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 طزح درط
 

 رٍحی دکتزاهیزحغیي جؼفزی تدٍیي طزح درط  تَعط :

 در کَدکاى Airway management ػٌَاى درط:

  رسیدًت طة اٍرصاًظ هقطغ درط:

 عاػت  5/1 هدت سهاى ارائِ هطلة :

 آًاتَهی عز ٍ گزدىپیؼ ًیاس : 

ِ( تِ حغاب هی آید. )حوایت حیاتی پای BLSادارُ راُ َّایی در کَدکاى یکی اس اجشاء هْن  هقدهِ :

تفاٍتْایی کِ در آًاتَهی راُ َّایی در کَدکاى ٍ تالغیي ٍجَد دارد، آهَسػ ایي رٍػ را ضزٍری عاختِ اعت. 

 هاًَرّای اًجام ؽدُ تزای ادارُ راُ َّایی در کَدکاى ًیش تا عي کَدک تغییز هی یاتد.

 

 ًٌد راُ َّایی خَد را حفظ ًوایٌد.السم در تزخَرد تا کَدکاًی کِ ًوی تَاآهَسػ اقدهات  ّدف کلی:

 

 :  (Specific Objective)اّداف اختصاصی 
 

 اًتظار هی رٍد در پایاى ایي کالط داًؾجَ قادر تاؽد : 

  هاًَرّای تاس کزدى راُ َّایی در کَدک دچار اختالل َّؽیاری را تداًد. -1

  ًحَُ تکارگیزی تگ ٍ هاعک را در کَدک تداًد -2

 دک را تداًداًجام لَلِ گذاری در کَ -3

 

 :  (Specific Objective Behavior)رفتارّای ٍیضُ ػیٌی 
 

SO1 
SOB1 :  هاًَرLook, Listen, Feel را در کَدکاى ؽزح دّد ٍ تز رٍی هاکت اجزا کٌد  

SOB2 :  هاًَرHead tilt  ٍChin lift را در کَدکاى ؽزح ٍ تز رٍی هاکت اجزا کٌد 
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SOB3 :  هاًَرSniffing position  ؽزح ٍ تز رٍی هاکت اجزا کٌد.را 

 

      

SO2 
SOB1 : اًَاع تگ ٍ کاعک را ًام تثزد 

SOB2 :اجشای عاختواى آهثَتگ را ًام تثزد 

SOB3: ًحَُ تکارگیزی تگ ٍ هاعک را ؽزح ٍ تز رٍی هاکت اجزا ًواید 

   
 

SO3  
SOB1 :اًدیکاعیًَْای لَلِ گذاری را ًام تثزد  

SOB2 :ایش هٌاعة لَلِ تزاؽِ را ًغثت تِ عي کَدک تؼییي کٌدع  

SOB3 : هیشاىinsertion لَلِ تزاؽِ را تداًد  

SOB4 َُلَلِ گذاری را ؽزح ٍ تز رٍی هاکت اجزا کٌد: ًح 

 

 خط هؼ آهَسػ:
 ًَع آهَسػ داًؾجَ هحَر تَدُ ٍ در آى داًؾجَ تطَر فؼال ؽزکت دارد 

 

 سهاى تٌدی : 
 ِ دقیق 10     هقدهِ  

 دقیقِ 20  هاًَرّای تاس کزدى راُ َّایی 

 دقیقِ  30   ًحَُ تکارگیزی تگَ هاعک

 دقیقِ 30    ًحَُ لَلِ گذاری  

 دقیقِ 00     جوغ کل 
 

 راٌّوای هطالؼات داًؾجَ :
 .هطالؼِ ًواید آًاتَهی راّْای َّایی در تالغیي ٍ کَدکاى در هَرد 

 

 راٌّوای اعتاد: 



 گروه آموزشی طب اورشانس
 دانشگاه علوم پسشکی تبریس

 

 ایت ًکات سیز تَصیِ هی گزدد: تزای تَفیق در آهَسػ رػ

 داًؾجَیاى را درقالة پزعؼ ٍ پاعخ در تحث ؽزکت دّد  -1

 درپایاى کالط درط را جوغ تٌدی ًواید -2

 هی تاؽد اطالع دّد  OSCEٍ  (MCQ)ًحَُ اهتحاى کِ تصَرت چْارحَاتی  -3

 

 رٍػ آهَسػ :  
 ی گزدد، تز رٍی هَالص هَارد اجزا هخَاّد تَد Large Groupپزعؼ ٍپاعخ ، تحث 

 

 اهکاًات ٍ ٍعایز هَرد ًیاس : 
، هَالص راُ َّایی ؽیز خَار، هَالص اًتَتاعیَى، ٍعایل اًتَتاعیَى ٍ تگ  Power Pointکاهپیَتز ، پزدُ اکزاى ، 

 ٍ هاعک
 

 ارسؽیاتی : 
 در پایاى دٍرُ تصَرت  

  (MCQ)عَال چْار جَاتی  -1

  OSCEدر قالة  -2

 

 هٌاتغ :
Essential Nelson  ٍRosen’s Emergency Medicine    

 


