمی شود.
درطی یکسال آموزشی  ،هردستیار 30روز مرخصی استحقاقی دارد که برای سال آینده ذخیره نمی شود.
درخواست مرخصی  ،با معرفی جانشین و پس از تایید استاد بخش مربوطه  ،جهت تاًیید به مسئول آموزش دستیاران ارائه می
شود.

ب – وظایف دستیاران کشیک :
-

حداقل کشیک مصوب وزارتخانه جهت دستیاران سال یک  12 -شب  ،دستیاران سال  10- 2شب  ،دستیاران سال  8 – 3شب ،
ودستیاران سال  6 – 4شب می باشد.
ویزیت اولیه و دستورات اولیه توسط دستیار سال اول انجام می شود.
دستیاران سال دو تمام دستورات درمانی و تشخیصی بیماران را بررسی نموده و مشاوره های اتاق عمل اورولوژی و سایر بخش
ها را انجام می دهند.
مشاوره های اتاق عمل چشم و ویزیت های بخش های ویژه و بخش پیوند توسط دستیاران سال سه انجام می گیرد.
بیماران تازه بستری شده در بخش های ویژه بالفاصله توسط دستیار سال  3کشیک یا دستیار مقیم ویزیت گردند.
ساعت  10شب  ،دستیار ارشد کشیک تمام بیماران بستری اورژانس و الکتیو را به همراه کلیه انترن ها و دستیاران کشیک راند
می نماید.

ج – گزارش صبحگاهی :
-
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گزارش صبحگاهی روزهای شنبه تا سه شنبه ساعت  7: 45 – 8 : 45برگزار می گردد.
حضور کلیه دستیاران رشته داخلی در گزارش صبحگاهی الزامی است.
ارائه گزارش کشیک توسط دستیار ارشد به هماهنگ کننده گزارش صبحگاهی ساعت 7: 30
نظارت بر تهیه گزارش کشیک حاوی  :تاریخ و روز کشیک  ،اسامی دستیاران وانترن های کشیک  ،موارد بستری اورژانس و
بخش و موارد کد
نظارت بر انجام اسکن  ECG ،بیماران و آماده سازی پرونده بیماران توسط کارورز
ارائه  Follow upبیماران تعیین شده  ،درجلسه آینده گزارش صبحگاهی
حضورو غیاب دستیاران در گزارش صبحگاهی توسط دستیار ارشد صورت می گیرد.
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د – برنامه های آموزشی گروه داخلی :
-

نفروپاتولوژی شنبه ها ساعت 12 – 13
گراندراند و مورتالیتی کنفرانس چهارشنبه ها ساعت 7: 45 – 8 : 45
ژورنال کالب چهارشنبه ها ساعت 13 – 14
روزهای پنجشنبه ساعت  9 – 13کالس های آموزشی با توجه به مباحث امتحان
روزهای شنبه تا سه شنبه ساعت  12 : 30 – 13 : 30کالس های آموزشی با اولویت اورژانس ها

ه – نحوه ارزشیابی :
-

درپایان هر دوره دو ماهه (  )Rotationنمره نهایی بر اساس امتحان شفاهی توسط اساتید گروه  ،کارنامه  ، Log bookکار
عملی طبق کوریکولوم  ،اخالق حرفه و حضور وغیاب منظور می شود.
امتحانات دوره ایی هر  3ماه جهت معرفی به ارتقاء
برگزاری امتحان  OSCEقبل از امتحان ارتقاء

و – وظایف دستیاران در بخش ها :
-
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حضور به موقع وویزیت بیماران قبل از دستیاران فوق تخصصی و اساتید
ثبت سیر بیماری  ،پیگیری درمان بیماران
پیگیری آزمایش ها و دستورات و مشاوره های بیماران

