
 برنامه آموزشی گروه پوست در مقطع کارآمورزي

 
 مقدمه

معرفي رشته و جايگاه آن دروظايف پزشك عمومي بيماريهاي پوست جزو شايعترين شکايات بيماران مي باشد و پزشکان عمومي در طول دوران 

ميتواند در مواردي بدون نياز به ارجاع بيماران نياز بيماران طبابت خود با تعداد قابل توجهي از اين بيماران برخورد دارند و آشنايي با اين بيماريها 

 .را بر طرف نمايد

هاي علمي، اموزشي وخدماتي رشته اين رشته در مقاطع کارآموزي ، کارورزي و دستياري به پرورش دانشجويان پزشکي مي پردازد حيطه فعاليت

 .ر درماني ، تزريق بوتاکس ، پيلينگ و ... به تمام افراد جامعه خدمات ارائه مي دهدو در زمينه هاي بيماريهاي پوست و درمانهاي زيبايي مانند ليز

 :معرفی دوره

 گروه هدف )مقطع( : کارآموزان پوست

 پيش نياز : گذراندن دوره علوم پايه، امتحان جامع علوم پايه، فيزيوپاتولوژي، سميولوژي بيماريهاي پوست

 تههف 4طول دوره : يك ماه نظري : عملي :

 واحد 3واحد نظري : عملي :  3معادل واحد درسي : 

 تخصصي و معاونت آموزشي بيمارستان عالمه بهلول گنابادي محل اجراء : درمانگاه 

 خانم دکتر حميده محمدزادهمسئول دوره آموزشي : 

  :ضوابط دوره

 حضور در درمانگاه و کالس طبق برنامه گروه 12الي  8مدت حضور همه روزه از ساعت 

 روز در ماه با هماهنگي مسئول آموزش 2غيبت مجاز: 

 .تعداد کشيك )حداقل وحداکثر( آموزش در اين بخش با کشيك همراه نمي باشد

  :هدف کلی

 

ر ادر پايان اين دوره آموزشي کارآموز بايد بتواند با مراجعان کارکنان و ساير اعضا تيم سالمت به نحو شايسته همکاري کند و ويژگيهاي رفت-1

حرفه اي مناسب را در تعامالت خود به طور مناسب نشان دهد ،خصوصا در شرايط باليني مختلف نشان دهد که مسئوليت پذيري ورزيدگي و 

 . اعتماد به نفس الزم را براي انجام وظايف حرفه اي بدست آورده است

 مهم افتراقي هاي تشخيص ٬اينات فيزيکي الزم را انجام دهداز بيمار مبتال به عالئم و شکايات مهم وشايع در اين بخش شرح حال بگيرد ،مع-2

 ايه استاندارد با متناسب و عمومي پزشك براي انتظار مورد حد در را بيمار مشکل مديريت و تشخيص براي ضروري اقدامات کند، فهرست را

 . د مربوطه انجام دهداستا نظر زير آموزش محل باليني بخش

بيماريهاي شايع و مهم مرتبط با اين بخش را شناسايي کند. بر اساس شواهد علمي و گايدالينهاي بومي در مورد  مشکالت بيماران مبتال به -3

ر داقدامات پيشگيري درمان پيگيري ارجاع و توانبخشي همراه با اموزش بيمار در حد مورد انتظار از پزشك عمومي استدالل و پيشنهاد نمايد و 

 .ستانداردهاي بخش زير نظر سطوح باالتر مشارکت کندمديريت مشکل بيمار بر اساس ا

 . پروسيجر هاي ضروري مرتبط با اين بخش را با رعايت اصول ايمني بيمار به طور مستقل با نظارت ) طبق ضوابط بخش ( انجام دهد



آموزشي و انجام تکاليف فردي و گروهي شرح درس : در اين چرخش آموزشي کارآمورزان بايد از طريق حضور در راندهاي باليني درمانگاههاي 

 .به اهداف مشخص شده دست يابند براي تامين دانش نظري کالسهاي آموزشي مورد نياز برگزار ميشود

 . فعاليت هاي آموزشي :حضور روزانه در درمانگاه آموزشي و کالس هاي آموزشي طبق برنامه دوره

 : پيامد مورد انتظار برنامه

 :الف( در حيطه دانش

 

ي و ککار آموز بايد دانش کافي در مورد اپيدميولوژي ، سبب شناسي ، بيماري زايي ، آسيب شناسي ، تظاهرات باليني ، تاثير عوامل بالقوه فيزي

 .روحي بر بيمار و موارد ارجاع در زمينه بيماريهاي شايع و بومي مناطق مختلف کشور را داشته باشد

  :ب( در حيطه مهارت

تواند پس از اخذ شرح حال و معاينه ذقيق باليني ، ضايعات پوستي را توصيف نمايد و تشخيص هاي افتراقي و مناسب را مطرح کارآموز بايد ب-1

 .نمايد

 .ديکارآموز بايد بتواند با توجه به شکايات و نشانه هاي بيماري و بهره گيري از يافته هاي آزمايشگاهي رويکرد تشخيصي مناسب را ارائه نما-2

 .وز بايد نحوه برخورد ، تظاهرات شايع و اصول درمان بيماريهاي شايع پوستي را شرح دهدکارآم-3

 .کار آموز بايد يتواند موارد اورژانس و ارجاع موارد خاص بيماريهاي پوست را تشخيص دهد -4

  :ج( در حيطه نگرش

با تاکيد بر اخالق پزشکي و اسالمي ،  1396مصوب مرداد تغيير در نگرش و رفتار مطابق با شاخص هاي مدون استانداردهاي آموزش عمومي 

 رفتار حرفه اي ، پاسخگويي و احساس مسئوليت ، ارتباط موثر و آموزش بيمار ، کار گروهي ، جامعه نگري و پيگيري

 :هدف کلی

 تشخيص و درمان صحيح بيماريهاي پوست و ارجاع آنها در موارد لزوم

 :اهداف اختصاصی

 :الف( در حيطه دانش

 

ي و ککار آموز بايد دانش کافي در مورد اپيدميولوژي ، سبب شناسي ، بيماري زايي ، آسيب شناسي ، تظاهرات باليني ، تاثير عوامل بالقوه فيزي

 .روحي بر بيمار و موارد ارجاع در زمينه بيماريهاي شايع و بومي مناطق مختلف کشور را دارا باشد

 .برخورد با تظاهرات باليني موارد شايع پوستي را بداند نشانه شناسي بيماريهاي پوست ، نحوه

 . خالصه اي از آناتومي و هيستوپاتولوژي پوست را بداند

ير شعالئم باليني و نحوه برخورد با بيماران مبتال به درماتيت ها شامل آتوپيك ، سبورئيك ، تماسي ، سکه اي ، فتودرماتيت ، درماتيت کهنه 

 .دخواران بداند و بيان کن

 .عالئم باليني و نحوه برخورد با بيماريهاي قارچي سطحي پوست شامل درماتوفيتوز ، کانديدا ، پيتريازيس ورسيکالر را بداند و بيان کند

 .دنعالئم باليني و نحوه برخورد با بيماريهاي باکتريال پوست شامل زرد زخم ، سلوليت ، فوليکوليت ، کفگيرک ، اريتراسمارا بداند و بيان ک

 .ندکعالئم باليني و نحوه برخورد با بيماريهاي ويروسي پوست تب خال ، زونا ، آبله مرغان ، زگيل ، مولوسکوم کونتاژيوزوم را بداند و بيان 

 .دعالئم باليني و نحوه برخورد با انواع ريزش مو شامل ريزش موي منطقه اي ، آندروژنتيك ، سيکاتريسيل و موارد ارجاع را بداند و بيان کن

 .عالئم باليني و نحوه برخورد با بيماريهاي انگلي پوست شامل گال شپش و سالك را بداند و بيان کند



 .عالئم باليني و نحوه برخورد با بيماريهاي مايکوباکتريال پوست شامل سل پوستي و جذام را بداند و بيان کند

 .ز رابداند و بيان کندعالئم باليني و نحوه برخورد با بيماريهاي مقاربتي سيفليس و ايد

داند و بعالئم باليني و نحوه برخورد با بيماريهاي ايمنو بولوز پوستي شامل پمفيگوس ، بولوز پمفيگوئيد ، درماتيت هرپتيفرم و موارد ارجاع را 

 .بيان کند

 .و روزه( و موارد ارجاع را بداند و بيان کندعالئم باليني و نحوه برخورد با بيماريهاي اريتماتواسکواموي پوست شامل ) پسوريازيس ، ليکن پالن 

 بيان و بداند را(  جانسون استيونس سندروم و اريترودرمي – آنژيوادم–عالئم باليني و نحوه برخورد با اورژانسهاي پوستي و موارد ارجاع ) کهير 

 .کند

و  (Basal cell carcinoma, Squamous cell carcinoma , melanoma ) عالئم باليني و نحوه برخورد با تومر هاي پوستي

 .موارد ارجاع آنها را بداند و بيان کند

 .عالئم باليني نحوه برخورد با آکنه ولگاريس روزاسه و موارد ارجاع را بداند و بيان کند

 .عالئم باليني و نحوه برخورد با برص و موارد ارجاع را بداند

 .را بداند و بيان کندنحوه برخورد با بيمار مبتال به خارش ژنراليزه 

 .درباره بيماريهاي شايع بومي منطقه اطالعات مختصري داشته باشد

  :ب( در حيطه مهارت

کارآموز بايد بتواند پس از اخذ شرح حال و معاينه ذقيق باليني ، ضايعات پوستي را توصيف نمايد و تشخيص هاي افتراقي و مناسب را مطرح -1

 .نمايد

 .با توجه به شکايات و نشانه هاي بيماري و بهره گيري از يافته هاي آزمايشگاهي رويکرد تشخيصي مناسب را ارائه نمايدکارآموز بايد بتواند -2

 .کارآموز بايد نحوه برخورد ، تظاهرات شايع و اصول درمان بيماريهاي شايع پوستي را شرح دهد-3

 .بيماريهاي پوست را تشخيص دهدکار آموز بايد يتواند موارد اورژانس و ارجاع موارد خاص -4

  :ج( در حيطه نگرش

با تاکيد بر اخالق پزشکي و اسالمي ،  1385تغيير در نگرش و رفتار مطابق با شاخص هاي مدون استانداردهاي آموزش عمومي مصوب اسفند 

 نگري و پيگيري رفتار حرفه اي ، پاسخگويي و احساس مسئوليت ، ارتباط موثر و آموزش بيمار ، کار گروهي ، جامعه

 .به کليه کارآموزان بخش پوست توصيه مي شود (patient safety) مطالعه کوريکولوم ايمني بيمار

ئوليت ،مسکارآموز مي بايست شان ، حريم و خلوت بيماران را رعايت کند ،راز دار باشد و اسرار بيماران را حفظ کند،دلسوزانه از بيمار مراقبت کند

را بطور قابل اعتمادي انجام دهد،راستگويي را در کليه تعامالت حرفه اي رعايت کند،از خواسته بيمار حمايت کند،از حقوق پذير باشد،وظايف خود 

بيمار و جامعه حمايت و جانبداري کند،به نيازمندان خدمت کند،ظاهر و پوشش حرفه اي خود را از نظر لباس ، آرايش و گفتگو رعايت کند،به 

ار احترام بگذارد و از قضاوت کردن در اين مورد اجتناب کند،در جهت اصالحات آموزشي و باليني در جهت منافع عمومي فرهنگ و اعتقادات بيم

تالش کندو نقش رهبري را بر عهده بگيرد،به ارزشهاي معنوي در پزشکي اهميت بدهد،بيما را محور همه تالشهاي تيم سالمتي بداند و از حق 

ترين مراقبتهاي سالمتي دفاع کند،با بيماران با احترام رفتار نموده حريم آنها را رعايت کند.ارتباط حرفه اي خود و بيمار براي بهره مندي از به

. 1له: مساير اعضاي تيم سالمتي را با بيماران /خانواده /همکاران ، نقد کند.موقعيتهاي باليني را بصورت کنجکاوانه و نقادانه بررسي کند. از ج

. ارزيابي ارتقاي سالمتي 3. ارزيابي انسجام مراقبتهاي مختلف ارائه شده توسط اعضاي تيم سالمتي 2ت حرفه اي از ديدگاه بيمار ارزيابي ارتباطا

 . پيشگيري از عفونتهاي بيمارستاني4بيمار 

 اي صحيح و توانايي ايجاد حس اعتماد و احترام متقابل بين پزشك و بيمار و همکارانداشتن نگرش حرفه

 

 


