شرح وظايف دانشجو در بخش زنان (انترن)
 -1حضور فعال در بخش از ساعت  7/03صبح لغایت  13:03و ویزیت بيماران قبل از ویزیت پزشك معالج
 -3حضور منظم و فعال در كشيك هاي تعيين شده طبق برنامه اعالم شده
 -0حفظ شئونات اخالق پزشكي و شرعي و پوشيدن روپوش سفيد و همراه داشتن گوشي پزشكي
 -4گرفتن شرح حال از بيماران در بدو ورود به بخش مربوطه ،انجام معاینه باليني ومطرح نمودن تشخيص افتراقي مناسب و نوشتن
دستورات پزشكي با نظارت پزشك معالج
 -5جابجایي كشيك و ترك كشيك و یا خروج از بيمارستان در ساعات كار جز در موارد اضطراري و با كسب اجازه از پزشك معالج
مسئول شيفت و تعيين جانشين ممنوع است.
 -6نوشتن برگه سير بيماري
 -7پيگيري دریافت جواب آزمایشات و گزارش هاي پاراكلينيكي بيمار و بررسي آخرین گزارش هاي پاراكلينيكي بيمار
 -8نوشتن دستورات پزشكي روزانه تحت نظارت پزشك معالج
 -9نوشتن خالصه پرونده زیر نظر پزشك معالج
 -13نوشتن برگه مشاوره ،درخواست آزمایش – سونوگرافي و اقدامات پاراكلينيكي دیگر با نظر پزشك معالج
 -11حضورانترن كشيك در زایشگاه و انجام زایمان و ترميم اپي زیو تومي با نظارت پزشك معالج یا ماماي كشيك ،كنترل بيماران
قبل از زایمان و بعد از زایمان و اینداكشن بيماران و كنترل  FHRو انقباضاتات رحمي
 -13حضور بر بالين بيماران تازه بستري دركشيك ویا بيماران بدحال ویا هر بيماري كه نياز به ویزیت مجدد داشته باشد و در صورت
لزوم اطالع وضعيت بيمار به پزشك معالج
 -10حضور انترن بخش از ساعت  7:03صبح در بخش و ویزیت بيماران قبل از پزشك معالج  ،نوشتن برگه سير بيماري  ،پيگيري
آزمایشات و اقدامات درخواستي انجام شده و On &off service note
 -14حضورفعال درراند اموزشي Morning Report ،و معرفي بيماران بستري شده در گزارش صبحگاهي یا سایر كنفرانس ها طبق نظر پزشك
معالج شامل معرفي كوتاه بيمار ،دليل بستري بيمار  ،بيان تشخيص هاي افتراقي  ،بيان علت در خواست اقدامات پارا كلينيكي و تفسير نتایج انها و
اقدامات درماني

 -15نوشتن نسخه بيماران درهنگام ترخيص بانظر پزشك معالج
 -16تزریق داروهاي كنترل تشنج وفشارخون دربيماران فشارخون حاملگي
 -17شركت در راندهاي تحویلي و سپردن بيماران پرخطر به كارورز كشيك بعد
 -18شركت در درمانگاه طبق برنامه تعيين شده و گرفتن شرح حال و معاینه ومعرفي به پزشك معالج ،معاینه مامایي و ژنيكولوژیك و
نوشتن نسخه بيماران درمانگاه بانظرپزشك معالج
-19گرفتن پاپ اسمير آزمایش از ترشحات واژینال – تست فرن – تعویض پانسمان– سونداژ مثانه-كشيدن بخيه با نظرپزشك معالج و تفسير پاپ
اسمير و NST

 - 33حضوردراتاق عمل (سزارین -كورتاژ) با نظر پزشك معالج
 -31تقسيم انترنهاي بخش زنان در قسمت هاي مختلف( بخش -زایشگاه -اتاق عمل -درمانگاه) طبق برنامه تنظيمي و انجام وظيفه
مربوطه.
 -33ارائه كنفرانسهاي علمي در صورت لزوم طبق برنامه تنظيم شده توسط مسئول اموزش بخش
 -30حضور در بالين بيماران بدحال وهمراهي با بيماران بدحال كه عالئم حياتي بي ثبات داشته یا نياز به مراقبتهاي خاص پزشكي دارند ،در انتقال به
بخش ها یا بيمارستانهاي دیگر

 -34كمك در احياي نوزاد در اطاق زایمان

