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اطفالواحد   

 

 

 

 پزشکیفوریتهای :گروه آموزشیاطفال                                                         کارآموزی :عنوان دوره

 ساعت 51واحد معادل  1:تعداد واحد                 فوریتهای پزشکی و کارشناسی ناپیوسته  کاردانیتحصیلی:مقطع 

 فوریت پزشکیوکارشناسی کاردانی  4دانشجویان ترم :مخاطبین                  ص تئوریاشرایط خواحد :پیش نیاز

 کرمانشاهیبخش و اورژانس اطفال م آ د امام رضا)ع( و دکتر محمد :مکان

 



 عنوان:

 کارآموزی اطفال طرح دوره برای کارآموزان مقطع کاردانی فوریتهای پزشکی در واحد

 

 شرح كار آموزي :

در این كار آموزي دانشجو با استفاده از دانش و مهارت هاي كسب شده ضمن آشنایي با استاندارد هاي موجود در 

اورژانس اطفال، ارتباط مناسب با بیمار و خانواده و آموزش به آنان را یاد گرفته و وضعیت اورژانس را اولویت بندي 

 CPRش صحیح اكسیژن رساني ، بازكردن راههاي هوایي ، كنترل عالیم حیاتي ، گرفتن رگ محیطي نماید. همچنین رو

 كودكان، مراقبت از لوله هاي متصل به بیماررا فرا گیرد.

 تعریف دوره:

رشته فوریتهای  و کارشناسی ناپیوسته آموزش مقطع کاردانی دومدوره ای است که درترم  اطفالدوره کارورزی واحد 

 .می باشد اورژانس های اطفالپزشکی ارائه می گردد ومنوط به گذراندن واحد تئوری درس 

 

را اجرا آمًختٍ َبي تئًري فًريت َبي پسشكي در مراقبت از كًدكبن :دانشجویان با رعایت اخالق و مقررات حرفه ای هدف کلی

 ومبيىد.

 روش های عمده آموزشی

  آموزش سرپایی دربخش اورژانس اطفال 
 ) آموزش تئوری )کنفرانس توسط دانشجو ، بحث گروهی 
 آموزش مهارتهای عملی در بخش اطفال 

 

 مهارتهای مورد انتظار :

 کلیه مهارتهای ذکر شده در محتوای آموزشی

 :ساختار کل دوره

دکتر مرکز آموزشی درمانی اطفال  ز آن در بخش اورژانسرو 5 هفته دو روزه( که 5روز کار آاموزی می باشد) 11این دوره شامل 

 مرکز آموزشی درمانی امام رضا )ع( اختصاص خواهد یافت.اطفال روز دیگر در بخش   5محمد کرمانشاهی و 

گروه در طی این دوره دانشجو مهارتهای الزم در زمینه ارائه خدمات و انجام اقدامات درمانی اورژانسی را تحت نظر مربی عضو  -

 فوریتهای پزشکی بدست می آورد.

صبح وبا امضای دفتر حضور وغیاب دانشجویان )در واحد آموزش بیمارستان ( آغاز و ساعت پایان کار روزانه  8ساعت حضور  -

 می باشد.  13



 اده خواهد بود.غیبت مجاز معادل یک دهم ساعات دوره می باشد که درصورت نیاز با هماهنگی قبلی با مربی مربوطه قابل استف -

روزه  بر اساس برنامه ریزی مربی مربوطه  5و امام رضا )ع(  درطی هر یک از دوره های  دکتر کرمانشاهی دانشجو در مراکز  -

 تحت نظر مربی میباشد.   اطفال و بخش  اطفال، اورژانس  تریاژموظف به انجام مراقبتها و اقدامات درمانی به بیماران در واحدهای 

 ح حال و تهیه گزارش از وضعیت بالینی بیماران از وظایف دانشجویان می باشد.اخذ شر -

 .در ارزیابی بیماران دانشجو موظف به ارائه گزارش کتبی به مربی می باشد -

 

 

 محتوای آموزشی :

دود روزه خود باید در ح11برای رسیدن به اهداف ویژه آموزشی دانشجوی ترم چهارم فوریت پزشکی در پایان دوره  

 تعیین شده زیر کسب مهارت نماید.

  الف-  محتوی آموزشی مورد انتظار

 آشنایی با اصطالحات رایج در بخش اطفال  -1

 آشنایی با روند برخورد با بیمار اورژانس و اولویت بندی بیماران -2

 آشنایي با تجهیزات و وسایل اكسیژن رساني  -3

 آشنایی  با انواع مانورهاي باز كردن راه هوایي  -4

 آشنایی با انواع داروهاي رایج مورد استفاده در اورژانس اطفال -5

 آشنایی  با پروتكل هاي دارویي و درماني بخش اطفال -6

 خصوصیات آناتومیك ، فیزیولوژیك ، اجتماعي ، رواني در كودكانآشنایی  با  -7

 مراقبت هاي فوري در انواع مشكالت تنفسيآشنایی  با  -8

 در انسداد راه هوایي توسط جسم خارجي و انسداد مكانیك راه هوایي در كودكان اصول مراقبت هاي فوريآشنایی  با  -9

 مراقبت فوري در انواع تشنج ها ، تغییر در وضعیت هوشیاري ، مسمومیت ها ، تب ، شوك ، غرق شدن .آشنایی  با  -11

 سوختگي (. مراقبت هاي فوري هنگام صدمات در نوزادان و كودكان ) الگوي آسیب ، تصادفات ،آشنایی  با  -11

كودكان ) مننژیت ،  وگوارشی مراقبت هاي فوري در اورژانس هاي ناشي از بیماري هاي عفونيآشنایی  با  -12

 گاستروآنتریت در نوزادان و كودكان (.

 
 



 
 

 ب- عملكردهاي مورد انتظار 

عینك ،ماسك، گان و بکار گیری صحیح  روشهاي حفاظت فردي در حین انجام رویه های درماني.)استفاده ازدستكش،  -1

 رعایت اصول تزریقات ایمن(

تریاژ و اولویت بندی بیماران-2  

کنترل و چارت عالئم حیاتی بیماران.-3  

 برقراري خط وریدي در اطفال به طور صحیح و بر حسب ضرورت .-4

 تهیه نمونه خون جهت آزمایشات درخواستی توسط پزشک.-5

 نبوالیز کردن داروهای مربوط با اورژانس های اطفال با استفاده از نبوالیزر -6

 اکسیژن درمانی بر اساس نیاز بیمار و دستور پزشک به روش های لیوان کاغذی ،ماسک اطفال و... -7

 محاسبه و انفوزیون داروهای اطفال بر اساس دستور پزشک.-8

 ت،تنظیم و محاسبه قطرات و...(تعویض سرم و مراقبتهای مربوطه)نام ،ساع -9

 ساکشن ترشحات بر حسب نیاز به روش های مختلف داخل دهانی،داخل تراشه و یا تراکیاستومی. -11

 بر حسب ضرورت.CPRشرکت در عملیات -11

 ارزیابی بیمارمبتال به دهیدراسیون و محاسبه مایع مورد نیاز.-12

 انجام پانسمان و بانداژ بر حسب ضرورت.-13

 اطفال. CPR محاسبه داروهای مورد نیاز در -14

 

 ج- وظایف اخالقی و حرفه ای کارآموزان:    

برقراری ارتباط مناسب با اطفال وهمراهان آنها -  

 رعایت حقوق فردی مددجویان-
 
 کسب اجازه از مدد جویان برای اخذ شرح حال ، ازریابی و انجام معاینه آنها با حفظ حریم خصوصی مددجو-
 
 اتیکت شناسایی در معرض دید نصب-
 
 رعایت اونیفورم )روپوش سفید و شلوار سرمه ای یا مشکی (-
 
 احترام به مربی ، پرسنل ، مددجویان ، همراهان و سایر دانشجویان-
 



 

 روش های ارزشیابی :

حد نصاب قبولی می باشد. 21از  12در پایان دروره کسب نمره   

د.چک لیست ارزشیابی دوره ضمیمه می باش  

 

 

 

 منابع آموزشی:

گروه مترجمیه .اوتشارات سیمیه دخت ،  اورژانس های طبی پیش بیمارستانی میانی .بلدسو، برایان ؛ پورتر،رابرت ؛چرمی ، ریچارد.  – 1

 .1333تهران : 

گروه مترجمیه .اوتشارات سیمیه دخت ،  . پایهاورژانس های طبی پیش بیمارستانی بلدسو، برایان ؛ پورتر،رابرت ؛چرمی ، ریچارد.  – 2

 .1333تهران : 

بک ريودا ، پبلک اودري ،رام استیًن . ايرشاوسُبي طبي پیش بیمبرستبوي ) میبوي(: ترجمٍ گريٌ مترجمیه مركس مديريت حًادث ي فًريتُبي  -3

 .6331پسشكي، تُران، اوتشبرات سیمه دخت، 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 شیوه ارزیابي دانشجو:

سهم از نمره  روش آزمون

 کل)درصد(

 ساعت تاریخ

و برقراری حرفه ای ارتباط با مربی  حضور و خروج به موقع

 و پرسنل بخش و مددجویان به طور صحیح

 حضور وغیاب

 و مشاهده

 ---------------- تاپایان دوره 11

و  آشنایی با ساختار فیزیکي و مقررات بخش محل کارآموزی

  روند تریاژ بیماران

 8-13 روزانه 5 مشاهده

 8-13 پایان دوره 5 شفاهی آشنایی با اصطالحات رایج در بخش 

آشنایی با اسامی وسائل و تجهیزات موجود در بخش و ذکر 

 کاربرد آنها 

 8-13 پایان دوره 5 شفاهی

 8-13 روزانه 5 مشاهده رعایت اصول مربوط به پیشگیری از انتشار عفونت 

مورد عالئم حیاتی مددجویان به  5کنترل و چارت حداقل  

 طور صحیح

 مشاهده

 و کنترل برگه چارت

 8-13 روزانه 5

 8-13 روزانه 5 مشاهده خونمورد نمونه  2 تهیه حداقل

 8-13 روزانه 5 مشاهده موردخط وریدي 2برقراري حداقل  

 8-13 روزانه 5 مشاهده مورد 2ز کردن داروهای استنشاقی حداقل ینبوال

 8-13 روزانه 5 مشاهده مورد 5داروهای اطفال با میکروست حداقل انفوزیون 

 8-13 روزانه 5 مشاهده مورد 1حداقل  انجام پانسمان و بانداژ

 8-13 روزانه 5 شفاهی محاسبه مایع مورد نیاز در اطفال

 8-13 روزانه 5 مشاهده CPRوظایف محوله در عملیات انجام صحیح 

کانوالی  لیوان کاغذی، هایانجام اکسیژن درمانی به روش 

 بینی،ماسک ساده صورت 

 8-13 روزانه 5 مشاهده

انجام یک مورد ساکشن ترشحات روش های داخل دهانی یا 

 داخل تراشه و یا تراکیاستومی 

 8-13 روزانه 5 مشاهده

آشنایی با محتوی آموزشی مورد انتظار در اورژانس های 

 اطفال

 8-13 روزانه 15 شفاهی

 8-13 روزانه 5 مشاهده اطفال CPRداروهای مورد نیاز درمحاسبه 

 



 بسمه تعالی

كرمانشاه پسشكي علوم دانشگاه  

پسشكي فوريتهاي گروه – پيراپسشكي دانشكده  

-------------------------------------------------------------------------  

اطفال آموزي كار در دانشجويان   ارزشيابي ليست چک  

 نام و نام                            ترم:                                            تحصيلي مقطع:                         نيمسال:                       تحصيلي سال

:مربي نام             :                                   دانشجو خانوادگي  

ر آموزي:   اتمام كا تاريخ:                         آموزي كار شروع تاريخ:                                     كارآموزي محل  

بیآیتم های مورد ارزیا  1 57./  7./  57./  

آراستگي ظاهر،رعایت پوشش اسالمي و اخالق وشئونات اسالمي نظم و انضباط و حضور  -1
 به موقع در بخش

    

برخورد دانشجو با مربی ، پرسنل بخش، دانشجویان و همراهان بیمار -2      

آشنایی با اصطالحات رایج در بخش-3      

آشنایی با اسامی وسائل و تجهیزات موجود در بخش و ذکر کاربرد آنها -4      

رعایت اصول مربوط به پیشگیری از انتشار عفونت-5      

بیماران گروه اطفالو روند تریاژ آشنایی با ساختار اورژانس و بخش اطفال-6      

مهارت در تهیه نمونه خون-7      

مهارت در برقراري مسیر وریدي–8      

       CPRمهارت در انجام صحیح وظایف محوله درعملیات -9

      مهارت در نبوالیز کردن داروهای مربوط با اورژانس های اطفال با استفاده از نبوالیزر -11

      محاسبه مایع مورد نیاز در اطفال -11

مهارت نحوه انجام اكسیژن درماني واستفاده از تجهیزات اكسیژن رساني-12      

دهان وتراشه و رعایت اصول و مراقبتهاي راه هوایي نمهارت نحوه انجام ساكش-13      

      کنترل و چارت عالئم حیاتی مددجویان به طور صحیح  -14

       پانسمان و بانداژ  انجاممهارت در-15

مهارت درانفوزیون دارو با میکروست-16      

       انتظار در انواع شوک و تشنجآشنایی با محتوی آموزشی مورد -17

آشنایی با محتوی آموزشی مورد انتظار در اورژانس های تنفسی و تروماها-18      

       گوارشیآشنایی با محتوی آموزشی مورد انتظار در اورژانس های عفونی و -19

      اطفال  CPRمحاسبه داروهای مورد نیاز در-21

 نظریه دانشجو:
 

 جمع نمره
عدد به  

 جمع نمره
 بحروف

  


