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ونحوه کار با  قلبی و ... ( ) تروما ویشرایط اورژانسماران بامراقبت از بیجهت آشنایی در زمینه  انجام تریاژ و تشکیل پرونده اورژانسی و   5اتق عمل ترم  کارشناسی در این دوره دانشجویان
 در یک دوره کارآموزی می پردازند.مراحل انتقال بیمار به بخش های مربوطه  ونتیالتور و ... .موجود در بخش اورژانس ومانیتور و وپالس اکسیمتر و  ECGی ا دستگاهه

 :رود یم انتظار انیدانشجو از یکارآموز انیپا در 

  .با نحوه کار در تریاژ و الویت بندی بیماران  آشنا باشد 

 قادر به تشکیل پرونده اورژانس آشنا باشد. طرز صحیح ه ب 

 بیمار وتشخیص پرستاری باشد . معاینه و بررسی  قادر به 

   . قادر به ادمیت بیماران به تنهایی باشد 

  نماید پانسمانبتواند حداقل یک زخم را تمیز کرده و  . 

 .قادر باشد با توجه به عکس رادیوگرافی بیمار آتل مناسب بیمار را تشخیص و تهیه نماید 

  آنها باشد . تجویز با داروهای اورژانس و دستورالعملهاییی آشنا 

 کل سوختگی را با فرم مربوطه تعیین درصد سوختگی نموده و قادر به شستشو و پانسمان زخم سوختگی باشد .قادر باشد بیمار با مش 

  نحوه کار باECG  و موارد مهم غیرعادی در نوار را تشخیص دهد. قادر باشد یک نوار قلبی صحیح بگیرد را بداند و 

  داده و از یک بیمار با این شرایط مراقبت نماید .بتواند نحوه بر خورد با بیمار مبتال به حمله قلبی را توضیح 

 . بتواند نحوه بر خورد با بیمار مبتال به شوک را توضیح داده و از یک بیمار با این شرایط مراقبت نماید 

 نحوه برخورد با بیمار مبتال به مسمومیت را توضیح داده و از یک بیمار با این شرایط مراقبت نماید . بتواند 

 توضیح داده و نحوه آتل گیری را بداند . را برخورد با بیمار مبتال به شکستگی بتواندنحوه 

 و از یک بیمار با این شرایط مراقبت نماید . بیان کردهبتواند نحوه برخورد با بیمار مبتال به مشکل حاد شکمی را 

  یمار با این شرایط مراقبت نماید .و از یک برا توضیح داده بتواند نحوه برخورد با بیمار مبتال به ترومای قفسه سینه 

  . اصول صحیح گزارش نویسی  را بداند حداقل یک گزارش صحیح بنویسد 

 . نحوه مراقبت از بیمار بر طبق فرآیند  را بداند و حداقل یک فرآیند صحیح نوشته و اجرا کند 

  . تکالیف و مطالعات الزم وارائه کنفرانس های تعیین شده. را انجام دهد 

 در صورت لزوم در گروه  بتواندCPR  .مسئولیت انجام کار یک پرستار را داشته باشد 

 .مراجعه کننده به اورژانساز بیماران  الزممراقبتهای  رژانس وتریاژ و او در زمینه آشنایی :کلی دفھ



 

 

 شیوه تدریس:

   نمایش توسط مربی بر روی بیمار واقعی و یا درscale lab  

  استفاده از پنفیلت های آموزشی 
case  method -   Morning report  

 وظایف دانشجویان:       

 با بیمار داشته باشد مناسب  همه ارتباط درمانیو مهمتر از  اورژانس حضور فعال در  بخش       

 مطالب تعیین شده را با توجه به طرح درس ارائه شده قبل از آموزش مطالعه کند.     

 ارائه کنفرانس های گروهی موفق و با کیفیت      

 موزیامل جهت استفاده صحیح از وقت کارآشرکت فعال در بحث های گروهی و توجه ک     

 مربی،انچام مهارت بدون کمک مربیمشاهده ،انجام مهارت با کمک      

 شیوه ی ارزشیابی دانشجویان در واحد عملی:     

 نمره  4                         حضور فعال -( 1

 نمره 4          رعایت شئو نات اسالمی -( 2       

 نمره  1س          پرسش و پاسخ و کنفران  -(3       

 نمره  1     انجام تکالیف محوله در بخش -(  4       

   نمره 10زشیابی                       فرم ار -( 5       

 

 

 

 چک لیست ارزشیابی : 



 اهداف اختصاصی
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 خوب
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 متوسط
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 یفضع
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     وضع ظاهر )پوشیدن لباس، یونیفرم، داشتن اتیکت ، ظاهر آراسته، تمیز و پوشیده (

     را مراعات میکند. در ورود و خروج از بخش وقت شناسی و انضباط

     نماید.ی شرکت فعال مبخش مربوط به  درارائه کنفرانس معین شده دررابطه باموضوع

     را به درستی انجام می دهدشرح حال بیمار 

     معاینات فیزیکی را به درستی انجام می دهد

     را داراست  ی انجام شده توسط مربی دقت دربکاربستن راهنماییها انتقاد پذیری و

     را دارد. و مشارکت با پرسنل بخش و دانشجویان درانجام اموره فعال بود در بخش 

     میباشد . بخش، دانشجویان و مربی ارتباط مناسب و موثرباپرسنلبرقراری قادر به 

     می باشد . با مددجویان درمانی برقراری ارتباط مناسبقادر به 

     را دارد. محولهروسرعت عمل در انجام ام

     اورژانسی می باشد.کار در تریاژ و الویت بندی بیماران  قادر به 

     می باشد . قادر به تشکیل پرونده اورژانس طرز صحیح ه ب

     می باشد. قادر به ادمیت بیماران به تنهایی

     نمود یک زخم را تمیز کرده و پانسمان

     نمود با توجه به عکس رادیوگرافی بیمار آتل مناسب بیمار را تشخیص و تهیه 

     دآنها دار تجویزآشنا یی با داروهای اورژانس و دستورالعملهای 

     باشد .میبیمار با سوختگی را با فرم مربوطه تعیین درصد نموده و قادر به شستشو و پانسمان 

     یک نوار قلبی صحیح بگیرد استداند و قادر را می   ECG دستگاهکار با

     نمود بر خورد با بیمار مبتال به شوک را توضیح داده و از یک بیمار با این شرایط مراقبت 

     نمود بر خورد با بیمار مبتال به حمله قلبی را توضیح داده و از یک بیمار با این شرایط مراقبت 

     نمود برخورد با بیمار مبتال به مسمومیت را توضیح داده و از یک بیمار با این شرایط مراقبت 



 
     داندتوضیح داده و نحوه آتل گیری را می برخورد با بیمار مبتال به شکستگی را

     نمود برخورد با بیمار مبتال به مشکل حاد شکمی رابیان کرده و از یک بیمار با این شرایط مراقبت

     برخورد با بیمار مبتال به ترومای قفسه سینه را توضیح داده و از بیمار با این شرایط مراقبت  نمود  .

     برخورد با بیمار مبتال به ترومای قفسه سینه را توضیح داده و از بیمار با این شرایط مراقبت نمود.

     قادر به افتراق بین بیمار با پنوموتوراکس و هموتوراکس  بوده ومراقبت و درمان مناسب را بیان کند 

     اصول صحیح گزارش نویسی  را میداند و یک گزارش صحیح نوشته است .

     یک فرآیند صحیح نوشته و اجرا نمود

     را انجام دهد تکالیف و مطالعات الزم وارائه کنفرانس های تعیین شده.

     مسئولیت انجام کار یک پرستار را داشته است  CPRدر گروه 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


