


جایگاه من به عنوان یک استاژر چیست؟ -



مراقبت از بیمار و مدارک پزشکی( لفا

هم استاجر و هم اینترن میتونن از مریض شرح حال بگیرن و معاینه بالینی انجام بدن، تنایج آزمایش ها رو پیگیری -۱
کنن و بررسی های پاراکلینیک رو تفسیر کنن، و تشخیص های افتراقی مناسب رو مطرح کنن

زم البته اگه ال)استاجر به همراه اینترن، بیماران بستری رو ویزیت میکنه اما سیر بیماری توسط اینترن نوشته میشه-۲
(باشه، استاجر هم میتونه این کارو انجام بده

برگه های درخواست تصویربرداری، رادیوگرافی، سونوگرافی، آندوسکوپی و غیره، همینطور یادداشت های آغاز و پایان -۳
و برگه خالصه پرونده رو اینترن مینویسه و استاجر فقط در صورت لزوم و  (On and Off-Service Notes)هر دوره 

.به تشخیص دانشکده پزشکی و گروه مربوطه میتونه این کارو انجام بده

ا نظارت پزشک نوشتن دستورات پزشکی و برگه مشاوره ب: کارایی که فقط اینترنا میتونن انجام بدن شامل این موارده-۴
CPRمسئول، کنترل عالئم حیاتی و مراقبت از بیماران بعد از اقدامات تشخیصی تهاجمی و انجام

تفاوت دوران استاژری و اینترنی



تفاوت دوران استاژری و اینترنی

درمانی-اقدامات تشخیصی(ب

تزریقات، پانسمان، نمونه گیری و مواردی مثل این رو باید در دوران استاجری یاد بگیریم-۵

رو فقط تحت نظارت پزشک انجام بده... استاجر میتونه کارایی مثل بخیه زدن، گچ گیری، سوند زدن و-۶

زایمان طبیعی و آتل ،chest tubeمواردی مثل تخلیه ی آبسه، تزریق داخل نخاعی و مفصلی، گذاشتن -۷
گیری رو استاجر فقط میتونه مشاهده کنه



حضور در بیمارستان( ج

استاجر باید به طور منظم و فعال در همه ی کالس های درس تئوری یا کارگاهی و جلسات آموزشی بخش -۸
شرکت کنه

ساعته رو طبق برنامه باید گذروند ولی در دوران استاجری معموال کشیک ۲۴تو دوران اینترنی کشیک های -۹
ساعته ست و به تعداد محدود برای بعضی از بخش ها۸نداریم، اگه هم داشته باشیم 

در بخش هایی که مورنینگ دارن، ارائه توسط اینترن ها انجام میشه ولی شرکت تو مورنینگ ها و فعال -۱۰
بودن برای هم استاجر و هم اینترن ضروریه

توجه داشته باشین که خروج از بیمارستان در اوقات عادی با استفاده از مرخصی ساعتی و با موافقت پزشک -۱۱
یا مسئول آموزش استاجری امکان داره

تفاوت دوران استاژری و اینترنی



فکر میکنید چقدر از  .واضحاً خواهید دید که جایگاه پزشکی چقدر در جامعه ی ما متزلزل شده است و حرمت پزشک نسبت به گذشته از میان رفته است
بیمار دیگر هم  5ما دانشجویان در این فاجعه ی فرهنگی دخیل هستیم؟ همین ما که بدون اجازه ی بیمار او را معاینه میکنیم، در اتاقی که غیر از وی

یشود لباس بیمار را باال یا حضور دارند و دراتاق هم باز است و هر کس و ناکسی از جلوی در میگذرد و نیم نگاهی به اتاق میاندازد و یا حتی وارد اتاق
ما که در راهروی بخشها قهقهه میزنیم و همراه بیمار اتاق !!همین . "؟خانم شما اسهال هم دارید/آقا " :یا با صدای بلند میپرسیم !پایین میکشیم

مان همین ما که وسط حیاط بیمارستان سیگار دود میکنیم یا نه میبینیم دوست .است که دو بچه ی قد و نیم قد داردهاش وب یانتبیمار بغلیمان داغدار 
همین ما که بعد از معاینه ی  ."!ممکنه ناراحت بشه ...نگو !نه "خودمان دفاع نمیکنیم کهطبابت یحرفه از حقوق  "صُمّ بُکم "سیگار دود میکند و ما

بخواهیم(همین ما که با لباسی نامتناسب با فرهنگی که بیمارانمان !!!شکم بیمار، همین طوریکه لباس بیمار را باال زده ایم میرویم پی کار خودمان
یا نه همین ما که با لباسی چروک خورده و به  !از آن فرهنگ برخاسته اند بر بالینشان حاضر میشویم یا نه دوستمان اینگونه حاضر میشود )نخواهیم،

.به بالین بیمار میرویم "روپوش چرکی"عبارتی

...دارندپزشکانماازبیمارانکهاستبرداشتیمهمچیست؛این موارددر "منشخص "عقایدکهنیستمهم

؟مباشداشتهایحرفهاخالقیکاریمحیطدرچگونهاستاژریکعنوانبه



بر خورد کنم؟بیمارچگونه با

20خانمتردخیکلباساگرمیکنیداحساسشماصرفاً اینکهیانمیدهدشمابهمعاینهیاجازهبیمارکهمیکنندفرقهمباموضوعدواین

.شودمعذباستممکنبزنیدباالراساله50خانمحتییاساله

باودهیدرارقنظرمدنیزراخودتانیادگیریحقوقبیماران،حقوقبهگذاشتناحترامعیندرکهبگیریدیاداالنهمینازبایدشما
.نکنیدپایمالراخودحقوقذهنیتان،فیلترهای

TRاهمیتبرمبنیشماتوضیحاترغمعلیاگر کهاستواضحنمیدهدشمابهراکاراینیاجازهبیمار،)مقعدانگشتییمعاینهیارکتال(
اربیمخودضرربهایناستممکنشودمعذببیماراستممکنمیکنیدفکرچوننمیکنیدراکارایناگرولینداریدراکاراینانجامحقشما
کههستندمعایناتیجزوژنیتالیامعایناتوTRکهکنیدتوجه.بدهیددستازراوحشتناکملناییارکتالیتودهیکشماوشودتمامنیز

.نیستدرستآنهاانجامبرایآموزشیاهدافصرفودارداندیکاسیونبهنیازآنهاانجام



زمینهاینرداطالعاتیشمااستممکنکهمیپرسندسؤاالتیخودشانبیماریسیریاگرفتهصورتدرمانبارابطهدربیمارانگاهی
ورتصداردکافیدانشکهبیمارمسئولپزشکتوسطبایدبیماریسیربارابطهدردادناطالعکهباشیدآگاه.باشیدنداشته
ازاینکهایدهیدارجاعمسئولشپزشکبهرابیماربایدنیستشمابیماربیمار،یانداریدکافیاطالعاتکهصورتیدرشما.بگیرد

.دهدقراربیماراختیاردررااطالعاتاینکهکنیددرخواستویمسئولپزشک

.نباید بدون شواهد قطعی بیمار را نسبت به تیم درمانی بی اعتمادکرددر هر حال اصل بر این است که 

:یه سری نکات کوچیک وجود داره که با توجه بهش میتونید ارتباط خوبی با بیمار داشته باشید مثال :در انتها -

برای دیدن بهتر ضایعه ای در بدن برهنه بیمارتان از نور گوشی خود استفاده نکنید یا اگر میکنید قبل از آن

!!به بیمارتان توضیح دهید تا متوجه شود که شما عکس یا فیلم نمیگیرید

بر خورد کنم؟بیمارچگونه با



چگونه برخورد کنم؟End Stageبیماربا 

.شویدبیمارانتانازیکیدرگیرروانیوعاطفینظرازشماازکدامهرکهنیستبعیددورهاینطیدر

بیموارداینبهنسبتکهاستاینشماناخودآگاهبرخوردآیامیآیید؟کنارچگونهآنباشماکهاستاینمهم
رویراسرتاناینکهیا(Desensitized)بدهیددستازآنهابهنسبتراخودحساسیتوشده(Apathy)تفاوت
اینبامقابلهبرایکهمیشویدافرادیجزو!شما؟(Sympathy)میکنیدگریههمباومیگذاریدبیماریشانه

یهمه!میشود؟شماافسردگیباعثاسترسایناینکهیاکنیدخطابAnimalرابیمارمیدهیدترجیحاسترس
...دهدرخاستممکناینها

حالعیندرونشویدsympatheticیاوapatheticموارداینبهنسبتکهباشیدمواظب!عزیزدوستان
.بپذیرید"واقعیتیک"عنوانبهراواقعیتهااین

سعیحاالهمینازکهبهترچه.استضرورتیکپزشکیهربرایامروزه(Empathy)کردنهمدلییادگیری
.…؟معناستچهبهواقعاهمدلیاما.کنیدتقویتخوددررامهارتاینکنید

.را تمرین کنید و در کارگاه های مربوطه شرکت کنید(Breaking Bad News)مهارت ارائه ی خبر بد



چگونه برخورد کنم؟End Stageبا مریض  

تکتکیمنمیتوانگرچهماکهاستمهمنکتهاینبهتوجهاست،اهمیتحائزبسیارموثرارتباطبرقراریدرچهآناما
عنوانبهماکهبیماربهمفهوماینانتقالدارد،احساسیچهاوکهمیفهمیماما،یمردکتجربهشخصارابیمارمشکالت

رانینگشکاهبرایراخودتالشتماممتاسفیم،ویناراحتیازکهحالعیندروهستیماواحساسمتوجهپزشک
.استبیماراناعتمادجلبطالییکلید،دهیممیانجاماوهای

میفهمم"قبیلازایسادهجمالتیانبباگاهوکنیدمعطوفاوبهراخودتوجهتمامبیمارباصحبتهنگامکافیست
انبیمارتبهرامتقابلفهموامنیتاحساسکهحالعیندرکالمی،غیرهایمهارتبانیزو"بودهسختبراتونکه

این.دهدادامه....یامعاینهبالینی،وضعیتپیشرفتبررسیحال،شرحاخذ(خودکاربهآرامیبهکنید،میمنتقل
بیمارانبامواجههدرمیکنیمپیشنهاداکیداوداردنامEmpathyیاهمدلیمخاطب،احساساتفهمبرایتالش
.بپردازیدمهارتاینتمرینبهخود



؟نمکبرخورد با سایر همکاران دربالین و بیمارستان چگونه 

داریدرامطلبیکتوضیحانتظاراستادیازاگردهیدخرجبههمکارانودرمانکادروبیمارانبابرخورددرکمی
همههرچندکنیدتلقیاووظیفهروامراینکهکنیدرفتارجورینهدهیدنشانایشاندانشبهنیازمندراخودتان،

منشیازکاورکفشوماسکیاگرفتنبخشپرستارازپروندهگرفتندرهمینطورهستهمشانوظیفهکهمیدانیم
عملاتاق

بگذاریددکترخانمدکترآقایبیاوریداینترنجایبهرابیمارکاردکسیاپروندهیکباشدالزمشایدوقتهابعضی
نکنندفکرآنهاکهارتباطاینتحکیمبرایمیشودگلخارهاکوچککاریکهمینباایدخستهشمابیاورممن

بارچندیناستکافیفقطانگلیرابطهیفراوانعذرخواهیباداریدآنهاباطرفهیکسودجویییرابطهشما
کهباشدخداتانازبایداوضاعایندربدمانجامشکهبرمیادمندستازکاریدکترخانمدکترآقایبگویید
بهرابازییسررشتهبایدشماکهاستزمانایندروکنی؟عوضروبیماراونسوندمیتونیدکترآرهبگویند
درستمبشمطمئنکهوایستیدمنسرباالبارواینمیشهامنگذاشتهسوندحاالتامندکتر،خوببگیریددست

استارتباطیمهارتایناستبازیزرنگکارتانکهنکنیدفکرهماصالًمیذارم؟



آیین نامه های رفتارو پوشش دانشجویان ،وظایف دوره کارآموزی و کارورزیزلطفا برای اطالعات کامل ا
.به سایت دانشکده ،بخش دانلود ها مراجعه کنید 


