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 دانشگاه علوم پزشکی زنجان

 دانشکده پرستاری و مامایی

 کمکهای اولیه و فیزیوپاتولوژی: پیش نیاز                        واحد عملی و نظری    3: تعداد و نوع واحد                                                  فوریتهای پزشکی: عنوان درس 

 61-62سه شنبه روزهای : روزهای ارائه                                                      جلسه    62: تعداد جلسات                                  5دانشجویان هوشبری ترم : روه فراگیر گ

 آقای ایمانی و خانم اقوامی: اساتید                                                               51-55اول نیمسال                                                 نفر           33: تعداد فراگیران 

 

سلی، آلرژی، دیابت و تنا-عصبی، گوارشی، ادراری قلب و عروق، ریوی، غدد، های ، اختالالت سیستمپیش بیمارستانی یاین درس به منظور پیشبرد دانش و شناخت دانشجو در زمینه بررسی و مراقبتها

  .ردازدرمانی پیش بیمارستانی مددجویان می پخالقانه به بررسی و مراقبتهای د تفکرگیری از اصول و مهارت دانشجو با بهره . ریزی گردیده استح مسمومیتها طر

 رئوس مطالب

 ...، شوک کاردیو ژنیک، آمبولی ریه و(CAD)ین، انفارکتوس میوکارد تشخیص آریتمی ها و درمان آنها، آنژ .1

 ...و OAD، آسم، ARDS ،COPDبیماریهای  .2

  ...، ومغزی سکته  ،سرگیجه ،سردد ،سنکوب ،تشنج .3

بیماریهای  ،گاستریتخونریزی های گوارشی،  ،فتق گیر افتاده ،چرخش بیضه  ،پانکراتیت  ،کلیوی و صفراویهای سنگ  ،انسداد لوله گوارشی ،کله سیستیت ،پریتونیت ،آپاندیسیت ،درد حاد شکم .4

 ...، والتهابی لگن

 ...، وDKA ،HHNSپوگلیسمی، هیپرگلیسمی، هیدیابت،  .5

 ...و، نشهای آلرژیک و آنافیالکتیکواک .6

 نشانه های کلی و اختصاصی سموم ، سوء مصرف مواد، مسمومست های دارویی داروهای شایع .7
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 : درس کلی هدف

  ، توانایی بکارگیری وسایل و تجهیزات و استفاده فوری در بالین بیمار را خواهد آموخت(CPCR)مغزی پیشرفته -ریوی-با کسب توانمندی های الزم در کمک به انجام عملیات احیای قلبی

 :بتوانند نظری درس این پایان در رود می انتظار دانشجویان از :ه نظریویژ اهداف

 .توضیح داده و تریاژ بندی نمایدشرایط بحرانی را  .1

 .ارتباط در شرایط بحرانی را توضیح دهد .2

 بررسی و شناخت بیمار در فوریتها  .3

 . کند بیان را... غدد و تناسلی،-گوارشی، ادراری ،ریوی، قلب و عروقسیستم های  آناتومی .4

 . دهد شرح تشخیصی تهایتس و فیزیکی معاینات ، تاریخچه گرفتن باسیستم های ذکر شده فوق را  شناخت نحوه .5

 .را بیان کند... و ، سنکوبCHF، آنژین، MIقلبی عروقی مثل   اختالالت به مبتال مددجویان از مراقبت نحوه .6

 .اختالالت شایع ریتم قلب در انواع آریتمی ها را توضیح داده و درمان هرکدام را ذکر نماید .7

 AEDآشنایی با دستگاه دفیبریالسیون و ضربان ساز قلبی و  .8

 .دهد شرح را  ...و ، آسپیراسیون، آمبولی ریه، ادم ریه، پنوموتوراکسCOPD ،ARF ،ARDSتتنفسی به دنبال ت اختالال به مبتال مددجویان از مراقبت نحوه .9

 .دهد شرح را ...فوقانی و تنفسی فوقانی همچون اختالالت تنفسی به دنبال اشکاالت در مجرای تنفسی دستگاه اختالالت به مبتال مددجویان از مراقبت نحوه .11

 .را شرح دهد... ، تشنج وICP، افزایش CVA ،TIAعصبی همچون  دستگاه اختالالت به مبتال مددجویان از مراقبت نحوه .11

 .ساالن و کودکان را شرح دهدگرا در بزر CPCRحوه انجام و پروسه ن .12

 .نماید بیان را انعقادی فاکتورهای و پالکتی اختالالت از ناشی  اختالالت به مبتال مددجویان از مراقبت نحوه .13

 . دهد توضیح را طحال تقرمز، سفید و اختالال سلولهای از ناشی خونساز اختالالت به مبتال مددجویان از مراقبت نحوه .14

 .نماید بیان را قدامیاختالالت غددی به دنبال اختالالت حاد یا مزمن به هیپوتاالموس، هیپوفیز خلفی  و  به مبتال مددجویان از مراقبت نحوه .15

 .نماید بیان را اختالالت غددی به دنبال اختالالت غده آدرنال  به مبتال مددجویان از مراقبت نحوه .16

 .، آدیسون و کوشینگ را شرح دهد(کم کاری و پرکاری)اختالالت تیروئیدی  به مبتال مددجویان از مراقبت نحوه .17
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 جلسات تدریس

 شیوه تدریس انتظارات از دانشجویان ویژه اهداف تاریخ تعداد جلسات

 مهر  5 اول

 .انتظارات تبیین ،آغازین دانشجویان معارفه و ارزشیابی .1

 .شرایط بحرانی را توضیح داده و ارتباط در شرایط بحرانی را بیان نماید .2

 .بررسی و شناخت بیماران در موقعیت های فوریتی .3

 .نحوه پذیرش بیمار در بخشهای اورژانسی .4

موارد ذکر شده در اهداف ویژه، مشارکت فعال در تمامی 

در کالس داشته و آمادگی پاسخگویی به سواالت در هر 

 جلسه

 سخنرانی 

 ویدئو پروژکتور 

 فیلم و تصاویر 

 دوم
66  
 مهر

 قلب و عروق را بداندسیستم های  آناتومی و فیزیولوژی .1

، آنژین، MIقلبی عروقی مثل   اختالالت به مبتال مددجویان از مراقبت نحوه .2

CHFرا بیان کند... ، سنکوب و. 

در تمامی موارد ذکر شده در اهداف ویژه، مشارکت فعال 

در کالس داشته و آمادگی پاسخگویی به سواالت در هر 

 جلسه

 سخنرانی 

 ویدئو پروژکتور 

 فیلم و تصاویر 

 مانکن قلب و عروق 

 سوم
65  
 مهر

توضیح داده و درمان هرکدام اختالالت شایع ریتم قلب در انواع آریتمی ها را  .1

 .را ذکر نماید

در تمامی موارد ذکر شده در اهداف ویژه، مشارکت فعال 

در کالس داشته و آمادگی پاسخگویی به سواالت در هر 

 جلسه

 سخنرانی 

 ویدئو پروژکتور 

 فیلم و تصاویر 

 شبیه ساز قلبی 

 چهارم
62  
 مهر

توضیح داده و درمان هرکدام اختالالت شایع ریتم قلب در انواع آریتمی ها را  .1

 .را ذکر نماید

 AEDآشنایی با دستگاه دفیبریالسیون و ضربان ساز قلبی و  .2

 

در تمامی موارد ذکر شده در اهداف ویژه، مشارکت فعال 

در کالس داشته و آمادگی پاسخگویی به سواالت در هر 

 جلسه

 سخنرانی 

 ویدئو پروژکتور 

 فیلم و تصاویر 

 شبیه ساز قلبی 

 آبان 3 پنجم

 .را در بزرگساالن و کودکان را شرح دهد CPCRنحوه انجام و پروسه  .1

 
 

در تمامی موارد ذکر شده در اهداف ویژه، مشارکت فعال 

در کالس داشته و آمادگی پاسخگویی به سواالت در هر 

 جلسه

 سخنرانی 

 ویدئو پروژکتور 

 فیلم و تصاویر 

 شفایی دقیقه 15 پرسش از تمامی مطالب گفته شده قبل

 ششم
61  

 آبان

، COPD ،ARFاختالالت تتنفسی به دنبال  به مبتال مددجویان از مراقبت نحوه .1

ARDSدهد شرح را ... ، آمبولی ریه، ادم ریه، پنوموتوراکس، آسپیراسیون و. 

در تمامی موارد ذکر شده در اهداف ویژه، مشارکت فعال 

در کالس داشته و آمادگی پاسخگویی به سواالت در هر 

 جلسه

 سخنرانی 

 ویدئو پروژکتور 

 فیلم و تصاویر 
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 هفتم
61  

 آبان

تنفسی فوقانی همچون  اختالالت دستگاه به مبتال مددجویان از مراقبت نحوه .1

 .دهد شرح را ...اختالالت تنفسی به دنبال اشکاالت در مجرای تنفسی فوقانی و

در تمامی موارد ذکر شده در اهداف ویژه، مشارکت فعال 

داشته و آمادگی پاسخگویی به سواالت در هر در کالس 

 جلسه

 سخنرانی 

 ویدئو پروژکتور 

 فیلم و تصاویر 

 هوایی مانکن و وسایل راه

 هشتم
61  

 آبان

، CVAاختالالت دستگاه عصبی همچون  به مبتال مددجویان از مراقبت نحوه .1

TIA افزایش ،ICPرا شرح دهد... ، تشنج و. 

ویژه، مشارکت فعال  در تمامی موارد ذکر شده در اهداف

در کالس داشته و آمادگی پاسخگویی به سواالت در هر 

 جلسه

 سخنرانی 

 ویدئو پروژکتور 

 فیلم و تصاویر 

 آذر 6 نهم

 و پالکتی اختالالت از ناشی  اختالالت به مبتال مددجویان از مراقبت نحوه .1

 .نماید بیان را انعقادی فاکتورهای

ویژه، مشارکت فعال در تمامی موارد ذکر شده در اهداف 

در کالس داشته و آمادگی پاسخگویی به سواالت در هر 

 جلسه

 سخنرانی 

 ویدئو پروژکتور 

 فیلم و تصاویر 

 کتبی یا شفایی دقیقه 31 امتحان میان ترم از تمامی مطالب تدریس شده

 دهم
8   

 آذر

قرمز،  سلولهای از ناشی خونساز اختالالت به مبتال مددجویان از مراقبت نحوه .2

 . دهد توضیح را سفید و اختالالت طحال

در تمامی موارد ذکر شده در اهداف ویژه، مشارکت فعال 

در کالس داشته و آمادگی پاسخگویی به سواالت در هر 

 جلسه

 سخنرانی 

 ویدئو پروژکتور 

 فیلم و تصاویر 

 یازدهم
65  
 آذر

اختالالت حاد یا اختالالت غددی به دنبال  به مبتال مددجویان از مراقبت نحوه .1

 .نماید بیان را مزمن به هیپوتاالموس، هیپوفیز خلفی  و قدامی

در تمامی موارد ذکر شده در اهداف ویژه، مشارکت فعال 

در کالس داشته و آمادگی پاسخگویی به سواالت در هر 

 جلسه

 سخنرانی 

 ویدئو پروژکتور 

 فیلم و تصاویر 

 دوازدهم
66  
 آذر

اختالالت غددی به دنبال اختالالت غده  به مبتال مددجویان از مراقبت نحوه .1

 .نماید بیان را آدرنال 

کم کاری و )اختالالت تیروئیدی  به مبتال مددجویان از مراقبت نحوه .2

 .، آدیسون و کوشینگ را شرح دهد(پرکاری

در تمامی موارد ذکر شده در اهداف ویژه، مشارکت فعال 

سواالت در هر در کالس داشته و آمادگی پاسخگویی به 

 جلسه

 سخنرانی 

 ویدئو پروژکتور 

 فیلم و تصاویر 

 اتمام واحد درسی و پاسخ به شبهات و اشکاالت  کلی دانشجویان عزیز
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 پروژکتور، اورهد، تابلو،: شامل) آموزشی کمک وسایل از .گردد می تدریس پاسخ و پرسش و سخنرانی صورت به درس این مباحث شده تعیین آموزشی اهداف به دستیابی منظور به : تدریس روش

 .شد خواهد استفاده مطالب ئه ارا در تناسب به مانکنهای مختلف، شبیه سازهای قلبی

 

 دهنده سازمان پیش: تدریس الگوی

 

 :میرود انتظار فراگیران از : دانشجو تکالیف و وظابف 

 .باشند سهیم کالس نظم حفظ در ترتیب ین بد و کرده اجتناب کالس به ورود از قیقه د 10 از بیش تاخیر صورت ر د و یابند حضور تاخیر بدون درس کالس جلسات تمام در .1

 .نمایند شرکت فعال بطور کالس بحثهای در .2

 .ارائه مقاله انگلیسی و ترجمه آن مرتبط با واحد مذکور .3

 .خواهد شدصورت طبق مقررات برخورد  غیر این در باشد، بیشتر کالس ساعات  /17 4  مجاز حد از نباید کالس در غیبت .4

 .کاسته خواهد شد ،نمره از نمره نهایی  0.5به ازای هر روز غیبت غیرموجه دانشجو  .5

آنروز ) شرکت نمایداستاد  اجازه می تواند به صورت شنونده آزاد با  دانشجو ،دقیقه 11بیشتر از زمان  در . خواهد شد نمره کسر  0.2 دقیقه تاخیر 11به ازای هر  دانشجویی که بعد از ورود مربی وارد بخش گردد  .6

 .برای آن دانشجو غیبت محاسبه خواهد شد

 روش ارزیابی دانشجویان

    نمره   61امتحان پایان ترم 

  نمره 6امتحان میان ترم، پرسش و پاسخ ها 

 نمره  2 ال در کالس و بدون غیبت حضور فع 

  نمره  2 ترجمه مقاله مرتبط با موضوعات درسی 
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در ) الکتروشوکدستگاه دستگاه نوار قلب و  ،ار با دستگاه ریتم سازک ،مطالعه موردی، نمایش فیلم و تصویرکه بصورت . مورد استفاده قرار خواهد گرفت احث نظریمباحث عملی برای این رشته با توجه به مب

 .عملی خواهد شد (صورت موجود بودن

 

 :شیوه های ارزیابی دانشجو

 های کتبی میان ترم و پایان ترم   آزمون  ،های کوتاه آزمون ،حضور فعال در کالس: نظری

 ...روی مانکن و CPR، انجام های  تهدید کننده حیات با استفاده از دستگاه ریتم ساز تشخیص ریتم:  عملی
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