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  10الی 8شنبه چهارروزهاي  :تاریخ برگزاري   1397-98تحصیلی دوم نیمسال  :طول دوره 

  دانشکده پیراپزشکی :محل برگزاري   )/.5 و عملی 5/1 تئوري(واحد  2:تعداد واحد 

  2 ندارد :پیش نیاز   بخشا   : مدرس

و امتحان عملی با هماهنگی اطالع  8-10ساعت  27/3/98: تاریخ امتحان   پیوسته هوشبريناکارشناسی  1ترم : رشته و مقطع تحصیلی فراگیران 

  داده خواهد شد 

  

و توانایی بکارگیري وسایل ، تجهیزات و امکانات   CPRر انجام مهارت هاي برخورد اولیه با بیماران اورژانسی ، کسب توانمندي د فرا گیري اصول و  :کلی هدف 

   موجود و مراقبت از بیمار بعد از اتمام عملیات احیاء 

پذیرش بیمار و و استانداردها آشنا شده و توانایی الزم در کمک  و نحوه انتقالوفهوم ارتباط در شرایط بحرانی ُ در این درس دانشجو با اصول و: شرح درس 

در شرایط بحرانی در تیم  احیاي قلبی ریوي و مغزي در   را کسب نماید )قلبی ، تنفسی ، صدمات ناشی از ضربه ، حوادث و غیره (به بیماران اورژانس  رسانی

  برقراري راه هوایی بیمار و استفاده از امکانات موجود نقش موثر را ایفا نماید 

  : در راستاي هر هدف کلی، به اهداف رفتاري زیر دست یابند دانشجویان پس از طی دوره باید:  اهداف اختصاصی

را توضیح شرایط بحرانی ، شناخت احساسات ، بررسی و شناخت بیمار در فوریت ها ، نحوه پذیرش بیمار ، استانداردهاي مربوط به فوریت  شناحت   .1

   .دهند

 را  )CPR ،)BLS,ACLSه ، اختالالت شایع ریتم قلب ، ایست قلبی ، سایر عوامل درد قفسه سین MI  ،CHFاورژانس هاي قلبی، آنژین صدري ،  .2

   .شرح دهد

   .درا شرح ده BLS اقدامات اولیه حفظ حیات .3

   .انسداد راه هوایی را بیان می کند انواع و علل .4

   .جهت باز کردن راه هوایی را توضیح دهد الزم مانورهاي .5

   .بیان کند بزرگساالن  روش هاي انجام تنفس مصنوعی را در نوزادان، کودکان و .6

   .شرح دهد بزرگساالن کنترل گردش خون را در نوزادان ،کودکان و   .7

 .شوك را تعریف کند .8

 .انواع شوك را نام ببرد .9

   .را شرح دهد دچار شوك اقدامات اولیه در مواجهه با بیمار .10

، آمبولی ریه ، ) شوك ریه ( سندرم دیسترس تنفسی بالغین اورژانس هاي تنفسی ، تنگی نفس ، آسم ، بیماري هاي انسدادي ریه ، استنشاق دود ،  .11

   .را توضیح دهدپنوموتوراکس خودبخودي، ادم ریه، غرق شدگی و آسپیراسیون ریوي 

   را شرح دهد اورژانس هاي عصبی ، سنکوب ،تشنج، سکته مغزي .12

   .هدرا توضیح داورژانس هاي شکمی آپاندیسیت ، پانکراتیت، کوله سیستیت ، انسداد روده  .13

 را توضیح دهد  اورژانس هاي متابولیک دیابت هیپوگلیسمی ، مسمومیت با الکل  .14

 آسیب هاي محیطی سوختگی و اداره کلی بیماران سوخته را توضیح دهد .15

درمان را توضیح  و عالیم بالینی ، تشخیص و)  مسمومیت با سالیسیالت ها ، باربیتورات ها، داروهاي ضد افسردگی، سیانور( مسمومیت ها ،  انواع آن  .16

 دهد

  صدمات ناشی از ضربه ، اورژانس هاي چشمی، گوش و حلق و بینی را شرح دهداورژانس هاي  .17

  



  فهرست محتوا و ترتیب ارائه درس
  

  مدرس  عناوین  ساعت  تاریخ  ردیف

شرایط بحرانی ، شناخت احساسات ، بررسی و شناخت بیمار در فوریت   10-8  24/11/97  1

  نحوه پذیرش بیمار ، استانداردهاي مربوط به فوریتها ، 

  بخشاخانم 

 خانم بخشا  MIاورژانس هاي قلبی، آنژین صدري ،   10-8 1/12/97  2

3  8/12/97 10-8  CHF خانم بخشا  ، سایر عوامل درد قفسه سینه 

 خانم بخشا  اختالالت شایع ریتم قلب ایست قلبی  و احیاي قلبی ریوي  10-8 15/12/97  4

5  22/12/97  10-8  CPR ،)BLS,ACLS(  )2 خانم بخشا  )جلسه کالس عملی 

 خانم بخشا  شوك و اقدامات اولیه در مواجهه با بیمار انواع –تعریف شوك   10-8  21/1/98  6

اورژانس هاي تنفسی ، تنگی نفس ، آسم ، بیماري هاي انسدادي ریه   10-8 28/1/98  7

  آمبولی ریه ،

 خانم بخشا

 خانم بخشا  )شوك ریه ( استنشاق دود ، سندرم دیسترس تنفسی بالغین   10-8 4/2/98  8

 خانم بخشا  )همراه با فیلم( ، ادم ریه)همراه با فیلم( پنوموتوراکس   14- 16 11/2/98  9

 خانم بخشا  )همراه با فیلم( غرق شدگی و آسپیراسیون ریوي   10-8 18/2/98  10

همزمان با کارعملی  ب ،تشنج، سکته مغزياورژانس هاي عصبی ، سنکو  10-8  25/2/98  11

  )جلسه کالس عملی 2(  خواندن نوار قلب و آریتمی ها

 خانم بخشا

مسمومیت با سالیسیالت ها ، باربیتورات ها، ( آن  انواع مسمومیت،  10-8 1/3/98  12

  م ، عوارض، اقدامات اولیهالئع)  داروهاي ضد افسردگی، سیانور

 خانم بخشا

اورژانس هاي شکمی آپاندیسیت ، پانکراتیت، کوله سیستیت ، انسداد   10-8 1/3/98  13

  روده

 خانم بخشا

 خانم بخشا  اورژانس هاي متابولیک دیابت هیپوگلیسمی ، مسمومیت با الکل  10-8 8/3/98  14

اورژانس هاي صدمات ناشی از ضربه ، اورژانس هاي چشمی، گوش و   10-8  15/3/98  15

  حلق و بینی

 خانم بخشا

 خانم بخشا  جمع بندي تمام موارد کار عملی    23/3/98  16
  

  .باشد میدر اتاق پراتیک  )آموزشی( مانکن از استفاده و پاسخ و پرسش آموزشی، نمایش فیلم اسالید، از استفاده آموزش به شیوه سخنرانی،  :روش تدریس  

  

  : ایف و تکالیف دانشجوظو

  مطالعه قبلی 

  مشارکت فعال در پرسش و پاسخ

  حضور به موقع در کالس

  داشتن پوشش مناسب براي حضور در کالس عملی در اتاق پراتیک

  :در نمره پایانی آنسهم و درصد  روش ارزشیابی دانشجو

  نمره  %20   :، حضور به موقع در کالس)پرسش و پاسخ کتبی و شفاهی(  مشارکت فعال در کالس

  نمره % 20: ترم میان ازمون

  نمره% 60     :آزمون نهایی 

 منابع مطالعه 

  1387 انتشارات جعفري. هاي اولیه سریع  کمک –علیرضا -منجمی

  1393پنجم چاپ .تهران . انتشارات نور دانش"فوریت هاي پرستاري".تالحنیک روان،م



 سالمی-نشر جامعه نگرهاي اولیه  کمک - توفیقیان طاهره -استاجی زهرا
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.Miller RD, Eriksson LI, Fleisher LA, Wiener-Kronish JP, Cohen NH, Young WL. Miller's anesthesia:ChurchillLivingstone Elsevier Publisher; 2015 
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