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اظبتید درض:
آقبی ابوطبلبی و آقبی قبدری

ؼرح درض:
کار کردى در پایگاُ ّا ٍ آهثَالًس ّای اٍرشاًس ضْر هستلسم آضٌایی تا ضرایظ خاظ ایي هحیظ ٍ آضٌایی
تا هراقثت ّای هرتَعِ است .در ایي درس داًطجَیاى تا هفاّین ٍ رٍش ّای علوی ٍ عولی هغرح در
اٍرشاًس ضْر ،پیطگیری از صدهات حاًَیِ ،تصوین گیری در هَاقع ضرٍر ٍ چگًَگی ارتثاط تا تیواراى ٍ
ّوراّاى آًاى ٍ ًحَُ کار ٍ ارتثاط تا ّوکاراى فَریت ّای پسضکی آضٌا هی ضًَد.
اّذاف کلی درض:
آضٌایی داًطجَ تا هراقثت ّای اٍرشاًسی هثتٌی تر تررسی ًیازّای تیوار ٍ ّوراّاى تصوین گیری هٌاسة ٍ
تفکر اًتقادی در افرادی کِ ًیازهٌد تِ دریافت هراقثت اٍرشاًس در هحل ٍ آهثَالًس هی تاضٌد.
اّذاف رفتاری:
داًطجَ پس از پایاى کارآهَزی قادر تاضد:
 -1طبقِ بٌذی بیواراى براظاض تریاش  ACS ٍ STARTرا اًجام دٌّذ
 -2بررظی ٍضعیت هذدجَ در هَقعیت اٍرشاًعی را طبق ارزیابی اٍلیِ  ٍ ABCDEارزیابی ثاًَیِ
اًجام دٌّذ
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 -3ارتباط هٌاظب با بیوار ٍ ّوراّاى ٍ پرظٌل را ًؽاى دٌّذ
 -4تعییي ظطح َّؼیاری ٍ هراقبت از بیوار بیَْغ را اًجام دٌّذ
ٍ -5ظایل احیای بیوار را آهادُ ًوایٌذ
 -6اظتفادُ صحیح از کیف احیا ٍ ٍظایل درٍى آى را ًؽاى دٌّذ
 -7بکارگیری صحیح تجْیسات ٍ ٍظایل هَجَد در آهبَالًط هاًٌذ دفیبریالتَر ٍ هاًیتَریٌگ را
ًؽاى دٌّذ
 -8رٍغ ّای صحیح هایع درهاًی ٍ اکعیصى تراپی را تَضیح دٌّذ
 -9هؽارکت در ًقل ٍ اًتقال صحیح بیواراى را اًجام هی دّذ
 -11هراقبت از هصذٍم دچار ظرهازدگی ٍ گرها زدگی ٍ دچار گسیذگی ّا را هی داًذ
 -11در ٌّگاُ احیای بیوار در عولیات احیا هؽارکت ًوایٌذ
ً -12حَُ هاظاش صحیح قلب رارٍی ظیوَالتَر ًوایػ دٌّذ
 -13در هراقبت از زخن ٍ خًَریسی ّا باًذاش پاًعواى ٍ اتل بٌذی هؽارکت ًوایٌذ.
 -14پرٍظیجرّای هختلف اعن از گرفتي ًَ IVlineار قلب ظاکؽي کردى ظٌذاش هعذُ ٍ هثاًِ ٍ
ٍصل ظرم را اًجام دٌّذ
 -15در هراقبت از بیواراى ترٍهایی ٍ ثابت ظازی ظر ٍ ظتَى فقرات گردًی هؽارکت ًوایٌذ
 -16آ هَزغ بِ هذدجَ ٍ ّوراّاى ٍ اًتقال ٍ تحَیل بیوار بِ اٍرشاًط بیوارظتاى را اًجام دٌّذ
 -17ثبت هؽاّذات ٍ هراقبت ّای اًجام ؼذُ را اًجام دٌّذ

ؼیَُ تذریط:
رٍش اصلی تدریس آهَزش تالیٌی تا هاهَریت ّا ٍ رٍضْای تحج گرٍّی ًوایص هْارت رٍی تیوار
ٍ ًوایص کار تا ٍسایل ٍ تجْیسات است تعالٍُ ترای تفْین ٍ هطارکت فعال فراگیراى در جریاى
یادگیری از رٍش ّای پرسص ٍ پاسخ ٍ توریي عولی ًیس استفادُ خَاّد ضد.
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ظیاظتّا ٍ قَاًیي دٍرُ:
 -1حضَر فیسیکی تِ هَقع ٍ تدٍى غیثت در توام جلسات کاراهَزی (غیثت تیص از 17/4صفر
تلقی هی گردد)تاخیر تیص از 5دقیقِ در کارآهَزی تِ هعٌی غیثت در آى جلسِ کالس هی
تاضد.
 -2استفادُ از تلفي ّوراُ در کارآهَزی هوٌَع است ٍ رعایت ًکردى ایي قاًَى سثة اخراج
داًطجَ از کارآهَزی هی گردد.
References:
1-Campbell, J.E., Basic Trauma Life Support: Advanced Prehospital
Care. 2008: McGraw-Hill/Appleton & Lange
2-Bledsoe, B.E., R.S. Porter, and R. Cherry,Essentials of paramedic care
update. 2013: Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall
 -3هحودی ع .ف رهین ط .کتاب جاهع احیای قلثی ریَی اًتطارات تطری
 -4تْرام پَر.آیت الْی هَسَی ,سید اهیي..کتاب جاهع در زهیٌِ آهَزش فٌَى هراقثتی در
تیواراى  ,1311.اًتطارات ایستا
 -5سازهاى هدیریت حَادث ٍ فَریت ّای پسضکی.اٍرشاًس ّای عة پیص تیوارستاًی
پایِ 1336.اًتطارات ٍزارت تْداضت
 -6هعاًٍت درهاى -سازهاى اٍرشاًس کطَر.تریاش تیوارستاًی در تالیا ٍ حَادث تا هصدٍهیي
اًثًَُ ،طر تٌدیس ،چاج اٍل 1331
Online Data Bases:
www.emairan.ir

www.fouriyat.ir
www.cpr.org
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روزهبی برنبمه :شنبه تب پنج شنبه

گروه

دانشجویبن ترم  8پرظتبری (پعران)
 12روز

ظبعت7/30-13/15 :

نیمعبل دوم 98-99

اسامي

اسامي

تاريخ

مکان کارآموزی

اساتید ناظر

-1اهیرشاُ زیذی
-2فردیي ًَری
-3سعیذ رهضاًی
-4سیٌا شریفی
 -5هْذی پسًذُ
 -6هحوذ دّستاًی
-7داٍد ّساردستاى

 -8هحوذ اهیي قرباًی
 -9هیالد اصغری
 -11علی کریویاى
 -11هحسي غالهی
 -12داٍٍددٍشاًی

99/3/31

اورژانس شهر

آقای ابىطالبی

-1هحوذرضا عباسی
-2سجاد داٍری
-3حسیي رحوتیاى
-4حسیي اخَاى

-5رٍح اهلل صفری
 -6فیرٍز ًعوتی
 -7هْذی هکارم
-8هحوذ شریعتی
-9هیالد حواهی
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-1حسیي هْرابی
-2هیالد شکرالْی
-3اهیرحسیي کوالی
-4سعیذ هحوَدی
 -5هحوذرضا پَرقذرت

-6حسیي عسیسی
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-1اهیرحسیي شفیعی
 -2علیرضا فالح زادُ
 -3عباسعلی حیذری
 -4هرتضی شاّیي
 -5عبذالصوذ یلوِ
-6صادق تیوَری
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و
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3
و
4

و
6

و
8

-7حسیي آقاعبذالْیاى

-8علی حیذریاى
 -9ابراّین قرباًی
 -11کَرٍش
سلیواًخاًی
-7هْذی هکارم
-8هحوذ راکی
-9هیالد رستوی
 -11هحوذ جلیلی
-11فریذ خضری
 -12پژهاى حسام

آقای قادری

لغایت
99/4/13

99/1/33

اورژانس شهر

لغایت

آقای ابىطالبی
آقای قادری

99/2/12

99/2/23

اورژانس شهر

لغایت

آقای ابىطالبی
آقای قادری

99/3/2

99/3/13
لغایت
99/3/23
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اورژانس شهر

آقای ابىطالبی
آقای قادری

