بسمه تعالي
دانشکده پزشکي
گروه توسعه آموزش

فرم طرح دوره

موضوع تدريس  :دوره آموزشي مباحث اورژانس بيماريهاي اطفال

دانشگاه علوم پزشکي مشهد

پيش نياز :گذراندن دوره آموزشي اورژانس بيماريهاي کودکان در سال اول
فراگيران :دستياران تخصصي اطفال
مقطع:سال دوم دستياري

تعداد جلسات 1-2 :ماه در سال دوم

محل اجرا :بخش اورژانس اطفال بيمارستان امام رضا (ع) و درمانگاه اورژانس اطفال
مدرسين :دكتر عليرضا عطائي استاديار .دكتر سمانه كوزه گران – استاديار .دكتر آناهيتا عليزاده -استاديار

هدف كلي:
تربيت نيروي انساني متخصص اطفال با مهارت و تبحر کافي در مورد اقدامات تشخيصي و درماني موارد اورژانسي
بيماريهاي اطفال براي ارائه خدمات پيشگيري  ،درماني و آموزشي براي جامعه و حفظ جان بيماران و ارتقاء سالمت کودکان

اهداف اختصاصي:
دستيار در پايان اين دوره سال اول آموزش خود بايد بتواند:
 - 1اريابي و تشخيص دقيق از کودک پر خطر و بد حال را داشته و اقدامات درماني مناسب در اسرع وقت براي کودک فراهم آورد.
 - 2سر پرستي تيم مراقبت از بيماران بدحال و پرخطر ارجاع شده به اورژانس را با حضور پرستار بخش – دستياران سال اول و
دانشجويان برعهده گيرد و راهنمايي و آموزش جامع را انجام دهد.
 - 3سرپرستي تيم احيا را در موقع  CPRبا حضور پرستار و دستياران سال اول برعهده گيرد.
 - 4اصول تشخيص سريع و درمان به موقع در اورژانسهاي فوق تخصصي  -کريز آدرنال -کريز بيماريهاي متابوليک ارثي-
آريتمي هاي قلبي -سندرم شوک توکسيک -فاشئيت نکروزان -نارسايي قلبي
 - 5نظارت بر عملکرد آسيستانهاي سال اول و اينترن
 - 6آموزش تکنيک هاي مراقبت و ارزيابي را ه هوايي و انتوباسيون به آسيستانهاي سال اول و اينترن

 - 7استفاده بجا و صحيح از ونتيالتور و تنظيم دستگاه ونتيالتور و آموزش آن به آسيستانهاي سال اول و اينترن
 - 8اصول مراقبت و راههاي تشخيص و درمان اورژانسهاي اطفال در زمينه هاي مختلف (گوارشي -غددي -اعصاب -عفوني-
آلرژي و هماتولوژي و نفرولوژي و )...را شناخته و اقدامات اورژانسي درماني را به کار گيرد.
 - 9ارائه مطالب براي آموزش عمومي يا تخصصي در سايت
- 11ارائه مقاله در کنفرانس درون بخشي
روشهاي تدريس:
آموزش تئوري و عملي با استفاده از مباحث مطرح شده در جلسات و کالسهاي آموزشي -morning report-بخش
اورژانس و راند باليني بخش
مواد آموزشي(وسايل كمک آموزشي):
اساليد -فيلم -بحث نظري بر روي سايت گروه
وظايف دستيار:
 - 1مراجعه به منابع و مطالعه آنها
 - 2حضور به موقع در بخش و درمانگاه
 - 3ارائه کنفرانس

ارزشيابي:
ارزشيابي بر مبناي دانش  -عملکرد  ،ميزان عالقه مندي  ،رضايت بيماران  ،رضايت کادر پزشکي  ،تکميل پرونده و سير
بيماري انجام مي شود.

منابع:
1-Nelson Text Book of Pediatrics
2-Gold Franc
3- Harriate lane- 5
4-Rudolphs fundamentals of pediatrics
 -5مانا
-6وکيلي،رحيم "کتواسيدوز ديابتي در کودکان” مشهد ،دانشگاه علوم پزشکي مشهد.6836 ،
-7- 6کتابچه واکسيناسيون کشوري

تهيه و تنظيم :دكتر سمانه كوزه گران – متخصص كودكان -استاديار
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