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اورژانس بیمارستان كاشاني و منتظري : محيط

 هشتم : زمان ارائه

 

  :هدف کلی

آشنایی با مفاهیم و روش های علمی و عملی مطرح شده در فوریتها، چگونگی بررسی نیازهای مددجویان وخانواده آنها در مواقع 

اضطراری، اتخاذ تصمیمات مفتضی مناسب به هنگام مراقبت فوری و درمان در سوانح و حوادث ، بکارگیری دانش و مهارت الزم جهت 

حفظ حیات مددجو و پیشگیری از صدمات ثانویه به گونه ای که قادر به ارائه مراقبت در قبل و حین بستری در بیمارستان از فرد مصدوم 

 .باشد

     :در پایان این درس دانشجو قادر خواهد بود: رفتاریاهداف 
 . مفهوم تریاژ را بداند و در وضعیت بحرانی مددجویان را بر اساس اولویت های مراقبتی طبقه بندی کنند .1
 . سیستم ارتباط زیست محیطی را دانسته و به نحو صحیح به کار گیرد .2
 . را در وضعیت بحرانی انجام دهد (مصدوم ، بیمار)بررسی و شناخت مددجو  .3
 . اهمیت برقراری ارتباط مناسب را با مددجو و همراهان را در بحران ها دانسته و بکار برد .4
 . کرامت اجتماعی روانی مددجو ، خانواده و همراهان را رعایت کند .5
 . اهمیت مایع درمانی در شرایط بحرانی را دانسته و به طور صحیح و به موقع به کار گیرد .6
 . موارد استفاده از داروهای کیف احیاء را شناخته و به موقع و به نحو صحیح برای مددجویان بکار گیرد .7
 . روش های مختلف تجویز اکسیژن را در شرایط بحرانی به کار گیرد .8
 . مراقبت های الزم از بیمار بیهوش را انجام دهد .9

 . اقدامات احیای قلبی ریوی را به نحو صحیح انجام دهد  .10
 . با آزمایشات مورد استفاده در وضعیت بحرانی آشنا باشد .11
 . را بداند و به موقع از آن ها استفاده کند (الرنژیال ماسک و دفیبریالتور)انواع و نحوه استفاده از وسایل و تجهیزات اورژانسی   .12
 .اصول و قوانین کلی بی حرکت کردن و مراقبت در شکستگی ها و در رفتگی ها را بشناسد و به نحو صحیح بکار گیرد .13
.  اصول و قوانین کلی مراقبت از زخم ، خونریزی ، آمپوتاسیون را بداند و مالحظات فوری مناسب در رابطه با آن را انجام دهد .14
 .روش های کنترل حریق را بداند و به موقع آن ها را بکار گیرد .15
 . مراقبت های قبل از انتقال بیمارسوخته به مراکز درمانی را انجام دهد  .16
 . عملیات غریق نجات را دانسته و آن ها را در وضعیت بحرانی بکار گیرد .17
 . عالئم و نشانه های ترومای سر ، قفسه سینه، شکم و چشم را بشناسد و مداخالت فوری حین و بعد از آن را انجام دهد  .18
 . روش های مختلف حمل و انتقال مصدومین را بشناسد و به نحو صحیح برای مصدومین و بیماران بکار گیرد .19
 . متمایز سازد (سنکوپ و اعتیاد )در لحظه بحرانی ، عالئم تشنجی را با سایر موارد  .20
 . مداخالت فوری در حین و بعد از تشنج را انجام دهد .21
را بشناسد و روش های مختلف بی اثر  (نارکوتیک ها، سالیسیالت ها، سموم ارگانوفسفر )عالئم و نشانه های مسمومیت دارویی  .22

 . نمودن و دفع سموم از بدن را در وضعیت بحرانی بکار گیرد
 . را انجام دهد (مارگزیدگی، عقرب گزیدگی ، زنبور گزیدگی )مراقبت های الزم و مداخالت فوری در گزیدگی ها  .23
 . عالئم و نشانه های سرمازدگی و گرمازدگی را بشناسد و مداخالت فوری مراقبتی را به موقع بکار گیرد .24
با خطرات ناشی از گازهای سمی ، اشعه، امواج انفجاری آشنا یی داشته و مراقبت های حین و بعد از رخداد آن ها را به موقع  .25

 . انجام دهد 
 . قادر به برقراری ارتباط مناسب با مددجو و تیم پزشکی باشد .26
 . با تجهیزات پزشکی مورد  استفاده در مواقع بحرانی آشنا شود .27
 . قادر به شناسایی نیازهای روانی مددجو و همراهان باشد .28



.  نحوه کمک به مصدومین جنگی و شیمیایی را بشناسد .29
 

:    مقررات درس و انتظارات از دانشجويان

 حضور به موقع دانشجو در محل  كارآموزي-1

 پوشیدن فرم مخصوص، نصب كارت شناسایي بر روي لباس- 2

 رعایت شئونات حرفه اي         -3

 ارائه به موقع تكالیف تعیین شده از طرف مربي        -  4

عدم استفاده از تلفن همراه و زیورآالت -  5

 

: روش ارزشيابی- 

جلب اعتماد مددجو و خانواده در لحظات بحرانی   -

ارتباط مؤثر با مددجو و خانواده در شرایط بحرانی   -

قدرت ابتکار و خالقیت در انجام مداخالت فوریتی با توجه به اولویت ها   -

دقت و سرعت عمل مناسب در انجام مداخالت   -

هدایت به موقع صحنه با رهبری و تصمیم گیری مناسب   -

ثبت و گزارش دقیق مشاهدات و مراقبت های اولیه انجام شده   -

تدوین چک لیست جهت ارزیابی اقدامات انجام شده   -

ارائه مطالعات موردی و سمینار گروهی  -

تکمیل الگ بوک   -

 تکمیل فرم ارزشیابی عملکرد دانشجو با رعایت موارد زیر  :

 فعالیتهاي عملي و مهارتهاي دانشجو در طي دوره كارآموزي -1

 (بر اساس فرم تدوین شده  )امتحان عملي پایان دوره كارآموزي  -2

  (.... كنفرانسها و  )فعالیتهاي علمي دانشجو در طي دوره كارآموزي -3

 ویژگیهاي عمومي دانشجو       -4

تحقیق كتابخانه اي  -5
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روزهاي كارآموزي 

 

محل كار آموزي 

 

مهارتهاي روزانه 

فعاليت دانشجو 

عالوه بر تمرين و انجام و گزارش فعاليتهاي 

روزانه موضوعات زير توسط دانشجو مطالعه و 



 

به بحث گذاشته مي شود 

کسب مهارت در بررسی اوليه   روز اول

بيماران و موقعيت های اورزانسی 

بررسی و شناخت مددجو 

توانايی برقراری ارتباط با اعضاء  روز دوم 

تيم بهداشتی درمانی 

 برقراری ارتباط با اعضاء تيم بهداشتی درمانی

کسب مهارت در اندازه گيری عالئم  روز سوم 

  و ارتباط با مددجو و همراهانحياتی ،

عالئم حياتی ،  ارتباط با مددجو و همراهان ، 

توانايی کنترل عفونت و رعايت  روز چهارم 

نکات ايمنی به هنگام انجام مراقبت 

 های پرستاری

کنترل عفونت و نکات ايمنی  

 ترياژکسب مهارت در انجام ترياژ  روز پنجم 

کسب مهارت در رگ گيری صحيح  روز ششم 

بيماران و کنترل قطرات محلول 

تزريقی 

مايع درمانی 

کسب مهارت در مراقبت از بيمار با  روز هفتم 

 انواع خونريزی و مراقبت از زخم

قوانين مراقبت از زخم و خونريزی ، بانداژ 

فولی و  کسب مهارت در جاگذاری روز هشتم 

معده 

جاگذاری سوند فولی و معده  

 GCSکسب مهارت در اندازه گيری   روز نهم

بيماران، اکسيژن درمانی 

 ،  روش های تجويز اکسيژن، GCS اندازه گيری 

کسب مهارت در آماده کردن وسايل  روز دهم 

 احيا

کيف احياء ، ترالی اورژانس استفاده از تجهيزات 

اورژانسی ،   

کسب مهارت در استفاده صحيح از   روز يازدهم

داروهای موجود در موارد اورژانس 

و ترالی اورژانس 

احيای قلبی ريوی 

کسب مهارت در مراقبت از بيماران   روز دوازدهم

 با صدمات سر و صورت

صدمات سر و صورت  

کسب مهارت در مراقبت از بيماران  روز سيزدهم 

با صدمات سينه و شکم  

صدمات سينه و شکم 

کسب مهارت در مراقبت از بيماران   چهاردهم روز

 با صدمات نخاع 

صدمات نخاعی 

کسب مهارت در مراقبت از بيماران  روز پانزدهم 

با صدمات عضالنی اسکلتی 

صدمات عضالنی اسکلتی 

   اورژانس115بازديد از پايگاه   روز شانزدهم

  بازديد از آتش نشانی روز هفدهم 

امتحان عملي پايان دوره كارآموزي   روز هجدهم 
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