
 فرم طرح درض دٍرُ
 داًؽگبُ علَم پسؼکی ٍ خذهبت ثْذاؼتی درهبًی گلعتبى

 دا

 1 فَریت ّبی پسؼکیًبم درض :  

 16ال14ؽٌجِیکرٍزّبی  تبریخ ثرگساری : 1400-1401تحصیلی  اٍل ًیوعبل طَل دٍرُ :

 داًؽکذُ پیراپسؼکی هحل ثرگساری : (/.5 ٍ عولی 5/1 ٍاحذ )تئَری 2تعذاد ٍاحذ :

 (2فیسیَلَشی) –( 2آًبتَهی ) پیػ ًیبز : ثخؽب   : هذرض

 ثب ّوبٌّگی اطالع دادُ خَاّذ ؼذ :تبریخ اهتحبى  کبرؼٌبظی پیَظتِ َّؼجری3رؼتِ ٍ هقطع تحصیلی فراگیراى : ترم 
 

 يلیٍ با بیماران ايرشاوسیمُارت َای برخًرد ا فرا گیری اصًل يفرا گیری اصًل ي ريش َای کمک رساوی در فًریتُای پسشکی ي کسب   کلی :ّذف 

  ، قبل از اوتقال بٍ مراکس درماوی

در ایه درس داوشجً با اصًل ي اقدامات کمک َای ايلیٍ در فًریتُا آشىا شدٌ، تًاوایی الزم در بر خًرد با بیمار در فًریتُا ي کمک شرح درس:  

( را فرا می گیرد ي با ريش َلی حمل مصديم، باوداش اودام َا ي Basic Life Supportرساوی بٍ مصديمیه ي اوجام اقدامات ايلیٍ حمایت از حیات )

 ... آشىا می گردد.

 : در راظتبی ّر ّذف کلی، بِ اّذاف رفتبری زیر دظت یببٌذ : داًؽجَیبى پط از طی دٍرُ ببیذ اهذاف اختصاصی

 اصَل كوكْاي اٍليِ را شزح دّذ. -1

 هشخصات ٍ خصَصيات يك اهذادگز را بياى كٌذ. -2

 ْاي باس كزدى راُ َّايي را تَضيح دّذ.رٍش -3

 رٍشْاي اًجام تٌفس هصٌَعي را شزح دّذ. -4

 اًجام دّذ. ياًَاع احياء قلبي ريَي پايِ را بز رٍي هاك -5

 اًَاع شَك را ًام بزدُ ٍ تعزيف كٌذ. -6

 رٍشْاي بزخَرد با بيوار دچار شَك را شزح دّذ. -7

 رٍشْاي كٌتزل خًَزيشي را تَضيح دّذ. -8

 بَط بِ گزهاسدگي ٍ سزهاسدگي را بياى كٌذ. فَريتْاي هز -10

 اًَاع سَختگيْا را ًام ببزد ٍ اقذاهات اٍليِ در بزخَرد با بيوار دچار سَختگي را شزح دّذ. -11

 اًَاع هسوَهيتْا را ًام ببزد. -12

 عالئن ٍ عَارض هسوَهيت با هٌَاكسيذكزبي، سوَم خَراكي، ًيش حشزات ٍ هارگشيذگي را بياى كٌذ. -13

 اقذاهات اٍليِ در بزخَرد با اًَاع شكستگي، دررفتگي ٍ آسيبْاي عضالًي را شزح دّذ. -15

 اًجام دّذ. ياًَاع پاًسواى ٍ آتل گذاري را بز رٍي هاك -16

 چگًَگي حول هصذٍم  را  در پزاتيك ًوايش دّذ. - 17



 فْرظت هحتَا ٍ ترتیت ارائِ درض
 

 هذرض عٌبٍیي ظبعت تبریخ ردیف

1 20/6/1400  گر امذاد فرد مشخصات مقذمه، تعریف، 12-10 

  را گر اهذاد فرد تعریف  گر اهذاد فرد هؽخصبت هقذهِ، تعریف،

 گر اهذاد فرد هعٍَلیتْبی ٍ ّبی ٍیصگی

 خبًن بخؽب

2 27/6/1400  کمک نیازمنذ فرد ارزیابی و بررسی 12-10 

  هصذٍم بررظی ٍ ارزیببی هراحل

 کوک ًیبزهٌذ فرد بررظی برای الزم اقذاهبت بٌذی اٍلَیت

 .ثبًَیِ ٍ اٍلیِ اقذاهبت تفکیک

 خبًن بخؽب

3 3/7/1400  (BLS) حیات از حمایت اولیه اقذامات 12-10 

  َّایی راُ ادارُ هقذهبتی رٍغ

  فَقبًی َّایی راُ ًعذاد کردى برطرف هختلف هبًَرّبی

  هَیرگی پرؼذگی فؽبر ٍ خَى فؽبر  ًبط، بررظی ًحَُ

 ٍظیلِ بذٍى ٍ بب هصٌَعی تٌفط اجرای ًحَُ

  قلبی هبظبش جْت الزم اظتبًذارّبی

  هبًکي رٍی َّایی راُ ادارُ هبًَرّبی

 هبًکي رٍی قلبی هبظبش اًجبم ًحَُ

 خبًن بخؽب

4 10/7/1400     بیمار با مواجهه در اولیه اقذامات و شوک انواع – شوک تعریف: شوک 12-10 

  ؼَک تعریف
 آى عَارض ٍ ؼَک اًَاع. ٍ ؼَک برٍز هکبًیسم

  ؼَک برٍز ّبی ًؽبًِ ٍ عالین
 

 خبًن بخؽب

5 17/7/1400  آى بب هقببلِ ّبی را ٍ ؼَک ایجبد هراحل 12-10 
 ؼَک در اٍرشاًعی هراقبت پرٍتکل

 خبًن بخؽب

6 24/7/1400  آن پانسمان و زخم نوع اساس بر مراقبت های روش و ها زخم انواع 12-10 

  ّب آى تعریف ٍ زخن اًَاع
  پبًعوبى اًَاع ٍ پبًعوبى َلاص

 

 خبًن بخؽب

 .زخن ایجبد اًَاع ٍ علل 12-10 1/8/1400 7
 علت حعب بر را زخن ّر بب خَرد بر ًحَُ

 خبًن بخؽب

 ظرهب ٍ گرهب بِ هربَط فَریتْبی 12-10 8/8/1400 8

 .گرهب دادى دظت از ٍ آٍردى دظت بِ ّبی هکبًیعن
  گرهب حذ از بیػ دفع یب تَلیذ بِ هربَط اختالالت اًَاع

  گرهبزدگی ّبی ًؽبًِ ٍ عالین
 ظرهبزدگی ٍ زدگی گرهب در اٍرشاًعی ّبی هراقبت

 خبًن بخؽب

 اٍلیِ اقذاهت بٌذی، درجِ ظَختگی، اًَاع: ّب ظَختگی 12-10 15/8/1400 9

 ظَختگی تعریف
  ظَختگی اًَاع

  ظَختگی اًَاع در اٍلیِ اقذاهبت
 .ظَختگی از ًبؼی عَارض

 خبًن بخؽب

 اولیه اقذامات عوارض، ، عالئم مسمومیت، انواع: ها مسمومیت 12-10 22/8/1400 10

 بذى بِ ظن ٍرٍد هختلف ّبی راُ
 خبًن بخؽب



  هعوَهیت عالئن ٍ ّب ًؽبًِ
 هعوَهیت بِ هؽکَک بیوبر اٍرشاًعی هراقبتْبی

 اولیه اقذامات و عضالنی های آسیب و رفتگی در شکستگی، 12-10 29/8/1400 11
  خَردگی پیچ ٍ رفتگی در ؼکعتگی، عریفت

 رفتگی در ٍ ؼکعتگی ّبی آظیب از ّریک بب هراقبت ٍ خَرد بر ًحَُ
 علت  اظبض بر را

  ؼکعتگی عَارض

 

 خبًن بخؽب

 اتل و کار عملی آن 12-10 6/9/1400 12
  آتل بعتي اصَل ٍ کٌذ تعریف را آتل
  اصَل رعبیت بب را هبًکي بٌذی آتل اًجبم

 هبًکي رٍی را ببًذاش اعاًَ اًجبم

 خبًن بخؽب

 حمل مصديم در فًریت َا 12-10 13/9/1400 13

 چگًَگی جببجبیی هصذٍم بیَْغ
 ٍظبیل هَرد برای جببجبیی هصذٍم

 خبًن بخؽب

 برق گرفتگی و غرق شذگی  12-10 20/9/1400 14
 برق گرفتگی ٍ غرق ؼذى تعریف

  برق گرفتگی ٍ غرق ؼذى در اٍلیِ اقذاهبت
 برق گرفتگی ٍ غرق ؼذى از ًبؼی عَارض

 خبًن بخؽب

 ترالی دارٍّبی اٍرشاًط ٍ جعبِ کوک ّبی اٍلیِ 12-10 27/9/1400 15

 

 خبًن بخؽب

 خبًن بخؽب جوع بٌذی توبم هَارد کبر عولی ٍ تئَری          12-10 4/10/1400 16

 
 ببؼذ. هیدر اتبق پراتیک  )آهَزؼی( هبًکي از اظتفبدُ ٍ پبظخ ٍ پرظػ آهَزؼی، یلنًوبیػ ف اظالیذ، از اظتفبدُ آهَزغ بِ ؼیَُ ظخٌراًی،  رٍغ تذریط : 

 

 : بیف ٍ تکبلیف داًؽجَظٍ

 هطبلعِ قبلی 
 هؽبرکت فعبل در پرظػ ٍ پبظخ

 حضَر بِ هَقع در کالض
 داؼتي پَؼػ هٌبظب برای حضَر در کالض عولی در اتبق پراتیک

 :ًورُ پبیبًیدر  آىظْن ٍ درصذ  رٍغ ارزؼیبثی داًؽجَ

 ًورُ  %10   ) پرظػ ٍ پبظخ کتبی ٍ ؼفبّی(، حضَر بِ هَقع در کالض: هؽبرکت فعبل در کالض
 % ًورُ 30ترم:  هیبى ازهَى

 % ًور50ُ     :آزهَى ًْبیی 
 ًورُ% 1. دیگر جبًبی ّبی فعبلیت ٍ هقبالت ارائِ ٍ ترجوِ ٍ کٌفراًط

 هٌبثع هطبلعِ 

 

 :درض اصلی هٌبثع

0-1 Bruce D.Brown, Andrew N. Pouak, CarolL . Gupton .Emeryeney care and transportation of the 

sick and inyured . jones and bartelett pulhshers 8 thcditron 5115. 

 براتاًتؽ هبلك دکتر ٍ الیبظی دکتر ترجوِ)  پیؽرفتِ ریَی قلجی احیبی ٍ ًبگْبًی ّبی هرگ ثب هجبرزُ، کبهٌیس ریچبرد- 2

 0732. اؼتیبق

 ( داًػ ًَر اًتؽبرات) ثبلیٌی در CPR جبهع کتبة . حعیي ؼیری غبلورضب، ،گلؽٌی حتاله هفرد ًیکرٍاى- 4



 0780 اٍل چبح الجبة اًتؽبرات. ( ًَزاد احیبء )فریذ تیوَری- 2

 0782 اٍل چبح ، اظتبد ظِ اًتؽبرات ، پسؼکی ّبی اٍرشاًط ٍ اٍلیِ ،کوکْبی رضب علیؽبّی- - 3

 0784 دخت ظیویي اًتؽبرات هترجویي گرٍُ ترجوِ)  ثیوبرظتبًی پیػ(  پبیِ طجی ّبی اٍرشاًط ، هیعتٍَیچ جَزف- 4

 0784 دٍم چبح ؼیذاًگر اًتؽبرات ، ّوکبراى ٍ ظلطبًی ّذیِ دکتر ترجوِ ، پیؽرفتِ قلجی احیبی ، اظویت هبیك

 0780 ، داًػ ًَر اًتؽبرات ، اىّوکبر ٍ علَیبى هَیذ ظیذ دکتر ، داخلی طت اٍرشاًعْبی- 5

 0782 ، ثصی اًتؽبرات ، (تریبش ثر تبکیذ ثب هترقجِ غیر حَادث ٍ ّب فَریت پرظتبری) غفبری فبطوِ- 6
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 1398پٌجن داًػ. تْراى .چبح اًتؽبرات ًَر "فَریت ّبی پرظتبری"ت.الحًیك رٍاى،ه-7

 ظبلوی-ًؽر جبهعِ ًگرّبی اٍلیِ  کوك -تَفیقیبى طبّرُ -اظتبجی زّرا-8
 

9- Miller RD, Eriksson LI, Fleisher LA, Wiener-Kronish JP, Cohen NH, Young WL. Miller's 
anesthesia:ChurchillLivingstone Elsevier Publisher; Latest ed 

10- American Heart Association (AHA) Guidelines for Cardiopulmonary Resuscitation  (CPR) and Emergency 
Cardiovascular Care (ECC) Latest ed. http//:www.americanheart.org. 
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