شرح وظايف کارورزان در اورژانس
 .1تحويل گرفتن بيماران از گروه کشيک شب ساعت  7صبح
 .2ارائه برنامه تقسيم تختها توسط نماينده گروه اورژانس در اولين ساعات روز
 .3حضور به موقع در بخش
 .4ثبت  Progress noteروزانه در پرونده بيمار
 .5دريافت نمونه هاي آزمايشگاهي اورژانس
 .6تسلط بر شرح حال و آخرين وضعيت بيمار در هنگام راند و ويزيت بيمار
 .7نوشتن دستورات در پرونده همراه با نام و مهر اينترن
 .8تکميل برگ درخواست پاراکلنيک بالفاصله بعد ثبت دستور
 .9تکميل برگ مشاوره يا جزئيات کامل و مشخصات بيمار
 .11حضور برنامه ريزي شده در درمانگاه اورژانس و ثبت اطالعات در پرونده بيماران سر پايي
 .11ارائه حداقل دو کنفرانس عملي ( )15-25دقيقه اي در بخش
 .12ويزيت اوليه بيماران با دستيار بخش و رسيدگي درماني سريع  ،اجراي دستورات نياز فوري
.13حضور در سالن گزارش صبحگاهي 8-9
 .14البته دو نفر اينترن بايد مستمر در اورژانس هميشه حضور داشته باشند.
.15راند با استاف 9 – 11:31
 .16ارائه کنفرانس توسط اينترن با رزيدنت 11:31 – 12:31

 .17تحويل بيماران به دستيار کشيک 12:31-1:11

نبايدها
 .1ترک اورژانس در شيفت کاري
 .2پذيرش از مراکز ديگر بدون هماهنگي با رزيدنت يا استاف
 .3ترخيص بيمار حتي سرپايي بدون ويزيت رزيدنت
 .4مرخصي (مگر در مواقع ضروري تنها يک روز با تعيين جانشين)
 .5اقدامات  invasiveبدون اجازه و حضور دستيار

انتظارت مهارتي:
 1ارزيابي و انجام مرافبت هاي  ABCsبيماران
 2ارزيابي و درمان تغييرات هموديناميک و انواع شوک  /مايع درماني /اينوتروپها
 3توانايي استفاده از BLS/PALS
 4ارزيابي و مراقبت راه هوايي و کفايت اکسيژناسيون و تهويه  ،استفاده از بگ و ماسک،
 5تشخيص و درمان اوليه تشنج
 6تشخيص و درمان اختالالت آب و الکتروليت
 7ارزيابي و برخورد با اختالل هوشياري
 8انجام  ABG- C-X-R -EKGمهارت گرفتن  - Io-Ivlineترشحات زخم و اسمير
 9گذاشتن  - NG-Tubeسوند ادراري و شستشوي معده

 11توانايي استفاده از دستگاههاي ساکشن -مانتورينگ قلبي -پالس اکسي متري -نوار قلب –
آسم يار -اسپري استنشاقي -نبواليزر -روش هاي تجويز اکسيژن
 11ارزيابي و اقدامات درماني در کودک مشکوک به مسموميت
 12نحوه برخورد با کودک بيمار و خانواده او در اورژانس و ترياژ
 13شناخت و مالحظات انتقال خون و فراورده هاي خوني
 14تشخيص درد و تجويز انواع مسکن و مخدر
 15نوشتن دستورات با خط درشت و واضح و بدون خط خوردگي

بخش آموزشي اورژانس کودکان
اعضاء هيئت علمي برنامه :دکتر عليرضا عطائي نخعي -دکتر سمانه کوزه گران – دکتر آناهيتا عليزاده
محل اجرا :اورژانس کودکان بيمارستان امام رضا(ع)

اهداف آموزشي کارورزی اورژانس در سه حیطه دانش ،نگرش و مهارت
عناوین و محتوا در حیطه دانش
زمان
محتوای آموزش

مسئول

معاینه فيزیکي کودک و نوزاد

استاد و

سالم و پرخطر و گرفتن عالئم

رزیدنت

حياتي

کودکان

مکان
روز

روش آموزش

ساعت

اورژانس

معاینه کودک

کودکان

ونوزاد بر بالين او

روش
ارزشیابی
آزمون کتبي
MCa
آزمون شفاهي

سخنراني ،پرسش
استاد و
شناخت کودک و نوزاد سالم و
پرخطر

اورژانس
رزیدنت

کودکان

کودکان

و پاسخ و

آزمون کتبي

کنفرانس

MCa

آموزشي

ارزیابي و انجام مراقبت های
 CABsبيماران
پيش نياز آن داشتن گواهي
کارگاه یک روزه کارآموزی

آزمون شفاهي

آزمون کتبي
استاد

 2ساعت

Skill lab

فعاليت کارگاهي

MCa
آزمون شفاهي

است.
آزمون کتبي
ارزیابي و درمان تغييرات
همودیناميک و انواع
شوک/مایع درماني /داروهای

MCa

استاد و
رزیدنت

اورژانس

سخنراني ،پرسش

کودکان

و پاسخ

آزمون شفاهي
و اجرا در بالين

اینوتروپ

بيمار
آزمون کتبي
PALS

MCa
استاد

 2ساعت

Skill lab

فعاليت کارگاهي

آزمون شفاهي

BLS
و اجرا در بالين
بيمار
آزمون کتبي

ارزیابي و مراقبت ازراه هوائي و
 2ساعت

کفایت اکسيژناسيون و تهویه،
استفاده از بگ و ماسک،
Laryngeal Mask
 Airwayو انتوباسيون

MCa

استاد

در قالب برنامه
قبلي

Skill lab

فعاليت کارگاهي

آزمون شفاهي
و اجرا در بالين
بيمار

اورژانس
آزمون کتبي
نحوه انتقال نوزاد

استاد و
فلوی

سخنراني ،پرسش

MCa

NICU
و پاسخ

آزمون شفاهي

NICU

آزمون کتبي
تشخيص و درمان اوليه انواع
تشنج

استاد و
رزیدنت
اورژانس

شناخت و مالحظات انتقال

رزیدنت و

فرآورده های خوني

سرپرستار
بخش

بخش
اورژانس

بخش
اورژانس

MCa
راند ،کنفرانس

راند ،کنفرانس

آزمون شفاهي

بدون آزمون

آزمون کتبي
تشحيص و درمان اختالالت
آب ،الکتروليت ها و اسيد و باز

استاد و
رزیدنت
اورژانس

بخش
اورژانس

MCa
راند ،کنفرانس

آزمون شفاهي

آزمون کتبي
ارزیابي و برخورد با اختالل
هشياری

استاد و
رزیدنت
اورژانس

بخش
اورژانس

MCa
راند ،کنفرانس

آزمون شفاهي

نحوه برخورد و درمان اوليه
اورژانسهای عمومي کودکان،
نوزادان بد حال اورژانس های
عفوني کودکان ،مسموميت
های شایع ،اورژانس های غدد
و قلب کودکان

استاد و
رزیدنت
اورژانس

بخش
اورژانس

آزمون کتبي
راند ،کنفرانس

MCa
آزمون شفاهي

عناوین و محتوا در حیطه نگرش
محتوای آموزش

احساس مسئوليت و رعایت شئون
بيماران

مسئول

زمان

اساتيد،
سرپرستار و

 11روز

رزیدنت

اهميت دادن به اخذ شرح حال و

اساتيد و

معاینه دقيق و کامل کودک و

رزیدنت

نوزاد

بخش

نحوه برخورد با کودک بيمار و

اساتيد بخش،

خانواده او در اورژانس و تریاژ

رزیدنت و

کودکان اورژانس(پرخطر و کم

سرپرستار

خطر)

بخش

مکان

بخش اورژانس

مشاهده

کودکان

باليني

نظر سنجي از
پرسنل ،رزیدنت
و والدین
مشاهده  4مورد

 11روز

بخش اورژانس

مشاهده

شرح حال اخذ

کودکان

باليني

شده در پرونده و
نت ها

 11روز

بخش اورژانس

مشاهده

کودکان

باليني

عناوین و محتوا در حیطه مهارت

محتوای آموزش

معاینه فيزیکي کودک و نحوه گرفتن
شرح حال

مسئول

زمان

مکان

استاد و

مرکز مهارتهای

رزیدنت

باليني و بخش

اورژانس

اورژانس کودکان

روش

روش

آموزشی

ارزشیابی
آزمون

معاینه باليني

عملي بر
بالين

ارزیابي و مراقبت از راه هوائي و
کفایت اکسيژناسيون و تهویه ،استفاده
از بگ و ماسکLaryngeal ،

استاد

 Mask Airwayو انتوباسيون

بخش اورژانس و

کار عملي و

آزمون

مرکز مهارت های

آموزش

عملي بر

باليني

کارگاهي

بالين

اورژانس
گذاشتن کاتتر مثانه ،گذاشتن NGT
 ،شستشوی معده IV ،تراپيIO ،

رزیدنت

تراپي ،نمونه گيری وریدی و شریاني

اوژانس

آزمون
بخش اورژانس

عملي در بخش

بالين

ترشحات زخم و تهيه اسمير
تشخيص درد و روش های
فيزیولوژیک کاهش درد و اضطراب

استاد

عملي بر

کنفرانس ،درمان

عملي در بخش

آزمون
عملي بر

بر بالين

د رکودکان و تجویز انواع مسکن و

وPICU

بالين

مخدر در کودک
آزمون
مرکز مهارتهای
BLS, PALS

استاد

باليني و بخش
اورژانس

عملي
روی موالژ و
کودک بدحال

برنامه روزانه بخش:
 - 1تحویل گرفتن بيمار از گروه کشيک شب ،ساعت  7صبح
 -2ویزیت اوليه بيماران همراه با دستيار بخش(رسيدگي درماني سریع ،اجرای دستورات نياز فوری ،درخواست
پاراکلينيک مورد نياز ویزیت ساعت  7-8صبح
 -3حضور درسالن گزارش صبحگاهي(نفرات توسط رزیدنت مشخص ميگردند) ساعت  8-9صبح
 -4راند با استاف ساعت  9-13/33صبح
 -5استراحت کوتاه( تعيين نفراتي که امکان خروج از بخش رادارند و چرخش آنان با رزیدنت ميباشد)
 -6ارائه مباحث کنفرانسي توسط کارورز ساعت 11

 -7راند با رزیدنت (بيماران بخش یا سرپائي) ساعت11/33-12/33
 -8تحویل بيماران بخش به دستيار و کارورز کشيک ساعت 12/33- 13
نکته :حضور افراد در جلسات وبرنامه های آموزشي بخش (با توجه به حساسيت حضور کارورز در اورژانس) توسط
رزیدنت بخش تعيين مي گردد.

برنامه آموزشي کارآموزان
کشیک در بخش اورژانس:
جهت آماده سازي کارآموزان در مورد نحوه برخورد با بيماران اورژانس و بويژه بيماران جديداً پذيرش شده ،در طي
مدت  3ماه حضور در بخش اطفال مجموعاً  12کشيک  4ساعته (شامل  4کشيک در هر مرکز) براي دانشجويان
طراحي شده که در اين برنامه هاي کشيک ،دانشجويان با نظارت رزيدنت و کارورز در اورژانس حضور يافته و در برنامه
ويزيت بيماران ،گرفتن شرح حال و معاينه فيزيکي فعاليت خواهند داشت .ساعات حضور در برنامه کشيک بين ساعات
 17:11 -22:11مي باشد.
در هر برنامه کشيک  2-4دانشجو حضور داشته و در ابتداي ورود به بخش نماينده دانشجويان موظف است برنامه
کشيک دانشجويان را به منشي گروه تحويل دهد.

وظايف کارآموزان در کشیک:
 .1نوشتن شرح حال و انجام معاينات بيماران مراجعه کننده به اورژانس
 .2پيگيري آزمايشات و راديوگرافي هاي اورژانس
 .3پيگيري باليني مکرر در بيماران بدحال
 .4شرکت فعال در ويزيت بيماران بخش و اورژانس که توسط رزيدنت کشيک انجام مي پذيرد.
براي شرکت در امتحان پايان دوره گذراندن کشيک و تائيد آن ضروري است .بنابراين ليست کشيک را تکميل و قبل از
امتحان به تائيد مسئول برنامه برسانيد:

چک لیست کشیک کارآموز در اورژانس های کودکان

اترخی

اتئید آسیستان کشیک

بیماران پذریش و وزییت شده و مورد بحث

امضاء استاد

توضیحات آموزشي:
براي شرکت در امتحان بايد چک ليست مهارتهاي کسب شده در درمانگاهها ،مرکز مهارتهاي باليني و بخش ها را
تکميل و بعد از تائيد استاد و يا دستياران به رويت مدير برنامه برسانيد .همچنين فرم ارزشيابي باليني و روتيشن را بايد
آماده و به مدير برنامه ارايه نماييد .در صورت نداشتن حداقل نمره از هر چرخش ،بخش مربوطه بايد دوباره تکرار شود.
همچنين در صورت فرا نگرفتن حداقل مهارتها برابر چک ليست نيز دوره آموزشي شما تجديد خواهد شد.

روش ارزشیابي پايان بخش:
)1ارزشیابی واحد اطفال عملی :
ارزشيابي دانشجو بر اساس نمرات درون بخشي ( %51از نمره واحد عملي را نمرات درون بخشي تشکيل مي دهد) و
امتحان تشريحي که در پايان دوره از دانشجويان گرفته مي شود ( %51از نمره واحد عملي را نمره امتحان تشريحي
تشکيل مي دهد) مي باشد.
نمره درون بخشي با در نظر گرفتن حضور فعال دانشجو در بخش ،درمانگاه ها و برنامه هاي کشيک لحاظ خواهد شد.

)2ارزشیابی واحد اطفال نظری:
در پايان دوره سه ماهه يک آزمون تستي شامل  81سوال از شما به  MCQارزشيابي دانشجو براساس انجام آزمون
عمل خواهد آمد که نمره آن براي واحد نظري اطفال منظور خواهد شد.

منابع آموزشي:
منابع اصلي شامل:

1- Nelson Text Book of Pediatrics
2- Nelson Essential of Pediatrics
3-Harriate lane
4-Golde Frank
 -5مباحث واکسيناسيون بر اساس دفتر چه واکسيناسيون کشوري
 -6کتاب مانا
 -7وکيلي،رحيم "کتواسيدوز ديابتي در کودکان مشهد" ،دانشگاه علوم پزشکي مشهد.1386 ،

