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عنوان درس:

فوریت های پزشکی

 تعداد واحد 2:نوع واحد 1/5 :نظری  0/5-عملی هماهنگ كننده :سركار خانم سیفی -گروه مدرسین :سركار خانم سیفی -سركار خانم آب شرشری

 -پیش نیاز-- :

 اهمیت این درس را در یك پاراگراف توضیح دهید:گروه  :هوشبري
تاريخ 99/60/1:

فراگیران با شیوه های صحیح مدیریت راه هوایی و انجام عملیات پیشرفته
( CPCRاحیای قلبی ریوی و مغزی) آشنا گردیده و توانایی بکارگیری
وسایل و تجهیزات و امکانات موجود و مراقبت از بیمار بعد از صدمات و
کمک های اولیه و انجام عملیات احیا را آموخته و به کار بندند.

 اهداف كلي و مياني:-1

تاریخچه احیا قلبی و ریوی را شرح دهد.

 -روش تدريس :

-2

ضرورت تغییر احیا قلبی ریوی به قلبی ریوی مغزی را بداند.

-3

دانشجو بتواند وضعیت مصدوم را بررسی و کمک های اولیه را به ترتیب در برخورد با مصدوم

روش اصلی تدریس در این درس تولید محتوا الکترونیکی و بارگذاری در سامانه نوید می

شرح دهد.

باشد .بعالوه برای تصمیم و مشارکت فعال فراگیران در جریان یادگیری از روش های

-4

دانشجو کلیه مانورهای ابتدایی در باز کردن راه هوایی را شرح دهد.

پرسش و پاسخ  ،تمرین عملی بر روی موالژ و در صورت امکان بحث گروهی استفاده

-5

دانشجو قادر باشد پاتوفیزیولوژی عوامل محیطی و تاثیر و عالیم و درمان ها و پیشگیری از آن

خواهد شد.

-6

انواع سوختگی را از نظر عمق و درجه آن ها را شرح دهد.

 -روش ارزشيابي :

-7

انواع سوختگی را از نظر علل و عالیم مربوط به آن ها را شرح دهد.

-8

مراقبت ها و اقدامات اولیه در مورد سوختگی ها را به تفکیک بیان نماید.

-9

انواع مختلف سرمازدگی را با ذکر عالیم بیان کند

-11

انواع مختلف گرمازدگی و راه های پیشگیری از آن ها را شرح دهد.

-11

روش برخورد با بیمار غرق شده را توضیح دهد.

-12

روش برخورد ،پیشگیری و درمان از بیمار برق گرفتگی را توضیح دهد

-13

علل و انواع تشنج را بیان کند

-14

عالم بالینی در بیماران مبتال به تشنج را شرح دهد.

-15

ارزیابی و اقدامات اولیه در برخورد با بیماران تشنجی را شرح دهد.

ها را شرح دهد.

نحوه ارزشیابی
موارد ارزشیابی

بارم نمره

آزمون میان ترم

 5/5نمره

آزمون پایان ترم

 6نمره

شركت فعال در كالس و حضور و غیاب

 1/5نمره

-16

علل ایجاد کتو اسیدوز را شرح دهد.

تکالیف و سایر فعالیت ها

 4نمره

-17

روش های درمانی و پیشگیری از کتواسیدوز را توضیح دهد.

آزمون عملی

 4نمره

-18

عالیم و نشانه های مسمومیت در بدن شرح دهد.

-19

روش های درمانی و پیشگیری و تفاوت های درمانی در مسمومیت ها توضیح دهد.

-21

انواع اورژانس های قلبی را نام ببرد.

-21

روش های درمانی و پیشگیری در اورژانس های قلبی را توضیح دهد.

خواهد بود.

-22

انواع اورژانس های تنفسی را نام ببرد.

-23

روش های درمانی و پیشگیری در اورژانس های تنفسی را توضیح دهد

ارزشیابی عملی :نمایش عملی پروسیجرها در حضور اساتید در طی

-24

انواع اورژانس های شکمی را نام ببرد.

-25

روش های درمانی و پیشگیری در اورژانس های شکمی را توضیح دهد

سواالت ارزشیابی ترکیبی از سواالت صحیح و غلط -چند گزینه ای

آزمون های دوره ای و پایانی(با استفاده از چک لیست)

 مراجع ( :کتاب ژورنال یا سایت اینترنتی مرتبط را بطور دقیقمعرفی نمائید.
منابع زیر نیز جهت مطالعه بیشتر پیشنهاد می گردد:

 اشتباهات رایج دانشجویان در این درس عبارتند از: عدم توانایی در تلفیق مباحث تئوری و عملی

طبق نظر استاد مربوطه می باشد لذا منابع زیر نیز جهت مطالعه بیشتر
پیشنهاد می گردد:

 .1میستوویچ جوزف-هفن برنت-کارن کیت(اورژانس های طبی پیش بیمارستانی
پایه) ،گروه مترجمین وزارت بهداشت و درمان آموزش پزشکی ،مرکز مدیریتی
حوادث و فوریت های پزشکی تهران -انتشارات سیمین دخت1384
.2کتاب جامع  CPCRبرگرفته از انجمن قلب آمریکا جدیدترین پروتکل 2115
.3بلد سوبرایان -پورتر رابرت -جری ریچارد -اورژانس های طبی پیش بیمارستانی
میانی -گروه مترجمین -وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و مرکز مدیریت
حوادث و فوریت های پزشکی-تهران -انتشارات سیمین دخت 1385
4.Bolus,Alison et al. home emergency guide the essential
practice, manual.london2002

نكات كليدي در يادگيري بهتر اين درس عبارتند از: ترغیب دانشجو به مطالعه بیشتر و موثرتر
 استفاده از وسایل کمک آموزشی مناسب و انجام تکالیف
 مطالعه در طول ترم و عدم انباشته شدن مطالب در شب امتحان
به دلیل حجم زیاد مطالب

