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  دانشجٌیاى ترم دًم کاردانی فٌریتيای پسشکی مخاطبان:      (                                                                                  1تروما ) عنوان درس :  

                          14-15شنبه ها  : ساعت پاسخگویی به سواالت فراگیر                        ًادد 2ػولی (  از 27/0–ًادد نظری  57/0ًادد )  1 تعذاد و نوع واحذ:  

 گَدرسیافشیي  مذرس :                      98-99ًیوسال اٍل  ، (دٍم)ّشت ّفتِ  14-16 شٌبِ ّادٍزمان ارائه درس :   

                                                                  تشریخ ًفیسیٌلٌژیرس  پیش نیاز:   د  

 

 

 

 درس:  یهدف کل
 

 اداره تروما در شرایط پیش بیمارستانیو چگونگی تروما  ها و حوادث مربوط به  بیماریمکانیسم تروما ،  انواع آشنا نمودن دانشجو با
 

 
 هدف( کی: )جهت هر جلسه جلسات  یاهداف کل

 
 تروما واهمیتمکانیسم ها ، تروما تعاریف ،مفاهیم آشنایی با   -1
 آشنایی با آسیب های ناشی از تصادف با موتور سیکلت ،وسیله نقلیه با عابر و سقوط ها.-2
 قفسه سینه،ارزیابی،تشخیص و اقدامات درمانی غیر نافذ آشنایی با ترومای-3
 یو اقدامات درمان صی،تشخیابینه،ارزینافذ قفسه س یبا تروما ییآشنا -4
 .و سانحه با آسیب دیدگان متعدد سیستم تریاژ در تروما ارزیابی صحنه و مکانیسم آسیب در تصادفات و آشنایی با-5
 و فوقانی آشنایی با تعریف ، علل ، فیزیوپاتولوژی ، عالئم واقدامات در مانی  درانواع شکستگی اندام تحتانی -6
 
 

 هر جلسه: یاهداف کل کیبه تفک رفتاری ژهیاهداف و
 

 تروما واهمیتمکانیسم ها ،تروما  تعاریف ،مفاهیم آشنایی با -1   
 دانشجو قادر باشد: 

 .را در یک جمله تعریف نماید تروما -1-1
 . را توضیح دهد قوانین اینرسی را در تروما  -2-1
 . د شرح دهرا بروز انواع تروما مکانیسم های  -3-1
  .را دسته بندی نماید ترومای بازانواع   -4-1
 .را نام ببرد صدمات حوادث نقلیه مراحل مختلف  -5-1
 .را نام ببرد تروماهای انفجاریعالئم بالینی  -6-1
 توضیح دهد .را  تروماهای ناشی از سقوطعالئم بالینی  -7-1
 
 له نقلیه با عابر و سقوط ها.آشنایی با آسیب های ناشی از تصادف با موتور سیکلت ،وسی-2

 دانشجو قادر باشد:      
 مکانیسم آسیب ناشی از تصادف با موتور سیکلت را بیان نماید.-1-2
 مکانیسم آسیب وسیله نقلیه با عابر پیاده خردسال را بیان نماید.-2-2
 مکانیسم آسیب وسیله نقلیه با عابر پیاده بزرگسال را بیان نماید.-3-2
 آسیب ناشی از سقوط ارتفاع را تشریح نماید.مکانیسم -4-2
 روند ارزیابی سریع و اقدامات درمانی اولیه در آسیب ناشی از تصادف با موتور سیکلت بیان نماید.-5-2
 نماید. برای عابر پیاده بیانتصادف روند ارزیابی سریع و اقدامات درمانی اولیه در آسیب ناشی از  -6-2
 ترومایی ناشی از سقوط را شرح دهد. روند ارزیابی در بیمار-7-2
 آسیب های احتمالی واقدامات درمانی اولیه در ترومای ناشی از سقوط را شرح دهد.-8-2
 
 



 
 
 آشنایی با ترومای غیر نافذ قفسه سینه،ارزیابی،تشخیص و اقدامات درمانی -3

 دانشجو قادر باشد:    
 انواع ترومای قفسه سینه را نام ببرد.-1-3
 نیسم ترومای غیر نافذ و علل آن راشرح دهد.مکا -2-3
 تقسیم بندی دنده ها را از لحاظ آسیب پذیری در تروماهای غیر نافذ بیان کند. -3-3
 آسیب های شایع داخلی ناشی از تروماهای بسته قفسه سینه تشریح نماید.-4-3
 عالئم کوفتگی ساده قفسه سینه را بیان نماید.-5-3
 توضیح دهد. قفسه سینه شناور را-6-3
 عالئم شکستگی دنده ها را بیان نماید.-7-3
 پنوموتوراکس بسته را شرح دهد.-8-3
 را شرح دهد. فشاری پنوموتوراکس بسته -9-3

 روند ارزیابی و اقدامات درمانی در ترومای بسته قفسه سینه را بیان نماید.-11-3
 هموتوراکس و مراقبت های اولیه آن را تشریح نماید. -11-3
 
 یو اقدامات درمان صی،تشخیابینه،ارزینافذ قفسه س یبا تروما ییآشنا-4

 دانشجو قادر باشد:         
 مکانیسم ترومای نافذ قفسه سینه را بیان نماید. -1-4
 عالئم ترومای نافذ را بیان نماید-2-4
 زخم مکنده قفسه سینه را تشریح نماید. -3-4
 هد.نحوه پانسمان زخم مکنده را توضیح د -4-4
 نحوه ثابت سازی جسم خارجی در قفسه سینه را بیان نماید. -5-4
 پوزیشن مناسب در ترومای قفسه سینه را بیان نماید. -6-4
 اقدامات درمانی اورژانسی در زخم ناففذ قفسه سینه را بیان نماید. -7-4
 
 ا و سانحه با آسیب دیدگان متعدد.آشنایی با ارزیابی صحنه و مکانیسم آسیب در تصادفات و سیستم تریاژ در تروم -5

 دانشجو قادر باشد:       
 مکانیسم آسیب در تصادفات از روبرو را بیان نماید.-1-5
 را بیان نماید. عقبمکانیسم آسیب در تصادفات از  -2-5
 را بیان نماید. کنارمکانیسم آسیب در تصادفات از  -3-5
 را بیان نماید. غلتیدن و تصادفات چرخشیمکانیسم آسیب در  -4-5
 تریاژ را تعریف کند.-5-5
 معیار های تریاژ مصدومین ترومایی را شرح دهد.-6-5
 انواع روش های تریاژ در حوادث گروهی بیان کند.-7-5
 روش ارزیابی سریع در سانحه با آسیب دیدگان متعدد را بیان کند.-8-5
  یتحتان فوقانی  و اندام یدرانواع شکستگ  ی، عالئم واقدامات در مان یوپاتولوژیزی، علل ، ف فیبا تعر ییآشنا -6

 دانشجو قادر باشد:
 .را توضیح دهد و فوقانی اندام تحتانیآناتومی  -1-6
 .را دسته بندی نماید و فوقانی یاندام تحتانانواع صدمات  -2-6
 دهد . حیتوضرا  استخوان لگنعالئم ، روشهای تشخیصی و اقدامات درمانی در ترومای -3-6
 دهد . حیتوضرا  فمورعالئم ، روشهای تشخیصی و اقدامات درمانی در شکستگی  -4-6
 دهد . حیتوضرا  تیبیاعالئم ، روشهای تشخیصی و اقدامات درمانی در شکستگی  -5-6
 دهد . حیتوضرا  فیبوال یشکستگ عالئم ، روشهای تشخیصی و اقدامات درمانی در -6-6
 دهد . حیتوضرا  استخوان های مچ پا یشکستگشهای تشخیصی و اقدامات درمانی در عالئم ، رو -7-6
 دهد . حیتوضرا  شکستگی اندام تحتانیبا  مارانیانتقال ب حیروش صح -8-6
 دهد . حیتوضرا  شانهاستخوان  یدر تروما یو اقدامات درمان یصیتشخ یعالئم ، روشها -9-6

 دهد . حیتوضرا  بازواستخوان  یدر تروما یات درمانو اقدام یصیتشخ یعالئم ، روشها -11-6
 دهد . حیتوضرا  اولنا و رادیوساستخوان  یدر تروما یو اقدامات درمان یصیتشخ یعالئم ، روشها -11-6
 دهد . حیتوضرا  مچ دست و انگشتاناستخوان  یدر تروما یو اقدامات درمان یصیتشخ یعالئم ، روشها -12-6
 
 
 
 
 



 عه :منابع برای مطال
انتشارات سیمین .گروه مترجمین  .اورژانس های طبی پیش بیمارستانی میانی  .چرمی ، ریچارد؛پورتر،رابرت  ؛بلدسو، برایان  – 1

 آخرین چاپدخت ، تهران : 
ین انتشارات ، سیم .. گروه مترجمین اورژانس های طبی پیش بیمارستانی پایهکارن ، کیت.  ؛نترهفن ، ب ؛ستوویچ ، جوزفیم – 2

 آخرین چاپدخت ، تهران : 
 .  آخرین چاپ اورژانس های طبی پیش بیمارستانی میانی روندا بک ، اندرو بالک ، استیون رام.-3
 

  تدریسشیوه های 
 و معرفی کیس تروماو پاسخ ، بحث گروهی  سخنرانی ، پرسش

  
 آموزشی  وسایل کمک

 وایت برد،  ، ویدیوپروژکتور ،  کتاب ، فیلم ، موالژ 

 

 سٌجص ٍ ارزضیببی

سْن از ًورُ  رٍش آزهَى

 کل)درصد(

 سبعت تبریخ

 04-01 4/9/99ٍ52/9/99 01 ضفبّی کَئیس

 04-01 00/9/99 51 کتبی آزهَى هیبى دٍرُ

  9:01-01:01 59/01/99 11 کتبی آزهَى پبیبى ترم

 ---- ---- 2 حضَر ٍغیبة ٍ بحث گرٍّی حضَر فعبل در کالس

 ---- تب پبیبى ترم 2 حقیقارائِ ت تکبلیف داًطجَ

 

 مقررات درس و انتظارات از دانشجو :   
دانشجٌیاى ػسیس انتظار هیرًدکو با تٌجو بو اىویت ً دساسیت درش ً تنٌع هطالب ً هذدًدیت زهانی ً بو هنظٌر بيره برداری ىر از   

 چو بیشتر بو نکات ذیل تٌجو نوایند 

کاهل بذث ىا را هطالؼو نوایند ً در صٌرت ًجٌد ىر گٌنو اشکال ً سٌالی در ساػتيای  بو هنابغ هؼرفی شده هراجؼو ً هطالب  - 1

 هشاًره باهدرش هربٌطو هطرح نوایند 

 ی تأثیر دارد ( ببو دضٌر هنظن تٌام با آهادگی در توام جلسات اىویت دىید )غیبت درکالش در ارزشیا  - 2

 در بذث ىای گرًىی کالش شرکت فؼال داشتو باشید – 3

 

 

 

 
 داًطکدُ:EDO ًبم اٍ اهضبی هسئَل                                    ًبم اٍ اهضبی هدیر گرٍُ:                                 افطیي گَدرزیًبم ٍ اهضبی هدرس:  

    
 تبریخ ارسبل:                                                       تبریخ ارسبل:                                                      51/1/99تبریخ تحَیل:     

     

 تبیید هدیر گرٍُ ٍ اهضبء    آیب طرح درس برای اٍلیي ببر تدٍیي ضدُ است   بلِ          خیر                                                                      

 

 

 

 

 



 

 

 

 نظریجذول زمانبنذی                                                                              

                                                                                    

            7کالس :     04-01عت:سب -ضٌبِ ّبدٍ                                                                                

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 پراتیک کالش :  14-16ساػت: -شنبو ىادً

 

 
 

 

 

 

 

 جلسِ

 
 هدرس هَضَع ّر جلسِ تبریخ

 گَدرسی تزٍها ٍاّویتهکاًیسن ّا ،تزٍها  تعاریف ،هفاّین آشٌایی با  51/9/99 1

 گَدرسی آشٌایی با آسیب ّای ًاشی اس تصادف با هَتَر سیکلت ،ٍسیلِ ًقلیِ با عابز ٍ سقَط ّا 57/9/99 

 گَدرسی تزٍهای غیز ًافذ قفسِ سیٌِ،ارسیابی،تشخیص ٍ اقذاهات درهاًی آشٌایی با 4/9/99 3

 گَدرسی یٍ اقذاهات درهاً صی،تشخیابیٌِ،ارسیًافذ قفسِ س یبا تزٍها ییآشٌا 00/9/99 4

 گَدرسی دآشٌایی با ارسیابی صحٌِ ٍ هکاًیسن آسیب در تصادفات ٍ سیستن تزیاص در تزٍها ٍ ساًحِ با آسیب دیذگاى هتعذ 09/9/99 5

 گَدرسی ٍ تحتاًی آشٌایی با تعزیف ، علل ، فیشیَپاتَلَصی ، عالئن ٍاقذاهات در هاًی  دراًَاع شکستگی اًذام فَقاًی 52/9/99 6

 

 جلسِ

 
 هدرس هَضَع ّر جلسِ تبریخ

 گودرزی ًحَُ آتل بٌذی اًذام فَقاًی 5/01/99 1

 گودرزی تحتاًیًحَُ آتل بٌذی اًذام  9/01/99 2

 گودرزی (14-16)ًحَُ بی حزکت ساسی ٍ پَسیشي دّی در آسیب ّای قفسِ سیٌِ 01/01/99 3

 گودرزی (16-18)در تزٍهای قفسِ سیCPRٌِبزقزاری راُ َّایی ًٍتیالسیَى ٍ رًٍذ  01/01/99 4

 

 جدول زمان بندي عملي


