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  : هدف كلي

ثیوبراى دارای فَریتْبی پشضکی در سیستوْبی عصبجی   عولی در هزاقجت اس  هْبرتْبی ٍتئَری ثکبرگیزی آهَختِ ّبی 

  ایوٌی  غذد درٍى ریش  گَارضی ٍ ادراری تٌبسلی 

 

 :سدر  شرح                   

در ایي کبرآهَسی داًطجَ ثب استفبدُ اس داًص ٍ هْبرتْبی کست ضذُ ثِ ثزرسی ٍ ضٌبخت ٍضعیت سالهت ثیوبراى هجتال 

ثِ فَرتیْبی پشضکی اعصبة  دیبثت  آلزصیک ضَک آًبفیالکسی  دردّبی ضبکوی ٍ سببیز فَریتْببی سیسبتن گَارضبی      

پزداختِ ٍ تذاثیز هزاقجتْبی السم را در ایي هزحلِ ثِ اجزا درآٍرد ثعالٍُ ثِ داًطجَ کوک هی ضَد کِ ثب ثْبزُ گیبزی اس   

یي حبد ٍ فَری پزداختبِ ٍ تبذاثیز هزاقجتْببی السم را در ایبي     هْبرتْبی تفکز خالق  ثزًبهِ هزاقجت در هزحلِ ٍ هصذٍه

هزحلِ ثِ اجزا درآٍرد. ثعالٍُ ثِ داًطجَ کوک هیطَد کِ ثب ثْزُ گیزی اس هْبرتْبی تفکز خالق ثزًبهِ هزاقجت در هزحلِ 

 ت. فَری را اجزا ٍ ارسیبثی ًوبیذ. آهَسش ثِ ثیوبر ٍ خبًَادُ ٍی ًیش یکی اس ارکبى ایي کبرآهَسی اس
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 از فراگیران انتظار مي رود، در پایان دوره درسي قادر باشند: 
 رٍش تطخیص ًیبس ثِ هذاخلِ سزیع ٍ اًتقبل ثیوبر اٍرصاًس ّبی غیزتزٍهبیی اعصبة را ضزح دٌّذ . -1

ثیوبریْبی صزع   تطٌج   تغییزسطح َّضیبری   حولِ ایسکویک  بفتِ ّبی سهبى ارسیبثی ٍ ًحَُ ثزخَرد ٍ درهبىاپیذهیَلَصی   پبتَفیشیَلَصی  ی  -2

 گذرای هغش را ضزح دٌّذ .

 را ثذاًٌذ ٍ ثتَاًٌذ اًجبم دٌّذ .CVAچگًَگی ضزح حبل گیزی ٍهعبیٌِ جسوبًی ٍارسیبثی در ثیوبراى    -3

 هْبرت کست کٌٌذ. CVAدر اًتقبل ٍ هزاقجت اس ثیوبراى   -4

 ثذاًٌذ . CVAیوبراى   اقذاهبت درهبًی اٍرصاًسی را در ث  -5

 عالئن ٍ ًطبًِ ّبی سکتِ هغشی را ضزح دٌّذ .  -6

 ثیوبراى تطٌجی هْبرت کست کٌٌذ . در اًتقبل ٍ هزاقجت اس  -7

 اقذاهبت درهبًی اٍرصاًسی را در ثیوبراى تطٌجی ثذاًٌذ .  -8

 چگًَگی ضزح حبل گیزی ٍ ارسیبثی در ثیوبراى دیبثتی راثذاًٌذ ٍ ثتَاًٌذ اًجبم دٌّذ.  -9

 اًَاع دیبثت ٍ تطخیص آى ٍ کبر ثب گلَکَهتز را ثطٌبسٌذ .  -11

 رسیبثی ٍ ضزح حبل ثیوبرکست کٌٌذ.تَاًبیی در تطخیص اٍرصاًس ّبی دیبثتی را ثب تَجِ ثِ ا  -11

 اثزات کبّص سطح اًسَلیي درثذى را ضزح دٌّذ .  -12

 عالین ٍ ًطبًِ ّبی کتَ اسیذٍس را ضزح  دٌّذ .  -13

 تی را ضزح  دٌّذ .عالین ٍ ًطبًِ ّبی کوبی دیبث  -14

 عالین ٍ ًطبًِ ّبی ضَک اًسَلیي را ضزح  دٌّذ .  -15

 عَارض دیبثت را ثطٌبسٌذ .  -16

 اقذاهبت درهبًی ٍ هزاقجتی در ثیوبراى دیبثتی را ثذاًٌذ .  -17

 اقذاهبت درهبًی ٍ هزاقجتی در ثیوبراى ضَک اًسَلیي را ثذاًٌذ .  -18

 اثذاًٌذ.اقذاهبت درهبًی ٍهزاقجتی در ثیوبراى کوبی دیبثتی ر  -19

 ًطبًِ ّب ٍ عالین ثیوبر دچبر ّیپَ گلیسوی ٍ ّیپزگلیسوی را ثطٌبسٌذ.  -21

 اقذاهبت درهبًی ٍ هزاقجتی در ثیوبر ّیپَگلیسوی ٍ ّیپزگلیسوی را ثذاًٌذ .  -21

 چگًَگی ارسیبثی اس ثیوبراى خًَزیشی هعذُ را ثذاًٌذ ٍ اًجبم دٌّذ . -22

 عذُ را ثذاًٌذ ٍ اًجبم دٌّذ .اقذاهبت درهبًی ٍ هزاقجتی در ثیوبراى خًَزیشی ه  -23

 علل خًَزیشی هعذُ را ضزح دٌّذ.  -24

 عالین ٍ ًطبًِ ّبی احتجبس ادراری را ضزح  دٌّذ .  -25

 اقذاهبت درهبًی ٍ هزاقجتی در ثیوبراى دارای احتجبس ادراری را ثذاًٌذ ٍ اًجبم دٌّذ .  -26

 دٌّذ.پبتَفیشیَلَصی آلزصی آًبفیالکسی را ضزح   -27

 اکٌص ّبی آلزصیک ٍ آًبفیالکسی را ثطٌبسٌذ .عالئن ٍ ًطبًِ ّبی ٍ  -28

 .ارسیبثی ٍ اقذاهبت درهبًی ٍ هزاقجتی را در ٍاکٌطْبی آلزصیک ٍ آًبفیالکسی ثذاًٌذ ٍ اًجبم دٌّذ .  -29

 

 

 روزه  13دوره  1 مدت دوره:



 بخص فوریتهای داخلی، اعصاب، گوارش و مسمومیتها  محیط:

 ، اعصاب، گوارش و مسمومیتهای مراکس آموزضی براساس برنامه زمانبنذی ضذه فوریتهای داخلیبخطهای حضور فعال در كشیک: 

 

  :نحوه ارزشیابي

 استفبدُ اس فزم ارسیبثی عولکزد داًطجَ  اًجبم ٍ ارائِ تکبلیف ثبلیٌی

   

  :فهرست منابغ

 طجی پیص ثیوبرستبًی پبیِ    ّفي ثزًت  کبرى کیت  اٍرصاًسْبیٍچ جَسفهیستَ .1

 رتز راثزت  چزی ریچبرد  اٍرصاًسْبی طجی پیص ثیوبرستبًی هیبًِ ثلیذ سَثزایبى  پَ .2


