شرح وظايف آسيستانهاي اطفال در سرويس اورژانس

برابر مقررات سه ماه از دوره آموزشي دستياران سال اول در سرويس اورژانس بيمارستان امام رضا (بخش
کودکان ) سپري مي شود .که از اسيستانهاي سال اول حداقل  2نفر بايد در اورژانس در هر ماه حضور
داشته باشند .و از آسيستانهاي سال دوم حداقل يک نفر بايد در هر ماه در اورژانس حضور داشته باشند.
افراد زير در محل دوره پاسخگوي شما خواهد بود:
 -آقاي دکتر عليرضا عطايي

متخصص کودکان

 -خانم دکتر سمانه کوزه گران

متخصص کودکان

 -خانم دکتر آناهيتا عليزاده

فوق تخصص مسموميت کودکان

اهداف آموزشي:

 -1آشنايي با موارد اورژانس بيماريهاي کودکان
 -2ارزيابي و انجام ABC

 -3ارزيابي و درمان تغييرات هموديناميک و انواع شوک  /مايع درماني /داروهاي اينوتروپ
-4ارزيابي و مراقبت راه هوايي – کفايت اکسيژناسيون و تهويه ،استفاده از آمبوبگ و ماسک larangial
 airwayوانتوباسيون اورژانس
 -5استفاده از الکتروکارديوورژن (الکتروشوک)
 -6تشخيص و درمان اوليه انواع تشنج  /تشنج استاتوس
 -7تشخيص و ارزيابي بيماران با اختالل هوشياري
 -8تفسير اقدامات پاراکلنيک اوليه EKG , C-X-R
 -9شناخت و درمان اورژانس هاي عفوني (پنوموني -مننژيت -استئوميليت -آبسه – آرتريت
سپتيک -تب و راش آنسفاليت)
 -11مهارت گرفتن LP,ABG,I0.Ivline
 -11تشخيص و ارزيابي کودک مشکوک به مسموميت
 -12تشخيص و ارزيابي فوري در موارد آسم -آنافيالکسي و...

 -13تشخيص و اقدامات درماني اوليه براي Metabdic Disease Of newborn and young
child
 -14شناخت و مالحظات انتقال فراورده هاي خوني
 -15تشخيص و اقدامات درماني و تشخيصي در بيمار با -DKAکريز آدرنال -هيپوگليسمي
-16تشخيص درد و تجويز انواع مسکن و مخدر در کودکان
 -17تشخيص و اقدام مناسب در موارد حاد تنفسي (آسپواسيون جسم خارجي -برونشيوليت-
آسم و برونکواسپاسم -انتوباسيون -اپي گلوتيت)
 -18شناخت و درمان اورژانس هاي قلبي(آريتمي ها  , VT,PSVTآسيستول ،نارسايي قلبي (CHF
نظارت بر نحوه عملکرد اينترن ها و حضور و غياب آنها
 -19ثبت  Progress noteروزانه و در مورد بيماران بد حال به طور مرتب و دقيق
 -21تشخيص و اقدام مناسب اورژانسهاي نوزادان (انتقال نوزاد Sepsis -و تعويض خون)

 -21نظارت مستقيم بر نوشته شدن دقيق و کامل برگه مشاوره و پيگيري و هماهنگي جهت انجام مشاوره
هاي در خواستي

برنامه روزانه بخش

 -1تحويل گرفتن بيمار از گروه کشيک ساعت  7صبح
 -2ويزيت اوليه بيماران اورژانس و رسيدگي درماني سريع و در خواست اقدامات پاراکلنيک مورد نياز
 -3ويزيت بيماران با استاف اورژانس ساعت 7445
 -4حضور در سالن گزارش صبحگاهي 8-9
 -5راند با استاف اورژانس 9 - 11/31
 -6ارائه مباحث کنفرانسي توسط اينترن ها ساعت 11
 -7تحويل بيماران بخش اورژانس به رزيدنت کشيک

 -8پيگيري آزمايشات -راديوگرافي ها و مشاوره هاي انجام شده و استفاده از آنها براي تنظيم برنامه
درماني بيماران
 -9راند آموزشي براي اينترنها و دانشجويان
 -11شرکت فعال و منظم در درمانگاه
 -11ثبت موارد جالب مراجعه کننده به اورژانس همراه با آزمايشات و گرافي آنها

