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مقدمه:
در طی این دوره انتظار می رود که دانشجویان ضمن افزایش دانش نظری 
کسب شده در مقاطع قبلی، توانمندی های الزم برای ایفای نقش حرفه ای 

در آینده را کسب نمایند .دررسیدن به این اهداف گروه طب اورژانس  
حداکثر تالش خود را در ارائه آموزش به دانشجویان خواهد نمود .امید 
است در این مدت دانشجویان بتوانند با استعانت از خداوند متعال و تالش 

مستمر از راهنمایی های اساتید، بهره کافی را ببرند.
این دوره شامل ۱ ماه کارآموزی طب اورژانس   و۱ ماه کارورزی طب 
اورژانس  است .در کتاب" راهبرد"،شرح وظایف دانشجویان و حداقل 
اهداف آموزشی بخش ارائه شده است .شایسته است دانشجویان محترم با 
دقت کافی این کتاب را مطالعه نمایند تا بتوانند در طی مدت حضور در 
بخش طب اورژانس  حداکثر بهره وری را داشته باشند .تاکید می شود که 
 (Must موارد ذکر شده به عنوان اهداف آموزشی، حداقل اهداف آموزشی
 (learnدر بخش طب اورژانس   می باشد و مسلَما "نیاز به مطالعه فردی 
بیشتری بر اساس مراجع اعالم شده توسط وزارت بهداشت، درمان و 

آموزش پزشکی وجود دارد.

جلسه معارفه:
در اولین روز کاری شروع بخش در گروه طب اورژانس  جلسه معارفه 
که زمان برگزاری آن قبل از شروع بخش اعالم می شود، با حضور مدیر 
گروه در محل سالن کنفرانس گروه طب اورژانس  برگزار می گردد .با 
توجه به مطالب مهمی که در این جلسه ارائه می شود، حضور در این 
جلسه، برای تمامی دانشجویان الزامی می باشد .غیبت غیر موجه در جلسه 
معارفه، موجب کسر 1 نمره از نمره کل( نمره نهایی )دوره 

کارآموزی/کارورزی می شود.
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نحوه پوشش و وسایل ضروری:
شایسته است دانشجویان با ظاهری مناسب و متعارف در محیط بیمارستان 
و درمانگاه حضور یابند .پیروی از " آیین نامه پوشش و اخالق حرفه ای 
در محیط های آموزشی "که در سایت دانشکده پزشکی ، دانشگاه علوم 
پزشکی جهرم( قسمت آیین نامه ها )در دسترس است، و رعایت موارد ذیل 
در کل زمان حضور در بخش های بستری بیمارستان و درمانگاه جهت 

همه دانشجویان الزامی است.

پوشیدن روپوش سفید و تمیز o
نصب کارت شناسایی عکس دار بر روی روپوش o

همراه داشتن گوشی پزشکی o
جهت جلوگیری از اختالل در راند و بحث های گروهی،  o
دانشجویان بایستی گوشی تلفن همراه خود را در طول راند، 

کنفرانس ها و درمانگاه، در حالت" بدون زنگ "قرار دهند.

زمان حضور دانشجویان در بخش( اکسترن ، اینترن:)
حضور تمامی دانشجویان از روز شنبه تا پنج شنبه هر هفته در بخش طب 
اورژانس  الزامی می باشد .ساعت حضور دانشجویان روز شنبه تا پنج 
شنبه از 7:30 صبح تا 14 می باشد .زمان کشیک دانشجویان اکسترن  در 
بخش طب اورژانس  تا ساعت 21 می باشد .زمان کشیک دانشجویان 

اینترن 24 ساعته می باشد.
در روزهای جمعه و تعطیالت رسمی، راند بخش توسط اتندینگ بخش از 

ساعت 8 صبح انجام می شود .

اینترن های کشیک شب قبل به همراه اکسترن ،  اینترن های کشیک همان 
روز، همگی موظفند که در سر راند بخش در روزهای جمعه و تعطیالت 
رسمی حضور داشته باشند .کلیه دانشجویان( اکسترن ،  اینترن )کشیک 

باید از ساعت 7:30 صبح روز کشیک در بخش حاضر شوند.

حضور کلیه دانشجویان در ساعت 8 صبح اولین روز شروع بخش، در 
بخش الزامی است .هرگونه غیبت( بدون اطالع قبلی به استاد و مدیر گروه 
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)، غیبت غیر موجه تلقی می گردد و4 طبق آئین نامه برخورد با غیبتبا 
ایشان برخورد می گردد . 

توجه :در ایام تعطیالت نوروزی، حضور تمامی دانشجویان بخش در نیمه 
مربوطه اعم از کشیک و غیر کشیک در سر راند صبح هر روز از 

تعطیالت الزامی است.

کشیک دانشجویان( اکسترن  و اینترن:)
کلیه دانشجویان اینترن دربخش طب اورژانس  موظفند در ماه تعداد ۲۰ 
کشیک ۱۲ ساعته صبح و شب داشته باشند کلیه دانشجویان اکسترن 
دربخش طب اورژانس  موظفند در ماه تعداد ۱۲کشیک ۱۲ ساعته صبح 
و شب داشته باشند. برنامه کشیک کلیه  مقاطع دانشجویی بخش ها بایستی 
در اولین روزهر ماه به صورت توافقی بین همدیگر، نوشته شده و در دو 
نسخه تهیه شود .یک نسخه به مدیر گروه بخش و نسخه دیگر به سرپرستار 
بخش جهت نصب در تابلو اعالنات بخش، تحویل گردد .هرگونه جابجایی 
در برنامه کشیک بایستی( با دانشجوی همان بخش )و از قبل به اطالع 

مدیر گروه بخش رسانده شود.
زمان کشیک دانشجویان اکسترن  و اینترن در بخش طب اورژانس از ۸ 

صبح تا ۸ شب و بالعکس می باشد . 

نکات مهم:
انجام کشیک های موظف توسط شخص دانشجو( اکسترن   .۱
/اینترن )در بخش مربوطه، الزامی و غیر قابل واگذاری است .

کشیکهای دانشجو به هیچ وجه و تحت هیچ شرایطی قابل 
واگذاری به سایر همکاران نمی باشد .در صورت واگذاری 
کشیک، دانشجو موظف به تکرارکل دوره کارآموزی/کارورزی 

می باشد.
در صورت بروز بیماری و یا عذر موجه، دانشجو می تواند در  .۲
صورت ضرورت، کشیک خود را با هماهنگی مدیر گروه بخش 
فقط با دانشجوی هم دوره خود که در همان بخش حضور دارد، 
عوض نماید و در پایان ماه می بایست تعداد کشیک موظف خود 

را انجام داده باشد.
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هر تعدادی که اکسترن / اینترن در این بخش حضور داشته باشند،  .۳
تعداد کشیک موظفی فوق الذکر باید رعایت شود.

مرخصی:
کلیه دانشجویان( اکسترن  و اینترن )در زمان حضور در بخش طب 
اورژانس ، هیچگونه مرخصی ندارند .در صورت پیش آمدن مشکل 
اورژانسی، غیر قابل پیش بینی و بسیار اضطراری، دانشجو می تواند در 
بخش یکماهه حداکثر دو روز و در بخش 15 روزه حداکثر یک روز 
تقاضای مرخصی نماید .جهت اخذ مرخصی در این موارد کسب موافقت 
اولیه اتندینگ بخش و مدیر گروه بخش،  الزامی می باشد .بعد از آن باید 
فرم" تقاضای مرخصی کمتر از سه روز "را تکمیل نموده و به امضاء 
همه افراد فوق الذکر رسانده شود و نهایتا "قبل از رفتن به مرخصی، باید 
فرم مربوطه به دفتر آموزش تحویل داده شود .بدیهی است که در صورت 
موافقت با مرخصی، از تعداد کشیک موظفی دانشجو کاسته نمی شود و 
دانشجو موظف است به همان تعداد کشیک موظفی ذکر شده در بند" برنامه 

کشیک دانشجویان"، کشیک بخش را داشته باشد.

توجه :مرخصی بیش از دو روز در بخش یکماهه و یا بیش از یک روز 
در بخش ۱۵ روزه، حتی با دلیل موجه منجر به تمدید بخش( و یا تمدید 

دوره بر حسب نظر شورای آموزشی گروه ) می شود.

شرح وظایف دانشجویان( اکسترن  و اینترن:)
حضور فعال بر بالین بیمار در بخش های بستری و در درمانگاه  o

آموزشی 
برقراری ارتباط حرفه ای مناسب با بیماران و همراهان ایشان. o

برقراری ارتباط حرفه ای مناسب با تمام اعضای تیم آموزشی  o
درمانی( اتندینگ، و سایر دانشجویان بخش، سرپرستار و سایر 

پرستاران بخش و پرسنل پاراکلینیک.)
مطالعه دقیق پرونده،گرفتن شرح حال کامل و انجام معاینه  o
بیماران خود در اولین روز شروع هر بخش بستری و ثبت دقیق 
گزارشات در پرونده  بیماران در اولین روز هر بخش تحت 

 Student/Extern/Intern on service note .عنوان
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گرفتن شرح حال کامل و انجام کامل معاینه بیماران جدید در روز  o
کشیک و ثبت دقیق گزارشات در پرونده بیماران در اولین روز 
 Student/Extern/Intern admission بستری تحت عنوان

note .
گرفتن شرح حال و انجام معاینه روزانه بیماران و ثبت دقیق  o
روزانه گزارش پیشرفت و سیر بیماری بیماران خود تحت عنوان 

Student/Extern/Intern progress note .
معرفی کامل بیماران خود به اتندینگ و سایر دانشجویان بخش. o

حضور بر بالین بیماران بدحال و آنهایی که نیاز به مراقبت ویژه  o
دارند و هر بیمار بخش که نیاز به ویزیت مجدد داشته باشد.

حضور بر بالین بیمارانی که احیا می شوند و انجام/همکاری در  o
 CPR انجام

در صورتیکه در کشیک، بیماری/بیمارانی بدحال شده و دچار  o
مشکل جدیدی شوند، اکسترن  و اینترن کشیک بخش موظفند در 
همان شب، گزارشات سیر پیشرفت بیمار را بطور دقیق تهیه و 

در پرونده بیمار/بیماران ثبت نمایند.
شرکت فعال کلیه دانشجویان کشیک بخش در راند شبانه گروه  o
طب اورژانس  و معرفی کلیه بیماران بخش و بویژه بیمارانی که 
جدیدا"بستری شده و یا بیماران بدحال و مطرح کردن هرگونه 
مسائل و مشکالتی که در بخش و یا کشیک با آن مواجه شده اند 
به منظور تسریع در پیگیری حل آنها.(راند شبانه قبل از ساعت 

(۲۱

نوشتن دستورات پزشکی تحت نظارت اتندینگ بخش. 
نوشتن برگه مشاوره زیر نظر اتندینگ بخش. 

 CT Scan نوشتن برگه های درخواست تصویربرداری از جمله 
، MRI ، رادیوگرافی، سونوگرافی، آندوسکوپی، آنژیوگرافی و 

کلیه برگه های درخواست پاراکلینیک دیگر.
 Green Sheet ( خالصه پرونده یا )نوشتن برگ سبز ترخیص 

بیماران با ذکر زمان
پیگیری بیمار در درمانگاه. 
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نوشتن نسخ دارویی و آزمایشات بیماران در هنگام ترخیص و  
توصیه ها و آموزش های الزم به بیماران( و یا همراه آنان )در 
مورد نحوه مصرف داروهای خاص و عوارض احتمالی و نحوه 

پیگیری تحت نظارت اتندینگ  بخش.
پیگیری مداوم جواب پاراکلینیک بیماران خود، به منظور تعیین  
تکلیف سریعتر بیماران، در جهت کمک به بیماران و آموزش 
بیشتر همه دانشجویان با بستری شدن تعداد بیشتر بیمار در بخش 

و بهره وری بیشتر از زمان حضور در گروه طب اورژانس .
پیگیری مداوم جواب پاراکلینیک بیماران جدید در کشیک (  

بصورت حضوری در موارد اورژانس.)
همراهی با بیماران بدحال که عالئم حیاتی بی ثبات داشته باشند  
و بیمارانی که نیاز به مراقبت های خاص پزشکی دارند و امکان 
بروز عارضه ای آنها را تهدید می کند، در انتقال به بخش های 
دیگر و یا سایر بیمارستان ها با نظر اتندینگ کشیک بیمارستان.
[این وظیفه بر عهده اکسترن /اینترن بیمار( و یا اکسترن /اینترن  

کشیک بخش )می باشد.]
کنترل عالئم حیاتی و مراقبت از بیماران پس از انجام اقدامات  
تشخیصی تهاجمی نظیر بیوپسی کبد، بیوپسی کلیه، یا کسانی که 
برای آنها تست های خطیری نظیر تست تحمل انسولین انجام می 

شود.
پاسخ به سؤاالت بیماران و آموزش به آنها با هماهنگی اتندینگ  

بخش.
مطالعه مستمر در مورد مشکالت بیماران خود و فراگیری روش  

جستجو در منابع آموزشی.
حضور فعال در راندهای آموزشی -درمانی توسط اتندینگ بخش. 

حضور فعال در درمانگاه آموزشی اتندینگ بخش. 
حضور فعال در کنفرانس های ارائه شده توسط اتندینگ بخش. 

شرکت فعال در کنفرانس ها (بحث های گروهی )ارائه شده توسط  
اتندینگ  بخش.

مطالعه فردی در مورد اهداف آموزشی گروه طب اورژانس   
(مراجعه به جدول اهداف آموزشی) 
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شرکت در ارزشیابی( نظرسنجی )برنامه آموزشی بخش در پایان  
دوره کارآموزی/کارورزی که توسط گروه برگزار می شود.

شرکت در آزمون کتبی آخر همان دوره کارآموزی/کارورزی و  
کسب نمره قبولی.

انجام اقدامات مراقبتی، تشخیصی و درمانی ذیل: 

حضور پیوسته (Stand by) بر بالین بیماران بدحال .۱
کنترل و چارت عالئم حیاتی بیماران بدحال .۲

انتقال نمونه به آزمایشگاه( در موارد اورژانس) .۳
انتقال فراورده های خون( در موارد اورژانس) .۴

پیگیری حضوری جواب اقدامات پاراکلینیک( در  .۵
موارد اورژانس)

حضور بر بالین و همکاری در هنگام انجام هرگونه  .۶
اقدام تشخیصی -درمانی تهاجمی بر روی بیماران بخش
حضور در بخش در هنگام تزریق داروهای خاص  .۷

(مانند داروهای شیمی درمانی)
 Intake/Outputکنترل و چارت .۸

گذاشتن لوله تراشه و airway و آمبو زدن .۹
خواندن عکس های رادیولوژی بیماران با اتندینگ / .۱۰

رادیولوژی
تهیه و رنگ آمیزی الم خون محیطی و تفسیر  .۱۱

میکروسکوپی آن 
تهیه الم و رنگ آمیزی گرم و تفسیر آن .۱۲

انجام آزمایش تجزیه ادرار .۱۳
انجام آزمایش بررسی خون مخفی در مدفوع .۱۴

ساکشن ترشحات حلق و لوله تراشه( در موارد  .۱۵
اورژانس)

گذاشتن لوله معده (NG tube) و شستشوی معده .۱۶
گذاشتن سوند ادراری در بیماران همجنس .۱۷

گرفتن گازهای خون شریانی (ABG) و وریدی  .۱۸
(VBG)

کشیدن (Tap) مایع آسیت .۱۹
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کشیدن (Tap) مایع پلور .۲۰
 (LP)پونکسیون لومبار .۲۱
پونکسیون مفصل زانو .۲۲

 (Serum keton)چک کردن کتون سرم .۲۳
گرفتن نمونه از ترشحات ریه و معده .۲۴

نمونه برداری از ترشحات زخم .۲۵
انجام پانسمان زخم های عفونی و زخم هایی که نیاز به  .۲۶
دبریدمان و شست و شوی تخصصی( غیر روتین )

دارند
گرفتن ECG در موارد اورژانس و تفسیر مقدماتی آن  .۲۷

و ثبت در پرونده بیمار
انجام تست PPD و خواندن آن .۲۸

کمک در آسپیراسیون و بیوپسی مغز استخوان به  .۲۹
اتندینگ

کمک در تزریق داخل نخاعی (Intrathecal) و داخل  .۳۰
مفصلی

فلبوتومی( در موارد اورژانس) .۳۱
کشیدن بخیه( در صورت لزوم با هماهنگی اتندینگ/ .۳۲

نکات مهم:
ثبت دستورات پزشکی و دارویی در پرونده بیماران، نوشتن  .۱
کانسالت( برگه مشاوره )و نوشتن  برگ سبزترخیص بیماران 

 (Green sheet)، همه بر عهده اینترن همان بیمار می باشد.
باید همه دستورات پزشکی و دارویی ثبت شده در پرونده و برگ  .۲
سبز ترخیص بیماران، توسط اینترن همان بیمار امضاء و مهر 
شود .بدیهی است که در زمان کشیک، دستورات پزشکی و 
دارویی باید توسط اینترن کشیک در پرونده بیماران ثبت، امضاء 

و مهر شود.
در روزهای غیر تعطیل هفته، بعد از انجام راند آموزشی - .۳

درمانی، ثبت دستورات پزشکی و دارویی هر بیمار بخش، بر 
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عهده اینترن همان بیمار می باشد .فقط ثبت دستورات پزشکی 
مربوط به زمان کشیک، بر عهده اینترن کشیک می باشد.

اینترن کشیک بخش موظفند که در صورت بد حال شدن بیماری  .۴
در بخش و یا بستری شدن بیمار/بیماران جدید، فورا "به اتندینگ 

کشیک اطالع دهند.
اینترن کشیک بخش موظفند که در جریان تشخیص اولیه( و یا  .۵
تشخیص های افتراقی )و پالن درمانی کلیه بیماران بستری در 
آن بخش باشند و مرتبا "امور مربوط به کلیه بیماران بخش را در 

کشیک پیگیری نمایند.
در قسمت اقدامات مراقبتی، تشخیصی و درمانی، انجام  .۶
پروسیجرهای ذکر شده کال "بر عهده اینترن بخش می باشد و 
اکسترن  بیمار( یا اکسترن  کشیک )باید در هنگام انجام آنها 

بعنوان مشاهده گر و کمک کننده حضور داشته باشد.
انجام آزمایشات تجزیه ادرار و بررسی خون مخفی در مدفوع،  .۷
رنگ آمیزی الم خون محیطی و رنگ آمیزی گرم، تا زمانیکه 
اکسترن  در بخش حضور دارد( یعنی تا ساعت 21 شب )بر 
عهده اکسترن  و بعد از آن بر عهده اینترن کشیک بخش می باشد .

تهیه کلیه الم ها(مخصوصا "الم خون محیطی )توسط اکسترن  
باید تحت نظارت و با راهنمایی اینترن بخش و یا کشیک انجام 

شود.

ارزشیابی پایان بخش و پایان دوره های کارآموزی وکارورزی:
نمره کل ارزشیابی پایان دوره کارآموزی/کارورزی مجموع دو نمره 
(نمره/نمرات کارآموزی/کارورزی بخش/بخش ها و نمره آزمون کتبی 
پایان دوره )می باشد که با فرمول های ذیل محاسبه و در سیستم سما ثبت 

و به معاونت آموزشی پزشکی عمومی دانشکده پزشکی اعالم می گردد.
دوره اکسترن ی :نمره کل کارآموزی برابر است با :میانگین نمرات دوماه 
بخش های کارآموزی اکسترن ی ۵۰% ونمره آزمون کتبی پایان دوره 

%۵۰

دوره اینترنی :نمره کل کارورزی برابر است با  میانگین نمرات دو ماه 
بخش اینترنی  %50  و آزمون کتبی%۵۰



11

قبولی در دوره کارآموزی/کارورزی طب اورژانس  احراز هر ۲ شرط 
می باشد:

۱-کسب نمره کل ۱۲ و باالتر
 ۲-کسب نمره کتبی ۱۲ در آزمون پایان بخش 

اگر نمره کل دوره کار اموزی اکسترن ی /کارورزی اینترنی کمتر از ۱۲ 
بود کل دوره باید تکرار گردد 

توجه :نمره کارآموزی/کارورزی بخش مربوط به نیمه اول تعطیالت عید 
نوروز، در صورت تأیید حسن انجام وظایف در زمان تعطیالت نوروز 
توسط مدیر گروه بخش ، همان نمره کارآموزی/کارورزی نیمه دوم 

فروردین ماه دانشجو در نظر گرفته می شود.

آزمون کتبی پایان دوره :
آزمون کتبی پایان دوره، در اواخر دوره کارآموزی/کارورزی توسط دفاتر 
آموزش بالینی  برگزار می شود .حد نصاب قبولی در آزمون کتبی، کسب 
نمره۱۲می باشد .زمان دقیق آزمون کتبی در اواخر دوره 
کارآموزی/کارورزی، اعالم می گردد .کلیه دانشجویان موظفند در اولین 
آزمون کتبی پایان دوره کارآموزی/کارورزی شرکت نمایند و جهت شرکت 
در این آزمون باید کلیه بخش های کارآموزی/کارورزی همان دوره به 
پایان رسیده باشد .هر کارآموز/کارورز در یک دوره 
کارآموزی/کارورزی، حداکثر دو بار می تواند در آزمون کتبی پایان دوره 
شرکت نماید .غیبت غیرموجه در اولین آزمون کتبی پایان دوره 
کارآموزی/کارورزی ممنوع است .در صورت غیبت غیر موجه دانشجو 
در آزمون کتبی پایان دوره(اولین دوره و یا در صورت مردودی در اولین 
دوره بعدی)، موضوع در شورای آموزشی گروه طب اورژانس  مطرح 
و تنبیه در نظر گرفته می شود که ممکن است تکرار کل دوره 
کارآموزی/کارورزی طب اورژانس  باشد .دانشجویی که به علت غیبت 
موجه نتواند در اولین آزمون کتبی پایان دوره شرکت نماید، و یااینکه در 
آزمون اول نمره حد نصاب قبولی را کسب نکرده باشد، فقط یکبار دیگر 

و الزاما "در اولین آزمون دوره بعدی باید در این آزمون شرکت نماید.
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دانشجویی که در دو آزمون کتبی حد نصاب نمره قبولی12 را کسب ننماید، 
و دانشجویی که بعلت غیبت موجه نتوانسته در اولین آزمون شرکت نماید 
و در آزمون دوم نمره حد نصاب قبولی ) 12 را کسب ننموده باشد، باید 
دوره کارآموزی/کارورزی طب اورژانس  را بشرح ذیل تکرار نماید و 
پس ازتکرار بخش/بخش ها، دوباره اجازه شرکت در آزمون کتبی پایان 

دوره طبق مفاد فوق الذکر( حداکثر دو بار )را دارد.

در صورت عدم کسب نمره قبولی در دو دوره متوالی آزمون کتبی پایان 
دوره کارآموزی/کارورزی:

 -در دوره اکسترن ی( کارآموزی ) باید دو ماه بخش را تکرار نماید.
 -در دوره اینترنی( کارورزی )باید یک ماه بخش را تکرار نماید.

اگر دانشجو پس از تکرار بخش به میزان فوق، مجددا "در دو دوره آزمون 
کتبی پایان دوره موفق به کسب نمره قبولی نشد، باید کل دوره 

کارآموزی/کارورزی راتکرار نماید.

توجه:
 1-مالک نمره آزمون کتبی پایان دوره در محاسبه نمره کل 

کارآموزی/کارورزی، آخرین نمره کتبی قبولی کسب شده می باشد.
 2-دانشجویان برای شرکت در آزمون کتبی پایان دوره الزم است که مداد 

نرم و پاک کن به همراه داشته باشند.

منابع آزمون کتبی پایان دوره:
منابع اصلي همان منابع آزمون پیش كارورزي است.

*منابع براي مطالعه بیشتر عبارتند از:

1-Emergency Medicine: Just the Facts. Ma J.  
Cline D, Tintinalli J, Kelen G.Mc Graw Hill, 6th 
ed. ,2008
2-Current Diagnosis and Treatment Emergency 
Medicine. Stone C.K , Humphries R., McGraw 
Hill, 2d ed., 2008

http://www.amazon.com/Emergency-Medicine-Just-Facts-Second/dp/0071410244/ref=sr_1_1?ie=UTF8&s=books&qid=1261211387&sr=1-1
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اهداف و برنامه های آموزشی بخش طب اورژانس  :
الف-حیطه دانش:

دانش الزم جهت ارائه مراقبت های اولیه در بیماران مراجعه کننده به 
اورژانس را در حدود مسولیتهای یک پزشک عمومی به کار گیرد.

 ., Emergent) دانش الزم درزمینه اولویت فوریت بیماری راکسب نماید
(Nonurgent , Urgent.

دانش نظری تشخیص های افتراقی شرایط تهدید کننده حیات یا 
عضوراکسب نماید.

محدوده مراقبت اولیه بیماران مراجعه کننده به بخش اورژانس درزمینه 
سیربیماری(Tempo Of Disease) مدیریت(Management) وتعیین 

تکلیف(Disposition) درحدودمسؤولیت یک پزشک عمومی رابداند.  

ب- حیطه مهارت: 
بتواند اقدامات احیاءپایه را انجام دهد. -

بتواند اقدامات احیاءپیشرفته را در حدود مسولیتهای یک پزشک عمومی  -
انجام دهد.

بتواند اقدامات مربوط به بازکردن وحفظ راه هوایی را در حدود  -
مسولیتهای یک پزشک عمومی انجام  دهد.

بتواند اقدامات مربوط به بیماران باترومای متعدد را در حدود  -
مسولیتهای یک پزشک عمومی انجام  دهد.

کسب مهارت های ارتباطی وبین فردی الزم راکسب نماید.اصول  -
مشاوره وارجاع دراورژانس فراگرفته

بتوانداقدامات مربوط به بیمارراطبق جدول"اقدامات عملی"انجام دهد. -

ج- حیطه نگرش:
به منظور ارایه بهترین مراقبت های پزشکی، کارورز طب اورژانس باید 
در پایان دوره ارتباط مناسب، موثرو عاطفی و مشارکت جویانه با بیمار، 
خانواده و همراهان وی، سایر پزشکان و دست اندرکاران حرف پزشکی 

را فراگرفته باشد. 
ارتباط کارورز با بیمار باید بر اساس درک و احساس همدردی و روش 

مشارکت جویانه در جهت جلب اعتماد بیمار باشد. بدین منظور:
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کارورز باید با دقت و حوصله و صرف وقت به صحبت های بیمار و  -
همراهان وی گوش فرا داده و از این طریق عالوه بر ایجاد یک رابطه 
انسانی با او، شرح حال دقیق و اطالعات کشف شده را تجزیه و تحلیل و 
ثبت نماید. متقابالً اطالعات الزم در مورد وضعیت بیمار،برنامه 
درمانی،خطرات احتمالی روشهای مختلف و دستورات پیشگیری الزم را 

به بیمار و همراهان وی ارایه دهد.
کارورز باید در نحوه برقرای ارتباط با بیمار و همراهان وی، تاثیر  -
عواملی نظیر سن و جنس، میزان تحصیالت، زمینه های مذهبی- فرهنگی 
و اجتماعی- اقتصادی وی را مد نظر قرار داده و موقعیت بیمار را با 

توجه به عوامل فوق درک نماید.
کارورز باید فراگیرد که در زمان مناسب باسایر دست اندرکاران حرفه  -
هاي پزشکی مشاوره نموده و سهم و نقش آنها را در روند درمان بیمار 
دریابد و بکار گیرد، همچنین در کارهای گروهی مشارکت فعال و سازنده 

داشته باشد.
شرکت فعال در مراقبت بیماران(Patient`s Care) مشتمل بر: -

۱- دسته بندی اولیه بیماران با شرایط تهدیدکننده حیات -
(Problem Oriented)۲- اخذ شرح حال هدفمند -

۳- انجام معاینه فیزیکی -
۴- معرفی ساختارمند(Organized) بیماران -

۵- تصمیم گیری بالینی -
۶- تفسیر اقدامات پاراکلینیک -

۷- ثبت صحیح اطالعات -
(critically il)اصول برخورد با بیمار بدحال -

زمان 
آموزش 
(ساعت)

مکان آموزش
روش 

آموزش
عنوان محتوا ردیف

۲ساعت کالس بخش آموزش lecture
اصول برخورد با شوک در بخش 

اورژانس
۱

۲ساعت کالس بخش آموزش lecture برخورد با بیمار دچار کاهش هوشیاری ۲
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۲ساعت کالس بخش آموزش lecture روبراه سازی زخم و گاز گرفتگی ها ۳

۲ساعت کالس بخش آموزش lecture سوختگیهای حرارتی و الکتریکی ۴

۲ساعت کالس آموزش lecture
رویکرد به دیس ریتمی های شایع در 

اورژانس
۵

۲ساعت کالس آموزش lecture
اصول روبراه سازی پرفشاری خون در 

اورژانس
۶

۲ساعت کالس آموزش lecture آنا فیالکسی ۷

اصول روبراه سازی(اداره) اورژانس های محیطی

زمان آموزش 
(ساعت)

مکان 
آموزش

روش 
آموزش

عنوان محتوا ردیف

۱ساعت
کالس 
آموزش lecture گرما زدگی و سرمازدگی ۱

۱ساعت
کالس 
آموزش lecture غرق شدگی و هیپوترمی ۲

۱ساعت
کالس 
آموزش lecture مسمومیت با منوکسید کربن وگزش ها ۳

هرکدام از 
موضوع یک 

ساعت

کالس 
آموزش lecture

اصول مدیدیت مسمومین در اورژانس:
-  مقدمات و اصول برخورد اولیه

- مسمومیت با استامینوفن وضد افسردگیهای سه 
حلقه ای

- مسمومیت تا الکل
- مواد سوزاننده

- مسمومیت با اپیوئید ها و مواد روانگردان
- مسمومیت با سموم دفع آفات نباتی و حشره کش ها 

وهیدروکربن ها

۴



16

اقدامات عملی بر اساس جدول زیر:

اقدامات
۱- اداره راه هوائی

oral air way الف- کارگذاری
BMV(Bag Valve Mask Ventilation) ب- انجام ونتیالسیون با کمک

ج- انتوباسیون
۲- احیاء قلبی ریوی

الف- فشردن قفسه سینه
ب- شوک الکتریکی
ج- مانیتورینگ قلبی

۳-گرفتن نوار قلب
۴- نمونه گیری آزمایش گازهای خونی

۵- تزریقات
 الف- وریدی

 ب- داخل عضله
 ج- زیر پوستی
۶- رگ گیری

۷-گذاشتن لوله نازوگاستریک
۸- انجام شستشوی معده

۹- سونداژمثانه
۱۰- مراقبت از زخم

 الف- شستشو وپانسمان

۱ساعت
کالس 
آموزش lecture بیو تروریسم و سالح های کشتار جمعی ۵

۱ساعت
کالس 
آموزش lecture برخورد با بیمارباتشنج فعال ۶

۱ساعت
کالس 
آموزش lecture برخورد با بیمار با تنگی نفس ۷

۱ساعت
کالس 
آموزش lecture برخورد با بیمار با درد قفسه سینه ۸
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(Local)ب- بی حسی منطقه ای 
 ج- بخیه ساده

۱۱- بی حرکت سازی اندام وستون فقرات
۱۲- توراکوسنتز

۱۳- پونکسیون لومبر
۱۴- كنترل خونریزي خارجي 

 "پرسشنامه ارزشیابی برنامه های آموزشی گروه طب اورژانس  "

مقطع تحصیلی :اکسترن /اینترن 
دانشجوی محترم،

پرسشنامه زیر جهت ارتقاء کیفیت آموزش در بخش طب اورژانس  تنظیم 
شده است .درخواست می گردد پرسشنامه را به دقت خواند ه و ما را با 
ارائه نظرات ارزشمند خویش یاری کنید .مطمئن باشید نظر شما در رابطه 

با اشخاص محرمانه خواهد ماند.
بیمارستان ...............               بخش ............
    ماه...............                   سال................ 

استاد :دکتر :....................................................
نام سرپرستار بخش...............................
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برنامه های آموزشی مربوط به این بخش را چگونه ارزیابی می کنید؟

آیا در زمان گذراندن این بخش( در طول ماه)، به شما راهنمایی و  .۱
یا بازخوردی داده شد؟

 خیر                                    بلی .۲
در صورت آشنا شدن با اهداف آموزشی این بخش، چند درصد از  .۳

اهداف آموزشی را فرا گرفته اید؟ .............. درصد
نظر شما در ارتباط با اساتیدوسرپرستار این بخش : .۴

...............................................................................

...............................................................................

...............................................................................
..

برای ارتقاء کیفی این بخش در آینده چه پیشنهادی دارید؟  .۵
...............................................................................

تعدادبرگزار 
شده 

برگزار 
نگردید 

ضعیف خوب عالی

الف :برگزاری جلسه معارفه و آشنایی با اهداف 
آموزشی بخش در ابتدای شروع بخش توسط استاد 

بخش

ب :جلسه آشنایی با مسائل عمومی بخش توسط 
سرپرستار بخش

ج :راند بخش توسط استاد
کنفرانس های برگزار شده توسط استاد

بحث گروهی
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...............................................................................
............................................................

برنامه های آموزشی مربوط به این بخش را چگونه ارزیابی می  .۶
کنید؟

  ضعیف  متوسط  خوب  عالی
الف :برگزاری جلسه معارفه و آشنایی با اهداف آموزشی بخش در  .۷

ابتدای شروع بخش توسط استاد بخش
  ضعیف  متوسط  خوب  عالی

ب :جلسه آشنایی با مسائل عمومی بخش توسط سرپرستار بخش .۸
  ضعیف  متوسط  خوب  عالی

ج :راند بخش توسط استاد .۹
  ضعیف  متوسط  خوب  عالی

ه :کنفرانس های برگزار شده توسط استاد .۱۰
  ضعیف  متوسط  خوب  عالی

و :بحث گروهی ، با حضور استاد  .۱۱
  ضعیف  متوسط  خوب  عالی

۱۲. برای ارتقاء کیفی این بخش در آینده چه پیشنهادی دارید؟ 
...............................................................................
...............................................................................

.......................................................
۱۳توانایی خود را در نحوه ارتباط با بیمار، اخذ تاریخچه، معاینه بالینی و 

نحوه Approach به نشانه های بیماری ها (Symptoms & Signs)را 
بعد از پایان این دوره( اکسترن ی/اینترنی ) چگونه ارزیابی می کنید؟
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-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------

------------------
۱۴ نقاط قوّت آموزشی این دوره( اکسترن ی/اینترنی ) در گروه طب اورژانس   

شامل چه مواردی است؟
............................................................................... .۱۳
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................

.......
............................................................................... .۱۴
...............................................................................

............................
نقاط ضعف آموزشی این دوره( اکسترن ی )در گروه طب اورژانس   .۱۵

شامل چه مواردی است؟
............................................................................... .۱۶
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................

............
............................................................................... .۱۷
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................

............
۱۶نظر کلی شما در ارتباط با برگزاری کنفرانس های اکسترن 

ی/اینترنی  ، زمان برگزاری و تداوم آن چیست؟
............................................................................... .۱۸
...............................................................................
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...............................................................................

...............................................................................
............

............................................................................... .۱۹

...............................................................................

...............................................................................

...............................................................................
............

برای ارتقاء کیفیت آموزش دوره اکسترن ی/  اینترنی در گروه طب  ۱۷
اورژانس   چه پیشنهادهایی دارید؟

............................................................................... ۱۸

...............................................................................

...............................................................................

...............................................................................
............

............................................................................... ۱۹

...............................................................................

...............................................................................

...............................................................................
............

............................................................................... ۲۰

...............................................................................

...............................................................................

...............................................................................
............

............................................................................... ۲۱

...............................................................................

...............................................................................

...............................................................................
............

در صورت تمایل ← )نام و نام خانوادگی : 
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شماره تماس............................................................. :
از همکاری شما دانشجوی گرامی سپاسگزارم

مدیر گروه طب اورژانس 


