مقررات ویژه دستیاران عفونی
رزیدنت موظف است راس ساعت 7/54دربخش حضوریافته وکلیه بیماران مربوطه راویزیت نماید.حضوربموقع درکلیه برنامه های آموزشی بخش الزامی است .در صورت عدم امکان حضور دربخش به دلیل موجه باید حتما به رزیدنت ارشد ومسئول آموزش دستیاران اطالع دادهشود.
در صورت درخواست مرخصی حتما باید برگه مرخصی توسط رزیدنت جایگزین؛رزیدنت ارشد استاد مربوطه ومدیرگروه امضا شود..
پوشیدن روپوش سفید و نصب اتیکت روی روپوش الزامی است.کلیه بیماران بستری باید دارای شرح حال رزیدنتی باشند.نظارت بر وظایف اینترنها به ویژه نوشتن سیر روزانه به عهده رزیدنت می باشد کلیه سیر روزانه اینترنها باید توسطرزیدنت مطالعه وتائید شود.درصورت نداشتن سیر روزانه رزیدنت واینترن هردومورد مواخذه قرار خواهند گرفت .
 خالصه پرونده کلیه بیماران باید توسط رزیدنت مربوطه رویت وامضا شود.رزیدنت موظف است بر انجام وظایف اینترنها نظارت کامل داشته باشد.ساعت  01هر شب رزیدنت موظف است همراه با اینترن کل بیماران بستری شده درآن روز راراند نماید ونکات مهمآموزشی را برای اینترن بازگو کند.
هر رزیدنت موظف است هرماه یک  case reportو یک ژورنال کالب یا  CPCارائه دهد.ژورنال کالب باید یک مقاله اصیل  originalاز اخیرترین شماره مجالت  new England ,CIDانتخاب مطالعه
شده وخالصه آن بیان گردد.
 case reportدر صورت نبود بیمار جالب باید از پرونده بیماران قبلی استفاده شود به گونه ای که بیماریهای زیرمورد بحث قرار گیرد
حضور دردرمانگاه ماهی یک بار با استاد مربوطه صورت خواهد گرفت تکمیل پرونده بیماران به عهده رزیدنت میباشد
مشاوره های اورژانسی صبحها وزمان کشیک توسط رزیدنت با هماهنگی آنکال انجام خواهد گرفت.کلیه بیماران مراجعه کننده به تریاژ ابتدا توسط اینترن ویزیت شده ،پس ازشرح حال ومعاینه توسط اینترن باید توسطرزیدنت ویزیت شود
رزیدنت بدون هماهنگی پزشک مربوطه حق ترخیص بیماران را ندارد.رزیدنتها موظفند بر اساس برنامه تنظیم شده مطالب درسی رامطالعه کنند ودر راندهای رزیدنتی وکالسهای bookreviewبصورت بحث وپرسش وپاسخ حضور فعال داشته باشند.
لوگ بوک باید روزانه دقیقا تکمیل شود.
پایان هر دوماه یک امتحان داخلی گرفته میشود.
رزیدنت موظف است درکلیه ارزشیابی های به عمل آمده توسط اساتید شرکت نماید

رزیدنت موظف است کلیه مقررات وشرح وظایف تصویب شده درگروه عمل نماید.
رزیدنت موظف است کلیه واحدها وبرنامه های درسی وآموزشی درکوریکولوم راگذرانده وگواهی یا نمره ارزشیابی
نهائی راتحویل مدیر گروه دهد.
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طرح درس رزیدنتی عفونی
رزیدنت سال :0
رزیدنت موظف است دربخش های داخلی جنرال و اورژانس داخلی ،قلب،نفرولوژی،ریه و روماتولوژی آموزش ببیند و با مطالعه کتاب
درسی هاریسون درامتحان ارتقاء سال اول دررشته داخلی نمره قبولی کسب نماید
درپایان دوره یک ساله داخلی باید اطالعات کافی درمورد تعریف ،اتیولوژی،پاتوژنز،عالئم بالینی ،تشخیص درمان بیماریهای شایع و
اورژانسهای داخلی کسب کرده باشد وقادر باشد بیماریهای زیر تشخیص داده وساماندهی کند
دیابت -هیپرلیپیدمی-هیپر تیروئیدی وهیپوتیروئیدی
نارسائی حاد ومزمن کلیه-فشار خون-رنال کولیک-گلومرولونفریت
بیماریهای ایسکمیک قلبی-انفارکتوس میوکارد –تفسیرآریتمی های شایع -اصول احیا
آرتریت ها ی التهابی-واسکولیتها-لوپوس-کمردرد
نارسائی حاد تنفسی-ادم ریه -آمبولی ریه-آسمCOPD-
اختالل سطح هوشیاری وکوما-سکته مغزی -حمله حاد میگرن-سرگیجه
خونریزیهای گوارشی-گاستریت وهلیکوباکتر پیلوری-
مهارتهای انتوباسیونABG— CPR-تپ مایع پلور -تپ مایع آسیت -تپ مایع مفصل رایاد گرفته وحداقل  3بار انجام داده باشد.
-موضوع پایان نامه واستاد راهنمای خود را مشخص کرده باشد.

رزیدنت سال دوم:
در سال دوم رزیدنت عفونی باید وظایف زیر را به انجام رساند:
درکلیه برنامه های آموزشی بخش عفونی حضور فعال داشته باشد ویزیت بیماران اتند های مربوطه هر روز صبح وپیگیری اقدامات تشخیصی ودرمانی مربوط به بیماران باید توسط رزیدنت انجام گیردرزیدنتها با کلیه اتندها به ترتیب چرخش خواهند داشت هر ماه با یک اتندنظارت بر انجام وظایف اینترنها به عهده رزیدنت می باشد .آموزش عملی اینترنها در طول دوره و دانشجویان در زمان کشیک به عهده رزیدنت می باشدویزیت کل بیماران بخش درروزهای تعطیل به عهده رزیدنت کشیک خواهد بودانجام مشاوره الکتیو با همراهی اتند مربوطه وانجام مشاوره های اورژانسی با هماهنگی اتندبرگزاری مورتالیتی کنفرانس بر حسب موارد مورتالیتی در هفته( ثبت کلیه بیماران دردفتر مورتالیتی بخش با ذکرمشخصات و خالصه سیربالینی به عهده رزیدنت مربوطه می باشد)
برگزاری ماهی یک بار
برگزاری گراند راند.برگزاری ژورنال کالب هفته ای یک بار رزیدنت موظف است از آخرین شماره مجالت  New EnglandوClinical Infectious Diseaseمقاله ای راانتخاب مطالعه و ودرژورنال کالب ارائه دهد
حضور دردرمانگاه هفته ای یک بار با اتند مربوطه صورت می گیرد .تکمیل پرونده بیماران به عهده رزیدنت می باشد بیماریهای زیرباید دردرمانگاه مشاهده شود ورزیدنت درپایان سال دوم قادر باشدبیماران
گاستروانتریت-سرماخوردگی -سینوزیت -فارنژیت -برونشیت -سل -HIV -عفونتهای پوستی -هپاتیت-پنومونی-STI-لنفادنوپاتی را
تشخیص داده ودرمان وساماندهی کند.
رزیدنت باید قادر باشد اقدامات ساده آزمایشگاهی از جمله تهیه اسمیر ورنگ آمیزی گرم رادرآزمایشگاه بخش انجام دهد

رزیدنت بر حسب مورد باید برای انجام آزمایشات خاص مثال دیدن الم –محیط کشت یا الم پاتولوژی شخصا به آزمایشگاه مراجعه وزیرنظر اساتید وکارشناسان آزمایشگاه آموزش الزم را ببیند.
رزیدنت موظف است بر حسب مورد برای تفسیر رادیوگرافی -سی تی اسکن و به رادیولوژی نزد اساتید مراجعه وآموزش الزم رادریافت دارد.
رزیدنت موظف است یکی ازبیماران جالب بستری شده درطول هفته را در گراندراند معرفی نماید.رزیدنت موظف است به مبانی استفاده از کامپیوتر و  ,Power pointword,Excell,آشنا باشدپروسیجرهای پونکسیون لومبر-بیوپسی مغز استخوان -بیوپسی پلور -کشت خون را آموزش دیده وزیر نظر اساتیدانجام دهد.رزیدنتها موظفند بر اساس برنامه تنظیم شده مطالب درسی رامطالعه کنند ودر راندهای رزیدنتی وکالسهای book reviewبصورتبحث وپرسش وپاسخ حضور فعال داشته باشند.
رزیدنت باید قادر باشد درامتحانات طول دوره که هر 3ماه یک بار برگزار میشود شرکت نموده ونمره مطلوب کسب نماید.ارزشیابی رزیدنتها به اشکال زیر صورت خواهد گرفت :کتبی چهار گزینه ای -استدالل بالینیLog -Mini CEX-DOPS-OSCE-book
-پروپوزال پایان نامه را به تصویب رسانده وسپس به اجرای آن فعاالنه اقدام نماید.

رزیدنت سال سوم
پروسیجرهای سخت را با هماهنگی وکسب اجازه ازاستاد انجام دهد.کلیه وظایف قید شده درسال دوم باید انجام گیرد.رزیدنت باید اصول میکروب شناسی وانگل شناسی بالینی رادر طی یک ماه آموزش ببیند.بر فعالیت رزیدنت سال دوم نظارت داشته وآموزشها ی الزم را به وی بدهد.-رزیدنت باید در کارگاه روش تحقیق شرکت وگواهی آن را تحویل مدیر گروه بدهد.

پایان نامه خود را به اتمام رسانده ودفاع کند.رزیدنت سال چهارم:
 موظف است بخشهای بیماران نقص ایمنی پیوند انکولوژی -HIV/AIDS،عفونی اطفال-رادیولوژی را بگذراند.بر انجام وظایف سایر رزیدنتها نظارت داشته باشد.آموزش رزیدنتهای رده های پائین را انجام دهد.راند آموزشی برای اینترنها برگزار نماید.مشاوره های الکتیو را انجام دهد.پروسیجرهای سخت را به تنهائی انجام دهد.دردرمانگاه به تنهائی حضور یافته وبیماران را ویزیت نماید.پایان نامه خود را بصورت مقاله درآورده وبرای چاپ آن تا قبل از امتحان بورد تالش کند. -به مرور مطالب آموخته شده درسالهای قبل بپردازد وخود را برا ی امتحان بورد آماده کند.

