الگ بوک رشته کاردانی فوریت پسشکی
گردآوری و تنظین:
گروه فوریت پسشکی دانشکده علوم پسشکی هراغه

ٔمذٔ:ٝ
ٞزا٘غب٘ی در پبیبٖ ٞزرٚس رفتبر  ٚوزدٞ ٜبی خٛد را یبد آٚری ٕ٘ٛد ٚ ٜث ٝافيالح ث ٝحغبة ٞبی خٛد رعیذٌی ٔی ٕ٘بیذ .در وٙبر
ثیٙؼ ػٕیك ٚ ٚعؼت ا٘ذیؾ ٝالسْ اعت ٞز فزد تدزثیبت ػّٕی خٛد را ثبس ٍ٘زی ٕ٘ٛد ٚ ٜدر س٘ذٌی ثىبر ٌیزد .ثجت  ٚخٕغ آٚری
تدزثیبت ػّٕی ث ٝتذریح ثٔ ٝدٕٛػ ٝای ارسؽٕٙذ فزأ ٓٞی آٚرد ؤ ٝی تٛا٘ذ سٔی ٝٙای را ٘یش ثزای تحمیمبت ثؼذی فزا ٓٞآٚرد .در
اوثز دا٘ؾٍبٞ ٜبی خٟبٖ وبرآٔٛساٖ تدزثیبت  ٚػّٕىزد ٞبی ٔ ٟٓخٛد ر ا در ٔدٕٛػ ٝای ث ٝثجت ٔی رعب٘ٙذ  ٚایٗ اعبط ارسیبثی
ػّٕىزد ا٘بٖ اعت.
اٌز ثبس خٛرد ٔٙبعجی اس ٘ح ٜٛفؼبِیت أٛسؽی خٛد اس ىزف اعبتیذ ٔزثٛى٘ ٝذاؽت ٝثبؽیذ ىجیؼتب ٘مبیـ وبر  ٚسٔیٞ ٝٙبی پیؾزفت
ؽٕب ٔخفی خٛاٞذ ٔب٘ذ Log book.ث ٝػٛٙاٖ اثشاری ثزای ثجت تؼذاد تدبرة یبدٌیزیٔ ،غتٙذ عبسی ٔزاحُ یبدٌیزی  ٚارسیبثی
ویفیت آٔٛسػ ثبِیٙی ؽٕب در ى َٛیه دٚرٔ ٜی ثبؽذ.
اٌز ػاللٙٔ ٝذ ث ٝداؽتٗ یه وبر٘بٔ ٝػّٕی-ػّٕی ٔٙبعت اس فؼبِیت ٞبی ثبِیٙی خٛد ٞغتیذ ِيفب ایٗ دفتزچ ٝرا دلیك ٘ ٚمبدا٘ٝ
تىٕیُ ٕ٘بییذ سیزا ایٗ دفتزچٔ ٝی تٛا٘ذ ثٟتزیٗ ٚعیّ ٝثزای آٔٛسػ ٔٙبعت  ٚثٛٔ ٝلغ ؽٕب ثبؽذ.
مٕٗ آرسٚی ٔٛفمیت در ىی دٚر ٜوبرؽٙبعی پزعتبری أیذ اعت ثتٛا٘یذ در خٟت ارتمبی تٛإ٘ٙذی ػّٕی-ػّٕی خٛد وٛؽب ثبؽیذ.
لٛا٘یٗ  ٚلزرات أٛسؽی



عبػت وبرآٔٛسی ؽیفت فجح اس عبػت  8:88اِی ،00:88ؽیفت ػقز اس عبػت 00:88اِی ٚ09:88ؽیفت ؽجىبری اس
عبػت09:08اِی7:08رٚس ثؼذ ٔی ثبؽذ.



اعتفبد ٜاس ی٘ٛیفزْ ٔيبثك ٔمزرات دا٘ؾىذ " ٜاعتفبد ٜاس اتیىت ،رٚپٛػ عفیذ ،ؽّٛار ٔؾىی (آلبیبٖ) ،وفؼ عبد ٚ ٜػذْ
اعتفبد ٜاس ؽّٛار خیٗ " مزٚری ٔی ثبؽذ.



در سٔی ٝٙآرایؼ عز ٚفٛرت ،وٛتب ٍٝ٘ ٜداؽتٗ ٘بخٗ  ٚػذْ اعتفبد ٜاس سیٛر آالت ٔيبثك لٛا٘یٗ ٔ ٚمزرات دا٘ؾىذ ٜػُٕ
ٕ٘بییذ.



خجزاٖ ٞز غیجت ٔٛخ ٝیه ثزاثز  ٚغیجت غیز ٔٛخ ٝدٚثزاثز ٔی ثبؽذ  ٚحذاوثز تب یه ٞفت ٝپظ اس اتٕبْ وبرآٔٛسی دا٘ؾدٔ ٛی
ثبیغت غیجت خٛد را خجزاٖ ٕ٘بیذ.



در ثزخٛرد ثب ثیٕبراٖٕٞ ،زاٞبٖ آٖ ٞبٕٞ ،ىبراٖ ،وبدرآٔٛسؽی-درٔب٘ی اف َٛاخاللی  ٚؽئ٘ٛبت اعالٔی را رػبیت ٕ٘بیذ.



خزٚج اس ثخؼ یب ثیٕبرعتبٖ فمو ثب وغت اخبس ٜاساعتبد ٔزثٛىٔ ٝیغز ٔی ثبؽذ.



اختقبؿ ثخؾی اس عبػت وبرآٔٛسی ث ٝاعتفبد ٜاس وتبثخب٘ ٚ ٝایٙتز٘ت در ارتجبه ثب ٔٛمٛع وبرآٔٛسی ،در ى َٛوبرأٛسی ثب ٘ظز
اعتبد ٔزثٛى ٝأىبٖ پذیز اعت.



رػبیت لٛا٘یٗ ٔ ٚمزرات أٛسؽی در ثخؼ ،ارائ ٝتىّیف یبدٌیزی ؽزوت در ثحث ٌزٞٚی ارائٔ ٝزالجت ٞب ٔ ٚؾبروت فؼبَ در
یبدٌیزی خٛد راٞجز اس ٔٛاردی ٞغتٙذ و ٝدر ارسؽیبثی ِحبً ٔی ؽ٘ٛذ.



وّی ٝتىّیف خٛد را در پبیبٖ ٞز دٚر ٜوبرآٔٛسی ثب اعتبد ثبِیٙی ٔزثٛى ٝتحٛیُ دٞیذ.

٘ىبتی در راثي ٝثب تىٕیُ الي ثٛن:
 تىٕیُ الي ثٛن اس ؽزٚع دٚر ٜوبرآٔٛسی اِشأی اعت.
 پظ اس وغت ٟٔبرت در ٞز ٔزحّ ،ٝخذٔ َٚزثٛى ٝرا ث ٝتبییذ اعتبد ثبِیٙی ثزعب٘یذ.
 ثٟتز اعت در پبیبٖ ٞز فؼبِیت ،سٔبٖ وٛتبٞی ث ٝتىٕیُ الي ثٛن تخقیـ داد ٜؽٛد.
 الي ثٛن را در ى َٛوبرآٔٛسی ٞب ثٕٞ ٝزا ٜداؽت ٝثبؽیذ تب در ٔٛلغ ِش٘ ْٚغجت ث ٝثجت اىالػبت در اٖ الذاْ ؽٛد ث ٝایٗ تزتیت
اس ثجت اىالػبت اس ىزیك رخٛع ث ٝحبفظ ٝو ٝثب خيب تٛاْ ٔی ثبؽذ پیؾٍیزی خٛاٞذ ؽذ.
 احتٕبَ دارد ٔٛلؼیت ا٘دبْ ثزخی ٟٔبرت ٞب در وبرآٔٛسی دیٍزی فزا ٓٞآیذ در ایٗ فٛرت دا٘ؾدٔ ٛی تٛا٘ذ ٟٔبرت را در ثخؼ
دیٍزی ا٘دبْ دٞذ.
ِ يفب در وٕبَ دلت ،فذالت  ٚثذٔ ٖٚخذٚػ ؽذٖ اىالػبت ث ٝتىٕیُ ایٗ دفتزچ ٝالذاْ ٕ٘بییذ .ثذیٟی اعت ػذْ تىٕیُ
ٔٙبعتٛٔ ،خت تنییغ حمٛق ؽٕب خٛاٞذ ؽذ.
ٔ غئِٛیت ٞز ٌٔ ٝ٘ٛخذٚػ یب ٔفمٛد ؽذٖ الي ثٛن ث ٝػٟذ ٜدا٘ؾد ٛخٛاٞذ ثٛد.
ٌ ز ٜٚآٔٛسؽی یب اعتبد ٔؾبٚر دا٘ؾد ٛدر ٔٛػذ ٔمتنی  ٚث ٝفٛرت ٔغتٕز الي ثٛن را ارسیبثی ٕ٘ٛد٘ ٚ ٜتید ٝرا ث ٝدا٘ؾدٛ
ثبسخٛرد خٛاٞذ داد.
 در پبیبٖ دٚر ٜوبرؽٙبعی پزعتبری ارائ ٝالي ثٛن تىٕیُ ؽذ ٜخٟت فبرؽ اِتحقیّی دا٘ؾد ٛاِشأی اعت.
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ههارت های هربوط به کارآهوزی
محیط کارآمًسی :بخش َای داخلی-جزاحی مزدان-ايرژاوس بیمارستان
(ارسیابی مُارت:A :مطلًب:B-متًسط:C-ویاس بٍ تمزیه بیشتز)

وحًٌ اقذام ي ارسیابی مزبی
مُارت
ثزلزاری ارتجبه حزف ٝای ٔٙبعت ثب ثیٕبر
ٔزتت وزدٖ ٚاحذ ثیٕبر
رػبیت ایٕٙی خٛد
رػبیت ایٕٙی ثیٕبر
رػبیت راسداری
ٟٔبرت ارتجبىی ثب ٕٞزاٞبٖ
آؽٙبیی ثب پز٘ٚذ ٜپشؽىی ثیٕبر ثغتزی
ؽغتؾٛی دعت ث ٝرٚػ ىجی
ٚمؼیت دٞی ثیٕبر()Positioning
وٙتزَ  ٚثجت ػالئٓ حیبتی
آؽٙب ؽذٖ ثب پذیزػ ،ا٘تمبَ  ٚتزخیـ ثیٕبر
اعتفبد ٜاس آٔجٔٛبعه
 OOBثب رػبیت اف َٛایٕٙی
ا٘دبْ پبؽٛیٝ
تٙظیٓ ليزات عزْ
ٚفُ وزدٖ عزْ ٔ ٚزالجت اس اٖ
ا٘دبْ ٞپبریٗ الن
تؼٛیل پب٘غٕبٖ
ري ٌیزی
خبرج وزدٖ آ٘ضٚیٛوت
ثبس وزدٖ ثغت ٝاعتزیُ
پٛؽیذٖ دعتىؼ اعتزیُ ث ٝرٚػ ثبس
تشریك ػنال٘ی
تشریك سیز خّذی
دادٖ دار ٚث ٝفٛرت ثّٛط
دادٖ دار ٚث ٝفٛرت ا٘فٛسیٖٛ
ریختٗ ليز ٜچؾٌٓٛ،ػ  ٚثیٙی
دادٖ دارٞ ٚبی اعتٙؾبلی
تدٛیش اوغیضٖ ثب وب٘ٛالی ثیٙی ٔ ٚبعه
ا٘دبْ ٔزالجت ٞبی ثٟذاؽت فزدی ثیٕبر

مستقل

با کمک
مزبی

فقط مشاَذٌ

تعذاد پزيسیجزَای
اوجام شذٌ

ومزٌ ارسیابی

ایٙتٛث ٝوزدٖ ثیٕبر
ثغتٗ ا٘ٛاع آتُ ا٘ذأی
خبثدبیی ثیٕبر تزٔٚبیی
ٔب٘ٛر الي رَٚ
لزار دادٖ در ٚمؼیت ریىبٚری
ثغتٗ والر عخت
ؽغتؾٛی خٛة ا٘ٛاع سخٓ
پب٘غٕبٖ سخٓ
ٔ٘ٛیتٛری ًٙلّجی
ٌزفتٗ ٘ٛار لّجی
ثزخٛرد ثب ثیٕبر عٙذرْ وز٘ٚزی حبد
ثزخٛرد ثب عىتٔ ٝغشی
ثزخٛرد ثب دیبثت
ا٘ذاسٌ ٜیزی لٙذ خٖٛ
احیب ثیٕبر
ٔبعبص درعت
تٙفظ درعت
اعتفبد ٜاس دعتٍب ٜؽٛن
ٔزالجت اس ع٘ٛذ ادراری

فرم ارزشیابی نهایی کارآهوزی
شروع کارآهوزی:
ردیف

مًارد ارسشیابی

1

ارسؽیبثی ػٕٔٛی ( ٕ٘ز ٜاس ) 2

2

حیي ٝرٚا٘ی حزوتی ( ٕ٘ز ٜاس )02

3

حیي ٝؽٙبختی ( ٕ٘ز ٜاس )2

4

حیي ٝػبىفی ( ٕ٘ز ٜاس )2

5

تىبِیف ( ٕ٘ز ٜاس )2

*

أتیبس ٔذیز ٌزٕ٘ ( ٜٚز ٜاس )2

خاتوه:

تعداد غیبت:

ومزٌ

حیطٍ رياوی حزکتی( :أتیبس دٞی ىجك چه ِیغت تخققی)



خٟت دا٘ؾدٛیبٖ تزْ  0ٚ0ٚ2ا٘تظبر ٔی رٚد ٟٔبرت در ٔزحّ 2ٚ0 ٝیؼٙی اخزای ٟٔبرت پظ اس تمّیذ  ٚاخزای ػُٕ ثذ ٖٚوٕه ٔزثی ثبؽذ.

حیطٍ شىاختی:



آسٔ ٖٛثبِیٙی اثتذای دٚر ٚ ٜپبیبٖ دٚرٜ
پزعؼ  ٚپبعخ ؽفبٞی در ىی دٚرٜ

حیطٍ عاطفی :داٚىّت ؽذٖ در پزعؼ  ٚپبعخ  ٚؽزوت فؼبَ در ثحث ٞبی ٌزٞٚی  ٚوٙفزا٘ظ ٞبی در ٖٚثخؾی
تکالیف :ارائ ٝىزح ٔيبِؼٛٔ ٝردی ثیٕبر (  ) Case Studyاس یىی اس ثیٕبراٖ درپبیبٖ دٚر ٜثب ثزرعی وبُٔ ٔ ٚؼبی ٝٙی ثیٕبر ،ثجت پبراوّٙیه در وبرآٔٛسیٟبی داخّی
خزاحی .
*امتیاس معاين امًسشی بیمارستان :در ٔٛالغ ِشٕ٘2 ْٚزٜ
*تًضیح :در فٛرت ثزرعی وُ ٕ٘زات ثبِیٙی یب اػتزاك دا٘ؾدٛیبٖ ثٕ٘ ٝزٌ ٚ ٜشارػ ٔزثی ٔزثٛى ،ٝثب ثزرعی ٔغتٙذات  ٚتىبِیف ىجك چه ِیغت ػٕٔٛی ٚ
تخققی أتیبس آسٔ ٖٛثبِیٙی ثب ٘ظز ٔذیز ٌزٕ٘ ٜٚزٟ٘ ٜبیی ٔی ٌزدد.

تاریخ ي امضاء مذرس بالیىی:

تاریخ ي امضاء داوشجً:

تبییذیٔ ٝذیز ٌز:ٜٚ

