
 

 

 
 معاونت آموزش بیمارستان پیمانیه

 9911ماه هر م –طب اورژانس  گروه Interesting caseبرنامه 

 مسئول برگزاری  تاریخ روز

 عبیریدکتر  91/7/9911 چهارشنبه 

 دکتر عبیری 39/7/9911 چهارشنبه 

 

 

 .یمارستان پیمانیه برگزار می گرددمحل سالن کنفراس ب صبح در 7397توجه : برنامه های آموزشی فوق راس ساعت 

 ها و اکسترن های بخش طب اورژانس در برنامه فوق الزامی است. حضور کلیه اینترن

 مدیر گروه طب اورژانس  

 دکتر اسماعیل رعیت دوست 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 معاونت آموزش بیمارستان پیمانیه

 9911ماه   مهر–طب اورژانس  برنامه کارگاه گروه 

 روزهای فرد هفته

 توجه :

 .برگزار می گردد بیمارستان پیمانیه Skill labمحل سالن  صبح در 8برنامه های آموزشی فوق راس ساعت 

 های بخش طب اورژانس در برنامه فوق الزامی است. ها و اکسترن حضور کلیه اینترن

 مدیر گروه طب اورژانس

 دکتر اسماعیل رعیت دوست

 مکان موضوع مسئول برگزاری

 اداره راه هوائی استاد کشیک طب اورژانس

 oral air wayکارگذاری  -الف

 BMV(Bag Valve Mask Ventilation)انجام ونتیالسیون با کمک  -ب

 انتوباسیون -ج

Skill lab  پیمانیه 

 احیاء قلبی ریوی استاد کشیک طب اورژانس

 فشردن قفسه سینه -الف

 شوک الکتریکی -ب

 مانیتورینگ قلبی -ج

Skill lab  پیمانیه 

 پیمانیه  Skill lab گرفتن نوار قلب استاد کشیک طب اورژانس

 پیمانیه  Skill lab نمونه گیری آزمایش گازهای خونی استاد کشیک طب اورژانس

 تزریقات استاد کشیک طب اورژانس

 وریدی -الف

 داخل عضله -ب

 زیر پوستی -ج

Skill lab  پیمانیه 

 پیمانیه  Skill lab رگ گیری استاد کشیک طب اورژانس

 پیمانیه  Skill lab گذاشتن لوله نازوگاستریک استاد کشیک طب اورژانس

 پیمانیه  Skill lab انجام شستشوی معده استاد کشیک طب اورژانس

 پیمانیه  Skill lab سونداژمثانه استاد کشیک طب اورژانس

 مراقبت از زخم استاد کشیک طب اورژانس

 شستشو وپانسمان -الف

 (Local)بی حسی منطقه ای -ب

 بخیه ساده -ج

Skill lab  پیمانیه 

 پیمانیه  Skill lab بی حرکت سازی اندام وستون فقرات استاد کشیک طب اورژانس

 پیمانیه  Skill lab توراکوسنتز استاد کشیک طب اورژانس

 پیمانیه  Skill lab پونکسیون لومبر استاد کشیک طب اورژانس

 پیمانیه  Skill lab کنترل خونریزی خارجی استاد کشیک طب اورژانس



 

 

 
 معاونت آموزش بیمارستان پیمانیه

 9911 ماهمهر طب اورژانس برنامه کنفرانس  

 9911ماه   مهردانشجویان گروه طب اورژانس  
 

 استاد ارائه دهنده مباحث

 دکتر رعیت دوست رعایت اصول اخالق حرفه ای؛ شرح حال و فیزیکال اگزم در بیماران طب اورژانس

 دکتر رعیت دوست کارگاه نسخه نویسی

 دکتر رعیت دوست ترومابرخورد با بیمار با 

 دکتر رعیت دوست داروهای شایع در اورژانس

 دکتر رعیت دوست اصول مدیریت مسمومین در اورژانس: مقدمات و اصول برخورد اولیه

 دکتر عبیری مسمومیت با استامینوفن وضد افسردگی های سه حلقه ای

 دکتر عبیری رویکرد به دیس ریتمی های شایع در اورژانس

 دکتر عبیری قلبی ریویاحیای 

 دکتر عبیری آنا فیالکسی

 دکتر عبیری CPRکارگاه 

 دکتر عبیری  Brain CTاصول برخورد با 

 دکتر رحمانیان برخورد با بیمار با تنگی نفس

 دکتر رضایی برخورد با بیمار با درد قفسه سینه

 دکتر رضایی برخورد با بیمار دچار کاهش هوشیاری

 دکتر مصفا شوک در بخش اورژانساصول برخورد با 

 دکتر مصفا اصول روبراه سازی پرفشاری خون در اورژانس

 اینترن برخورد با بیمار با تشنج فعال

 اینترن مواد سوزاننده -مسمومیت با الکل 

 اینترن مسمومیت با سموم دفع آفات نباتی و حشره کش ها و هیدروکربن ها

 اینترن روبراه سازی زخم و گاز گرفتگی ها

 اکسترن سوختگی های حرارتی و الکتریکی

 اکسترن مسمومیت با منوکسید کربن و گزش ها

 اکسترن مسمومیت با اپیوئید ها و مواد روانگردان

 اکسترن گرما زدگی و سرمازدگی

 اکسترن غرق شدگی و هیپوترمی

 گروه اکسترن گروه اینترن

 میثم ابوالوردی عبدالحکیم پروه

امیررضا رئیس کریمیان-پریسا پیل بان مائده محمدی  

مهنیا ترابی خواه-نیکتا تقی پور   


