کد سندPL/EPP/06 :
تاریخ تدوین1397/11/08 :
تاریخ ابالغ1397/11/13 :
معاونت آموزشی و پژوهشی

تعداد صفحات2 :

بیمارستان خاتم االنبیاء (ص) شوشتر

بخ
بس
ت
ربانهم آموزـشی رفاگیران با توهج هب تعداد بیماران پذریش شده رد ردمان گاه اه و ش اهی ری
تعاریف:
شیوه انجام کار (چه فعالیتی ،درچه زمانی ،درچه محلی و توسط چه کسی انجام شود).

برنامه آموزشی بخش:
معرفی دانشجویان به گروه های آموزشی ،برنامه ریزی جهت روتیشن دانشجویان ،با هماهنگی مربی مربوط تقسیم بیمار بدین
صورت که در این مرکز همه تخت ها یک کارآموز و یک نفر کارورز مسئول داشته که تحت نظارت مربی (یا مسئول بخش برای
کارورزان) مربوطه انجام وظیفه می نمایند.
اسامی افراد فوق بر تخت بیمار درج می گردد.
در بخش هایی که تعداد بیماران کمتر از دانشجویان معرفی شده باشند با هماهنگی انجام شده تمامی بیماران الزم است )عالوه بر
دانشجوی مسئول) معرف حضور دانشجویان باشند.

وظایف آموزشی کارآموز:
 -1اخذ شرح حال دقیق از بیمار و نوشتن سیر بالینی روزانه
 -2شرکت در کنفرانس ها
 -3شرکت در ژورنال ها
 -4شرکت در برنامه های آموزشی گروه های آموزشی
 -5تکمیل الگ بوک

وظایف آموزشی کارورز:
 -1اخذ شرح حال دقیق از بیمار و نوشتن سیر بالینی روزانه
 -2پیگیری آزمایشات و اطالع به مسئول مربوطه
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 -3نوشتن خالصه پرونده با نظارت مسئول بخش
 -4تکمیل الگ بوک
 -5سایر امور محوله بخش که توسط مسئول بخش ابالغ شده است.
 -6شرکت در ژورنال ها
 -7شرکت در کنفرانس ها

برنامه آموزشی درمانگاه:
معرفی دانشجویان به گروه های آموزشی ،برنامه ریزی جهت روتیشن دانشجویان ،دانشجویان موظفند بر اساس برنامه آموزشی ابالغ
شده در درمانگاه حضور یابند.

تهیه کنندگان:
سرکار خانم حکیمه محمدزاده

جناب آقای علی حاتمی

مسئول واحد توسعه آموزش بالینی ()EDO

کارشناس آموزش بیمارستان

تاریخ1397/11/08 :

تاریخ1397/11/08 :

امضاء:

امضاء:

تأیید کننده:

تصویب کننده/ابالغ کننده:

سرکار خانم حکیمه محمدزاده

جناب آقای دکتر رضا وفامنش

معاون آموزشی و پژوهشی بیمارستان

رئیس بیمارستان

تاریخ1397/11/08 :

تاریخ1397/11/08 :

امضاء:

امضاء:

2

