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مقدمه:
کار کردن در پایگاه ها و آمبولانس های اورژانس شهر مستلزم آشنایی با شرایط خاص این محیط و آشنایی با
مراقبت های مربوطه است .در این درس دانشجویان با مفاهیم و روش های علمی و عملیی مریرد در اورژانیس شیهر
پیشگیری از صدمات ثانویه تصمیم گیری در مواقع ضرور و چگونگی ارتباط با بیماران و همراهان آنان و نحیوه کیار و
ارتباط با همکاران فوریت های پزشکی آشنا می شوند.

اهداف کلی:
آشنایی دانشجو با مراقبت های اورژانسی مبتنی بر بررسی نیازهای بیمار و همراهان تصمیم گیری مناسب و
تفکر انتقادی در افرادی که نیازمند به دریافت مراقبت اورژانس در محل و آمبولانس می باشند.

اهداف رفتاری:
در پایان کارآموزی  %08دانشجویان قادر باشند :
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 -1طبقه بندی بیماران براساس تریاژ  ESIرا انجام دهند.
 -2بررسی وضعیت مددجو در موقعیت اورژانسی را انجام دهند.
 -3ارتباط مناسب با بیمار و همراهان و پرسنل را نشان دهند.
 -4تعیین سرح هوشیاری و مراقبت از بیمار بیهوش را انجام دهند.
 -5وسایل احیای بیمار را آماده نمایند.
 -6استفاده صحیح از کیف احیا و وسایل درون آن را نشان دهند.
 -7بکارگیری صحیح تجهیزات و وسایل موجود در آمبولانس مانند دفیبریلاتور و مانیتورینگ را نشان دهند.
 -0روش های صحیح مایع درمانی و اکسیژن تراپی را توضیح دهند.
 -9مشارکت در نقل و انتقال صحیح بیماران را انجام می دهد.
 -18مراقبت از مصدوم دچار سرمازدگی و گرما زدگی و دچار گزیدگی ها را می داند.
 -11در هنگاه احیای بیمار در عملیات احیا مشارکت نمایند.
 -12نحوه ماساژ صحیح قلب را روی سیمولاتور نمایش دهند.
 -13در مراقبت از زخم و خونریزی ها بانداژ پانسمان و اتل بندی مشارکت نمایند.
 -14پروسیجرهای مختلف اعم از گرفتن  IVlineنوار قلب ساکشن کردن سنداژ معده و مثانه و وصل سرم را انجام
دهند.
 -15در مراقبت از بیماران ترومایی و ثابت سازی سر و ستون فقرات گردنی مشارکت نمایند.
 -16آموزش به مددجو و همراهان و انتقال و تحویل بیمار به اورژانس بیمارستان را انجام دهند.
 -17ثبت مشاهدات و مراقبت های انجام شده را انجام دهند.

روش تدریس:
روش اصلی تدریس آموزش بالینی با ماموریت ها و روشهای بحث گروهی نمایش مهارت روی بیمار و نمایش
کار با وسایل و تجهیزات است بعلاوه برای تفهیم و مشارکت فعال فراگیران در جریان یادگیری از روش های پرسش و
پاسخ و تمرین عملی نیز استفاده خواهد شد.

روش ارزشیابی:
ارزشیابی بر اساس فرم ارشیابی مربوطه صورت می گیرد.

سیاست ها و قوانین درس:
 -1حضور فیزیکی به موقع و بدون غیبت در تمام جلسات کاراموزی (غیبت بیش از  4/17صفر تلقی می گردد)تاخیر
بیش از  5دقیقه در کارآموزی به معنی غیبت در آن جلسه کلاس می باشد.
 -2استفاده از تلفن همراه در کارآموزی ممنوع است و رعایت نکردن این قانون سبب اخراج دانشجو از کارآموزی می
گردد.
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