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 بسمه تعالی
 دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

 دانشکده پیراپزشکی
 درس ترمیقالب نگارش طرح 

  
                                  های پزشکی ترم سوم                   تفوری کارشناسیمخاطبان: دانشجویان                              جابجایی و حمل مصدوم عنوان درس :  

      تشریح و فیزیولوژي ، شكستگي :  س  پیش نیازورد   عملی (   –واحد ) نظری  1: سهم استاد از واحد(  ایادواحد:)تعد  
                                                    ساعت مشاوره : آزاد                                 16-18شنبه ها یک زمان ارائه درس :    
  پورمیرزا رضادکتر مدرس :  
 

 :درس هدف کلی
 .به صورت نظری و عملی  مختلفدر شرایط جابجایی و حمل مصدوم آشنا سازی دانشجویان با عملیات  
 

 : هدف( کیجلسات : )جهت هر جلسه  یاهداف کل
 بجایي نادرستااهمیت تاریخچه حمل بیمار و اصول كلي چگونگي حمل بیمار و عوارض ناشي از جبا  انیدانشجو ییآشنا -1
شات اااز اصاول ایمناي دسترساي باه مصادوم و اناواح روش حمال بیماار در شارایط خااي )آتاش ساوز    ن باا انیدانشجو ییآشنا -2

 ( وسایر حوادث
 كشیدن روش هایشنایي با اصول ایمني دسترسي به مصدوم و انواح مآ -3
عملیااات ریاار  روش هااا  انتلااال بیمااار درو  )تصااادفات(روش خااارك كااردن بیمااار در عملیااات اضااطرار  بااا  انیدانشااجو ییآشاانا -4

 اضطرا  
 آمبوالنس داخلروش ها  انتلال بیمار از تخت به با  انیدانشجو ییآشنا -5
 شنایي با روش ها  انتلال بیمار در عملیات ریر اضطرا آ -6
 از آنهاصحیح انواح برانكار و نحوه استفاده  با انیدانشجو ییآشنا -7
 و امداد هواییروش حمل بیمار با هیلكوپتر با  انیشجودان ییآشنا -8
 

 هر جلسه: یاهداف کل کیبه تفک ژهیاهداف و
 

 انتظار می رود دانشجویان کارشناسی فوریت های پزشکی قادر باشند:   انیدر پا
 
 :آشنایي با اهمیت تاریخچه حمل بیمار و درجات و وظایف تكنیسین فوریتها  پزشكي حین انتلال -1

 در اذشته و حال و تفاوت آنها را توضیح دهد. جابجایي و حمل بیمار را -1-1
 ح دهد.را شر EMTدرجات مختلف  -1- 2
 در ارتباط با انتلال بیمار توضیح دهد. وظایف اصلي تكنیسین فوریت ها  پزشكي را  -1- 3

 هان و  توضیح دهد.شكي را با بیمار و همرانحوه برقرار  ارتباط مناسب تكنیسین فوریت ها  پز -4-1
 انواح آمبوالنس ها را بر اساس شرح وظیفه تفکیک نماید. -5-1
 
 :ل بیمار و عوارض ناشي از جابجایي نادرستآشنایي با اصول كلي چگونگي حم -2
 (Non urgent)و ریار اضاطرار   (Urgent)  اضاطرار   (Emergency)ي بیمار در موارد اورژانس اصول جابجای -2- 1

 دهد. را توضیح
 توزیع وزن اشیاء بر رو  نلاط مختلف بدن را شرح دهد. -2- 2
 .توضیح دهدرا  (Power Lifting)وش بلند كردن قدرتي ر -2- 3

 دهد. حیتوضرا  (Diamond carry)ند روش حمل دیامو -4-2
 دهد. حیتوضرا  (one hand carry)تي روش حمل یك دس -5-2
 .نمایش دهدنگام حمل بیمار جهت ها و دستورات را در هانواح  -6-2
 دهد. حیتوضز جابجایي نادرست را اعوارض ناشي  -7-2

 :آشنایي با اصول ایمني دسترسي به مصدوم  -3
 سي به مصدوم را توضیح دهد.روشها  دستر -3- 1
 دهد. حیتوضاصول و مكانیك اولیه بدن در هنگام كشیدن بیمار را  -3- 2
 دهد. حیتوضرا  شیدن بیمار با دو تكنیسینك -3- 3

 دهد. حیتوضكشش توسط انواح وسیله ها را )لباس   پتو   دست ....(  -4-3
 ای دسترسی به خودرو را نام ببرد.انواح روش ه -5-3
 امداد جاده ای را فهرست کند. انواح وسایل -6-3
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 اده ای شرح دهد.وظیفه تکنیسین فوریت های پزشکی را در مجموعه امداد ج -7-3
 :با روش حمل بیمار در شرایط خاي )آتش سوز    نشت ااز ..........( آشنایي 4
 اجرا کند .كنیك یك نفره برا  خروك بیمار دچار كاهش هوشیار  از اتومبیل را ت -4- 1
 .انجام دهده روش ماموران آتش نشاني را حمل و كشش ب -4- 2

 ه روش کول ارفتن انجام دهد.حمل و کشش ب -3-4
 انجام دهد. زنبه ایبه روش  حمل و کشش -4-4
 انجام دهد. اهواره ایه روش حمل و کشش ب -4-4
 انجام دهد. دو مچ روش  باحمل و کشش -5-4
 مچ  انجام دهد. چهارحمل و کشش با روش  -6-4
 :شنایي با روش خارك كردن بیمار در عملیات اضطرار  )تصادفات(آ -5
 نمایش دهد .را  (Rapid Extrication Technique)خارك كردن سریع  روش -5- 1
 دهد. حیتوضده از تكنیك خروك سریع را موارد استفا -5- 2
 نام ببرد.رد روش خارك كردن سریع را زوم و مراحل كاربلوسایل مورد  -5- 3

 تکنیک های ایمن سازی خودرو را در صحنه حادثه را شرح دهید. -4-5
 :یر اضطرا روش ها  انتلال بیمار در عملیات ر آشنایي با -6
 كردن مستلیم از رو  زمین را توضیح دهد. روش بلند -6- 1
 ه کمک همکالسان انجام دهد.بروش بلند كردن با استفاده از اندام ها  فوقاني و تحتاني را  -6- 2

 از رو  زمین را توضیح دهد. زیگزاایروش بلند كردن  -3-6
 از رو  زمین را توضیح دهد. انجام الگ رول سه نفرهروش  -4-6
 ز رو  زمین را توضیح دهد.نفره ا چهارروش انجام الگ رول  -5-6
 نفره از رو  زمین را توضیح دهد. دوام الگ رول روش انج -5-6
 نفره از رو  زمین را توضیح دهد. یکام الگ رول روش انج -5-6
 :ات آمبوالنسآشنایي با روش ها  انتلال بیمار از تخت به ك -7

 لیم را توضیح دهد.روش حمل مست -1-7
 وسط ملحفه یا پتو را شرح دهد.تروش انتلال  -2-7
 روش انتلال توسط تخته پشتي و برانكاراسكوپ را شرح دهد. -3-7
 ز صندلي به ویلچر را توضیح دهد.اروش انتلال  -4-7
 :از آنهاصحیح آشنایي با انواح برانكار و نحوه استفاده  -8

 ا شرح دهد.رچرخ دار آمبوالنس و انواح كات آمبوالنس  برانكار -1-8
 به کمک همکالسان انجام دهد.برانكار به داخل آمبوالنس را  نحوه انتلال -2-8
 همکالسان انجام دهد. به کمکرا  (portable/folding)تاشونده  -ارها  پرتابلویژاي برانك -3-8
 نام ببرد.ارها  قابل انعطاف را ویژاي برانك -4-8
 دهد. توضیحتخته ها  پشتي بلند و كوتاه را  ویژاي انواح -5-8
 ملایسه کند .را  (stair chair)ویژاي ها  برانكار سبد  و برانكار اسكوپ و صندلي راه پله  -6-8
 :تر )بازدید از اورژانس هوایي(آشنایي با روش حمل بیمار با هیلكوپ -9
 دهد. ملي انتلال هوایي را توضیحراهكارها  ع -1-9
 زشكي انتلال هوایي را توضیح دهد.راهكارها  پ -2-9
 ل هوایی را شرح دهد.عوارض انتلا -3-9
 نحوه پکیج بیماران را به داخل هلی کوپتر را توضیح دهد. -4-9
 

 منابع برای مطالعه :
 1398یستوویچ   جزف   هفن   برنت . کارن   کیت . اورژانس های طبی پیش بیمارستانی پایه م – 1
 1398لد سو برایان . پورتر   رابرت . چری   ریچارد . اورژانس های طبی پیش بیمارستانی میانی ب – 2

 3 - Bowwman , warren .D.David .lt jone .outdoor Emergency care : comprehensive 
prehospital care for nonvrnban seting   thed .Boston : jones and Bartlet . company.2012  
4  - Phillip LEet all . Emergency for hazardous matericals expousvre , stlouis , Elsevier . 
Mosby . com .  

 
 یادایر : -شیوه ها  یاد دهي

 (مرکز مهارت های بالینیسخنراني همراه با پرسش و پاسخ   بحث و كار عملي دانشجویان )
 رسانه ها  آموزش :
 ...(ژكتور   كامپیوتر   وسایل حمل و جابجایي بیمار )برانكار   تخته پشتي كوتاه و بلند ...تخته   ویدیو پرو

 زمان و مكان ارائه درس :
 پیراپزشکیدانشكده احد مهارت های بالینی و و  10كالس شماره  14-16شنبه ساعت دو روزها  
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 سنجش و ارزشیابـي :

 

 ساعت تاریخ نمره روش

   %3 كوئیز تئور 

   %5 ئیز عمليكو

   %5 آزمون میان دوره تئور  

   %5 آزمون میان دوره عملي

   %40 آزمون پایان دوره تئور 

   %40 آزمون پایان دوره عملي

   %2 موارد دیگر : مشاركت فعال در بحث و آزمایشگاه عملي

 ان دوره خواهد بود.از محتوا  قبل از آزمون می %30توجه : محتوا  آزمون پایان دوره شامل حداقل 

  : ملررات درس و انتظارات از دانشجو
و  ییاراهنم دیتلش اسان یزمان تیو تنوح مطالب و محدود یتوجه داشته باشند که با توجه به عدم استردا دیمحترم با انیدانشجو  

             ظاراشد و انتب ینها مارکت فعال آموثر مستلزم مطالعه و مش یریادای  لذا  یاست نه انتلال تمام و کمال محتو یرییادای لیتسه
  :رود یم
 . ندیبحث را مطالعه نما یلیشده مراجعه و مطابلت تکم یبه منابع معرف  - 1
  .ندینما تیحضور منظم توام در کالس درس را رعا  - 2
 .    اقدام ورزند فیداخل کالس وانجام تکال یبحث ها -3
                                                                  نجام دهند.را ا یشرکت فعال در جلسات عمل -4

 بندی برنامه  جدول زمان 
 
 

 

شنبه  کالس تاریخ مدرس عنوان ردیف

 ها/ساعت

 14 -16  1  پورمیرزا تاریخچه حمل بیمار 1

اصول كلي چگونگي حمل بیمار و  2

 عوارض ناشي از جابجايي

 14 -16  1  پورمیرزا

روش خارج كردن بیمار در عملیات  3

 اضطراري

 14 -16  1  پورمیرزا

روش هاي انتقال بیمار از تخت به  4

 كات آمبوالنس

 14 -16  1  پورمیرزا

 14 -16  1  پورمیرزا انواع برانكار و نحوه استفاده از آنها 5

 14 -16  1  پورمیرزا روش حمل بیمار با هیلكوپتر  6

 14 -16  1  پورمیرزا لي با برانكارد و ...جلسه كار عم 4 7

 

 
 
 

 :دانشکده EDO ولگروه:               نام و امضاء مس ریمدرس:                  نام و امضاء مد ینام ونام خانوادگ
 

 ارسال :       خی:                                تارلیتحو خیتار
 


