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 بسمه تعالی

 دانشگاه علوم پسشکی گلستان

 دفتر توسعه آموزش دانشکده پیراپسشکی
 درس فوریتهای پسشکی( course planطرح  دوره )

 

  401-400 اٍل ًیوغبل تحصیلی                                                        فوریتهای پسشکی :ًبم درط

 علَم آسهبیؾگبّیگزٍُ آهَسؽی:                                                                                                       داًؾکذُ پیزاپشؽکیداًؾکذُ: 

 12-10چْبرؽٌبِ   ی رٍسّب تبریخ بزگشاری :                                                                    1تزم تکٌَلَصیغت جزاحیکبرؽٌبعی پیَعتِ رؽتِ: 

 عولی 25/0ٍ  ًظزی ٍاحذ75/0تعذاد ٍاحذ:  

 14-12 دٍؽٌبِسّبی توبط بب هغئَل درط:  رٍ                                                       علی اکبز آلبی ًضاد : هذرط ٍ هغئٍَل درط

          32436102-  227تلفي:                                                   ،گزٍُ اتب ق عولداًؾکذُ پیزاپشؽکیآدرط دفتز: 

 aliaghaei84@yahoo.com: پغت الکتزًٍیک 

 : ّذف کلی درط

 هزالبتْبی پشؽکی در هَارد فَری ٍ الذاهبت السم بز اعبط علَم آهَختِ ؽذُفزاگیزی 

 اّذاف اختصبصی:

 ......ٍرُ بايس قازر باضس........زاًطجَ زر پاياى ز

 را ضرح زّس. تعريف ًوَزُ ٍ اًَاع آى  رزيابی هصسٍم ا -1

 تجْیسات اٍلیِ اٍرشاًس پیص بیوارستاًی  را بطٌاسس ٍ زهاى استفازُ از آى را بساًس.  -2

 اًَاع ذًَريسی ٍ ًحَُ برذَرز با اًْا را بازگَ ًوايس. -3

 اًَاع ضَک را ًام ببرز ٍ اقساهات الزم زر ٌّگام رخ زازى اى را بیاى ًوايس. -4

 را ًام ببرز ٍ اقساهات الزم را زر ٌّگام رخ زازى آى بیاى ًوايس. ،سکتِ هغسی،تطٌجَاع آًصيٌْای قلبی اً -5

 سَذتگی را زستِ بٌسی ًوَزُ ٍ ًحَُ برذَرز با بیواراى سَذتگی را بیاى ًوايس. -6

 اًَاع هسوَهیتْا را ًام برزُ ٍ اًتی زٍت الزم آى را بساًس. -7

 ٍت آى را با زررفتگی افتراق زّس.اًَاع ضکستگیْا را بطٌاسس ٍ تفا -8

 اًَاع حول بیوار را زر حَازث بطٌاسس . -9

 اقساهات اٍلیِ زر جْت حفظ حیات را با کوک احیای قلبی ريَی پايِ بطٌاسس. -10

 

 کبر بب هبًکياعتفبدُ اس ٍیذئَ ٍ پزٍصکتَر، ًوبیؼ فیلن، ،یعخٌزاًی،پزعؼ ٍپبعخ، بحث گزٍّؽیَُ تذریظ: 

 ًحَُ ارسؽیببی داًؾجَ:

 ًوزُ      18                         (                                                    یاهتحبى پبیبى تزم  )تئَر  - 1         

 ًوزُ    2                        حضَر فعبل در کالط درط ٍ هؾبرکت در پزعؼ ٍ پبعخ        -2          

 جلغیِ هجیبس  2 غیبیت بییؼ اس  دلیمیِ اس ؽیزٍک کیالط ٍ      15تبخیز بییؼ اس   : ًحَُ بزخَرد بب غیبت ٍ تبخیز داًؾجَهمزرات ٍ 

 وی ببؽذ.ً 

 الط ٍ حضَر فعبل در اهز یبدگیزی،حضَر بِ هَلع در ک ٍظبیف ٍ تکبلیف داًؾجَ:

 هطببك تمَین داًؾگبّیتبریخ اهتحبى پبیبى تزم: * 

  جَیبى: حضَر فعبل در کالط ٍ هؾبرکت در پزعؼ ٍ پبعخ اس اّویت بزخَردار اعت.* عبیز تذکزّبی هْن بزای داًؾ

 

 یهٌببع اصل



 2 

 1394اًذیؾِ رفیع.چبپ عَم. .اًتؾبرات . 2ٍ  1. فَریتْبی داخلی تَفیمیبى ط ، راد م ٍ کزیوی ًمٌذر م -1

 1389تْزاى.ایَبیبى س.اصَل کوکْبی اٍلیِ ٍ احیبء.هَعغِ علوی کبربزدی ّالل احوز.چبپ چْبرم . -2

 

 

 فوریتهای پسشکی یجذٍل سهبى بٌذی بزًبهِ درع
 

تبریخ  ردیف

 جلغبت

 هذرط رٍػ تذریظ ّب ِ هَاد ٍ رعبً هَضَک جلغبت

1 24/6/400 
ٍ آضٌايی با تجْیسات اٍلیِ زر   ارزيابی هصسٍم

 اٍرشاًس

 سئَپرشکتَريترتِ ، ٍ

 َتریکاهپٍ

 پرسصی سرٌراً

 ٍپاسد

علی اکبر آقايی 

 ًصاز

2 31/6/400 
ذًَريسی ٍ ًحَُ برذَرز ٍ   شوک و انواع آن

 با اًْا

 سئَپرشکتَريترتِ ، ٍ

 َتریکاهپٍ

 پرسصی سرٌراً

 ٍپاسد

 

" 

 ٍ اٍرشاًسْای قلبی  اٍرشاًسْای عصبی 7/7/400 3
 سئَپرشکتَريترتِ ، ٍ

 َتریکاهپٍ

 پرسصی سرٌراً

 ٍپاسد
" 

4 14/7/400 

 سَذتگی ٍ طبقِ بٌسی آى، عالئن هسوَهیتْا،

 هَاز هرسر،، )ذَراکی،زارٍيی زرهاى

 الکل،هارگسيسگی،ًیص حطرات(

 

 سئَپرشکتَريترتِ ، ٍ

 َتریکاهپٍ

 پرسصی سرٌراً

 ٍپاسد
" 

5 21/7/400 
 ضکستگیْا  ٍ 

 رٍش حول بیوار 

 سئَپرشکتَريترتِ ، ٍ

 َتریکاهپٍ

 پرسصی سرٌراً

 ٍپاسد
" 

 احیای قلبی ريَی 28/7/400 6
 سئَپرشکتَريترتِ ، ٍ

 َتریکاهپٍ

 پرسصی سرٌراً

 ٍپاسد
" 

 پراتیک توريي عولی حول هصسٍم 5/8/400 7
 پرسصی سرٌراً

 ٍپاسد
" 

 پراتیک توريي عولی احیای قلبی ريَی 12/8/400 8
 پرسصی سرٌراً

 ٍپاسد
" 

 


