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 هَصی : آضشح مبس 

در ايه كبر آمًزي داوطجً بب استفبدٌ از داوص ي مُبرت َبي كسب ضدٌ ضمه آضىبيي بب استبودارد َبي مًجًد در ايرشاوس اطفبل، ارتببط 

مىبسب بب بيمبر ي خبوًادٌ ي آمًزش بٍ آوبن را يبد گرفتٍ ي يضعيت ايرشاوس را ايلًيت بىدي ومبيد. َمچىيه ريش صحيح اكسيصن رسبوي ، 

 را فرا گيرد.كًدكبن، مراقبت از لًلٍ َبي متصل بٍ بيمبر CPRُبي ًَايي ، كىترل عاليم حيبتي ، گرفته رگ محيطي ببزكردن راَ

. 

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

 ومبيىد.

 سٍش ّبی ػوذُ آهَصضی

 اعفبل آهَصش سشپبیی دسثخص اٍسطاًس  -1

 آهَصش تئَسی )مٌفشاًس تَسظ داًطجَ ، ثحث گشٍّی ( -2

 دس ثخص اعفبل آهَصش هْبستْبی ػولی -3

 

 هْبستْبی هَسد اًتظبس :

 ملیِ هْبستْبی رمش ضذُ دس هحتَای آهَصضی

 

 ٍظبیف اخالقی ٍ حشفِ ای مبسآهَصاى:

بٍّوشاّبى آًْ اعفبلثشقشاسی استجبط هٌبست ثب  -  

 سػبیت حقَق فشدی هذدجَیبى-

 

 مست اجبصُ اص هذد جَیبى ثشای اخز ضشح حبل ، اصسیبثی ٍ اًجبم هؼبیٌِ آًْب ثب حفظ حشین خصَصی هذدجَ-
 

 ًصت اتینت ضٌبسبیی دس هؼشض دیذ-
 

 سػبیت اًٍیفَسم )سٍپَش سفیذ ٍ ضلَاس سشهِ ای یب هطنی (-
 

 ٍ سبیش داًطجَیبى احتشام ثِ هشثی ، پشسٌل ، هذدجَیبى ، ّوشاّبى-



 

:هحتَای آهَصضی   

سٍصُ خَد ثبیذ دس حذٍد تؼییي ضذُ صیش مست 10فَسیت پضضنی دس پبیبى دٍسُ   چْبسمثشای سسیذى ثِ اّذاف ٍیظُ آهَصضی داًطجَی تشم 

 هْبست ًوبیذ.

  الف-  محتوی آموزشی مورد انتظار

 آشنایی با اصطالحات رایج در بخش اطفال   -1

 آشنایی با تجهيسات و وسایل اكسيصن رسانی  -2

 آشنایی  با انواع مانورهاي باز كردن راه هوایی  -3

 آشنایی با انواع داروهاي رایج مورد استفاده در اورشانس اطفال -4

 آشنایی  با پروتكل هاي دارویی و درمانی بخش اطفال -5

 مَدمبىخصَصیبت آًبتَهیل ، فیضیَلَطیل ، اجتوبػی ، سٍاًی دس آشنایی  با  -6

 هشاقجت ّبی فَسی دس اًَاع هطنالت تٌفسیآشنایی  با  -7

 اصَل هشاقجت ّبی فَسی دس اًسذاد ساُ َّایی تَسظ جسن خبسجی ٍ اًسذاد هنبًیل ساُ َّایی دس مَدمبىآشنایی  با  -8

 ى .هشاقجت فَسی دس اًَاع تطٌج ّب ، تغییش دس ٍضؼیت َّضیبسی ، هسوَهیت ّب ، تت ، ضَك ، غشق ضذآشنایی  با  -9

 هشاقجت ّبی فَسی ٌّگبم صذهبت دس ًَصاداى ٍ مَدمبى ) الگَی آسیت ، تصبدفبت ، سَختگی (.آشنایی  با  -10

مَدمبى ) هٌٌظیت ، گبستشٍآًتشیت دس  ٍگَاسضی هشاقجت ّبی فَسی دس اٍسطاًس ّبی ًبضی اص ثیوبسی ّبی ػفًَیآشنایی  با  -11

 ًَصاداى ٍ مَدمبى (.

 

 ب- عملكردهاي مورد انتظار 

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

 تزریقات ایمن(

کنترل و چارت عالئم حیاتی بیماران.-2  

 برقراري خط وریدي در اطفال به طور صحیح و بر حسب ضرورت .-3

 توسط پزشک. تهیه نمونه خون جهت آزمایشات درخواستی-4

 نبوالیز کردن داروهای مربوط با اورژانس های اطفال با استفاده از نبوالیزر -5

 اکسیژن درمانی بر اساس نیاز بیمار و دستور پزشک به روش های لیوان کاغذی ،ماسک اطفال و... -6

 محاسبه و انفوزیون داروهای اطفال بر اساس دستور پزشک.-7

 بوطه)نام ،ساعت،تنظیم و محاسبه قطرات و...(تعویض سرم و مراقبتهای مر -8

 ساکشن ترشحات بر حسب نیاز به روش های مختلف داخل دهانی،داخل تراشه و یا تراکیاستومی. -9

 بر حسب ضرورت.CPRشرکت در عملیات -01



 ارزیابی بیمارمبتال به دهیدراسیون و محاسبه مایع مورد نیاز.-00

 ضرورت.انجام پانسمان و بانداژ بر حسب -02

 اطفال. CPR محاسبه داروهای مورد نیاز در -03

 روش های عمده آموزشی

  ،اٍسطاًس سشپبیی ٍ ثخص استَپذیآهَصش سشپبیی دسثخص اٍسطاًس  -4

 آهَصش تئَسی )مٌفشاًس تَسظ داًطجَ ، ثحث گشٍّی ( -5

 آهَصش هْبستْبی ػولی -6

 

 هْبستْبی هَسد اًتظبس :

اّذافملیِ هْبستْبی رمش ضذُ دس هحتَای   

 

 وظایف اخالقی و حرفه ای کارآموزان:

ثشقشاسی استجبط هٌبست ثب هذدجَیبى ٍّوشاّبى آًْب -  

 سػبیت حقَق فشدی هذدجَیبى -

 

 مست اجبصُ اص هذد جَیبى ثشای اخز ضشح حبل ، اصسیبثی ٍ اًجبم هؼبیٌِ آًْب ثب حفظ حشین خصَصی هذدجَ -

 

 ًصت اتینت ضٌبسبیی دس هؼشض دیذ -

 

 )سٍپَش سفیذ ٍ ضلَاس سشهِ ای یب هطنی (سػبیت اًٍیفَسم  -

 

 احتشام ثِ هشثی ، پشسٌل ، هذدجَیبى ، ّوشاّبى ٍ سبیش داًطجَیبى -

 روش های ارزشیابی :

حذ ًصبة قجَلی هی ثبضذ. 20اص  12دس پبیبى دسٍسُ مست ًوشُ   

 چل لیست اسصضیبثی دٍسُ ضویوِ هی ثبضذ.

 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

 1333ان : تهر

بک ريودا ، پبلک اودري ،رام استيًن . ايرشاوسُبي طبي پيص بيمبرستبوي ) ميبوي(: ترجمٍ گريٌ مترجميه مركس مديريت حًادث ي فًريتُبي  -3

 6331پسضكي، تُران، اوتطبرات سيمه دخت، 

 ضیَُ اسصیبثی داًطجَ:

 سبػت تبسیخ سْن اص ًوشُ مل)دسصذ( سٍش آصهَى

حرفه ای ارتباط برقراری  ٍ هَقغحضَس ٍ خشٍج ثِ 

 با مربی و پرسنل بخش و مددجویان به طور صحیح

 حضَس ٍغیبة

 ٍ هطبّذُ

 ---------------- تبپبیبى دٍسُ 10

آضٌبیی ثب سبختبس فیضینی ٍ هقشسات ثخص هحل 

 مبسآهَصی 

 8-13 سٍصاًِ 5 هطبّذُ

 8-13 پبیبى دٍسُ 5 ضفبّی آضٌبیی ثب اصغالحبت سایج دس ثخص 

اسامی وسائل و تجهیزات موجود در بخش آضٌبیی ثب 

 و ذکر کاربرد آنها 

 8-13 پبیبى دٍسُ 5 ضفبّی

 8-13 سٍصاًِ 5 هطبّذُ اصول مربوط به پیشگیری از انتشار عفونت رعایت 

عالئم حیاتی مورد  5حداقل  کنترل و چارت 

 مددجویان به طور صحیح
 8-13 سٍصاًِ 5 هطبّذُ

 8-13 سٍصاًِ 5 هطبّذُ خَىهَسد ًوًَِ  2 تْیِ حذاقل

 8-13 سٍصاًِ 5 هطبّذُ هَسدخظ ٍسیذی 2ثشقشاسی حذاقل  

 8-13 سٍصاًِ 5 هطبّذُ هَسد 2ض مشدى داسٍّبی استٌطبقی حذاقل یًجَال

 8-13 سٍصاًِ 5 هطبّذُ هَسد 5اًفَصیَى داسٍّبی اعفبل ثب هینشٍست حذاقل 

 8-13 سٍصاًِ 5 هطبّذُ هَسد 1حذاقل  انجام پانسمان و بانداژ



 8-13 سٍصاًِ 5 ضفبّی هحبسجِ هبیغ هَسد ًیبص دس اعفبل

 8-13 سٍصاًِ 5 هطبّذُ CPRٍظبیف هحَلِ دس ػولیبت اًجبم صحیح 

 لیَاى مبغزی، اًجبم امسیظى دسهبًی ثِ سٍش ّبی

 مبًَالی ثیٌی،هبسل سبدُ صَست 

 8-13 سٍصاًِ 5 هطبّذُ

اًجبم یل هَسد سبمطي تشضحبت سٍش ّبی داخل 

 دّبًی یب داخل تشاضِ ٍ یب تشامیبستَهی 

 8-13 سٍصاًِ 5 هطبّذُ

آضٌبیی ثب هحتَی آهَصضی هَسد اًتظبس دس اٍسطاًس 

 ّبی اعفبل

 8-13 سٍصاًِ 15 ضفبّی

 8-13 سٍصاًِ 5 هطبّذُ اعفبل CPRهحبسجِ داسٍّبی هَسد ًیبص دس

 

 

امکان اجرای آن در طول دوره میسر نباشد با سئواالت تئوری و سناریو سازی و واحد مهارتهای توجه:مواردی که 

 بالینی مورد بررسی قرار میگیرد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



كرمانشاه پسشكي علوم دانشگاه  

پسشكي فوريتهاي گروه – پيراپسشكي دانشكده  

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

اطفال آموزي كار در دانشجويان   ارزشيابي ليست چک  

                                          :ترم    :                                          تحصيلي مقطع      :                      نيمسال         :                   تحصيلي سال

:مربي نام        :                             دانشجو خانوادگي نام و نام                                                                    

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

/.75 1  1 آیتن ّبی هَسد اسصیبثی  5./  25./  

آساستگی ظبّش،سػبیت پَضص اسالهی ٍ اخالق ٍضئًَبت اسالهی ًظن ٍ اًضجبط ٍ حضَس ثِ هَقغ دس ثخص -1      

ثشخَسد داًطجَ ثب هشثی ، پشسٌل ثخص، داًطجَیبى ٍ ّوشاّبى ثیوبس -2      

آضٌبیی ثب اصغالحبت سایج دس ثخص-3      

      اسامی وسائل و تجهیزات موجود در بخش و ذکر کاربرد آنهاآضٌبیی ثب -4
اصول مربوط به پیشگیری از انتشار عفونترعایت -5      

اٍسطاًس ٍ ثخص اعفبلآضٌبیی ثب سبختبس -6      

هْبست دس تْیِ ًوًَِ خَى-7      

هْبست دس ثشقشاسی هسیش ٍسیذی–8      

       CPRاًجبم صحیح ٍظبیف هحَلِ دسػولیبت هْبست دس -9     9

       نبوالیز کردن داروهای مربوط با اورژانس های اطفال با استفاده از نبوالیزر هْبست دس-10

       هَسد ًیبص دس اعفبلهحبسجِ هبیغ -11

هْبست ًحَُ اًجبم امسیظى دسهبًی ٍاستفبدُ اص تجْیضات امسیظى سسبًی-12      

هْبست ًحَُ اًجبم سبمص دّبى ٍتشاضِ ٍ سػبیت اصَل ٍ هشاقجتْبی ساُ َّایی-13      

       کنترل و چارت عالئم حیاتی مددجویان به طور صحیح -14

هْبست دس پبًسوبى ٍ ثبًذاط   -15      

هْبست دساًفَصیَى داسٍ ثب هینشٍست-16      

       آضٌبیی ثب هحتَی آهَصضی هَسد اًتظبس دس اًَاع ضَك ٍ تطٌج-17

آضٌبیی ثب هحتَی آهَصضی هَسد اًتظبس دس اٍسطاًس ّبی تٌفسی ٍ تشٍهبّب-18      

       دس اٍسطاًس ّبی ػفًَی ٍ گَاسضیآضٌبیی ثب هحتَی آهَصضی هَسد اًتظبس -19

       اعفبل CPRهحبسجِ داسٍّبی هَسد ًیبص دس-20

 ًظشیِ داًطجَ:

 

 جوغ ًوشُ

 ثِ ػذد

 جوغ ًوشُ

 ثحشٍف
  


