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 دوره آموزشي:عنوان 

 تروما به سر و گردن
 

 :نوع دوره
 مدیریتی شغلی عمومی شغلبدو تصدی  توجیهی

  
------    

------ 

 : اختیاری □: الزامی :نوع آموزش □عملی: نظری: ساعت 6 :مدت آموزش به ساعت

 :فراگیران رسته شغلي

 بهداشتي درماني

 

 :فراگیران رشته شغلي

 پرستاري

 

 :فراگیران پستهاي سازماني

 پرستار 

 

 سایر: □عملی □شفاهی: کتبی شیوه هاي ارزشیابي آموزش:

 شیوه ارائه:

 غیر حضوری: حضوری:

 □سایر: □الکترونیکی: ---مکاتبه ای: □سایر: ---سمینار □کارگاه آموزشی:  کالس درس:
 مجري برگزاري دوره: 

 رابطین آموزش واحدهای ستادی و محیطی حوزه درمان 

 محل برگزاري دوره: 

 واحدهای ستادی و محیطی حوزه درمان

 اختیاری□الزامی نوع آموزش :

 اهمیت و ضرورت برگزاري دوره:

های گردن به دلیل دارا بودن میزان باالی ی اول زندگی است. آسیب مهرهدهه 4میر و ناتوانی در وترین علل مرگتروما یکی از مهم

روانی، اجتماعی و مالی ژرفی برای بیمار و خانواده او به همراه خواهند  –ها اثر روحیمیر و عوارض اهمیت بسیاری دارد. این آسیبومرگ

تروما یا ضربه ی سر خطرناک ترین وضعیت اورژنسی ضر به سطح سر ، جمجمه و مغز می باشد . شایع ترین علت مرگ و میر  .داشت

آنی پس از وارد شدن ضربه ایجاد نمی تحقیقات نشان می دهد که تمام آسیب های مغزی به صورت  . در تصادفات ضربات سر است

  . شود . آسیب مغزی در اثر صدمات به دو صورت ظاهر می شود . آسیب اولیه و آسیب ثانویه می باشد

  . آسیب سر اولیه همان صدمه اولیه ای است که در اثر صدمه به مغز وارد می شود مثل کوفتگی مغز ، له شدگی ، پارگی عروق خونی

 .طول چند ساعت تا چند روز پس از آسیب اولیه ایجاد می شود و علت آن تورم مغز و خونریزی استآسیب ثانویه در 

 .بر خالف صدمات سایر نقاط بدن که پوست با ایجاد تورم بر خالف صدمات سایر نقاط بدن که پوست با ایجاد تورم متسع می شود

د انبساط جبران کند . بنابراین هرگونه خونریزی و یا تورم در داخل جمجمه آسیب دیده هرگز نمی تواند تورم اجزای مغز را با ایجا

جمجمه ، حجم محتویات موجود در این محفظه غیر قابل ارتجاع را افزایش داده و منجر به باال رفتن فشار در داخل مغز می شود . در 

 .می شودصورتی که این فشار سبب کاهش خونرسانی ، کاهش اکسیژن و تجمع مواد زاید در مغز 

 

 

 اهداف كلي آموزش:
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  گردنآموزش انواع تروماهای وارده به سر و 

 آموزش عالئم تروماهای وارده به سر و خونریزی داخل جمجمه 

 آموزش احیای بیماران در تروماهای وارده به سرو گردن 

 آموزش انواع شکستگی در جمجمه  

 آموزش عالئم انواع شکستگی و فرورفتگی در گرافی جمجمه 

 آموزش مداخالت اولیه در برخورد با بیمار با ضربه به سروگردن 

 آموزش معیار کمای گالسکو در بیماران ضربه به سر 

 های مورد نیاز برای اینتوباسیون ندکسیآموزش ا 

 

 اهداف آموزشي رفتاري/ عملکردي:

 رود:در پايان دوره انتظار مي

 توضیح دهد.های وارده به سر  و گردن آسیبانواع  بتواند درمورد 

  بتواند عالئم ایجاد شده در بیمار با ترومای سر و گردن را بیان کرده و بیماری که خونریزی درون جمجمه دارد را شناسایی

 کند.

 یان کند.بتواند مراحل احیای ساده و پیشرفته را به ترتیب بیان کرده و داروهای الزم در هر مرحله را با دوز الزم ب 

 .بتواند در مورد انواع شکستگی جمجمه وعوارض آن توضیح دهد 

 .در مورد انواع شکستگی جمجمهمثل خطی، شکستگی کف قاعده، له شدگی و ... توضیح دادهو عالئم آن را بداند 

 کند. بتواند در برخورد با بیمار تحت تروما به سر و گردن در محل حادثه، بیمار را بدون ایجاد عوارض مدیریت 

 .بتواند معیار کمای گالسکو را در بیمار محاسبه کرده و اطالع دهد 

 .بداند در چه شرایطی بیمار نیازمند دستگاه ونتیالتور بوده واطالع دهد 

 

 
 : مشخصات محتواي دوره -1

 نحوه ارزشیابی روش تدریس سرفصل مطالب عناوین دروس ردیف
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 مدرسینمشخصات  -2

نام و نام  ردیف
 خانوادگی

مدرك  شغل
 تحصیلی

ساعت  پست سازمانی
 تدریس

 شماره تماس محل خدمت

حمیددد رضددددا    1
نددد اد خدددوش
 ابراهیمی

تخصددد      پزشك م
 طب اورژانس

عضدددو هی دت  
 علمی

مرکزآموزشدددی     ساعت 6
ضرت   درمانی ح
 علی اصغر

10366011 

 


