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مقدمه(هدف و اهداف اختصاصي:
امروزه بحرانها به صورت بخش جدايي ناپذير و طبيعي حيات سازمان ها و جوامع در آمده اند و ديگر ويژگي غير عادي ،كمياب
و اتفاقي براي جامعه جهاني تلقي نمي شوند بلكه در تارو پود جوامع مدرن رخنه كرده اند .متاسفانه پژوهش هايي كه در
سالهاي اخير در مورد پيامد ها و خسارات گسترده جهاني و مالي بحران ها و حوادث اوژانسي در برخي كشور هاي جهان انجام
گرفته نمايانگر اين است كه آمادگي مقابله با اين شرايط وجود نداشته ويا مقابله با آنها بطور غير موثر و غير عملي انجام گرفته
است ،افزون بر اين مديريت اين حوادث ،مدي ريت ناشايسته ،نا آزموده و آموزش نديده بوده است .همچنين مطالعات صورت
گرفته حاكي از آن است كه بيشترين سالهاي از دست رفته عمر انسانها بدليل عوارض ناشي از بروز حوادث غير مترقبه است و
ارائه مراقبت هاي فوري پزشكي مي تواند در پيشگيري از مرگ مصدومين اين اتفاقات موثر واقع شود لذا برنامه ريزي در
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خصوص ارتقا و بهبود مستمر كيفيت خدمات درماني در مواقع بروز حوادث غير مترقبه امري حياتي و ارزشمند محسوب مي
شود.
با عنايت به اينكه كادر پرستاري از اعضائ اصلي تيم مديريت بحران و ارائه كنندگان خدمات در كليه مراحل بروز بحران در هر
منطقه و وسيع ترين طيف در خط مقدم مقابله با حوادث غير مترقبه مي باشند ضرورت دارد كه اين گروه از آمادگي و توانايي
علمي و عملي بااليي جهت مو اجه با اين موقعيت ها برخوردار بوده و آموزش هاي الزم در اين زمينه را به بهترين شكل ممكن
فرا بگيرند.كه اين موضوع مكررا در كنگره ها و همايش هاي داخلي و خارجي مورد تاكيد قرار گرفته و جهت ارتقا كيفيت
خدمات ارائه شده توسط پرستاران در شرايط اورژانسي راه حل ها و پيشنهادات سازنده از سوي دست اندركاران اين رشته در
خواست گرديده است.
بدين منظور در بررسي سر فصل دروس ارائه شده از سوي وزارت بهداشت و درمان جهت گروه پرستاري,مالحظه گرديد واحد
درسي اختصاصي براي مشاهده و تمرين عملي و حضور دانشجويان در شرايط اورژانسي و بحران ها و انجام اقدامات الزم
گنجانده نشده است و نيز با بررسي هاي انجام شده مشخص گرديد كه در هيچ دانشكده پرستاري واحد درسي "پرستاري در
فوريت ها" بصورت كارآموزي ارائه نشده و فقط بصورت پراتيكي و تئوري در كالس ها و  Skilllabها مطالب به دانشجويان
ارائه مي شود حال آنكه يكي از محيط هاي كاري كه يك پرستار مرد مي تواند در آنجا مشغول به كار شود ,اورژانسهاي 111
مي باشد و مكررا مشاهده مي گردد كه اين دانشجويان بدون اينكه با اين محيط مواجه شده و با نحوه كار اورژانسها آشنا باشند
,در اين محيط ها مشغول به كار گرديده و عمال واحد كارآموزي خود را با شروع كار خود در اين محيط ها مي گذرانند كه اين
مسئله نشان دهنده اهميت اين موضوع است كه بايد واحد درسي"كارآموزي در بحران ها و حوادث" در دروس پرستاري
گنجانده شود .لذا با توجه به موارد فوق بر آن شديم تا اين فرآيند را جهت نيل به اهداف اختصاصي ذيل جهت دانشجويان
پرستاري اجرا نماييم:
-1باال بردن آگاهي هاي كلي براي مقابله با بحران و شرايط اورژانسي.
-2افزايش توانمندي پرستاران جهت همكاري با ساير ارگانهاي امدادي حاضر در صحنه حوادث .
-3افزايش توانمندي علمي و عملي پرستاران براي ارائه خدمات درماني اورژانسي در حوادث و فوريتهاي پزشكي.
-4افزايش توانمندي مديريتي پرستاران جهت مديريت در فوريتهاي پزشكي.
-1آشنايي علمي پرستاران با اصول ترياژ مصدومين جهت بهره برداري در حوادث و فوريتهاي پزشكي.
 -6افزايش توانمندي هاي ارتباطي پرستاران جهت برقراري ارتباط درماني مناسب با مصدومين و مددجويان
 -7افزايش توانمندي پرستاران جهت استفاده از حداقل امكانات براي نجات جان مصدومين.

روش اجرا:
به منظور نيل به اهداف فوق و آمادگي و يادگيري موثر پرستاران در مواجه با بحران ها و فوريت هاي پرستاري و نيز با توجه
به اينكه دانشجويان پرستاري فقط دو واحد درس" پرستاري در فوريت ها "را بصورت تئوري مي گذرانند و هيج واحد
كارآموزي براي اين درس در نظر نگرفته نشده است ,بر آن شديم تا با نگرشي بر آرايش واحدي دروس پرستاري  ,بتوانيم اين
درس را بصورت كارآموزي و در محيط  111بگنجانيم  .بنابراين جلسات متعددي با اعضاي هيئت علمي گروه پرستاري برگزار
گرديد و پس از بحث و تبادل نظر در اين زمينه تصميم بر آن شد كه در" كارآموزي در عرصه" دانشجويان پسر ترم 8
پرستاري به جاي تكرار بعضي از بخش هاي بيمارستان ,كارآموزي در پايگاههاي اورژانس  111گذاشته شود .لذا اين
دانشجويان گروه بندي شده و به مدت  11روز هر گروه در پايگاههاي  111مستقر گرديدند  .در اين پايگاهها  ,دانشجويان زير
نظر كادر  111و با نظارت مربي مربوطه با نحوه كار اپراتور  , 111نحوه اعزام به محل و نحوه انجام اقدامات در محل بطور
باليني و عملي آشنا شده و اقدامات الزم را انجام مي دادند.
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نتایج و پيامد هاي اجراي فرآیند:
پس از اتمام دوره كارآموزي با نظر سنجي از دانشجوياني كه اين دوره را گذرانده بودند ,نتايج نشان دادكه صددرصد دانشجويان
از گذراندن چني ن كار اموزي رضايت كامل داشته و همگي تمايل به ادامه اين برنامه براي سايردانشجويان بودند .ارزيابي
اطالعات و مهارتهاي اين دانشجويان توسط مربيان مربوطه نشان داد اين گروه در مقايسه با دانشجويان دختر همكالسي خود
از توانايي و مهارت بهتري در برخورد با شرايط اورژ انسي برخوردار بوده و از روش هاي حل مساله قوي تري جهت مواجهه با
اين بيماران در شرايطي نظير اورژانسهاي بيمارستاني استفاده مي كردند.

.

پيامد هاي اجرایي فرآیند:
با اجراي اين فرايند انتظار ميرود دانشجويان پس از فراغت از تحصيل آمادگي كامل و توانمندي الزم جهت ارائه فوريتهاي
درماني در هر شرايطي را داشته باشند .همچنين از پتانسيل ايجاد شده در اين گروه ميتوان در بحران هاي احتمالي استفاده
كرد عالوه بر آن اين پرستاران توانايي و مهارت الزم را جهت ايجاد ارتباط هاي موثر با بيماران را بدست آورده كه هم در زمينه
شغلي و هم در بحران هاي احتمالي ميتواند مورد استفاده قرار گيرد .

سطح اثر گذاري:
انتظار مي رود با اجراي اين فرايند جهت كليه دانشجويان پسر در حال تحصيل در رشته پرستاري در تمامي دانشكده هاي
پرستاري كشور  ,فارغ تحصيالن اين رشته توانمندي الزم جهت ارائه فوريتهاي مراقبتي را در اولين فرصت پيدا كرده و از اين
پتانسيل در سطح كشوري ودر بحران هاي احتمالي و حوادث و فوريت هاي اورژانسي بهره برداري ميگردد.

 -12نتیجه گیری شامل چالش ها و مشکالت اجرایی فرایند :

 -13تاییدیه های مربوطه:
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