קורס מגישי עזרה ראשונה – ביה"ס למדעי הבריאות

ביה"ס למדעי הבריאות רואה חשיבות רבה בלימוד קורס עזרה
ראשונה לכלל הסטודנטים במחלקות העוסקות במקצועות הפרא רפואיים ,בהיותם באים במגע אישי
עם מטופלים מן הראוי שידעו להגיש עזרה במקרה הצורך.
לכן ,אנו פותחים את האפשרות להירשם לקורס עזרה ראשונה שלא כחלק מתכנית הלימודים ע"מ
לקבל את הידע והכלים להצלת חיים .
פרטי הקורס:


הקורס הינו בהיקף  44שעות מתוכם  28שעות הן לימוד מתוקשב ו 16-שעות לימוד מעשי
ותרגול באוניברסיטה.



המפגשים המעשיים יתקיימו באוניברסיטת אריאל.



באחריות הסטודנט להשלים לבד את החומר העיוני בצורה מתוקשבת באמצעות
ה Moodlearnעוד לפני תחילת המפגשים הפרונטליים.



על החומר העיוני יבחן הסטודנט ורק לאחר שהשיג ציון של  80לפחות יוכל להמשיך ללימוד
והתרגול המעשי .לפני הבחינה תערך חזרה פרונטלית על החומר .



על מנת לעבור את הקורס בהצלחה צריכים בהכרח להתקיים שני תנאים במקביל:
 .1נוכחות של  100%בכל המפגשים המעשיים.
 .2ציון של  80לפחות על החומר המעשי וציון של  80לפחות גם על החומר העיוני.
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המפגשים בקורס יתקיימו בתאריכים 2( 8/12 , 1/12 , 24/11 :מפגשים ימשכו  5שעות,
מפגש אחד ימשך  6שעות)

להרשמה לחץ כאן
לפרטים נוספים ניתן לפנות לשירה בן יששכר shirabi@ariel.ac.il :

הנושאים הנלמדים:
א .מבוא לעזרה ראשונה
 .1עזרה ראשונה :הכרות עם הקורס ומבוא
 .2חשיבותה של עזרה ראשונה
 .3פעולות מניעה
 .4זיהוי מצב חירום
 .5עקרונות הטיפול
 .6טרמינולוגיה רפואית
 .7סימנים חיוניים ומדדים רפואיים

ב .החייאה
 .1משולש החיים
 .2שרשרת ההישרדות
 .3מבוא להחייאת המבוגר
 .4החייאת המבוגר
 .5מכשיר AED

ג .טראומה א'
 .1קינמטיקה בטראומה – מבוא לטראומה
 .2סוגי פגיעות טראומה
 .3סכמת הטיפול SABCDE
 .4הלם
 .5פגיעות גפיים ועצירת דימומים

ד .טראומה ב'
 .1כוויות
 .2שברים
 .3פגיעות חזה
 .4פגיעות בטן
 .5פגיעות ראש

 .6פגיעות עמוד שידרה
ה .שינויים במצב הכרה ומצבי חירום רפואיים
 .1התעלפות
 .2פרכוסים
 .3מצבי חירום סוכרתיים
 .4שבץ מוחי
 .5מצבי חירום נשימתיים
 .6מצבי חירום קרדיווסקולריים

ו.

פגיעות כלליות וסביבתיות
 .1חנק
 .2אנאפילקסיס
 .3התחשמלות
 .4טביעה
 .5פגיעות אקלים
 .6פגיעות בעלי חיים
 .7הרעלות

ז .תינוקות וילדים
 .1מבוא לטיפול בילד
 .2החייאת יילוד
 .3החייאת תינוק
 .4החייאת ילד
 .5פתולוגיות
 .6גריאטריה

