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نام مسوول درس:مرضيه السادات حسينی

تلفن و آدرس الکترونيکیMh61266nurse@yahoo.com:

اهداف کلی درس:
عنوان

ردیف
1

هدف کلی این درس ،افزایش آگاهی و ایجاد توانایی در دانشجو به منظور ارائه اقدامات فوری پرستاری جهت حفظ جاان مدادوم ن و
پ شگ ری از عوارض درحوادث ،سوانح ،بالیا و بحران ها تا رس دن کمک های پزشکی و آماده سازی دانشجو جهت انجام مراقبت هاای
پرستاری بر اساس اصول تریاژ در بخش اورژانس می باشد.

اهداف اختصاصی درس:
عنوان

ردیف
1

 -1ساختار بخش اورژانس را تشریح نماید.
 -2اصول پرستاری در فوریت ها را شرح دهد.
 -3فرآیند پرستاری در فوریت ها را شرح دهد.
 -4مالحظات اخالقی و قانونی در اورژانس ها را ب ان نماید.
 -5تریاژ را درمراحل قبل و بعد ب مارستانی توض ح دهد.

2

 -1بررسی و شناخت ب ماران در بخش اورژانس را شرح دهد.
 -2اصول ایمنی ،امداد و نجات در بالیای طب عی را شرح دهد.
 -3نحوه ته ه نمونه های آزمایشگاهی و نوع نمونه های آزمایشگاهی در شرایط اورژانس را توض ح دهد.

3

 -1مفهوم اح اء قلبی -ریوی را شرح دهد.
 -2تکن ک های باز کردن راه هوایی را توض ح دهد.
 -3تکن ک های مختلف تنفس مدنوعی را توض ح دهد.
 -4مفهوم ماساژ قلبی را توض ح دهد.
 -5محل صح ح ماساژ قلبی و نحوه انجام آن را توض ح دهد.
 -6نسبت انجام ماساژ قلبی و تعداد تنفس را شرح دهد.

4

 -1مفهوم  ALSرا توض ح دهد.

 -2اصول اح اء قلبی-ریوی پ شرفته را توض ح دهد.
 -3روش های مختلف لوله گذاری داخل تراشه را نام ببرد.
 -4انواع روش های شوک الکتریکی را توض ح دهد.
 -5مکان سم داروهای مورد استفاده در شرایط اورژانسی را توض ح دهد.
5

 -1انواع زخم ها را نام ببرد.
 -2روش های کنترل خونریزی خارجی را شرح دهد.
 -3عالئم ونشانه های خونریزی داخلی را نام ببرد.
 -4مراحل درمان طبی در خونریزی های داخلی را توض ح دهد.
 -5انواع مایعات مورد استفاده در شرایط اورژانسی را ل ست کند.

6

 -1انواع شوک را نام ببرد.
 -2مکان سم ایجاد انواع شوک را توض ح دهد.
 -3عالئم بال نی انواع شوک را توض ح دهد.
 -4درمان های انواع شوک را توض ح دهد.

7

 -1سم را تعریف کند.
 -2راه های ورود سم به بدن را نام ببرد.
 -3مراقبت های طبی اورژانس در انواع مسموم ت را توض ح دهد.
 -4عالئم مسموم ت را شرح دهد.
 -5اهم ت کنترل راه های هوایی و پ شگ ری از آسپ راس ون را توض ح دهد.
 -6دالیل منطقی و علمی استفاده از آنتی دوت ها را شرح دهد.

8

 -1نقش درجه حرارت طب عی در بدن را توض ح دهد.
 -2عالئم گرمازدگی و سرمازدگی را نام ببرد.
 -3درمان های اورژانسی در گرمازدگی و سرمازدگی را نام ببرد.
 -4عالئم ب ماری ناشی از صعود به ارتفاعات را نام ببرد.
 -5درمان های اورژانسی در ب ماریهای ناشی از ارتفاعات را شرح دهد.
 -6مراقبت های پرستاری اورژانس در غرق شدگی ها و اورژانس های غواصی را توض ح دهد.
 -7مراقبت های پرستاری اورژانس در صاعقه زدگی و سوختگی های حرارتی را توض ح دهد.

9

 -1انواع گزیدگی ها را نام ببرد.
 -2مراقبت های اورژانسی پ ش ب مارستانی در گزیدگی ها را توض ح دهد.
 -3مراقبت های طبی اورژانس در گزیدگی ها را شرح دهد.
 -1 11انواع شکستگی را نام ببرد.
 -2عالئم شکستگی اندام ها را نام ببرد.
 -3درمان های اورژانسی در شکستگی ها را توض ح دهد.
 -4عالئم شکستگی دنده ها را نام ببرد.
 -5مراقبت های پرستاری اورژانس در شکستگی دنده ها را توض ح دهد.
 -6عالئم پنوموتوراکس و هموتوراکس را شرح دهد.
 -7درمان های اورژانسی پنوموتوراکس و هموتوراکس را توض ح دهد.
 -1 11آناتومی دستگاه عدبی را شرح دهد.
 -2مکان سم آس ب در صدمات سر و ستون فقرات را توض ح دهد.
 -3مراقبت های صح ح و پ شگ ری از عوارض ثانویه را در آس ب های سر وستون فقرات شرح دهد.
 -4عالئم و نشانه های آس ب به سر وستون فقرات را نام ببرد.
 -5مراقبت های طبی اورژانس در آس ب های سر و ستون فقرات را توض ح دهد.

 -6تکن ک های ثابت نگه داشتن سر و ستون فقرات را توض ح دهد.
 -7روش های انتقال و جابجایی مددوم با صدمات سر و ستون فقرات را توض ح دهد.
 -8عالئم بال نی ب مار با خونریزی مغزی یا آس ب های مغزی و نخاعی را شرح دهد.
 -9روش محاسبه سطح هوش اری ب مار را توض ح دهد.
12

 -1مراقبت های پرستاری اورژانس در ورود اجسام خارجی به چشم  ،گوش ،حلق و ب نی را شرح دهد.
 -2راهکارهای تسک ن درد در بخش اورژانس را توض ح دهد.

13

 -1خدوص ات انواع سالح های ش م ایی را توض ح دهد.
 -2عالئم ونشانه های تماس با انواع سالح های ش م ایی را شرح دهد.
 -3تداب ر درمانی در تماس با انواع سالح های ش م ایی را توض ح دهد.

14

 -1مانورهای باز کردن راه هوایی را انجام دهد.
 -2روش های مختلف تنفس مدنوعی را اجرا نماید.
 -3ماساژ قلبی را بر روی ماکت انجام دهد.
 -1لوله گذاری داخل تراشه را بر روی ماکت انجام دهد.
 -2نحوه کار با آمبوبگ را یاد بگ رد.
 -3از  Airwayبه منظور باز نگه داشتن راه هوایی استفاده کند.
 -1روش ثابت نگه داشتن قسمتی از بدن را به اجرا درآورد.
 -2ایجاد فشار مثبت بر قسمتی از بدن را به اجرا درآورد.
 -3از روش بانداژ برای کاهش تورم استفاده نماید.
 -4از بانداژ برای ثابت نگه داشتن پانسمان استفاده نماید.
 -5انواع روش های بانداژ را در موارد مختلف به اجرا در آورد.

منابع اصلی درس (عنوان کتاب  ،نام نویسنده  ،سال و محل انتشار ،نام ناشر ،شماره فدول یا صفحات مورد نظر در این درس -در صورتی که
مطالعه همه کتاب یا همه مجلدات آن به عنوان منبع ضروری نباشد)
عنوان

ردیف
1

غفاری ف  ،شمسعلی ن ا ع( )1385پرستاری فوریت ها و حوادث غير مترقبه .تهران .نشر بشری

2

ن ک روان مفرد م و همکاران()1393کتاب جامع فوریت های پرستاری  .تهران .انتشارات نور دانش

3

گ تی الف ()1389پرستاری فوریت ها .تهران .نشر بشری

نحوه ارزشيابی دانشجو و بارم مربوط به هر ارزشيابی:
در طول ترم:

بارم

تکاليف:

1

امتحان عملی:

 5نمره

امتحان پایان ترم:

 15نمره



سياست مسوول دوره در مورد برخورد با غيبت و تاخير دانشجو در کالس درس :برای هر غيبت غيرموجه در کالس نظری 5.1
نمره و کالسهای عملی  5نمره و تاخير در ورود به کالس  5.21نمره از نمره کالسی کسر خواهد شد

ردیف

تاریخ

عنوان

ساعت

آمادگی الزم دانشجویان قبل از شروع کالس

15:51-14:31
1

95/7/5

2

95/7/12

3

95/7/19

4

95/7/26

5

95/8/3

6

95/8/11

7

95/8/17

8

95/8/24

9

95/9/1

11

95/9/8

ساختار بخش اورژانس

مطالعه

17:21 -16:11
15:51-14:31
ته ه نمونه های ازمایشگاهی

مطالعه

17:21 -16:11
15:51-14:31
اح ای قلبی ریوی پایه

مطالعه

17:21 -16:11
15:51-14:31
اح ای قلبی ریوی پ شرفته

مطالعه

17:21 -16:11
15:51-14:31
شوک

مطالعه

17:21 -16:11
15:51-14:31
زخم و خونریزی

مطالعه

17:21 -16:11
15:51-14:31
مسموم ت ها

مطالعه

17:21 -16:11
15:51-14:31

آس ب های ناشی از عوامل مح طی( گرمازدگی،

17:21 -16:11

سرمازدگی ،برق گرفتگی ،غرق شدگی)

مطالعه

15:51-14:31
گزیدگی ها

مطالعه

17:21 -16:11
15:51-14:31

اس ب های قفسه س نه

مطالعه

17:21 -16:11

11

95/9/15

12

95/9/22

13

95/9/29

14

95/11/6

15:51-14:31

صدمات نخاعی و ضربه به سر ،شکستگی ها و کنترل

17:21 -16:11

خونریزی

مطالعه

15:51-14:31
ورود اجسام خارجی به چشم ،گوش ،حلق و ب نی

مطالعه

17:21 -16:11
15:51-14:31
مطالعه

حوادث زمان جنگ
17:21 -16:11
15:51-14:31

مطالعه

عملی
17:21 -16:11

تاریخ امتحان ميان ترم ---- :

تاریخ امتحان پایان ترم31/55/95:

