
 

 دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

 دانشکده پیراپزشکی

  درس قالب نگارش طرح
  

  فوریتهای پزشکی   اول کارشناسی ناپیوستهدانشجویان ترم مخاطبان:            (                            1) پیشرفته  داخلی فوریتهای عنوان درس : 

 نداردنیاز:    درس  پیش                           . واحد/75د سهم استاد از واح -  واحد   5/1تعداد واحد:   

 ساعت مشاوره :  آزاد                                                                                      1399-1400 دوم نیمسال    14 -16 شنبه ها دوزمان ارائه درس :    

 بیژن صبور  مدرس : 

 

 هدف کلی:

 اصول کلی مراقبتهای پیش بیمارستانی در بیماریهای تنفسی  اورژانس های تنفس وبا دانشجویانآشنا نمودن 

  : اهداف مرحله ای

 روشهای تشخیصی )کلینیکی وپاراکلینیکی (دستگاه تنفس، عالئم ونشانه های شایع ،وفیزیولوزی دانشجویان با آناتومی آشنا یی  -1

 بیماریهای مزمن انسدادی راه هوایی و تقسیم بندی بیماریهای  آشنایی دانشجویان با   -2

 آشنایی بابیماریهای عفونی سیستم تنفس  -3

 و سندرو هیپر ونتیالسیونARDS، آشنایی بابیماریهای سندرم زجر تنفسی    -4

 ، ادم ریهآشنایی بابیماریهای آمبولی ریه ، پنوموتوراکس خود به خودی   -5

6-  ABG ،بررسی چند سناریو دربیماران تنفسی و آن رجام وتفسیچگونگی ان 
 

 اهداف مرحله ای : 

 دانشجویان با آناتومی وفیزیولوزی ،عالئم ونشانه های شایع ، روشهای تشخیصیآشنا یی   -1

 درپایان دانشجو قادر باشد 

 راشرح دهد.   فوقانی وتحتانی((تنفس آناتومی سیستم  – 1-1

 س راشرح دهداساس فیزیولوژی تنف - 2-1

 عالئم ونشانه های شایع دستگاه تنفس رانام ببرد - 3-1 

 توضیح دهد. عالئم کلینیکی وپاراکلینیکی را -1 -4
 

 دانشجویان با   تقسیم بندی بیماریهای و بیماریهای مزمن انسدادی راه هواییآشنایی  -2

 دریایان دانشجو قادرباشد

 اشرح دهدتقیسم بندی بیماریهای دستگاه تنفس ر -1-2

 انواع بیماریهای مزمن انسدادی راهوایی رانام ببرد -2-2

 بیماران آمفیزمی را توضیح دهد درمان ومراقبتهای اورژانس ، علل، عالئم وچگونگی ارزیابی تعریف ،  -3-2

 درمان ومراقبتهای اورژانس دربیماران برونشیتی را توضیح دهد، علل، عالئم وچگونگی ارزیابی تعریف ، -4-2

 چگونگی درمان و مراقبتهای اورژانس بیماران آسمی را توضیح دهد ، علل، عالئم وچگونگی ارزیابیتعریف ، -2 -5 
 

 آشنایی بابیماریهای عفونی سیستم تنفس -3

 دریایان دانشجو قادرباشد

 انواع بیماریهای عفونی دستگاه تنفس رانام ببرد  -1-3

 بیمارمبتال به آنفلوانزاراشرح دهد درمان و مراقبتهای اورژانس ، ی تعریف ،علل ، عالئم وچگونگی ارزیاب -2-3

 بیمارمبتال به پنومونی اراشرح دهدچگونگی درمان و مراقبتهای اورژانس ،  تعریف ،علل ،انواع ، عالئم وچگونگی ارزیابی -3-3 

 یمارمبتال به سل اراشرح دهدبچگونگی درمان و مراقبتهای اورژانس  ، تعریف ،علل ، عالئم وچگونگی ارزیابی -4-3

 بیمارمبتال به آبسه ریه اراشرح دهدچگونگی درمان و مراقبتهای اورژانس ، تعریف ،علل ، عالئم وچگونگی ارزیابی  -5-3 

  
 



 ، آمبولی ریه سندرو هیپر ونتیالسیون،  با سندرم زجر تنفسی   آشنایی -4

 دریایان دانشجو قادرباشد

 بیمارمبتال به زجر تنفسی راشرح دهدچگونگی درمان و مراقبتهای اورژانس ،وچگونگی ارزیابی  علل ، عالئمتعریف ، -1-4 

 بیمارمبتال به  سندرم هیپرونتبالسیون راشرح دهدچگونگی درمان و مراقبتهای اورژانس ، علل ، عالئم وچگونگی ارزیابی تعریف ، -2-4 

 درمان  ومراقبتهای اورژانس بیمارمبتال به آمبولی ریه راشرح دهد چگونگی،  علل ، عالئم وچگونگی ارزیابیتعریف ، -3-4 
 

 ف پنوموتوراکس، پلورال افیوژنپنوموتوراکس خود به خودی  آشنایی بابیماریهای  -5

 دریایان دانشجو قادرباشد

 بیمارمبتال به پنوموتوراکس خودبخودی  راشرح دهدچگونگی درمان و مراقبتهای اورژانس ، علل ، عالئم وچگونگی ارزیابی تعریف ، -1-5  

 راشرح دهدپلورال افیوزن چگونگی درمان و مراقبتهای اورژانس بیمارمبتال به ، علل ، عالئم وچگونگی ارزیابی تعریف ، -5-2 

 راشرح دهد  کسهموتوراچگونگی درمان و مراقبتهای اورژانس بیمارمبتال به ، علل ، عالئم وچگونگی ارزیابی تعریف ، -3-5
 

6- ABG ،درسیستم پیش بیمارستانی چگونگی انجام وتفسیر آن و بررسی چند سناریو دربیماران تنفسی 

 دریایان دانشجو قادرباشد

1-6- ABG .چگونگی انجام وتفسیر آن شرح دهد ، 

 راتوضیح دهدبررسی وایجاد ایمنی در صحنه  -2-6

 یان نمایدرا بچگونگی ایمنی شخصی )حفاظت ازخود(  -3-6

 را توضیح دهد نحوه ارزیابی بیمارتنفسی درصحنه -4-6

 را شرح دهد بیماران تنفسی درصحنه وانتقال اصول ونحوه مراقبت اورژانسی -5-6

 سناریو بیماران مبتال به اختالالت دستگاه تنفس راشرح دهد 2حداقل   -6-6
 

 :  منابع 
 

. گروه مترجمین . انتشارات سیمین دخت  اورژانس های طبی پیس پیش بیمارستانی میانی. بلدسو،برایان ؛پورتر، رابرت ؛چری ،ریچارد  – 1

 آخرین چاپ،تهران : 

. گروه مترجمین .انتشارات سیمین دخت ، تهران اورژانس های طبی پیش بیمارستانی پایهمسیتوویچ ، جوزف؛هفن ، برنت ؛ کارن، کیت .  – 2

  آخرین چاپ: 

رو ،رام استیون . اورژانسهای طبی پیش بیمارستانی ) میانی(: ترجمه گروه متررجمین مرکرز مردیریت حروادف و فوریتهرای بک روندا ، پالک اند -3

 آخرین چاپپزشکی، تهران، انتشارات سیمن دخت، 

 

 روش تدریس

 ، بحث گروهی در خصوص تفسیرسناریو هاPBLسخنرانی همراه با پرسشو پاسخ ، 

  

 آموزشی  وسایل 

 دیوپروژکتور ،  موالژ وی وایت برد،

 

  سنجش و ارزشیابی 

 ساعت تاریخ )بر حسب درصد(سهم از نمره کل روش آزمون

 ساعت کالس هر دوهفته یکبار %20 شفاهی کوئیز

 -  طبق تقویم دانشگاهی  %60 تشریحی( –کتبی)تستی  آزمون پایان ترم

 - کلیه جلسات %5 - مجازی -حضورفعال در کالس

 - تا پایان ترم %15 - تکالیف دانشجو

 



 مقررات کالس و انتظارات از دانشجو:

 حضور منظم و به موقع در تمام جلسات درس .1

 PBL و در خصوص تفسیرسناریو ها شرکت فعال در بحث های گروهی .2

 مراجعه به منابع اعالم شده و مطالعه موضوعات مربوطه .3

 
 

 

 دانشکده EDOنام و امضای مدیر گروه:                            نام و امضای مسئول        نام و امضای مدرس:                                    

   تاریخ ارسال :                                          ریخ ارسال:          تا                              10/11/96تاریخ تحویل:                 

                                                        
 

 تائید وامضای مدیر گروه          ■خیر       □طرح درس قبال تدوین شده است ؟ بله    

 
                 

                                                                                                

 

 

 

 

 

 

 دانشجویان فوریتهای پزشکی  ( 1فوریتهای پیشرفته داخلی ) سدر جدول زمانبندی 

 1399 -1400نیمسال دوم 
 هفته اول ترم 6       14 -16ها  شنبه دوروز وساعت کالس:          

       

 مدرس موضوع هر جلسه تاریخ جلسه

1 13/11/99 
روشهای آشنا یی دانشجویان با آناتومی وفیزیولوزی ،عالئم ونشانه های شایع ، 

 تشخیصی )کلینیکی وپاراکلینیکی (دستگاه تنفس
 صبور

 صبور آشنایی دانشجویان با   تقسیم بندی بیماریهای و بیماریهای مزمن انسدادی راه هوایی 20/11/99 2

 صبور آشنایی بابیماریهای عفونی سیستم تنفس 27/11/99 3

 صبور سندرو هیپر ونتیالسیون وARDSآشنایی بابیماریهای سندرم زجر تنفسی ،   4/12/99 4

 صبور آشنایی بابیماریهای آمبولی ریه ، پنوموتوراکس خود به خودی ، ادم ریه 11/12/99 5

6 18/12/99 ABG صبور ،چگونگی انجام وتفسیر آن و بررسی چند سناریو دربیماران تنفسی 

  امتحان پایان ترم  

 

 

 

 

 
 

 

 
 


