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  دانشكده پزشكي

  
  دكتر فرهاد شكوهي:  تنظيم تهيه و 

  
  ريكولوم آموزشي كارورزان طب اورژانسوك



  .پاسخ داده شود  سوال اساسي  10سعي شده است تا ريكولوم ودر طراحي اين ك
  نياز هاي جامعه در ارتباط با  محصول آموزشي چيست ؟ – 1
  اهداف آموزشي  كلي و اختصاصي كدام است ؟ – 2
  چه محتوايي  بايد آموزش داده شود ؟  – 3
  سازماندهي ارائه اين محتوا چگونه است ؟ – 4
  ي شود ؟از چه راهبرد آموزشي استفاده م – 5
  از چه روش هاي آموزشي استفاده مي شود ؟ – 6
  ارزيابي فراگيران و ارزشيابي برنامه چگونه انجام مي شود ؟ – 7
  چگونه جزئيات اوليه به اطالع رسانده مي شود ؟ – 8
  چه محيط آموزشي مورد تاكيد قرار مي گيرد ؟ – 9

  ؟ كل فرايند ارائه برنامه آموزشي چگونه اداره مي شود – 10
  .يك ماه   :طول  دوره   
بخش هاي اورژانس  ، بهمن بعنوان بخش آموزشي اصلي 22بخش اورژانس بيمارستان آموزشي :  مكان  

  .شهريور  17همكار با دانشگاه آزاد اسالمي شامل بيمارستان هاي فارابي و  هاي بيمارستان
  :نياز سنجي آموزشي  

درمان و  ،دوره كارورزي طب اورژانس مصوب وزارت بهداشت كوريكولوم  نياز سنجي  اوليه  بر اساس
استفاده از تجارب مراكز دانشگاهي معتبر و پيشتاز در آموزش طب  ،بررسي متون  ،آموزش پزشكي

و  نيز  نياز سنجي از كارورزان  .... زنان و  ،جراحي  ،اجماع نظرات هيات علمي گروه هاي داخلي  ،اورژانس
  . انجام شده است 

  :هداف ا 
كارورزان در آينده بتوانند مهارت ها و دانش ارائه مستقل مراقبت انتظار مي رود  :  هدف آموزشي كلي  ●

  .هاي درماني اوليه به طيف وسيعي از بيماران ترومايي و غير ترومايي با مشكالت اورژانس را كسب نمايند 
  :اهداف آموزشي اختصاصي  ●●

  :به تفكيك ذكر مي شوند اهداف اختصاصي در حيطه هاي زير 
در جهت كسب دانش الزمه براي يك پزشك عمومي كه در سطح اول مراقبت هاي درماني  :دانش  –الف 

  .ارائه خدمات مي نمايد 
  در جهت ايجاد نگرش صحيح در مسير آموزش پزشكي و ارائه خدمات درماني به بيماران :نگرشي  –ب 
لي الزم براي يك پزشك عمومي كه در سطح اول مراقبت در مسير كسب مهارت هاي عم :مهارتي  –ج 

  .هاي درماني ارائه خدمات مي نمايد 
  



در كل آموزش باشد  Thematicبه صورت   برنامه اختصاصي براي آن طراحي شود  عنوان هدف
  ولي هدف اختصاصي در آموزش نباشد

  * * *  * * *  دانش پزشكي
  *  *  شرح حال اخذ 

  *  * *  معاينه فيزيكي

  *  * صميم گيري براي اقدامات تشخيصيت
  *  *  تصميم گيري باليني

  * *  *  تفسير تست ها و اقدامات پاراكلينيك

  * *  *  ثبت اطالعات پزشكي در پرونده

  * *  * *  مهارت معرفي بيمار

  *  *  مهارت هاي ارتباطي

  *  -  خود آموزي مداوم

  * * *  * *( Procedures )اقدامات عملي 

مسئوليت ( ي بودن مهارت حرفه ا
رازداري و اخالق  ،احترام  ،پذيري 
  )پزشكي 

-  *  

   
  محتوي و چگونگي سازماندهي 

نيمي . نوبت كاري حضور يابند  15كارورزان موظف مي باشند در طول يك ماه در   : دانش پزشكي – 1
 8از ساعت . ( ساعت مي باشد  12هر نوبت كاري .از نوبت هاي كاري در روز و نيمي در شب مي باشد 

 به ( Fast Track )  كارورزان در بخش و اطاق معاينات سريع ) . صبح  8لغايت  20يا    20صبح  لغايت 
  . كه در پايان دوره به ميزان تقريبا يكسان در هر قسمت حضور پيدا نموده باشند  تقسيم مي شوند نحوي

صبح  9راند آموزشي راس ساعت . ي مي شود بخش در  نوبت  فعاليت باليني صبح حداقل يكبار راند آموزش
در پايان راند حد اقل يك بيمار  .و تمامي بيماران تحت نظر سرويس طب اورژانس ويزيت خواهند شد آغاز 

به عنوان مورد آموزشي توسط هيات علمي انتخاب شده و در زمان مناسب و در طول نوبت كاري با حضور 
  .ملي صورت خواهد پذيرفت كارورزان در مورد آن  بحث آموزشي كا

به عنوان كنفرانس براي كارورزان در بخش انتخاب مي شود و   ( Case )در هر نوبت كار باليني يك مورد 
در   on lineدر همان شيفت  پس از مطالعه  از روي منابع موجود شامل كتب مرجع يا منابع  ديجيتالي 

 ،به  مورد ذكر شده   ( Approach )  رويكرد در خصوص نحوه  ،غالب يك گروه به بحث گذاشته شده 



تشخيص هاي افتراقي و روش هاي  ، ( Clinical Decision Making)روند تصميم گيري باليني  
  .اطالعات مبادله مي شود  ،درماني 

كارورزان محترم در تمامي ساعات امكان دسترسي به هيات علمي را جهت بر طرف نمودن مشكالت علمي 
  . خش خواهند داشت و عملي در ب

در نظر گرفته شده و بر اساس اهداف آموزشي  كارگاه آموزشيدر هر هفته به عنوان روز  پنجشنبهروز هاي 
اقدامات حيات  ، ( Airway Management )آموزشي شامل اداره راه هوائي هاي كارگاه   ،تعيين شده 

 )حيات بخش پيشرفته قلبي  اقدامات ،( Basic Life Support ; BLS )   بخش مقدماتي    

Advanced Cardiac Life Support ; ACLS )    تصادفات  و  مراقبت هاي اوليه از مصدومان( 

Primary Trauma Care ; PTC )   مي باشند ...   و.  
توسط هيات علمي بخش اورژانس  ،  Skill Labدر محل  12صبح لغايت  8تمامي كارگاه ها از ساعت 

  .شود آموزش داده مي 
هر هفته به جز روزهاي تعطيل با حضور هيات علمي و كليه كارورزان نوبت كاري شب  شنبهدر روزهاي 

گزارش   جلسه  –آن تعداد كه شرايط بخش امكان حضور آنها را فراهم مي آورد  -قبل و روز جديد 
س برگزار در محل كالس  درس بخش اورژان ،مخصوص كارورزان  ( Morning Report )    صبحگاهي
هاي آموزشي از بيماران بستري شده در شب قبل با تاييد نهايي  هيات علمي  ( Case )   مورد. مي شود 

در مورد تشخيص هاي افتراقي و تشخيص مطرح  ،مورد به بحث گذاشته شده  2انتخاب شده و حداقل 
نوار قلب  ،شامل آزمايشات   اقدامات پاراكلينيكي  تفسير نتايج ،درماني  –تشخيصي  ( Plan )طرح  ،شده 

خاص    ( Procedures)تصوير برداري ها  و مباحث نظري مربوط به روش صحيح انجام اقدامات عملي  ،
   .مربوط به يك پزشك عمومي بحث مي گردد 

 ،كارورزان در بخش به نحوي تقسيم مي شوند كه امكان نظارت  ،در هر نوبت كاري  : حال شرح اخذ – 2
درماني و ويزيت كليه بيماران بستري تحت نظر گروه طب اورژانس و بيماران تازه بستري شده  پيگيري امور

  .مستقيما زير نظر هيات علمي فعاليت مي نمايند  انكارورز. را داشته باشند 
به نسبت تعداد ) بيماراني كه از قبل بستري بوده اند و يا بيماران بستري شده جديد ( بيماران بستري 

بين آنها تقسيم مي شوند و كارورزان مسئول مستقيم بيمار خود بوده  ،ن موجود در هر نوبت كاري كارورزا
  .مي بايست به تيم درماني پاسخگو باشند  ،

 Chief)شرح حال هر بيمار جديد بر حسب الگوهاي موجود شامل شكايت اصلي  ،در هنگام بستري 
Complaint)  ،  وضعيت فعلي(Present Illness) ،  سوابق قبلي پزشكي(Past Medical History) ، 
 Social)سوابق اجتماعي  ،(Habitual History)سوابق عادات بيمار  ، (Drug History)سوابق دارويي 

History)   و معاينه فيزيكي(Physical Examination) ،  توسط كارورز مسئول ثبت مي شود و براي هر
درماني مشخص مي گردد و دستورات  –تشخيصي   (Plan)ح بيمار تشخيص هاي افتراقي اوليه و طر



در برگه هاي مشخص شده در پرونده ثبت مي  ،مسئول بيمار درماني با نظارت و تاييد نهايي هيات علمي 
  . شود 

گزارش  ،در مورد بيماراني كه در بخش بستري بوده اند و هنوز تحت نظر سرويس طب اورژانس مي باشند 
  .نوشته مي گردد   SOAPب سير بيماري در قال

  :نكات زير است   SOAPمنظور از الگوي 
(S- Subjective)   متمركز و مختصر از بيمار يا همراهان وي با كالم خود آنها مي باشد  شرح حاليك.  
(O – Objective)   يافته هاي باليني و  ،ظاهر عمومي بيمار ،شامل داده هاي مربوط به عاليم حياتي

  . هاي تشخيصي خاص است نتايج آزمون 
(A – Assessment)   ارزيابي اوليه بر اساس شكايات بيمار و داده هاي بدست آمده  و طرح تشخيص

  .هاي افتراقي بر اين پايه مي باشد 
  (P – Plan) تشخيصي  ،راي هر ارزيابي مطرح شده بايد  يك  طرح مستقل شامل اقدامات درماني ب، 

  .  ي  بيمار معين گردد آموزش به بيمار و توانبخش
امضاء خود را ثبت مهر و  ، (Note)كارورز  مي بايست در پايان هر دست نوشته  ،در تمامي  مراحل فوق 

نمايد و مسئوليت تاييد صحت دست نوشته ها وهرگونه تصميم تشخيصي و درماني در مورد بيماران بر 
  . عهده هيات علمي مربوطه مي باشد 

( اق معاينات سرپايي  و بيماران بستري  تبيماران سرپايي مراجعه كننده  به  ا   : معاينه فيزيكي – 3
در بخش به نسبت تعداد كارورزان )  بيماراني كه از قبل بستري بوده اند و يا بيماران بستري شده جديد 

بايست مي  ،موجود در هر نوبت كاري بين آنها تقسيم مي شوند و كارورزان مسئول مستقيم بيمار بوده 
معاينه فيزيكي بيماران را انجام دهند و در صورت هر گونه اشكال در  ،تحت نظر هيات علمي مربوطه 

   .بالين بيمار به آنها داده شود آموزش الزم بر  ،معاينات 
كارورزان مسئول مستقيم بيمار  :  تصميم گيري باليني و تصميم گيري براي اقدامات تشخيصي – 4

تشخيص هاي افتراقي الزم را با نظارت و مشورت  ،شرح حال و انجام معاينات باليني  پس از گرفتن ،بوده 
آموزش به بيمار و نوتواني ،درماني  ،تشخيصي   Plan )  (علمي مربوطه مطرح نموده و طرح  اتبا هي

  .تعيين مي گردد  ،بيمار بر اساس تشخيص هاي افتراقي مطرح شده 
بر بالين بيمار   ،بخش اورژانس توسط هيات علمي مربوطه ويزيت شده تمامي بيماران مراجعه كننده به 

  .درماني مورد نياز اتخاذ  مي گردد  –روند تصميم گيري در خصوص اقدامات تشخيصي 
تفسير تست هاي و ساير اقدامات تشخيصي از جمله  :تفسير تست ها و اقدامات پاراكلينيك  – 5

در جلسات . ضور هيات علمي به كارورزان آموزش داده مي شود تصوير برداري ها بر بالين بيمار با ح
آموزش هاي الزم  ،گزارش صبحگاهي نيز به تفضيل در خصوص تفسير تست ها و ساير اقدامات تشخيصي 

  .توسط هيات علمي به كارورزان ارائه مي گردد 



 –عالوه بر اجراي برنامه هاي آموزشي  ،به استثناي روز هاي تعطيل  ،چهارشنبه هر هفته روز هاي  
  .مباحث كاربردي راديولوژي در بخش اورژانس توسط هيات علمي ارائه مي گردد  ، درماني معمول بخش

پس از معارفه  ،در روز ابتدايي ورود كارورزان به بخش اورژانس  :ثبت اطالعات پزشكي در پرونده  – 6
تشخيص هاي  ،شامل شرح حال و معاينه اوليه  ،پرونده بيماران نحوه ثبت اطالعات در  ،و آشنايي با بخش 

گزارش سير بيماري در قالب  ،به بيمار آموزش  ،درماني  ،تشخيصي   Plan )  (افتراقي اوليه و طرح 
SOAP ، اقدامات تشخيصي  توسط هيات علمي به كارورزان آموزش داده   ثبت دستورات دارويي و نتايج

به   توسط هيات علمي بررسي شده و مواردي كه نياز ،ت شده در پرونده هر بيمار بثاطالعات . مي شود 
  .به كارورز  توضيح داده مي شوند  ،آموزش داشته باشند 

آموزش و به كارورزان  سطحي توسط هيات علمي 5ترياژ  ، 6بند پس از اجراي موارد  ،در روز اول  
  . ميگرددنظارت  سپس بر نحوه انجام ترياژ 

دقيقه  5حدود  –مدت زمان كوتاهي  در بيماران خود را كارورز موظف است  :مهارت معرفي بيمار  – 7
توسط هيات علمي بر بالين بيمار  ،در راند معرفي نمايد و  هر گونه اشكال در روند ارائه شرح حال  –

  .آموزش داده مي شود 
رتباط هيات علمي با بيمار ميتواند بعنوان نحوه برقراري ا ،در بالين بيمار  :مهارت هاي ارتباطي  – 8

هيات علمي موظف است نكات الزم را در رابطه با نحوه بر قراري . الگوي آموزشي براي كارورزان تلقي شود 
  . گوشزد نمايد  ،ارتباط كارورزان با  بيماران 

و   واالتي مطرحس  بستري در بخش  آموزشي در خصوص  بيماران  در هر راند  :خود آموزي مداوم  – 9
 Onمنابع  دركارورز موظف مي گردد تا با مراجعه به منابع موجود از جمله آخرين منابع مرجع و جستجو 

line ،  و اطالعات خود را با ساير كارورزان به اشتراك بگذارد  يافتهپاسخ سواالت را.  
ل بر اساس مصوبات وزارت در طول دوره حضور در بخش اورژانس اقدامات عملي ذي :اقدامات عملي  – 10

كارورز موظف است برخي از اقدامات عملي را به . خواهد شد  تدريسدرمان و آموزش پزشكي ،بهداشت 
مشاركت و يا شاهد خواهد   Aidكارورز بعنوان  ،از اقدامات عملي  موارديدر . صورت مستقل انجام دهد 

    .بود 
 مشاهده مشاركت  مستقلProcedure رديف

1 Airway  Management       
       Insertion  of  Ora l Airway الف
       Bag  Mask  Ventilation ب

       Intubation ج
2 CPR       



       Cardiac  Massage الف

        
       DC  Shock ب
       Cardiac  Monitoring ج
3 ECG  Performance       
4 ABG       
5 Injections       

       IM  Injection الف

       SQ  Injection ب

       IV  Injection ج

9 Intravenous  Catheterization       

10 NG  Tube  Placement 
  

      

11  Gastric  Washing       

12 Catheterization  of  Bladder       
13 Wound  Care 

 
      

 Wound  Cleansing &  Dressing الف
 

      
       Local  Anesthesia ب

       Simple  Suturing ج
14 Extremities & Vertebral  Column 

 Splinting 
      

15 Blood  Transfusion 
 

      

       Early Complications  of  Transfusion الف

       Late Complications of Transfusion ب
16 Central Venous Catheterization       



17 Digital  Block       

18 Thoracentesis       
19 Abdominocentesis       

20 Lumbar  Puncture       
21 Chest  Tube  Insertion 

 
      

22 Casting 
 

      

23 Diagnostic  Peritoneal  Lavage       

 ،آموزش عملي بر روي مانكن در قالب كارگاه هاي آموزشي  ،ها  Procedureبراي انجام برخي از    
امكان  ،ماهنگي گروه بيهوشي و مراقبت هاي ويژه بيمارستان با ه. توسط هيات علمي انجام مي پذيرد 

 ،حضور كارورزان بخش اورژانس در اتاق عمل و آموزش عملي اداره راه هوايي شامل تعبيه راه هوايي دهاني 
  .انتوباسيون فراهم مي گردد   و انجامBag – Mask ونتيالسيون با 

و  ايشان موظف مي باشند  هجهت كارورزان گرديد Log Bookاقدام به طراحي  ،بر اساس اهداف فوق 
و در صورت تاييد اده زير نظر هيات علمي انجام د ،كليه اقدامات عملي مصوب را با تعداد مشخص شده 

  .مهر و امضاي فرد ناظر را دريافت نمايند  ، Log Bookاطالعات بيمار مربوطه در   با ثبت ،انجام 
رفتار حرفه اي  ) :رازداري و اخالق پزشكي  ،احترام  ،يت پذيري مسئول( مهارت حرفه اي بودن  – 11

  .هيات علمي بعنوان الگوي عملي براي كارورزان در طول دوره آموزشي محسوب مي گردد 
   : آموزشي استراتژي هاي 

  :استراتژي آموزشي به صورت زير طرح گرديده است  ، SPICESبا تبعيت  از الگوي 
  Student  Centered     Teacher  Centered  : با توجه به مشاركت فعال كارورزان

 ،معرفي بيماران و ارائه بحث علمي در خصوص موارد آموزشي  ،درماني بيماران  –در انجام امور تشخيصي 
تشويق كارورزان و تاكيد بر يافتن پاسخ سواالت  ،برگزاري كالس هاي آموزشي در قالب كارگاه هاي عملي 

  .محور خواهد بود  - دانشجو  ،برنامه آموزشي بخش  ،ق جستجو در منابع موجود خود از طري
   Information  Gathering    Problem Based   : در تمام دوره آموزشي در بخش، 

با جستجو  در منابع و كسب  ،در برخورد با سواالت و مشكالت باليني سعي خواهد شد تا كارورزان همواره 
  .براي حل مشكالت تالش نمايند  ،ضمن به اشتراك گذاشتن يافته هاي خود  ،هيات علمي اطالعات از 

  Discipline  Based    Integrated  : از آنجا كه كارورزان با طيف وسيعي از بيماران در
با در نظر گرفتن كليه مشكالت بيمار   سعي مي شود آموزش هاي الزم ،بخش اورژانس مواجه خواهند شد 

همچنين با درخواست مشاوره هاي باليني از رشته هاي تخصصي مختلف و بحث و . ر بالين ارائه گردد ب



توسط هيات علمي بر بالين بيمار  درماني كه –براي اقدامات تشخيصي  پيشنهادات آنها در خصوص  تحليل
  . صورت مي پذيرد   Integration تا حد امكان ، گيردصورت مي 

  Hospital  Based    Community  Based   : بيماران مراجعه كننده به بخش
اورژانس طيف گسترده اي از بيماران و مشكالت شايع جامعه را شامل مي شوند و آموزش ها نيز بر اساس 

  .همين گروه از بيماران ارائه مي گردد 
  Elective    Standard  Course  :ي كارورزان برنامه هاي آموزشي ارائه شده براي تمام

  . وجود نداردامكان ارائه موضوعات انتخابي  ،اجباري است و با توجه به مدت كوتاه دوره كارورزي اورژانس 
  Apprenticeship     Systematic  : با طراحي كوريكولوم دوره كارورزي وCourse 

Plan  ي به آنها در قالب جهت راهنمايي كارورزان در خصوص اهداف آموزشي گروه و چگونگي دستياب
Log Book ،  راند هاي آموزشي و جلسات  ،شركت در جلسات گزارش صبحگاهي و كارگاه هاي آموزشي
كارورزان را در برابر  فرصت هاي  ،سعي شده است تا برنامه آموزشي به صورت سيستماتيك  ،بحث گروهي 

  .يكسان آموزشي قرار دهد 
  

   : روش هاي آموزشي 
   بيمار آموزش بر بالين 
  آموزش در گروه هاي كوچك 
  سخنراني 
  آموزش  از  راه  دور  
  Problem  Based  Learning   
  Workshop     

  
  :ارزيابي  فراگيران و ارزشيابي برنامه آموزشي   
  :ارزيابي كارورزان در دوره آموزشي طب اورژانس به تفكيك به شرح ذيل مي باشد   

1 – Formative    :يابي ارزLog Book   كارورزان و ارائه فيدبك در خصوص كميت انجام اقدامات
توسط  ،ارائه كنفرانس هاي علمي و شركت در جلسات و گزارش صبحگاهي   ،  ( Procedures )عملي 

  .هيات علمي مسئول آموزش صورت مي پذيرد 
2 -  Summative  :  
انه هر يك از كارورزان در هر نوبت كاري بر و ارزيابي روز Global Rating Formطراحي  با -الف   

  ،درماني  –امور تشخيصي   شاخص هاي مسئوليت پذيري و پيگيري  احتساب و بااساس فرم طراحي شده 
تخصيص  امتياز  5تا  1  به هر كارورز  ، نظم و انضباط و دانش پزشكي ،با ساير همكاران  برقراري ارتباط

 ،اص هر كارورز در هر نوبت كاري نياز به تشويق يا تنبيه داشته باشد در صورتيكه عملكرد خ.  مي يابد



ميانگين نمرات روزانه هر كارورز  ،در پايان هر دوره  توسط مسئول آموزش  در انتهاي فرم  ثبت مي گردد و
  .نمره  انتهايي دوره را به  خود  اختصاص مي دهد  20نمره از  8محاسبه گرديده و حداكثر 

بسيار بد و غير قابل  ،بد  ،متوسط  ،خوب  ،گروه  بسيار خوب   6هاي تكميل شده به  Log Book-ب  
نمره انتخابي دوره را به خود   20از   0و  0 / 5  ،1 ،2  - 3 ،5/3، 4بررسي تقسيم شده و به ترتيب نمرات 

  .اختصاص مي دهند 
ه هاي آموزشي و تاييد توسط كارگا  كه در پايان دوره و پس از گذراندن OSCEشركت درآزمون  –ج 

برگزار   Skill  Labدر محل  ،مسئول آموزش كارورزي گروه و ثبت نام كارورز نزد منشي آموزشي گروه 
  . شامل مي گرددنمره انتهايي  دوره را  20نمره از  8 ،آزمون مذكور . مي شود 

اورژانس ارائه  به مدير گروه زي مجموع نمرات فوق بعنوان نمره نهايي كارورز از جانب مسئول آموزش كارور
  .گواهي پايان دوره كارورز صادر و نمرات به آموزش دانشكده پزشكي ارسال مي گردد  ،و با تاييد نهايي 

  
   :ارزشيابي برنامه آموزشي  

بر اساس پرسشنامه  ،كارورزان  نظرات خود را در خصوص فضاي آموزشي بخش اورژانس ،در پايان هر دوره 
  .قرار گيرد  بررسيمورد  تااعالم نموده  طراحي شده
و  تغييرات مورد تصويب در  رفتهنتايج تحليل پرسشنامه ها  مورد ارزشيابي قرار گ ،ماه  6در پايان هر 

  .برنامه اعمال مي گردد 
  

   :اطالع رساني برنامه  
سئول آموزش كارورزي اطالع رساني به كارورزان از طريق برگزاري جلسه معارفه و معرفي برنامه توسط  م

  .گروه صورت مي گيرد 
  

  : محيط آموزشي  
بهمن و بخش هاي اورژانس بيمارستان هاي همكار  22بيمارستان  محيط آموزشي  شامل بخش اورژانس

 Skillاتاق عمل و  ،واحد ترياژ  ،  ( Fast Track )اتاق  معاينات سريع  ،CPR اتاق  ، دانشگاه آزاد 
Lab   مي باشد.  

  
  :داره برنامه ا 

مسئوليت نظارت بر اجراي برنامه و هماهنگي با بخش هاي اورژانس بيمارستان هاي همكار دانشگاه آزاد  بر 
      .عهده هيات علمي مسئول آموزش كارورزان خواهد بود 


