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 بسمه تعالی
 دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

 دانشکده پرستاری ومامایی
 قالب نگارش طرح درس
 

 کارشناسی پرستاری  ششمدانشجویان ترم  مخاطبان :                  در بحران، فوریتها و حوادث غیر مترقبهپرستاری عنوان درس :  

پرستاری در اختالالت سالمت مادر و نوزاد، پرستاری بیماریهای کودکان، پرستاری  یاز :س پیش ندر   تئوری                  واحد 5/1تعداد و نوع واحد : 

 (، اصول اپیدمیولوژی و مبارزه با بیماریهای شایع در ایران3-1بزرگساالن/ سالمندان)

 11-11شنبه ها   یک  ساعت مشاوره :   51-55نیمسال اول  11-11 شنبه ها  یک زمان ارائه درس : 

  اکرم قبادیمدرس : 

 

 هدف کلی درس : 

  در شرایط اورژانسپرستاری بیماریها اصول آشنایی دانشجویان با 

 

 اهداف کلی جلسات : ) جهت هر جلسه یک هدف ( 

 بررسی و شناخت بیماران در وضعیت اورژانس وبخش اورژانس، اصول پرستاری در فوریتها آشنایی با ساختار (1

    تریاژآشنایی با ( 1

  آشنایی با مراقبتهای پرستاری در مسمومیتها( 3

 شوکخونریزی و مراقبتهای پرستاری در انواع ( آشنایی با 1

 و مایع درمانی تهیه نمونه های آزمایشگاهییی با روشهای آشناو ی پرستاری در ورود اجسام خارجی ( آشنایی با مراقبتها5

 سامان دهی دردآشنایی با  ( 1

 مراقبتهای پرستاری در شکستگیهاآشنایی با ( 7

 مراقبتهای پرستاری در سوختگیهایی با ( آشنا8

  در گزیدگیهامراقبتهای پرستاری آشنایی با ( 5

 مراقبتهای پرستاری در صدمات نخاعی و ضربه سرآشنایی با ( 11

 آشنایی با مراقبتهای پرستاری در صدمات ناشی از عوامل محیطی (11

 اقدامات پرستاری در احیا قلبی ریوی اولیهآشنایی با ( 11 

 

 ه رفتاری به تفکیک اهداف کلی هر جلسه : اهداف ویژ

 

 جلسه اول 

 آشنایی با ساختار بخش اورژانس، اصول پرستاری در فوریتها و بررسی و شناخت بیماران در وضعیت اورژانس هدف کلی :

 اهداف ویژه : 

 درپایان دانشجو قادر باشد : 

 ویژگیهای پرستار اورژانس را بیان نماید. 1-1

 ونی را در بخش اورژانس بیان نماید.مالحةات اخالقی و قان 1-1

 بررسی و شناخت بیماران در بخش اورژانس را شرح دهد. 1-3

 ویزگیهای ساختار بخش اورژانس استاندارد را توضیح دهد. 1-1

 فرایند پرستاری در فوریتها را شرح دهد. 1-5
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 جلسه دوم 

    تریاژآشنایی با  هدف کلی : 

 ویژه : اهداف 

 درپایان دانشجو قادر باشد : 

 تریاژ را تعریف کند.  -1-1

 اهمیت تریاژ  و تاریخچه آنرا شرح دهد. -1-1

 تریاز قبل از بیمارستانی را شرح دهد.-1-3

 چند نوع تریاژ بیمارستانی  را توضیح دهد. -1-1

 را شرح دهد.ESIتریاژ به روش  -1-5

 انجام دهد. را ESIچند نمونه تریاژ به روش  -1-1

 

 جلسه سوم

 آشنایی با مراقبتهای پرستاری در مسمومیتها  هدف کلی :

 اهداف ویژه : 

 باشد :  درپایان دانشجو قادر

 سم را تعریف کند. -3-1

 راههای ورود سم به بدن و انواع مسمومیتها را شرح دهد. -3-1

 مراقبتهای طبی اورژانس در مسمومیتها را توضیح دهد. -3-3

 برخی از داروهای شایع و آنتی دوتهای آنها را لیست نماید. -3-1

 ارزیابی پاسخ به درمان را در مسمومیتها شرح دهد. -3-5

 

 جلسه چهارم

 شوک خونریزی و آشنایی با مراقبتهای پرستاری در انواعهدف کلی : 

 اهداف ویژه : 

 درپایان دانشجو قادر باشد : 

 تقسیم بندی انواع خونریزی را توضیح دهد. -1-1

 مراحل خونریزی را شرح دهد. -1-1

 اقدامات درمانی اورژانسی در خونریزی خارجی را توضیح دهد. -1-3

 وک را تعریف نموده انواع آنرا فهرست نماید.ش -1-1

 عالئم و نشانه های شوک را لیست نماید. -1-5

 مراحل شوک را توضیح دهد. -1-1

 اقدامات طبی در انواع شوک را توضیح دهد. -1-7

 

 جلسه پنجم 

 و مایع درمانی تهیه نمونه های آزمایشگاهییی با روشهای آشناو ی پرستاری در ورود اجسام خارجی آشنایی با مراقبتهاهدف کلی : 

 اهداف ویژه : 

 درپایان دانشجو قادر باشد : 

 مراقبتهای طبی و پرستاری در مورد خارج کردن جسم خارجی از بینی را توضیح دهد.  -5-1
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 مراقبتهای طبی و پرستاری در مورد خارج کردن جسم خارجی از گوش را توضیح دهد. -5-1

 وضیح دهد.مراقبتهای طبی و پرستاری در مورد خارج کردن جسم خارجی از چشم را ت -5-3

 مراقبتهای طبی و پرستاری در مورد خوردن جسم خارجی را توضیح دهد. -5-1

 اقدامات الزم در مورد گرفتن نمونه های خون در بخش اورژانس را توضیح دهد. -5-5

 اقدامات الزم در مورد شروع مایع درمانی در بخش اورزانس را توضیح دهد.  -5-1

  

 

 جلسه ششم 

  سامان دهی دردآشنایی با هدف کلی : 

 اهداف ویژه : 

 درپایان دانشجو قادر باشد : 

 درد را تعریف کرده انواع آنرا فهرست کند. -1-1

 ویژگیهای درد را شرح دهد. -1-1

 مقیاسهای توصیف شدت درد را بیان کند. -1-3

 راهکارهای تسکین  درد را لیست نماید. -1-1

 مداخالت غیر دارویی تسکین درد را لیست نماید. -1-1

 

 م هفتجلسه 

 )قفسه سینه و اندامها( شنایی با مراقبتهای پرستاری در شکستگیهاآهدف کلی : 

 اهداف ویژه : 

 درپایان دانشجو قادر باشد : 

 انواع شکستگی دنده ها و عالئم آنها را شرح دهد. -7-1

 اقدامات درمانی و پرستاری در شکستگیهای دنده ها را توضیح دهد.-7-1

 د.انواع شکستگی اندامها را توضیح ده -7-3

 دالیل آتل بندی و انواع آتل بندیها را شرح دهد. -7-1

 عوارض آتل بندی را شرح دهد.  -7-5

 مراقبتهای پرستاری در هنگام بروز صدمات عضالنی اسکلتی را توضیح دهد. -7-1

 

 هشتم جلسه

 آشنایی با مراقبتهای پرستاری در سوختگیهاهدف کلی : 

 اهداف ویژه : 

 د : درپایان دانشجو قادر باش

 الیه های پوست را شرح دهد. -8-1

 اعمال پوست را توضیح دهد. -8-1

 انواع طبقه بندی سوختگیها را شرح دهد. -8-3

 مشخصات سوختگی درجه یک را توضیح دهد. -8-1

 مشخصات سوختگی درجه دو را توضیح دهد. -8-5

 مشخصات سوختگی درجه سه را توضیح دهد. -8-1

 مراقبتهای پرستاری و درمانی در انواع سوختگیها را شرح دهد. -8-7
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 اهمیت مایع درمانی و روشهای مایع درمانی را توضیح دهد. -8-8

 اهمیت کنترل راه هوایی و سیستم تنفسی در سوختگیها را بیان نماید. -8-5

 شرح دهد.مراقبتهای پرستاری اورژانسی در سوختگیهای شیمیایی و الکتریکی را  -8-11

  

 نهمجلسه 

 آشنایی با مراقبتهای پرستاری در گزیدگیهاهدف کلی : 

 اهداف ویژه : 

 درپایان دانشجو قادر باشد : 

 انواع گزیدگی های خطرناک ممکن را فهرست نماید.  -5-1

 را شرح دهد. عالئم و نشانه ها در گزیدگیها -5-1

 مراقبتهای طبی و پرستاری فوری در گزیدگی ها را توضیح دهد. -5-3

 اقدامات بیمارستانی را در گزیدگی ها بیان کند. -5-1

 مراقبتهای پرستاری در استفاده از ضد سم در موارد گزیدگیها را توضیح دهد. -5-5

 

 دهمجلسه 

 آشنایی با مراقبتهای پرستاری در صدمات نخاعی و ضربه سرهدف کلی : 

 اهداف ویژه : 

 درپایان دانشجو قادر باشد : 

 آناتومی مختصری از سر و ستون فقرات بیان کند.  -11-1

 مراقبتهای پرستاری و طبی در شکستگیهای جمجمه را توضیح دهد. -11-1

 مراقبتهای پرستاری اورژانسی در انواع خونریزیهای مغزی شرح دهد. -11-3

 عالئم و نشانه های صدمات مهره ای را لیست نماید.  -11-1

 مراقبتهای پرستاری در  صدمات ستون فقرات را توضیح دهد. -11-5

 

 دهمیازجلسه 

 آشنایی با مراقبتهای پرستاری در صدمات ناشی از عوامل محیطیهدف کلی : 

 اهداف ویژه : 

 درپایان دانشجو قادر باشد : 

 عالئم و نشانه های گرمازدگی را بیان کند.  -11-1

 ای طبی و پرستاری اورژانسی را در گرمازدگی توضیح دهد.مراقبته -11-1

 عالئم و نشانه های سرمازدگی را بیان کند. -11-3

 مراقبتهای طبی و پرستاری اورژانسی را در سرمازدگی توضیح دهد. -11-1

 اقدامات اورژانسی در محل حادثه را در مورد غرق شدگی بیان نماید. -11-5

 مورد غرق شدگی را توضیح دهد. اقدامات بیمارستانی در  -11-1

 

 زدهمدوا جلسه

 آشنایی با اقدامات پرستاری در احیا قلبی ریوی اولیههدف کلی : 

 ژه : اهداف وی
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 درپایان دانشجو قادر باشد : 

 مفهوم احیا قلبی ریوی اولیه را شرح دهد.  -11-1

 اقدامات اولیه حیات را نام ببرد. -11-1

 تکنیکهای مختلف باز نگه داشتن راه هوایی را شرح دهد. -11-3

 تکنیکهای مختلف تنفس مصنوعی را توضیح دهد. -11-1

 نرا شرح دهد.مفهوم ماساژقلبی و روش صحیح آ -11-5

 نسبت ماساژ به تنفس مصنوعی را توضیح دهد. -11-1

 

 

 

 منابع : 

 کتاب جامع فوریتهای پرستاری تألیف مالحت نیک روان مفرد  

 پرستاری فوریتها تألیف افسانه گیتی 

 ،ن(. مراقبتهای پرستاری در بخش های ویژه. نشر بشری، تهرا1385)محمد رضاعسگری 

 (مراقبتهای پرستاری در بخشهای ویژه1381ذاکری مقدم، معصومه ،) 

1-Smeltzer,SC& Bare.B.( 2014) . Brunner & Suddarth Text Book of Medical Surgical Nursing. ( 13 th ed) . Philadelphia : 

Lippincott. 
 
  

 

 روش تدریس

 

  بحث گروهی و  پرسش و پاسخ، سخنرانی  

 

 رسانه های کمک آموزشی : 

 وایت برد  - پروژکتور ویدئو 

 

 

 سنجش و ارزشیابی 

 تاریخ نمره روش تدریس آزمون

%5 شفاهی کوئیز   هر جلسه 

%15 تشریحی و چهار گزینه ایی آزمون میان دوره   پایان جلسه ششم 

%07  چهارگزینه ایی وتشریح آزمون پایان دوره   3/11//55 

مقاله های  تحقیق و ترجمه فعالیتهای آموزشی 

 مرتبط

 تا اخرین جلسه 17%

 

 مقررات درس و انتظارات از دانشجو :

 در کالس فعال حضور منظم و -1

 خاموش نمودن تلفن همراه خود در کالس -2

 های کالسیبحث  شرکت در -3

 مطالعه منابع معرفی شده -4
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 بسمه تعالی

 نبندی درسجدول زما

 (14-11) شنبه دوروز و ساعت جلسه : 

 جلسه
 تاریخ

 مدرس موضوع درس

 اکرم قبادی آشنایی با ساختار بخش اورژانس، اصول پرستاری در فوریتها و بررسی و شناخت بیماران در وضعیت اورژانس 11/1/55 1

1 18/1/55  بادیاکرم ق    تریاژآشنایی با  

3 1/7/55  اکرم قبادی آشنایی با مراقبتهای پرستاری در مسمومیتها 

1 11/7/55 شوک خونریزی و آشنایی با مراقبتهای پرستاری در انواع   اکرم قبادی 

5 18/7/55  اکرم قبادی و مایع درمانی تهیه نمونه های آزمایشگاهییی با روشهای آشناو ی پرستاری در ورود اجسام خارجی آشنایی با مراقبتها 

1 15/7/55  قبادیاکرم  سامان دهی دردآشنایی با  

7 1/8/55  اکرم قبادی )قفسه سینه و اندامها(پرستاری در شکستگیها آشنایی با مراقبتهای 

8 5/8/55  اکرم قبادی شنایی با مراقبتهای پرستاری در سوختگیهاآ 

 اکرم قبادی آشنایی با مراقبتهای پرستاری در گزیدگیها 11/8/55 5

 اکرم قبادی اقبتهای پرستاری در صدمات نخاعی و ضربه سرآشنایی با مر 13/8/55 11

 قبادیاکرم  آشنایی با مراقبتهای پرستاری در صدمات ناشی از عوامل محیطی 7/5/55 11

 قبادیاکرم  آشنایی با اقدامات پرستاری در احیا قلبی ریوی اولیه 11/5/55 11

 

 

 

 

 

 

 

 

 دانشکده: EDOسئولنام و امضای م                             نام و امضای مدیر گروه:                            نام و امضای مدرس:             

 تاریخ ارسال :                            تاریخ ارسال:                                           تاریخ تحویل:                          

 


