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 كارورز گرامي به بخش اورژانس خوش آمديد

شما به مدت سي روز در اين بخش آموزش و فعاليت خواهيد داشت ،در اين مدت شما به ارزيابي وتشخيص و احيا وتثبيت و 

كارورز اين رشته به عنوان عضوي موثر بايد با اساتيد و دستياران رشته طب اورژانس .مراقبت از بيماران اورژانس ميپردازيد 

آشنا مي شود،آموزش تشخيص وبرخورد صحيح با ز محترم با انواع بيماري هاي اورژانس طي اين دوره كارور.همكاري داشته باشد 

شما در اين چرخش آموزشي ازطريق مشاركت در جلسات گزارش صبحگاهي .اين بيماري ها براي هر پزشك امري ضروري است 

و بخش اورژانس رازي و پورسينا ،كالس هاي رازي و اتاق احياپورسينا  ،راند در بخش ،گراند راندها،حضور در درمانگاه اورژانس 

به اين اهداف دست خواهيد يافت ،بديهي است مطالعه فردي شما در رسيدن به اهداف آموزشي در ....و  EBMآموزشي،ژورنال و 

 اين بخش بسيار تاثير گذار خواهد بود

  :مروري بر عناوين آموزشي دوره 

اورژانس مسئول كارورزان و استاد مسئول آموزش كارورزان آقاي دكتر زهره جلسه توجيهي بدو ورود توسط دستيار طب  .1

 وندي

  اداره راه هوايي.2

  آنافيالكسي .3

  نحوه خواندن سي تي مغز وقفسه سينه.4

  انواع شوك. 5

  كليات نوارقلب.6

  نحوه خواندن گرافي قفسه سينه. 7

  نحوه برخورد با بيمار تشنج و سنكوپ .8

  مار سرگيجهنحوه برخورد با بي.9

  نحوه برخورد با بيمار كاهش سطح هوشياري.10

  CVAنحوه مديريت وتشخيص بيماران .11

  خوني  ترانسفوزيون خون ومحصوالت .12

  مايع درماني.13            

  اختالالت الكتروليت.14            

  بيمار مراجعه كننده با درد قفسه سينه .15           



 AHA2020 احياي قلبي ريوي پايه وپيشرفته بر اساس گايد الين.16           

  و تروماي قفسه سينه وستون ) 2018ATLSبر اساس گايد الين (اصول برخورد با بيمار مراجعه كننده با تروماي متعدد.17           

 فقرات            

  درد قفسه سينه  مراجعه كننده با رنحوه برخورد با بيما.18           

  نحوه برخورد با بيمار مراجعه كننده با درد شكم.19           

  آموزش مهارت هاي عملي در اورژانس ودرصورت امكان طبق هماهنگي و بر نامه ريزي در مركز مهارت هاي .20           

  فقرات و شكستگي ها،اصول ترميم زخم  ،بيحركتي ستون پايه وپيشرفتهقلبي ريوي  مديريت راه هوايي ،احياي :شامل        

  .....و   

و ويژگي هاي  در پايان اين چرخش كارورز بايد بتواند با مراجعان و ساير اعضاي تيم سالمت به نحوه ي شايسته ارتباط برقرار كند

شايع در اين بخش شرح  ار مبتال به عاليم وشكاياتد به نحوه مطلوب نشان دهد ،از بيمب را در تعامالت خورفتار حرفه اي مناس

حال صحيح بگيرد و معاينات باليني صحيح را انجام دهد و تشخيص افتراقي مهم را مطرح كند و گام هاي ضروري براي رسيدن به 

تشخيص و مديريت مشكل بيمار را بر اساس پروتكل طب اورژانس پيشنهاد دهد و پروسيجرهاي ضروري را بارعايت اصول ايمني 

  رت مناسب سطوح باالتر مطلبق ضوابط بخش انجام دهدبيمار و تحت نظا

  

  :پيش نياز ها 

ئم الولوژي عملي و تئوري معاينات و عدر دوره سميالاست مروري بر آنچه كه قب يماجهت گذراندن موفق اين دوره، الز

كننده هستند به شرح زير مي منابعي كه در راستاي رسيدن به اين اهداف در دسترس و كمك . آموخته ايد، داشته باشيدبيماريها

  باشد

  شرح حال گيري و معاينه باليني باربارابيتز .1

 AHA 2020گايدالين .2

 ATLS2018گايدالين .3

 Rosen 2018مطالب ارائه شده در كالس هاي آموزشي براساس رفرنس هاس طب اورژانس مثل كتاب . 4

 date-to-Up جود در كتابخانه دانشگاه و سايت هاي معتبر علمي وعالوه بر موارد فوق مطالعه ساير رفرنس هاي معتبر و كتب مو

 .نيز راهگشا خواهد بود
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شنبه هر  پنجدر روزهاي  مورنينگ مشترك و مرور نوارقلب هاي مهم بخش اورژانس / روزه گراند راند 30ضمناً در طول اين دوره *

  .برگزار خواهد شد، ع رساني ميشودالتاريخ دقيق آن در بورد گروه اط كه  ورزيو كنفرانس كارEBMو و ژورنال  11-9هفته ساعت 

 راهبردهاي يادگيري

استراتژي آموزشي در اين بخش دانشجو محوري است كه طي ان از كارورز انتظار مي رود به صورت فعال در فرايند آموزش  

عالوه بر اين از استراتژي مبتني بر حل مسئله استفاده مي شود كه طي آن موارد يا بيماران بستري و  .مشاركت داشته باشد

د براي يافتن راهكار تشخيصي يا درماني به جستجو بپردازد و در گروههاي كوچك، درمانگاهي به كارآموز معرفي و ايشان باي

  برگزاري وبينار اموزشي براي كار اموزان بر گزار ميشودبرخي كالس ها به صورت همچنين  .چگونگي حل مسئله را فرا بگيرد

  

  :فرصت هاي يادگيري

  را خواهيد داشتاورژانس در اين بخش از طرق زير فرصت يادگيري انواع بيماريهاي 



  پورسينا ورازي برخورد با بيماران بستري در بخش و بيماران سرپايي مراجعه كننده به درمانگاهاي اورژانس .1

شما در اين چرخش آموزشي روش شرح حال گيري مناسب و انجام معاينه باليني دقيق، طرح تشخيصي افتراقي و اپروچ تشخيصي 

در بخش و با  اورژانس مقيم طبواتند, تمامي اين مراحل تحت نظارت مستقيم دستيار . صحيح به بيماريها را فرامي گيرد

ت احتمالي در راند باليني و ويزيت نهايي توسط اتندينگ مربوطه صورت الفع اشكاانگاههاانجام مي شود و رحضوراتندينگ در درم

   . زم به ذكر است شما موظف به پيگيري دقيق روزانه بيمار بستري مي باشيدال. مي گيرد

  : شركت در جلسات گزارش صبحگاهي.2

ح برگزار مي شود، بيماران بستري شده در صب 8:30ساعت  ،روزهاي تعطيلاي زوج به جز پنج شنبه و در اين جلسات كه روزه 

تعدادي از بيماران چالش برانگيز انتخاب مي ،ارائه مي شود  به صورت حضوري يا مجازي واورژانس از قبل انتخاب مي شوندبخش 

و  يو درمانبيان و در مورد رويكرد تشخيصي ار مربوطه ودستي شرح حال ايشان و نتايج معاينات و بررسي ها توسط اينترن . گردند

  .چالش هاي آن با همكاري دستيار كشيك مربوطه و اتندينگ حاضر در جلسه، بحث و گفتگو مي شود

  : اساتيد وكالس هاي آموزشي كارورزي كنفرانس.3

  و اطالع رساني قبلي توسط اساتيد ارائه ميشود طبق برنامه تنظيمي  

  زامي ميباشد ال ها و كالس هاي حضوري ومجازي  شركت كارورز در كنفرانس

  :راند.4

 پنج شنبه ها  گراند راندطي كشيك روزانه ، شركت در راندهاي روزانه

 بخش در راند ابخش الزامي است شركت كارورزان 

  طب اورژانسورزي ات درماني بر اساس كوريكولوم كارگرفتن شرح حال كامل و دقيق از بيماران بستري شده و انجام اقدام

  تحت نظر دستياران طب اورژانس و اساتيد طب اورژانسآموزش مهارتهاي باليني 

  :طب اورژانس بيمارستان پورسينا ورازيدرمانگاه -5

درماني تشخيصي ات معاينه باليني و بررسي مدارك و ازمايشات بيمار و گزارش به دستيار مربوطه و انجام اقدام.گرفتن شرح حال  

  طب اورژانسورزي بر اساس كوريكولوم كار

  :هاي كارورزي كشيك .6

   .در ماه مي باشدساعته  12كشيك  20و حداكثر  16تعداد كشيك حداقل 

  :گراندراند و مورنينگ  مشترك پنج شنبه ها شركت در جلسات .7 -



كه در آن كيس هاي جديد و جالب معرفي شده، مستندات و آزمايشات ارائه و در مورد اپروچ تشخيصي و درماني ايشان بحث و  

بسياري از اين جلسات بين گروهي و با حضور اساتيد ساير گروههاي آموزشي از جمله راديولوژي،داخلي . د شدگفتگو خواه

  در صورت لزوم برگزار مي شود...  نورولوژي ،عفوني ،نوروسرجري ،جراحي وارتوپدي و

 EBM :و شركت در جلسات ژورنال.8

ابي به پاسخ توسط ايشان بيان مي شود و در نهايت مرتبط ترين ارائه شده، روش سرچ دستيار جهت دستي PICO .در اين جلسات

مقاله در مورد آن به آناليز و بحث گذاشته مي شود و سپس بر اساس سرچ هاي انجام شده و نتايج مطالعات ، راهكار مناسب جهت 

 .در پايان اين جلسات، جديدترين اخبار پزشكي توسط مسئول ژورنال بيان مي گردد. ارائه مي شود

  :ارزيابي .

 ارزيابي خواهيد شدDOPS OSCE , اين دوره با امتحان كتبي،شفاهي  كارورز گرامي شما در پايان

 .ميباشد  10ت مطروحه و ارزيابي پاسخ و كسب نمره حداقل الامتحان كتبي بر بناي سوا 

 پايان ترم و كسب نمره بر اساس فرم ارزشيابي كارورز ميباشد DOPSو  OSCEامتحانشفاهي به صورت  شركت در 

  :مقررات بخش

  :كارورز گرامي لطفاً به نكات زير توجه نمائيد

رفتار شما در اين بخش بايد ويژگيهاي . امري ضروري و مهم مي باشد المتهمكاري شايسته با كاركنان و ساير اعضاي تيم س.1

خصوصاً در شرايط مختلف باليني، مشخص مي شود كه مسئوليت . به نحو مطلوب نشان دهيدت خود الحرفه اي مناسب را در تعام

  م براي انجام وظايف حرفه اي را بدست آورده ايدالزفس پذيري، ورزيدگي و اعتماد به ن

  الزامي استدر روزهاي كشيك  حضور فعال شما در بخش.2

  نصب كارت شناسايي در كليه ساعات حضور در بيمارستان.3

 يماونات پزشكي مناسب جهت حضور در بيمارستان الزئپوشيدن روپوش سفيد تميز و مرتب و داشتن ظاهري منظم در حد ش.4

  مي باشد

  قي و پزشكي در كليه ساعات حضور در بيمارستان و رعايت ضوابط و قوانين شغلي و اداريالاخ ،ونات شرعيئحفظ و رعايت ش.5 .

  اجباري بوده و در صورت غيبت غير موجه از نمره نهايي شما در ارزشيابي كسر خواهد شدها و جلسات كالسشركت در تمامي .6

روز مرخصي دارد و مقررات مربوط به غيبتهاي مجاز و غير مجاز براساس قوانين مدون پزشكي عمومي  1دوره كارورزي زنان .7

  .ميباشد



شما طي اين دوره تحت نظارت  .دوره اين روتيشن خواهد شدغيبت غيرمجاز در راند يا درمانگاه آموزشي منجر به تجديد .8

اهها و اورژانس و درمانگپزشك عمومي واساتيد مسوول بخش معاون اموزشي و مسوولطب اورژانس،مستقيم مستقيم مدير گروه 

  :اشت آموزش خواهيد د

  مدير گروه:سيد مهدي ضيا ضيابري دكتر - 

  گروه معاون اموزشينازنين نوري رودسري ،دكتر -

  ول پزشكان عموميئمس:بهزاد زهره وندي دكتر -

  رئيس بخش اورژانس: دكتر پيمان اسدي-

  ها و اورژانسهو درمانگا شاساتيد محترم بخ-

 اورژانس دانشجوي عزيز، شما در پايان اين بخش بايد اخذ شرح حال، معاينه باليني و رويكرد به بيماريهاي:نظرات شخصي مولف

ضمناً شما در اين دوره بايد بياموزيد كه تعدادي از بيماران در مراحل خاص از تشخيص، درمان يا بروز عوارض  .را فرا گرفته باشيد

  نياز به ارجاع به متخصص يا فوق تخصص مربوطه دارند و بايد قبل از بوجود آمدن چالش جدي براي ايشان، ارجاع صورت گيرد

 .نس وروند تعيين تكليف آنان اهميت بسزايي داردوپيگيري صحيح روندتشخيص ودرمان بيماران در اورژا


