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 دوره آموزشي:عنوان 

 قفسه سينهتروما به 
 

 :نوع دوره
 مدیریتی شغلی عمومی شغلبدو تصدی  توجیهی

  
------    

------ 

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

 :فراگيران رسته شغلي

 بهداشتي درماني

 

 :فراگيران رشته شغلي

 پرستاري

 

 :فراگيران پستهاي سازماني

 پرستار، سرپرستار و سوپروايزر

 

 سایر: □عملی □شفاهی: کتبی شيوه هاي ارزشيابي آموزش:

 شيوه 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: 

 درمانواحدهای ستادی و محیطی حوزه 

 اختیاری□الزامی نوع آموزش :

 اهميت و ضرورت برگزاري دوره:

هاي گذشته سعي شده درمان بيماران ترومايي استاندارد شود با اين باشد. در سالاصلي مرگ از نوزادي تا دهه چهارم مي عاملتروما 

و خونريزي ماسيو داخل حفره شـكم اسـت كـه در بـه علـت صـدمه نخـاعي ، پـارگي آئورت  مرگ و مير بيماران ترومايي %05وجود 

قفسه ی سینه به دلیل وجود اندام های ریه  .محـل حادثـه بـه وجـود مـي آيـد و تـا حـدود زيـادي درمـان مناسـب امكانپذير نميباشـد
ندام ها می شود. ترومای قفسه ی ، قلب ، عروق و نای از اهمیت ویژه ای برخوردار است چون ترومای قفسه ی سینه باعث آسیب به این ا

سینه به صورت نافذ و غیر نافذ به ترتیب باعث آسیب باز و بسته می شود. در ترومای غیر نافذ ضربه می تواند موجب شکستگی دنده ها و 
ت باعث ممکن اس جناغ ، کوفتگی ریه ها ، قلب و آئورت شود. در ترومای غیر نافذ با اینکه سطح پوست سالم است اما شکستگی دنده ها

پارگی اندام ها شود. ترومای قفسه ی سینه باعث اختالل در برون ده قلب ، کاهش فشار خون و کاهش خونرسانی به اندام های حیاتی 
 می شود.

 
 

 اهداف كلي آموزش:

  درمانی و حمایتیآموزش تعریف انواع تروماهای وارده به قفسه سینه : ترومای نافذ وغیر نافذ و اهمیت انجام اقدامات 

 وارده به قفسه سینه آموزش عالئم و نشانه ها در انواع تروماهای 
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  و کلینیکی در تروماهای نافذ و غیرنافذ به قفسه سینه و شکم آزمایشگاهی عالئمآموزش 

 و مدیریت شوك آموزش عالئم شوك در بیمار با ترومای وارده به قفسه سینه و شکم 

 و قفسه سینه شناور با شکستگی قفسه سینه آموزش اقدامات الزم در برخورد 

 زم در برخورد با پنوموتوراک  و تامووناد قلبیآموزش اقدامات ال 

 

 اهداف آموزشي رفتاري/ عملکردي:

 رود:در پايان دوره انتظار مي

 .بتواند انواع تروماهاي وارده به قفسه سينه را شناسايي كرده و اهميت مديريت تروماها را بيان كند 

 آيد بحث كند.بتواند در مورد عالئمي كه در بيمار با تروماي نافذ و غير نافذ بوجود مي 

 تايج شود بحث كند و نو فرايندهاي كلينيكي كه به منظور تشخيص شدت تروما براي بيمار انجام مي بتواند در مورد آزمايشات

 غير معمول را شناسايي كند.

  شوك شده را شناسايي كرده و او را مديريت كند.بتواند بيماري كه به علت تروما دچار 

 .بتواند قفسه سينه شناور و شكستگي قفسه سينه را شناسايي كرده و مديريت كند 

   الزم به منظور مديريت آن را انجام دهد.بتواند پنوموتوراكس و تامپوناد قلبي را شناسايي كرده و اقدامات 

 

 

 

 
 : مشخصات محتواي دوره -1

 نحوه ارزشیابی روش تدری  سرفصل مطالب دروسعناوین  ردیف

     

     

     

     

     

 

 

 مشخصات مدرسين -2

نام و نام  ردیف
 خانوادگی

مدرك  شغل
 تحصیلی

ساعت  پست سازمانی
 تدری 

 شماره تماس محل خدمت
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