مركز مهارتهاي باليني دانشكده پيراپزشكي اروميه

هدف و رسالت مرکز

يكي از ويژگيهاي آموزش علوم پزشكي لزوم آموزش تعداد زيادي از مهارتهاي عملي و
ارتباطي در كنار حيطههاي دانشي و نظري ميباشد ،اين خصوصيت آموزش پزشكي باعث
شده تا از ديرباز دانشجويان علوم پزشكي پا به پاي استادان خود در آزمايشگاهها،
بيمارستانها و بر بالين بيمار به مشاهده و تمرين مهارتهاي عملي ،تجربه مهارتهاي
ارتباطي با همكاران و بيماران ،و كسب نگرشهاي الزم بپردازند.
پژوهشها نشان دادهاند كه دانشجويان در برخوردهاي اوليه خود با بيماران اضطراب دارندو
اين اضطراب اغلب مربوط به انجام مهارتهاي عملي است.اگر دانشجو تمرين كافي نداشته
باشد ترس از شكست و اشتباه كردن مانع عملكرد درست وي ميشود .با روش
صحيحآموزش مهارتها ميتوان بهرهوري آموزشي را افزايش داد.
مركز مهارتهاي باليني محيطي براي آموزش مهارتهاي باليني به صورت عملي است كه
با فراهم آوردن وسايل آموزشي ،مدلها و وسايل سمعي ،بصري و رايانهآي فرصتي ايجاد
ميكند تا دانشجويان در محيطي آرام ،كنترل و هدايت شده مهارتهاي تكنيكي و ارتباطي
را قبل از ورود به عرصهي باليني فراگيرند .همچنين با انجام پژوهش به دنبال طراحي و
ارزيابي استراتژيهاي جديد آموزش و ارزشيابي هستيم تا با كمك آنها فراگيري مستقل
را ترويج دهيم و راههاي جديدي در آموزش بگشائيم.
هدف اصلي مركز آموزش مهارتهاي باليني فراهم آوردن فضايي شبيه به محيط باليني
است كه با مدلهاي شبيهسازي شده و سناريوهاي باليني موجود در مركز به پرورش
مهارتهاي باليني بپردازد .اين وسايل آموزشي و مدلها و محتواي آموزشي ،محيطي
فراهم ميآورند تا دانشجو براي انجام وظايف آتي خود در محيطهاي واقعي ،پيچيده و پر از
اضطراب آماده شود.

اهداف جزئی رشته اتاق عمل
آموزش اصول مهارتهای اسکراب و سیار
دانشجویان رشته اتاق عمل

 -1آشنایی با وظایف کارشناس اتاق عمل در نقش سیرکولر
 -2آموزش تکنیک اسکراب جراحی (امکانات موجود  :سینک اسکراب)

 -3آموزش تکنیک پوشیدن گان و دستکش (امکانات موجود  :گان و دستکش جراحی)
 -4آموزش چیدن میز و آماده نمودن میز جراحی (امکانات موجود  :ترالی منحنی – پگ کامل جراحی – ابزارهای
جراحی عمومی)

 -5آموزش پرب و درپ بیمار(امکانات :پگ شان کامل جراحی – مانکن – تخت عمل جراحی)
 -6آموزش آماده نمودن محیط استریل جراحی (امکانات  :مانکن – تخت جراحی – شان کامل جراحی)

 -7آشنایی با ابزارهای جراحی (امکانات :ست جراحی عمومی)
 -8آموزش پوزیشن دادن به بیمار(امکانات  :مانکن -تخت جراحی -رول های پوزیشن)

 -9آموزش بخیه زدن(امکانات  :مانکن – ابزارهای جراحی – نخ بخیه)
 -11آموزش آتل بندی نرم و سخت(امکانات  :آتل فلزی برای اندام های مختلف -باند ساده و کشی – پارچه سه گوش)

 -11آموزش پانسمان(امکانات :رسیور – گاز – پنس – باند ساده – چسب لکوپالست – آب مقطر )

اهداف جزئی رشته هوشبری
آموزش اصول مهارتهای بالینی و پرستاری
دانشجویان رشته هوشبری

 -1آموزش عالیم حیاتی شامل نبض  ،درجه حرارت  ،اندازه گیری فشار خون به روش سمعی و
لمسی(امکانات  :گوشی و فشارسنج – ترمومتر)
 -2آموزش انواع تزریقات شامل تزریقات وریدی  ،عضالنی  ،زیرجلدی و جلدی(امکانات  :انواع سرنگ  -پنبه
 محلول ضدعفونی کننده  -آب مقطر) -3آموزش آماده کردن سرم و تزریقات ( IVامکانات  :انواع سرم – انواع آنژیوکت – پنبه – محلول
ضدعفونی کننده – چسب – گارو)
 -4آموزش گذاشتن (NG TUBEامکانات  – NG TUBE :چسب – دستکش -ژل)

 -5آموزش سوندگذاری مثانه و آشنایی با وسایل سونداژ(امکانات  :سوند – دستکش – آب مقطر – سرنگ –
گاز استریل)
 -6آموزش احیای قلبی ریوی ( () CPRامکانات  :ماکت  – CPRآمبوبگ – ماسک – دستگاه ) DC Shock
 -7آموزش لوله گذاری داخل تراشه(امکانات  :ماکت سروگردن اطفال و بزرگسال – لوله تراشه – چسب –
الرنگوسکوپ)
 -8آشنایی با نحوه القای داروهای بیهوشی به بیمار ( امکانات  :دستگاه بیهوشی – ماسک – لوله خرطومی)
 -9آشنایی با ترالی احیا و داروهای اورژانسی

