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مقدمه:
حضور در بخش اورژانس دانشجو را در زمينه نحوه بهره گيري از مهارتهاي تفكر خالق و فرايند حل مشكل در مراقبتهاي فوري به
مصدومين و بيماران پذيرش شده در بخش اورژانس به طور عملي ياري رساند.

اهداف كلي:
اين واحد به منظوربرخورد صحيح دانشجويان بر اساس فرآيند پرستاری در مواقع بحرانی با تاکيد بر آموزش و پيشگيری ارائه می
گردد.

اهداف رفتاري:
در پايان کارآموزيی از دانشجويان انتظار می رود:
 .1با محيط فيزيکی بخش آشنا شده و از قوانين حاکم بر آن تبعيت نمايند.
 .2وسايل موجود در اورژانس را شناخته و در عمل به طور صحيح بکار گيرند
 .3مراحل تشكيل پرونده در اورژانس را بدانند.
 .4مراحل ادميت بيماران را بداند و به تنهايي حداقل يك بيمار را ادميت كند.
 .5طريقه معاينه ارگان هاي بدن رابا توجه به موارد موجود در بخش اورژانس شرح دهد ومعاينه نمايد
 .6مددجويان را بر اساس وخامت بيماري يا صدمه اولويت بندي کند
 .7گزارش مددجو را بر اساس ترياژ ثبت نمايد
 .8گزارش مددجوي در بخش اورژانس را ثبت نمايد
 .9از روشهاي ارتباطي مناسب جهت برقراري ارتباط و کاهش اضطراب بيمار و وابستگان استفاده نمايد
 .11از روشهاي ارتباطي مناسب جهت برقراري ارتباط با پرسنل بخش استفاده نمايد.
 .11دروضعيت های بحرانی(جسمی،روحی و روانی)ارتباط مناسب با مددجويان،بستگان وی و اعضای تيم درمانی برقرار نمايند
 .12در عمليات تيمي مشارکت فعال داشته باشد
 .13روش های حمل و حرکت مددجورا بشناسد و به نحو صحيح بکار گيرد
 .14روش هاي مختلف تجويز اکسيژن را در شرايط بحرانی به کار گيرد.
 .15اقدامات الزم براي باز گذاشتن راه هوايي را انجام دهد
 .16اهميت مايع درمانی در شرايط بحرانی را دانسته و به موقع و به نحو صحيح براي مددجويان به کار گيرد.
 .17سطح هوشياري مددجو را تعيين نمايد
 .18مددجويان دچار تروما بر اساس نوع صدمه مورد مراقبت قرار دهد
 .19اصول و قوانين کلی بی حرکت کردن و مراقبت در شکستگی ها و دررفتگی ها را بشناسد و به نحو صحيح به کار گيرد.
 .21اصول و قوانين کلي مراقبت از زخم ،خونريزي و آمپوتانسيون را بداند ومالحظات فوری مناسب در رابطه با آن را انجام دهد
 .21با آزمايشات مورد استفاده در وضعيت بحرانی آشنا باشد و نمونه هاي آزمايشگاهي را به شيوه صحيح تهيه نمايد
 .22اقدامات احيای قلبی ريوی مغزی ) CPCRپايه و پيشرفته (را به نحو صحيح انجام دهد.

 .23آماده سازی و استفاده از دفبريالتور ها و کسب مهارت و مﺸارکﺖ در CPCR

 .24آماده سازی و استفاده از دستگاه  EKGو کسب مهارت در گرفتن نوار قلب به طرز صحيح
 .25داروهای مورد استفاده درEmergency Boxرا بر اساس دوز اثر ،موارد مصرف ،تداخالت دارويی ،روش تجويز و
توجهات پرستاري توضيح دهد.
 .26عاليم و نشانه هاي تروماي سر ،قفسه سينه ،شکم و چشم را بشناسد و مداخالت فوري الزم را انجام دهد
 .27مداخالت فوري در حين و بعد از تشنج را انجام دهد.
 .28عاليم و نشانه هاي مسموميت دارويی(نارکوتيک ها ،ساليسيالت ها ،سموم ارگانوفسفره)را بشناسد و روش هاي مختلف بی اثر
نمودن و دفع سموم از بدن را در وضعيت بحرانی به کار گيرد.
 .29نحوه برخورد با بيماران دچارانواع شوك را توضيح داده و مراقبت را عمال ٌ در طول كارآموزي انجام دهد
 .31نحوه برخورد با بيمار داراي مشكل حاد شكمي را بيان نمايد.
 .31مراقبت هاي پرستاري از مراجعين به اورژانس را بر اساس فرآيند پرستاري ارائه دهد.

روش تدريس
انجام هر كدام از پروسيژر ها برروي بيمار در دفعه اول توسط مدرس  ،انجام پروسيژرها توسط دانشجويان ورفع اشكال ،انجام اقدامات
پرستاري به تنهايي توسط دانشجويان ،آموزش هرگونه آزمايشات ،گرافي ها و اسكن هاي موجود در بخش ،ارائه گزارش موردي توسط
دانشجويان در روزهاي تعيين شده بر بالين بيمارمربوطه

وسايل كمك آموزشي :
وسايل وتجهيزات مراقبت هاي پرستاري موجود دربخش

مسئوليتها و فعاليتهاي فراگيران:
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ساعت کارآموزي شيفت عصر از ساعت 13الی 18می باشد
حضور و غياب مرتب(غيبت بيش از يك جلسه موجب حذف درس ميگردد)
استفاده از يونيفرم مطابق مقرارت دانشکده" استفاده از اتيکت ،روپوش سفيد ،مقنعه و شلوار سرمه اي،كفش سفيد(ضروري می
باشد.
خاموش نگه داشتن تلفن همراه در طول کارآموزيی
کوتاه نگه داشتن ناخن و عدم استفاده از زيور آالت ضروري می باشد.
در برخورد با بيماران ،همراهان آن ها ،همکاران ،کادر آموزشی  -درمانی اصول اخالقی و شئونات اسالمی را رعايت نماييد.
خروج از بخش يا بيمارستان فقط با کسب اجازه از استاد مربوطه ميسر می باشد.
مطالعه قبلي پيرامون سر فصل ها فوريت
رعايت قوانين و مقررات آموزشی در بخش ،ارائه تکاليف يادگيري ،شرکت در بحث گروهی  ،ارائه مراقبت ها و مشارکت
فعال در يادگيري و يادگيري خودراهبر وارائه گزارش موردی از مواردي هستند که در ارزشيابی لحاظ می شود

روش ارزشيابي دانشجو:
 .1ارزشيابي بر اساس معيارهاي تعيين شده در برگه ارزشيابي دانشگاه حداكثر ( )4نمره
 .2حضور به موقع و منظم در کالس عملی و شرکت فعال در مباحث گروهی با آمادگی قبلی که ايجاد پويايی در روند آموزش می
نمايد()4
 .3انتخاب يک موضوع از مباحث و مطالب سر فصل درس فوريتها به عنوان کنفرانس( (4نمره
 .4انتخاب يک موضوع براي انجام پروژه عملياتی که به صورت شفاهی و نظري انجام و ارائه می گردد()4نمره
 .5امتحان پايان کارآموزيی()4نمره
تذکر:در صورت غيبت مجاز با هماهنگی دانشگاه،جلسه جبرانی ضروری می باشد.
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