
 فرم طرح درس دوره
 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گلستان

 

 1فوریت های پزشکی نام درس :  

 11تا  10شنبه  یکروزهای  تاریخ برگزاری : 1401-1041اول تحصیلی   نیمسال طول دوره :

 دانشکده پیراپزشکی محل برگزاری : واحد عملی( 4.1واحد نظری و  1.1)واحد  1تعداد واحد :

 1، فیزیولوژی 1آناتومی  پیش نیاز : سولماز هالکو : مدرس

 کارشناسی پیوسته هوشبری 3ترم رشته و مقطع تحصیلی فراگیران : 
 

 کلی :هدف 
 فرا گیری اصول و روش های کمک رسانی در فوریتهای پزشکی، قبل از انتقال به مراکز درمانی 

ها و کمک رسانی به  م در بر خورد با بیمار در فوریتاها آشنا شده، توانایی الز دانشجو با اصول و اقدامات کمک های اولیه در فوریتدر این درس شرح درس:  

 .گرددی حمل مصدوم، بانداژ اندام ها و ... آشنا می ارا فرا می گیرد و با روش ه(Basic Life Support)  مصدومین و انجام اقدامات اولیه حمایت از حیات

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

  .مشخصات فرد امداد گر را توضیح دهند .1

  .روش ارزیابی و بررسی فرد نیازمند را شرح دهد .2

  د.را 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 مانورهای .5

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

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

 .شوک را تعریف کند .8

 برد.انواع شوک را نام ب .9

  .را شرح دهد دچار شوک اقدامات اولیه در مواجهه با بیمار .11

  .روش های مراقبتی آن را توضیح دهد انواع زخم ها و .11

  روش های برخورد با فرد مصدوم دچار خونریزی را شرح دهد .12

  .را توضیح دهد الزم گرما زدگی را شرح دهد و اقدامات مراقبتی .13

  .در فرد مذکور را بیان کند الزمآفتاب زدگی و آفتاب سوختگی را شرح دهد و اقدامات  .14

  .سرما زدگی و یخ زدگی را شرح دهد و اقدامات اولیه در فرد سرما زده را بیان کند .15

 .نواع سوختگیها را نام ببردا .16

 اقدامات اولیه در برخورد با بیمار دچار سوختگی را شرح دهد  .17

  .را شرح دهد الکل و مواد مخدر ، نیش حشرات، مارگزیدگی، سموم خوراکی،  مونواکسید کربن سمومیت باعالئم  وعوارض م .18

 ها را شرح دهد. اقدامات اولیه در مسمومیت .19

 انواع شکستگی را توضیح دهد  .21

  .را شرح دهد شکستگیاقدامات اولیه در فرد دچار  .21

 در رفتگی و آسیب دیدگی های عضالنی را توضیح دهد  .22

 .را شرح دهد در رفتگی و آسیب دیدگی های عضالنیدچار اقدامات اولیه در مواجهه با فرد  .23

 .شیوه پانسمان زخم را توضیح دهد .24

  .انواع بانداژ و آتل بندی را شرح دهد .25

 حمل مصدوم را در فوریتها را شرح دهد .26
 



 فهرست محتوا و ترتیب ارائه درس
 

 مدرس عناوین ساعت تاریخ ردیف

 هالکو سولمازدکتر   روش ارزیابی فرد نیازمند -مشخصات فرد امدادگر –مقدمه  11-10 14/1/1041  .1

 دکتر سولماز هالکو  BLS اقدامات اولیه حفظ حیات 11-10 12/2/1041  .1

 دکتر سولماز هالکو  تعطیل رسمی -- 3/2/1041  .3

مانورهای مختلف برطرف کردن و مقدماتی اداره راه هوایی  های وشر 11-10 14/2/1041  .0

 نسداد راه هوایی فوقانیا

 دکتر سولماز هالکو 

 و  مقدماتی اداره راه هوایی های وشراقدامات اولیه حفظ حیات،   11-10 12/2/1041  .1
جلسه  2) نسداد راه هوایی فوقانیامانورهای مختلف برطرف کردن 

 کالس عملی(

 دکتر سولماز هالکو 

 دکتر سولماز هالکو  نواع زخم ها و روش های مراقبت بر اساس نوع زخم و پانسمان آنا 11-10 10/2/1041  .1

 2)  نواع زخم ها و روش های مراقبت بر اساس نوع زخم و پانسمان آنا 11-10 1/8/1041  .2
 جلسه کالس عملی(

 دکتر سولماز هالکو 

 دکتر سولماز هالکو  شوک و اقدامات اولیه در مواجهه با بیمار انواع –تعریف شوک  11-10 8/8/1041  .8

 دکتر سولماز هالکو  و اقدامات اولیه فوریتهای مربوط به گرما 11-10 11/8/1041  .9

 دکتر سولماز هالکو  سرما و اقدامات اولیه فوریتهای مربوط به  11-10 11/8/1041  .14

 دکتر سولماز هالکو  ت اولیهادرجه بندی، اقدامسوختگی ها: انواع سوختگی،  11-10 19/9/1041  .11

 دکتر سولماز هالکو  م ، عوارض، اقدامات اولیهالئانواع مسمومیت، ع 11-10 1/9/1041  .11

 دکتر سولماز هالکو  انواع شکستگی واقدامات اولیه 11-10 13/9/1041  .13

 دکتر سولماز هالکو  در رفتگی و آسیب دیدگی های عضالنی و اقدامات اولیه 11-10 14/9/1041  .10

انجام آتل بندی مانکن را با رعایت اصول انجام انواع بانداژ را روی  11-10 12/9/1041  .11
 کالس عملی(جلسه  2) مانکن

 دکتر سولماز هالکو 

 دکتر سولماز هالکو  ها حمل مصدوم را در فوریت 11-10 0/14/1041  .11

 دکتر سولماز هالکو  کالس عملی 11-10 11/14/1041  .12
 
 باشد. می )آموزشی( مانکن از استفاده و پاسخ و پرسش آموزشی، نمایش فیلم اسالید، از استفاده سخنرانی،آموزش به شیوه   روش تدریس : 

 : ایف و تکالیف دانشجوظو
 مطالعه قبلی 

 مشارکت فعال در پرسش و پاسخ
 حضور به موقع در کالس

 اتاق پراتیکداشتن پوشش مناسب برای حضور در کالس عملی در 

 :در نمره پایانی آنسهم و درصد  روش ارزشیابی دانشجو
 نمره  %11   ) پرسش و پاسخ کتبی و شفاهی(، حضور به موقع در کالس: مشارکت فعال در کالس

 % نمره 21ترم:  میان ازمون
 % نمره71     :آزمون نهایی 

 منابع مطالعه 
 1398طب اورژانس: آنتونی براون 

 1393پنجم انتشارات نور دانش. تهران .چاپ "فوریت های پرستاری"ت.الحنیک روان،م
 سالمی-نشر جامعه نگرهای اولیه  کمک -توفیقیان طاهره -استاجی زهرا

 محمدعلیها ژاله ترجمه  سالمی– گرا جامعه نشر  2118سودارث برونر – جراحی و داخلی پرستاری / بالیا و اورژانس – عفونی بیماریهای
Helen Mary Perditaia . Text book of first aid. Last ed. 

Joseph J. Mistovich,Keith J. Karren. Brent Hafen. Perhospital Emergency care. . Last ed 
.Miller RD, Eriksson LI, Fleisher LA, Wiener-Kronish JP, Cohen NH, Young WL. Miller's anesthesia:ChurchillLivingstone Elsevier Publisher; 0202 

. American Heart Association (AHA) Guidelines for Cardiopulmonary Resuscitation  (CPR) and Emergency Cardiovascular Care (ECC) 0202. 

http//:www.americanheart.org. 

. http://www.redcross.org/ American Red Cross First Aid/CPR/AED. 
 

http://www.redcross.org/


 


