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 سمه تعالی اب

 
 / رشته کارشناسی بهداشت عمومی پزشکی /گروه بهداشت خانوادهدانشکده  - زاد اسلامی واحد نجف آبادآدانشگاه 

 0011سال تحصيلی   دوم لنيمسا 

 :درس شرح

 ییبالا تيو موارد مشابه از اهم یزلزله آتش سوز ليبه خصوص در کشور ما در هنگام وقوع س یاضطرار طیدر شرا هياول یو کمک ها یبهداشت اقدامات

بروز  لبا عوام انیدانشجو هياول یو کمک ها یبهداشت یبرنامه ها ییاجرا یها نهيدر زم انیجومهارت در دانش جادیدرس ضمن ا نیدر ا .برخوردار است

  .آن آشنا خواهند شد یها یژگیبحران و و تیریبا مد یاز آن و به طور کل یريشگيپ یحوادث و چگونگ

  :ف کلیاهدا

 ی؛اضطرار طیدر شرا هياول یو کمک ها یبهداشت یبرنامه ها ییاجرا نهيدر زم انیمهارت در دانشجو جادیا 

 ؛از حوادث و سوانح یريشگيجهت پ یو اقدامات ضرور شوندیکه باعث بوز حوادث م یعوامل شناخت 

 آن یها یژگیبحران و و تیریمد شناخت. 

 : اهداف رفتاری

  انتظار می رود: در پایان دوره از دانشجوی گرامی

 را توضيح دهد.  یالملل نيو ب یمملکت مسئول یاثرات و سازمانها ،یطبقه بند ،حوادث اتيکل .0

 را به بحث گذارد. بحران( تیریو )مد یاضطرار طیدر شرا فیوظا ميتقس ، ویهماهنگ ،یسازمانده .2

 را شرح دهد.  دگانیدبينقل و انتقال آس یچگونگ، هياول یکمک ها ،نيمجروح یآورجمع .3

 دهد. توضيح اردوگاه ها طياصول بهداشت مح و آوارگان اسکاندر مورد  .0

 را توضيح دهد.  اسکان در اردوگاه ها یو عاطف یروان ی،بهداشت مسائل .5

 به بحث گذارد. در شرایط بحرانی را  ريواگ یها یماريب کنترل .6

به  (وانيح، اجساد )انسان یجمع آور ، وزباله یجمع آور ،دفع مدفوع یروشها ،آب سالم عیو توز یضدعفون هيته ،آب و فاضلاب مشکلات .7

 دهد.تفکيک شرح 

 را در شرایط بحران بيان کند.  و جوندگان انیپابندبا  مبارزه .8

 را تفسير نماید.  و حل مشکلات یدر سازمان ده دگانیدبهداشت و جلب مشارکت حادثه آموزش .9

  را فهرست نماید. قبل از وقوع بحران یبهداشت یها یآمادگ .01

 .، بحث گروهیپاسخ، پرسش و و حضوری و عملی )ترکيبی( آموزش مجازی  :روش تدریس

 
 یاضطرار طیدر شرا هياول یو کمک ها یاقدامات بهداشت    نام درس:

 2284107210:  درس کد

  واحد 2 تعداد واحد:

 عملی ساعت 30 ، نظری ساعت 07 نظری عملی، نوع واحد:

 بهداشت عمومی کارشناسی رشته تحصيلی: مقطع و 

 ندارد : یا همزمان پيشنياز دروس 

 2583تلفن داخلی دفتر: 

 دوشنبه ها )دکتر یزدانی(ساعات حضور در دفتر: 

، دکتر )مباحث کمک های اوليه عملی( یزدانی فریدختدکتر  : ينمدرس

 )مباحث اقدامات بهداشتی نظری( مهدی مدنی

Email : faridokht.yazdani@yahoo.com 

 ، مرکز مهارتهای بالينو بهداشت دانشکده پزشکی:   کلاسمکان 

 00-8 ، سه شنبه ها روز کلاس :

 با هماهنگی استاد درس  تاریخ امتحان ميان ترم:

 هفته آخر ترمارزیابی عملی: 

 طبق برنامه گروه پایان ترم: ینظر تاریخ امتحان
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 اليتهای فراگيران:عف

 ؛ حضور به موقع و فعال در تمام جلسات درس -0

   ؛بحث های گروهیشرکت در  -2

 ؛جستجوی علمی ـ پژوهشی با پاسخ به سوالات درسی مطرح شده در کلاس -3

 ؛ های پژوهشی جدیداستفاده از منابع و یافته  -0

 :ارزشيابی شيوه

 به شرح زیر می باشد:ری سيم بندی مطالب و نمره گذانحوه تق

 

 نمره نوع فعاليت

 01 آزمون تئوری

 01 آزمون عملی

 21 جمع نمره

 بع:امن

 انتشار نیآخر یعيطب یایدر بلا طيمح یبهساز یکتاب راهنما. 0

 انتشار نیآخر ريواگ یها یماريب وعيمناسب در زمان ش یمنی. اقدامات ا2

 ی اوليه در شرایط اضطراری آخرین انتشار. کتاب ها و گایدلاین های مرتبط با کمک ها3

 

 (0011 دوم نيمسال) یاضطرار طیدر شرا هياول یو کمک ها یاقدامات بهداشت نظری جدول زمانبندی درس

 

 *توضيح: واحد نظری در جلسات دو ساعته ارائه می گردد.

 

 (0011ی )نيمسال دوم اضطرار طیدر شرا هياول یو کمک ها یاقدامات بهداشت جدول زمانبندی درس عملی

 اهداف یادگيری عملی عنوان تاریخ جلسه

 تاریخ رئوس مطالب
جلسه 

 کلاس

 بيان طرح درسمقدمه و  -

 

با هماهنگی گروه 

 بهداشت 
 مقدماتی

 نيو ب یمسئول مملکت یو سازمانها وادثح اثرات ، حوادث یحوادث، طبقه بند اتيکل --

 یالملل
 0.  

  .2  بحران( تیریو )مد یاضطرار طیدر شرا فیوظا ميو تقس ،یهماهنگ ،یسازمانده  -

  .3   دگانیدبينقل و انتقال آس یچگونگ ه،ياول یکمک ها ن،يمجروح یآورجمع  -

  .0  اردوگاه ها طياسکان آوارگان و اصول بهداشت مح  -

  .5  اسکان در اردوگاه ها یو عاطف یروان ،یتمسائل بهداش  -

 یبحران طیدر شرا ريواگ یها یماريکنترل ب  -

 بحران طیو جوندگان را در شرا انیمبارزه با بندپا  -

 
6.  

 یدفع مدفوع، جمع آور یآب سالم، روشها عیو توز یضدعفون هيمشکلات آب و فاضلاب، ته  -

 (وانياجساد )انسان، ح یزباله، و جمع آور

 
7.  

  .8  و حل مشکلات یدر سازمان ده دگانیدآموزش بهداشت و جلب مشارکت حادثه  -

  .9  قبل از وقوع بحران یبهداشت یها یآمادگ  -
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 انواع نبض و محل های آن را به درستی نمایش دهد.  - کنترل علائم حياتی 06/0/0010 اول و دوم

اندازه گيری درجه حرارت از طریق دهانی و زیر بغل را به خوبی انجام  -

 دهد. 

 د. ریتم و عمق تنفس را بر روی بزرگسال بررسی نمای -

 فشار خون را به درستی اندازه گيری نماید. -

 های تمرین و تکرارفرصت   

انواع زخم بندی و  23/0/0010 سوم و چهارم

 و آتل بندی بانداژ 

 

روش های مختلف زخم بندی و انواع بانداژ را روی سيمولاتور نشان   -

  دهد. 

  انجام دهد.بانداژ مناسب برای هر عضو بدن را  -

 رعایت کند.هنگام باندپيچی را اصول صحيح در  -

 دهد. انجامبانداژ  قسمتهای مختلف بدن را  -

 های تمرین و تکرارفرصت   

 انواع بخيه زدن 31/0/0010 پنجم و ششم

 

، ممتد تشکی افقی تشکی انواع بخيه های منقطع ساده، ممتد ساده، منقطع -

انجام را بر روی سيمولاتور  ممتد پتوییو عمودی، ساب کوتيکولار، و 

 دهد. 

 دهد.  انجامانواع بخيه ها را  خارج کردننحوه  -

 های تمرین و تکرارفرصت   

 احياء قلبی ریوی 6/2/0010 هفتم 

 

مولاژ انجام  یرا برای باز کردن راه هوایی بر رو HTCL  ,  Jaw thrustمانور  -

 دهد.

 راه هوایی مولاژ را باز کند:  -

 ی ندارد.  فرض کند آسيب ستون فقرات گردن -

 فرض کند آسيب ستون فقرات گردنی دارد. -

محافظ صورت ، ماسک و ایروی را از نزدیک نگاه کرده و با اجزاء و روش کار با  -

 آن ها زیر نظر مربی آشنا شود. 

جداگانه با هر کدام از وسایل فوق روی مانکن بزرگسال و نوزاد ، تنفس مصنوعی  -

 را تمرین کند.

بر روی سيمولاتور کودک و بزرگسال انجام  را پایه یا اوليه مصنوعی تنفسهای انواع -

 دهد.

روی مانکن کمکهای اوليه، راه هوایی او را باز کند و به او تنفس مصنوعی بدهد.  -

 همزمان به بالا و پایين رفتن قفسه سينه مانکن توجه کند. 

 دهد.روی مانکن کمکهای اوليه، تنفس دهان به بينی را انجام  -

روی یک مانکن نوزاد، تنفس دهان به دهان و بينی را تمرین کند. توجه کند که  -

 حجم کمی از هوا را فوت کند و قفسه سينه بالا بياید. 

پروتکل انجمن قلب  راتييتغ نیمراحل احياء قلبی ریوی را بر اساس آخر -

 .دیآمریکا اجرا نما

 شی( را نماBasic- Life  Supportاقدامات پایه وکارهای اوليه در احياء) -

 دهد.

روی یک مانکن بزرگسال محل درست ماساژ را پيدا کند و به روش درست ماساژ  -

قلبی را زیر نظر مربی انجام دهد) روش درست ماساژ و تنفس بسيار مهمتر از تعداد 

 آن است(.
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فرض کند مصدومی  است که تنفس و نبض ندارد. احياء  CPRروی یک مانکن  -

 ی را به روش صحيح و زیر نظر مربی انجام دهد.قلبی ریو

کودک فرض کند مصدومی است که تنفس و نبض ندارد.  CPRروی یک مانکن -

 محل ماساژ را مشخص کند و احيای قلبی ریوی را انجام دهد.

فرض کند فردی بيهوش شده و نبض دارد. حالا به روشی معين او را در وضعيت  -

 ریکاوری قرار دهد. 

 ریکاوری را روی یک مانکن نوزاد تمرین کند. وضعيت -

 CPR های تمرین و تکرارفرصت  21/2/0011 هشتم

 راه هوایی بازکردن 27/2/0010 نهم و دهم

 

نحوه لوله گذاری صحيح بر روی ، و کامبی تيوب  Airway ،LMA با استفاده از  -

 دهد. انجاممولاژ را 

ا بالا آمدن قفسه سينه هنگام استفاده از آمبو بباز بودن راه هوایی را بر روی مولاژ  -

 دهد. بگ انجام

 های تمرین و تکرارفرصت   

 مانور هيمليخ 3/3/0010 یازدهم

 

مانور هيمليخ را بر روی مولاژ کودک و بزرگسال در وضعيت های  -

 دهد. انجامبيهوش و هوشيار 

 خود نشان دهد. مانور هيمليخ را بر روی -

 تکرار های تمرین وفرصت   

انتقال و جابجایی  01/3/0010 دوازدهم

 مصدوم

 

بر روی  pre hospitalروش های معاینه فيزیکی مصدوم را در مرحله  -

 بيمار فرضی انجام دهد. 

های صحيح جابجائی وانتقال مصدوم ازمحل حادثه را به روشهای روش -

 دهد. انجام مختلف )یک نفره ، دو نفره ، سه نفره و چند نفره( 

 ع حمل های زیر را انجام دهد و موقعيت استفاده از آن را توضيح دهدانوا -

حمل آغوشی، انواع حمل کولی، حمل عصایی، حمل یک دست و یک پا، حمل 

با لباس، حمل با قلاب یا بند، حمل با پتو، حمل از طریق شانه، حمل از طریق مچ 

مچ، حمل پا، حمل سينه خيز، حمل زنبه ای، حمل با کمک دو نفر، حمل دو 

چهار مچ، حمل صندلی، حمل گروهی/ آغوشی)هاموک(، حمل زیگزاکی، حمل 

 با برانکار

 نحوه گذاشتن مصدوم فرضی را بر روی برانکار انجام دهد. -

 کليه مهارتهای عملی  های تمرین و تکرارفرصت  07/3/0011 سيزدهم

 ارزشيابی عملی   20/3/0011 چهاردهم

هفته قبل زمان تشکيل هر یک از  کلاس های عملی،  هماهنگ گردد از این رو، تاریخ روزهای تشکيل کلاس عملی با مرکز مهارتهای بالين ازم استل) عملیواحد *توضيح: برای 

 از آن به اطلاع دانشجویان می رسد(


