
 
 

  دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه

  دانشكده پيراپزشكي

  رميت درسقالب نگارش طرح 

  

  

    دانشجويان ترم دوم کاردانی فوريتھای پزشکی :مخاطبان      )                                                                                  ١(تروما  :عنوان درس   

                           13-14شنبه ها  : ساعت پاسخگويي به سواالت فراگير                        واحد ٢از)  عملی  ٢۵/٠–واحد نظری  ٧۵/٠( واحد  ١ :تعداد و نوع واحد  

  گودرزيافشين  :مدرس                                                                                   97-98نيمسال اول  ، )هشت هفته اول( 16 -18 شنبه ها: زمان ارائه درس   

                                                                   تشريح وفيزيولوژی:   س  پيش نيازدر  

  

  

 

  : درس یھدف کل
  

  اداره تروما در شرايط پيش بيمارستانیو چگونگی تروما  ھا و حوادث مربوط به  بيماریمکانيسم تروما ،  انواع آشنا نمودن دانشجو با

  

 

  )ھدف کيجھت ھر جلسه ( :جلسات  یاھداف کل
  
  تروما واھميتمکانيسم ھا ، تروما تعاريف ،مفاھيم آشنايی با   -١

  .آشنايی با آسيب ھای ناشی از تصادف با موتور سيکلت ،وسيله نقليه با عابر و سقوط ھا-٢

  قفسه سينه،ارزيابی،تشخيص و اقدامات درمانی غير نافذ آشنايی با ترومای-٣

  یو اقدامات درمان صي،تشخیابينه،ارزيافذ قفسه سن یبا تروما يیآشنا -۴

  .و سانحه با آسيب ديدگان متعدد سيستم ترياژ در تروما ارزيابی صحنه و مکانيسم آسيب در تصادفات و آشنايی با-۵

  و فوقانی آشنايی با تعريف ، علل ، فيزيوپاتولوژی ، ع9ئم واقدامات در مانی  درانواع شکستگی اندام تحتانی -۶

  

  

  :ھر جلسه یاھداف کل کيبه تفک رفتاری ژهيھداف وا
  

  تروما واھميتمکانيسم ھا ،تروما  تعاريف ،مفاھيم آشنايی با -١   
  :دانشجو قادر باشد 

  .را در يک جمله تعريف نمايد تروما - ١-١

  . را توضيح دھد قوانين اينرسی را در تروما  - ١-٢

  .  شرح دھدرا بروز انواع تروما مکانيسم ھای  - ١-٣

   .را دسته بندی نمايد ترومای بازانواع   - ١-۴

  .را نام ببرد صدمات حوادث نقليه مراحل مختلف  - ١-۵

  .را نام ببرد تروماھای انفجاریع9ئم بالينی  - ١-۶

  .توضيح دھد را  تروماھای ناشی از سقوطع9ئم بالينی  - ١-٧

  

  .ه نقليه با عابر و سقوط ھاآشنايی با آسيب ھای ناشی از تصادف با موتور سيکلت ،وسيل-٢
  :دانشجو قادر باشد      

  .مکانيسم آسيب ناشی از تصادف با موتور سيکلت را بيان نمايد- ٢-١

  .مکانيسم آسيب وسيله نقليه با عابر پياده خردسال را بيان نمايد- ٢-٢

  .مکانيسم آسيب وسيله نقليه با عابر پياده بزرگسال را بيان نمايد- ٢-٣

  .سيب ناشی از سقوط ارتفاع را تشريح نمايدمکانيسم آ- ٢-۴

  .روند ارزيابی سريع و اقدامات درمانی اوليه در آسيب ناشی از تصادف با موتور سيکلت بيان نمايد- ٢-۵

  .نمايد برای عابر پياده بيانتصادف روند ارزيابی سريع و اقدامات درمانی اوليه در آسيب ناشی از  - ٢-۶

  .ترومايی ناشی از سقوط را شرح دھدروند ارزيابی در بيمار - ٢-٧

  .آسيب ھای احتمالی واقدامات درمانی اوليه در ترومای ناشی از سقوط را شرح دھد- ٢-٨

  

  



  

  

  آشنايی با ترومای غير نافذ قفسه سينه،ارزيابی،تشخيص و اقدامات درمانی -٣
  :دانشجو قادر باشد    

  .انواع ترومای قفسه سينه را نام ببرد- ٣-١

  .يسم ترومای غير نافذ و علل آن راشرح دھدمکان - ٣-٢

  .تقسيم بندی دنده ھا را از لحاظ آسيب پذيری در تروماھای غير نافذ بيان کند - ٣-٣

  .آسيب ھای شايع داخلی ناشی از تروماھای بسته قفسه سينه تشريح نمايد- ٣-۴

  .ع9ئم کوفتگی ساده قفسه سينه را بيان نمايد- ٣-۵

  .توضيح دھدقفسه سينه شناور را - ٣-۶

  .ع9ئم شکستگی دنده ھا را بيان نمايد- ٣-٧

  .پنوموتوراکس بسته را شرح دھد- ٣-٨

  .را شرح دھد فشاری پنوموتوراکس بسته - ٣-٩

  .روند ارزيابی و اقدامات درمانی در ترومای بسته قفسه سينه را بيان نمايد-٣-١٠

  .ھموتوراکس و مراقبت ھای اوليه آن را تشريح نمايد -٣-١١

  

  یو اقدامات درمان صي،تشخیابينه،ارزينافذ قفسه س یبا تروما يیآشنا-۴
  :دانشجو قادر باشد         

  .مکانيسم ترومای نافذ قفسه سينه را بيان نمايد - ۴-١

  ع9ئم ترومای نافذ را بيان نمايد- ۴-٢

  .زخم مکنده قفسه سينه را تشريح نمايد - ۴-٣

  .دنحوه پانسمان زخم مکنده را توضيح دھ - ۴-۴

  .نحوه ثابت سازی جسم خارجی در قفسه سينه را بيان نمايد - ۵-۴

  .پوزيشن مناسب در ترومای قفسه سينه را بيان نمايد - ۶-۴

  .اقدامات درمانی اورژانسی در زخم ناففذ قفسه سينه را بيان نمايد - ۴-٧

  

  .و سانحه با آسيب ديدگان متعدد آشنايی با ارزيابی صحنه و مکانيسم آسيب در تصادفات و سيستم ترياژ در تروما -۵
  :دانشجو قادر باشد       

  .مکانيسم آسيب در تصادفات از روبرو را بيان نمايد- ۵-١

  .را بيان نمايد عقبمکانيسم آسيب در تصادفات از  - ۵-٢

  .را بيان نمايد کنارمکانيسم آسيب در تصادفات از  - ۵-٣

  .ا بيان نمايدر غلتيدن و تصادفات چرخشیمکانيسم آسيب در  - ۴-۵

  .ترياژ را تعريف کند- ۵-۵

  .معيار ھای ترياژ مصدومين ترومايی را شرح دھد- ۶-۵

  .انواع روش ھای ترياژ در حوادث گروھی بيان کند- ۵-٧

  .روش ارزيابی سريع در سانحه با آسيب ديدگان متعدد را بيان کند- ۵-٨

   یتحتان فوقانی  و اندام یدرانواع شکستگ  ی، ع;ئم واقدامات در مان یوپاتولوژيزي، علل ، ف فيبا تعر يیآشنا -۶

  :دانشجو قادر باشد

  .را توضيح دھد و فوقانی اندام تحتانیآناتومی  - ۶-١

  .را دسته بندی نمايد و فوقانی یاندام تحتانانواع صدمات  - ۶-٢

  .دھد  حيتوضرا  استخوان لگنع9ئم ، روشھای تشخيصی و اقدامات درمانی در ترومای - ۶-٣

  .دھد  حيتوضرا  فمورع9ئم ، روشھای تشخيصی و اقدامات درمانی در شکستگی  - ۴-۶

  .دھد  حيتوضرا  تيبياع9ئم ، روشھای تشخيصی و اقدامات درمانی در شکستگی  - ۵-۶

  .دھد  حيتوضرا  فيبوK یشکستگ ع9ئم ، روشھای تشخيصی و اقدامات درمانی در - ۶-۶

  .دھد  حيتوضرا  استخوان ھای مچ پا یشکستگشھای تشخيصی و اقدامات درمانی در ع9ئم ، رو - ۶-٧

  .دھد  حيتوضرا  شکستگی اندام تحتانیبا  مارانيانتقال ب حيروش صح - ۶-٨

  .دھد  حيتوضرا  شانهاستخوان  یدر تروما یو اقدامات درمان یصيتشخ یع9ئم ، روشھا - ۶-٩

  .دھد  حيتوضرا  بازواستخوان  یدر تروما یات درمانو اقدام یصيتشخ یع9ئم ، روشھا -۶-١٠

  .دھد  حيتوضرا  اولنا و راديوساستخوان  یدر تروما یو اقدامات درمان یصيتشخ یع9ئم ، روشھا -۶-١١

  .دھد  حيتوضرا  مچ دست و انگشتاناستخوان  یدر تروما یو اقدامات درمان یصيتشخ یع9ئم ، روشھا -۶-١٢

  

  

  

  

  



  :عه منابع برای مطال

انتشارات سيمين .گروه مترجمين  .اورژانس ھای طبی پيش بيمارستانی ميانی  .چرمی ، ريچارد؛پورتر،رابرت  ؛بلدسو، برايان  – ١
  آخرين چاپ: دخت ، تھران 

ين انتشارات ، سيم .گروه مترجمين.  اورژانس ھای طبی پيش بيمارستانی پايه. کارن ، کيت ؛نترھفن ، ب ؛ستوويچ ، جوزفيم – ٢
  آخرين چاپ: دخت ، تھران 

  آخرين چاپ.   اورژانس ھای طبی پيش بيمارستانی ميانی .روندا بک ، اندرو بالک ، استيون رام-٣

  

   تدريسشيوه ھای 

  و معرفی کيس تروماو پاسخ ، بحث گروھی  سخنرانی ، پرسش

   

  آموزشی  وسايل کمک

  وايت برد،  ، ويديوپروژکتور ،  کتاب ، فيلم ، موKژ 

  

  سنجش و ارزشيابي

سهم از نمره   روش  آزمون

  )درصد(كل

  ساعت  تاريخ

  16-18  5/8/97و14/7/97  10  شفاهي  كوئيز

  16-18  28/7/97  20  كتبي  آزمون ميان دوره

  10:30-12:30  6/11/97  60  كتبي  آزمون پايان ترم

  ----   ----   5  حضور وغياب و بحث گروهي  حضور فعال در كالس

  ----   تا پايان ترم  5  قيقارائه تح  تكاليف دانشجو

  

  : مقررات درس و انتظارات از دانشجو   

دانشجويان عزيز انتظار ميرودکه با توجه به اھميت و حساسيت درس و تنوع مطالب و محدوديت زمانی و به منظور بھره برداری ھر از   

  چه بيشتر به نکات ذيل توجه نمايند 

کامل بحث ھا را مطالعه نمايند و در صورت وجود ھر گونه اشکال و سوالی در ساعتھای به منابع معرفی شده مراجعه و مطالب   - ١
  مشاوره بامدرس مربوطه مطرح نمايند 

  ) ی تأثير دارد بغيبت درکHس در ارزشيا(به حضور منظم توام با آمادگی در تمام جلسات اھميت دھيد   - ٢

  در بحث ھای گروھی کHس شرکت فعال داشته باشيد – ٣

  

  

  

  

  :دانشكدهEDO نام او امضاي مسئول                                    :نام او امضاي مدير گروه                                 افشين گودرزي:  نام و امضاي مدرس

     
  :تاريخ ارسال                                                       :تاريخ ارسال                                                       19/7/97:تاريخ تحويل     

      

  تاييد مدير گروه و امضاء    آيا طرح درس براي اولين بار تدوين شده است   بله          خير                                                                      

  

  

  

  

  



  

  

  

  نظريجدول زمانبندي                                                                              

                                                                                     

             2:كالس            16- 18:ساعت-شنبه ها                                                                               

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  پراتيک :کHس   ١۴-١۶وسه شنبه ھا  ١۶-١٨:ساعت- شنبه ھا

  

  

  

  

  

  

  

  جلسه

  

  مدرس  موضوع هر جلسه  تاريخ

  گودرزي  تروما واهميتمكانيسم ها ،تروما  تعاريف ،مفاهيم آشنايي با   7/7/97  1

 گودرزي  آشنايي با آسيب هاي ناشي از تصادف با موتور سيكلت ،وسيله نقليه با عابر و سقوط ها  14/7/97  

 گودرزي  با تروماي غير نافذ قفسه سينه،ارزيابي،تشخيص و اقدامات درمانيآشنايي   21/7/97  3

 گودرزي  يو اقدامات درمان صي،تشخيابينه،ارزينافذ قفسه س يبا تروما ييآشنا  28/7/97  4

 گودرزي  ددآشنايي با ارزيابي صحنه و مكانيسم آسيب در تصادفات و سيستم ترياژ در تروما و سانحه با آسيب ديدگان متع  5/8/97  5

 گودرزي  و تحتاني آشنايي با تعريف ، علل ، فيزيوپاتولوژي ، عالئم واقدامات در ماني  درانواع شكستگي اندام فوقاني  12/8/97  6

  

  جلسه

  

  مدرس  موضوع هر جلسه  تاريخ

 گودرزی  قانينحوه آتل بندي اندام فو  19/8/97  1

 گودرزی  تحتانينحوه آتل بندي اندام   22/8/97  2

 گودرزی  نحوه بي حركت سازي و پوزيشن دهي در آسيب هاي قفسه سينه  26/8/97  3

 گودرزی  در تروماي قفسه سينهCPRبرقراري راه هوايي ونتيالسيون و روند   29/8/97  4

 

 جدول زمان بندي عملي




