دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
دانشکده داروسازی
قالب نگارش طرح درس ترمی
عنوان درس  :كمكهاي اوليه

مخاطبان :دانشجویان داروسازي ورودي 99

تعداد واحد ( یا سهم استاد از واحد) 1 :واحد0/5( :نظري –  ./5واحد عملی )
زمان ارائه درس  :نيمسال دوم سال تحصيلی  - 1399 -1400یک شنبه ها 14-16
مدرس  :بيژن صبور

درس پیش نیاز- :
ساعت مشاوره  :آزاد

هدف کلی درس:

فراگيري اصول و روشهاي كمک رسانی و مهارتهاي الزم در برخورد اوليه با بيماران اورژانسی
اهداف کلی جلسات (جهت هر جلسه یک هدف ) :
-1آشنایی دانشجویان با شرایط بحرانی  ،اصول کمکهای اولیه  ،تریاژ وارزیابی بیمار در شرایط پیش بیمارستانی
 – 2آشنایی دانشجویان تعاریف ومفاهیم ایست قلبی _ تنفسی  ،علل ایست قلبی وتنفسی  ،مراحل احیاء قلبی _ریوی پایه (  ، ) BLSمانورهای باز کردن راه
هوایی وروشهای تنفس مصنوعی  ،ماساژ قلب و ...در بزرگساالن  ،اطفال و نوزادان
 – 3آشنای دانشجویان با تعری ف زخم ،انواع زخم و روشهای مراقبتی در هریک از آنها ،تعاریف خونریزی ،انواع خونریزی و اقدامات اولیه در مصدوم  ،اصول
پانسمان  ،بانداژوآتل گذاری و انواع روشهای حمل مصدوم در شرایط پیش بیمارستانی
 -4آشنایی دانشجویان با تعاریف ،علل ،عالئم و اقدامات اولیه در فوریتهای محیطی (گرمازدگی ، ،سرما زدگی  ،سوختگی و)...
 – 5آشنایی دانشجویان با تعاریف  ،دسته بندی  ،عالئم بالینی  ،عوارض و اقدامات اولیه در انواع مسمومیت ودرمانهای اولیه در در مسمومیت با

سموم

خوراکی واستنشاقی
 -6آشنایی دانشجویان با تعاریف  ،عالئم  ،عوارض و اقدامات اولیه درمسمومیت با الکل ومواد مخدر و انواع گزیدگی ها( حشرات  ،عقرب  ،مار و)...

اهداف ویژه به تفکیک اهداف کلی هر جلسه :
 -1آشنایی دانشجویان با شرایط بحرانی  ،اصول کمکهای اولیه  ،تریاژ وارزیابی بیمار در شرایط پیش بیمارستانی
در پایان دانشجو قادر باشد:

 -1-1در یک پاراگراف شرایط بحرانی را بيان نماید
 -2-1خصوصيات فرد امدادگر رابيان نماید
 -3-1مراحل اارزیابی بيمار درشرایط پيش بيمارستانی را شرح دهد .
 – 4-1اصول تریاژ پيش بيمارستانی راشرح دهد.
 -2آشنایی دانشجویان تعاریف ومفاهیم ایست قلبی _ تنفسی  ،علل ایست تنفسی  ،مراحل احیاء قلبی _ریوی پایه ( ، ) BLS
مانورهای باز کردن راه هوایی وروشهای تنفس مصنوعی در بزرگساالن  ،اطفال و نوزادان
در پایان دانشجو قادر باشد:

 -1-2ایست قلبی -تنفسی را دریک جمله تعریف نماید
 -2-2علل ایجاد كننده ایست تنفسی در بزرگساالن  ،اطفال و نوزادان را بيان نماید
 -3-2عالئم ایست قلبی – تنفسی را نام ببرد
 -4-2علل انسداد راه هوایی را نام ببرد
 -5-2انواع انسداد راه هوایی را بيان نماید
 -6-2مراحل احياء قلبی -ریوي در بزرگساالن  ،اطفال و نوزادان را بيان نماید
 -7-2انواع مانورهاي راه هوایی را بيان نماید
-8-2انواع روشهاي تنفس مصنوعی را توضييح دهد
 -9-2نحوه انجام تنفس مصنوعی در نوزادان ،اطفال وبزرگساالن را شرح دهد.
 -10-2ایست قلبی را در یک جمله بيان نماید
 -11-2علل ایجاد كننده ایست قلبی در بزرگساالن  ،اطفال و نوزادان را بيان نماید

 -12-2عالئم ایست قلبی را نام ببرد
 -13-2نحوه انجام ماساژ قلبی در نوزادان ،اطفال و بزرگساالن راشرح دهد.
 -14-2نحوه تناسب بين تعداد تنفس و ماساژ را در احياء یكنفره در نوزادان ،اطفال و بزرگساالن راشرح دهد
 -15-2نحوه تناسب بين تعداد تنفس و ماساژ را در احياءدونفره در نوزادان ،اطفال و بزرگساالن راشرح دهد
 -3آشنای دانشجویان با تعریف زخم ،انواع زخم و روشهای مراقبتی در هریک از آنها ،تعاریف خونریزی ،انواع خونریزی و اقدامات
اولیه در مصدوم  ،اصول پانسمان  ،بانداژوآتل گذاری و انواع روشهای حمل مصدوم در شرایط پیش بیمارستانی
در پایان دانشجو قادر باشد:
-1-3زخم را در یک جمله تعریف نماید
 -2-3انواع زخم را برحسب مكانيسم ایجاد كننده آنها دسته بندي نماید.
-3-3روشهاي مراقبتی واقدامات اوليه در هر یک از انواع زخم را شرح دهد.
 -4-3خونریزي را در یک جمله تعریف نماید.
 -5-3انواع خونریزي را دسته بندي نماید
 -6-3اقدامات اوليه جهت كنترل خونریزي در هر یک از انواع خونریزي را شرح دهد.

 -7-3پانسمان را در یک جمله تعریف نماید
-8-3انواع پانسمان را دسته بندي نماید
 -9-3وسایل مورد نياز جهت انجام پانسمان را ليست كند
 -10-3روش انجام پانسمان را شرح دهد
-11-3بانداژرا تعریف نماید
 -12-3انواع بانداژ را نام ببرد
 -13-3روش انجام بانداژ را شرح دهد
 -14-3انواع آتل را نام ببرد.
 -15-3اصول آتل گيري را شرح دهد
 -16-3اصول كلی جابجایی وحمل مصدوم را توضيح دهد
 -17-3روشهاي حمل مصدوم در شرائط اورژانسی را فهرست كند
 -18-3روشهاي حمل مصدوم در شرائط فوري را فهرست كند
 -19-3روشهاي حمل مصدوم در شرائط غير اورژانسی را فهرست كند
 -20-3اانواع برانكارد را نام ببرد
 -4آشنایی دانشجویان با تعاریف ،علل ،عالئم و اقدامات اولیه در فوریتهای محیطی (گرمازدگی  ،سرما زدگی و سوختگی و)...
در پایان دانشجو قادر باشد:

 -1-4انواع اورژانس هاي محيطی را ذكر نماید
-2-4گرما زدگی را در یک جمله تعریف نماید.
-3-4انواع گرمازدگی را شرح دهد
-4-4علل ،عالئم  ،نشانه ها واقدامات اوليه در گرمازدگی را بيان نماید
 -5-4سرما زدگی را در یک جمله تعریف نماید
 -6-4علل ،عالئم  ،نشانه ها واقدامات اوليه در سرمازدگی را بيان نماید
-7-4یخ زدگی را در یک جمله تعریف نماید
 -8-4علل ،عالئم  ،نشانه ها واقدامات اوليه در یخ زدگی را بيان نماید
-9-4سوختگی را در یک جمله تعریف نماید
 -10-4طبقه بندي  ،علل وانواع سوختگی را شرح دهد .
-11-4عالئم ونشانه هاي بالينی عمومی درسوختگيها را بيان نماید
 -12-4عالئم ونشانه هاي بالينی درسوختگيها ي حرارتی ،الكتریكی ومواد شيميایی را بيان نماید
 -13-4نحوه تعيين درصد سطح سوختگی دربالغين واطفال را بيان نماید

 -14-4اقدامات فوري در هریک از انواع سوختگی را شرح دهد
 -5آشنایی دانشجویان با تعاریف  ،دسته بندی  ،عالئم بالینی  ،عوارض و اقدامات اولیه در انواع مسمومیت ودرمانهای اولیه در
مسمومیت با سموم خوراکی واستنشاقی
در پایان دانشجو قادر باشد:

 -1-5سم را در یک جمله تعریف نماید
 -2-5انواع روشهاي ورود سم به بدن را بيان نماید
 -3-3مسموميت را در یک جمله تعریف نماید
 -4-4عالئم بالينی مهم در هریک از انواع مسموميت را بيان كند
 -5-5روش ارزیابی بيمار دچار مسموميت را بيان كند
 -6-5عالئم بالينی  ،در مسموميت با منوكسيد كربن را بيان نماید
 -7-5اقدامات درمانی اوليه در مسموميت با منوكسيد كربن را بيان نماید
 -8-5عالئم بالينی  ،در مسموميت با سموم خوراكی را بيان نماید
 -9-5اقدامات درمانی اوليه در مسموميت با سموم خوراكی را بيان نماید
 -10-5مسموميت هاي شایع باذكر علل  ،عالئم و اقدامات درمانی اوليه راشرح دهد
 -6آشنایی دانشجویان با تعاریف  ،عالئم  ،عوارض و اقدامات اولیه درمسمومیت با الکل ومواد مخدروگزیدگی ها ( حشرات  ،عقرب
،مار و)...
در پایان دانشجو قادر باشد:

 -1-6عالئم بالينی  ،در مسموميت با الكل را بيان نماید
 -2-6اقدامات درمانی اوليه در مسموميت با الكل را بيان نماید
 -3-6عالئم بالينی  ،در مسموميت با مواد مخدر را بيان نماید
-4-6اقدامات درمانی اوليه در مسموميت با مواد مخدر را بيان نماید
 -5-6گزیدگی توسط حشرات را تعریف نماید
 -6-6عالئم بالينی در گزیدگی بوسيله حشرات را شرح دهد
 -7-6اقدامات اوليه درمسموميت ناشی از گزش حشرات را بيان كند.
 -8-6مار گزیدگی را تعریف نماید
 -9-6عالئم بالينی درمار گزیدگی را شرح دهد
 -10-6اقدامات اوليه درمسموميت ناشی از مار گزیدگی را بيان كند.
 -11-6عقرب گزیدگی را تعریف نماید
 -12-6عالئم بالينی درعقرب گزیدگی را شرح دهد
 -13-6اقدامات اوليه درمسموميت ناشی از عقرب گزیدگی را بيان كند.
منابع :
 -1استاجی ،زهرا وتوفيقيان ،طاهره.کمکهای اولیه.انتنشارات نشر جامعه نگربا همكاري نشر سالمی.تهران:آخرین چاپ

 – 2توفيقی  ،فرشيد .کمک های اولیه و امداد  .انتشارات رهپویان  ،قم  :آخرین چاپ
 -3صميمی زاده .راهنماي صليب سرخ كمكهاي اوليه (صليب سرخ بریتانيا) .تهران آخرین چاپ
روش تدریس :سخنرانی  ،همراه با پرسش و پاسخ  ،بحث گروهی
وسایل آموزشی :وایت برد  ،ویدیوپروژكتور  ،كتاب  ،فيلم  ،موالژ
سنجش و ارزشیابی
آزمون

روش

سهم از نمره کل(بر حسب درصد)

تاریخ

ساعت

كوئيز

شفاهی

10

ازجلسه  2به بعد

ساعت كالس

آزمون پایان ترم

كتبی(تستی – تشریحی)

60

طبق تقویم

ساعت كالس

حضورفعال در كالس

-

10

كليه جلسات

ساعت كالس

تکالیف دانشجو

-

20

تا پایان ترم

ساعت كالس

مقررات درس و انتظارات از دانشجو :
از دان شجویان عزیز انتظار ميرودكه با توجه به اهميت و حساسيت درس و تنوع مطالب و محدودیت زمانی و به منظور بهره برداري هر چه بيشتر
به نكات ذیل توجه نمایند
 - 1به منابع معرفی شده مراجعه و مطالب كامل بحث ها را مطالعه نمایند و در صورت وجود هر گونه اشكال در ساعتهاي مشاوره مطرح نمایند
 - 2به حضور منظم توام با آمادگی در تمام جلسات اهميت دهيد (غيبت دركالس در ارزشياي تأثير دارد )
 – 3در بحث هاي گروهی كالس و شركت فعال داشته باشيد

نام و امضای مدرس:
تاریخ تحویل:

نام و امضای مدیر گروه:
تاریخ ارسال:

نام و امضای مسئول EDOدانشکده
تاریخ ارسال :

جدول زمانبندی درس :اصول كمكهاي اوليه وتجهيزات پزشكی دانشجویان داروسازي
روز و ساعت جلسه  ::یک شنبه ها 14-16
جلسه

کالس:

تاریخ

مدرس

موضوع هر جلسه

1

آشنایی دانشجویان با شرایط بحرانی  ،اصول كمكهاي اوليه  ،تریاژ وارزیابی بيمار

صبور

2

احيائ قلبی وریوي پایه

صبور

3

انواع زخم وخونریزي و اقدامات اوليه در آنها  -اصول و روشهاي حمل مصدوم

4

فوریتهاي محيطی (سوختگی ،گرما زدگی ،سرمازدگی و )..و اقدامات اوليه درمانی

صبور

5

مسموميت ها  (1مسموميت خوراكی و استنشاقی) و اقدامات اوليه درمانی ومراقبتی

صبور

6

مسموميتها  2گزیدگی ها ( حشرات  ،عقرب و مار گزیدگی)

صبور

7

امتحان پایان ترم

جدول زمانبندی درس( عملی) :اصول كمكهاي اوليه وتجهيزات پزشكی دانشجویان داروسازي
زمان :یكشنبه ها  8-10و 2( 14 -18گروه)
موضوع هر جلسه

مدرس

1

ارزیابی مصدوم (عالئم حياتی  ،اصول معاینه ونحوه ارزیابی)

صبور

2

ارزیابی مصدوم (عالئم حياتی  ،اصول معاینه ونحوه ارزیابی)

صبور

3

احياء پایه( 1ایست تنفسی و مانورهاي باز كردن راه هوایی)...

صبور

4

احياء پایه  ،( 2ماساژ قلبی و بر قراري گردش خون)

صبور

5

مهارتهاي كنترل خونریزي ،پانسمان  ،بانداژ و آتل بندي

صبور

6

آشنایی با تجهيزات حمل و اصول جابجایی وحمل مصدوم

صبور

7

آشنایی با تجهيزات پزشكی واصول كار با آنها

صبور

8

آشنایی با تجهيزات پزشكی واصول كار با آنها

صبور

9

امتحان عملی

صبور

جلسه

تاریخ

کالس :مركز مهارتهاي بالينی

