
 تعالي بسمه    
 ایران  دانشکده پرستاري و مامائي دانشگاه علوم پزشکي

   طرح درس

 98-99دوم نیمسال       کارشناسي:مقطع :پرستاريهرشت             در فوريتها  پرستاري:عنوان درس

 (            واحد عملي 0/ 5واحد نظري+ 1) 2:  نظري تعداد واحد

 

                       مهري بزرگ نژادو   اقاي خیري  مدرسین:               جراحيداخلي : ازیش نیدروس پ

 1398: بهمن تدوين 

 13-15ساعت :     چهار شنبه هازمان کالس: 

  

 

 اهداف: 
بتوانند بر اساس فرایند پرستاري از مبتالیان به منظور بهبود و حفظ جان آنها در بخش هاي اورژانس در محل حادثه  فراگیران

 مراقبت نمایند .

 اهدا ف بینابیني: 
 فراگیران در پایان قادر باشند که : 

 مقهوم فوریت ، مسئولیت هاي کمک کننده ، خصوصیات بخش اورژانس را تعریف کنند.. •

 تریاژ ، برقراري ارتبا ط اورژانس ، چگونگي معاینه بیمار و آموزش را شرح دهند.. مفهوم  •

 انواع بانداژ و علت استفاده آنها را توضیح داده و نحوه بستن آنها بر روي یک بیمار را اجرا نما یند. .  •

 مفهوم زخم ، انواع زخم ها ، تشخیص ، مراقبت و درمان را شرح دهند ..  •

 نواع خونریزي ، مراقبت و درمان را تعریف کنند.. مفهوم خونریزي ، ا  •

 مفهوم شوک ، تعریف انواع شوک ، عالئم ، نحوه درمان  و پرستاري را توصیف کنند.. •

 عالئم و نشانه هاي ایست قلبي ریوي ، طریقه احیاء و مراقبت پرستاري را توصیف کنند . •

 .  و خارج کردن جسم خارجي را روي ماکت انجام دهند CPRعمالٌ  •

 تعریف شکستگي و انواع آن ، دررفتگي و پیچ خوردگي ، پرستاري ، بررسي و شناخت و درمان را شرح دهند.  •

 نحوه بي حرکتي عضو شکسته را بطور عملي نشان دهد .  •

نحوه انجام مراقبت هاي فوري براي بیماران مسموم ، مبتال به صرع ، سوختگي ، گرمازدگي ، سرمازدگي ، و صاعقه را   •
 د . شرح ده

 طریقه حمل صحیح مصدوم را بطور عملي اجرا نمایند .  •

 را تعریف نموده ، و انواع آن را شرح دهند .    Disasterمفهوم  •

 مفهوم گزیدگي ، انواع نیش حشرات و حشرات موذي ، پیشگیري ، مراقبت ، درمان ، و پرستاري را توضیح دهند . •

و سوزاننده را تعریف کرده و را ه درمان ، پیشگیري ومراقبت هاي اورژانس هاي سوختگي با آفتاب ، اشعه ، مواد داغ  •
 پرستاري را توضیح دهند .

درمان و پرستاري مراقبت هاي اولیه در مواردي که جسم خارجي وارد چشم ، گوش ، حلق و بیني شده و نحوه مراقبت ، •
 آن را شرح دهند. 

یشگیري ، درمان ، واکسیناسیون و پرستاري را توصیف ویژگي هاي سگ هار و بیماري هاري را شرح داده وراهها ي پ •
 نمایند .



 شیوه تدريس : 
به منظور دستیابن به اهداف اموزشي تعین شده مباحث این درس به صورت سخنراني و پرسش و پاسخ تدریس میگردد:به  

 ز و فیلم استفاده خواهد شد . تناسب در ارائه مطالب از وسایل کمک اموزشي نظیر تابلو و پروزکتور و اورهد و اسالید موال

 وظايف فراگیر : 
 از فراگیر انتظار میرود : 

دقیقه از ورود به کالس درس اجتناب  5در تمام جلسات کالس بدون تاخیر حضور یابند و در صورت تاخیر بیش از   •
 نمایند تا در حفظ نظم کالس سهیم باشند .

 در بحث هاي کالس بطور فعال شرکت نماید  •

در ازمونهاي میان دورهاي شرکت نماید )در صورت غیبت در ازمونهاي میان دورهاي اگر غیبت غیر موجه باشد نمره  •
 صفر براي ان ازمون منظور خواهد شد و چنانچه غیبت موجه باشد باگواهي معتبر(

ي در فوریتها ترجمه و به صورت گروهي )بر طبق تعداد صفحات و از دانشجو انتظار مي رود مطالبي در باره پرستار •
 مطلب ( در زمان تعیین شده با استفاده از وسائل سمعي و بصري مناسب ارائه دهند . 

 ساعات کالس بیشتر باشد،در صورتیکه غیبت بیش از حد مجاز باشد: 4/ 17غیبت در کالس نباید از حد مجاز  •

 غیبتها موجه باشد ،آن واحددرسي حذ ف مي شود. 2/1چنانچه بیش از -الف          
 چنانچه غیبتها غیر موجه باشد ،نمره صفر براي آن منظور خواهد شد. -ب        

 :  ارزشیابي 
 نمره10میان ترم                     امتحان    

 نمره  55امتحان پایان ترم ) نظري (                
 نمره  25امتحان پایان ترم ) عملي (                

 نمره  100نمره                    جمع کل    :     10تهیه و ارائه کنفرانس                        
 

        
 

 منابع انگلیسي :

• -Proehl . Jean .A.Emergency  Nursing Procedures . 2th   edition ,Philadelphia :    W.B .Saunders Co.  

•  Wals., Mike,Kent. Andrew. Accident & Emergency Nursing . 4th Edition . 

 منابع فارسي :

o  . تهران:نشر انتشار .ارشد ، مریم . هادیان ، ژیال .پرستاري و اورژانس.چاچ اول 

o   سودارث ، بیماریهاي عفوني و اورژانس .ترجمه اسملتزر ، سوزان .بیر براند.درسنامه پرستاري داخلي و جراحي برونر و

 محمدعلیها،ژاله.تهران:نشر سالمي.

o .خوشنویس ،محمد علي و همکاران. کمکهاي اولیه براي نظامیان .تهران:نشر اندیشمند 



o .صدرایي،روزیتا. درسنامه جامع بهداشت .تهران:موسسسه فرهنگي انتشاراتي کتاب میر 

o اولیه.تهران:نشر آیندگان.  صمیمي زاد،هوشنگ.راهنماي کمکهاي 

o  .موفات،کامرون. کمکهاي اولیه و فوریتهاي پزشکي.ترجمه حسینیان،علیرضاوهمکاران.تهران:نشرآزمون 

o  .نیکروان مفرد،مالحت. فوریتهاي پرستاري.تهران:انتشارات نوردانش 

o  .همت خواه،فرهاد. کمکهاي اولیه.چاپ سوم تهران:انتشارات عصر 

   
  

 جدول برنامه کالس

 

 جلسه  روز و تاريخ  ساعت  نام مبحث  نام استاد
فرایند پرستاري در –اصول پرستاري در فوریتها و بالیا  مهري بزرگ نژاد

تریاژ ...تهیه نمونه  -ش اورژانسساختار بخ–فوریتها 
 هاي ازمایشگاهي و مایع درماني وریدي

13-15   
 16/11/98چهار شنبه 

 

 

 

1 

مراقبتهاي پرستاري در خونریزیها و مراقبتهاي  ا مهري بزرگ نژاد
 پرستاري در ضربه اندامها و قطع عضو

13-15 23/11/98چهارشنبه    

2 

 

شوک ها ) کاردیو ژنیک مراقبتهاي پرستاري در انواع   مهري بزرگ نژاد
سپتیک و ...  –نا فیالکسي ا–هیپو ولمیک –  

13-15 30/11/98چهار شنبه    
 

 

3 

 

نژادمهري بزرگ  15-13 مراقبتهاي پرستاري در انواع گزیدگي ها    
7/12/98چهارشنبه   

 

 

4 

 

مراقبتهاي پرستاري اورژانس در آسیب هاي محیطي  اقاي دکتر خیري
غرق  –برق گرفتگي –)گرما زدگي ،سرما زدگي 

مراقبتهاي پرستاري در اجسام خارجي )چشم و -شدگي
 بیني و حلق  -گوش–

13-15 14/12/98چهارشنبه    5 

 

 

مراقبتهاي پرستاري در صدمات سر و نخاع و قفسه   اقاي دکتر خیري
 سینه 

21/12/98شنبه چهار 15-13   

6 

 

مراقبتهاي پرستاري در مسمومیت هاي شیمیایي )نفت   اقاي دکتر خیري
مواد اسیدي و قلیایي و ... –داروها –  

13-15 تعطیل  28/12/98چهارشنبه  
 رسمي

 

 

7 

 

دکتر خیرياقاي  مدیریت بحران در حوادث طبیعي و غیر طبیعي مثل   
سیل و..جنگ –زلزله   

13-15 تعطیل رسمي20/1/99چهارشنبه   
 

 

8 



 

15-13 بانداژ و اسپلنت کردن)گروه الف کالس( مهري بزرگ نژآد   چهارشنبه99/1/27 

9 

 

چگونگي حمل مصدوم و انواع مانورهاي باز   مهري بزرگ نژاد

 هوايي)گروه اول کالس(کردن راه 

13-15  چهارشنبه  99/2/3 
 

 

10 

 

15-13 احیاي قلبي –ريوي) گروه اول کالس( اقاي دکتر خیري  چهارشنبه 99/2/10 
 

 

11 

 

15-13 بانداژ و اسپلنت کردن)گروه دوم کالس( مهري بزرگ نژاد   چهارشنبه 99/2/17 

12 

 

چگونگي حمل مصدوم و انواع مانورهاي باز   مهري بزرگ نژاد

 کردن راه هوايي)گروه دوم کالس(

13-15  13 24/2/99چهارشنبه  

15-13 (ريوي) گروه دوم کالس–احیاي قلبي  اقاي دکتر خیري  31/2/99چهارشنبه  

 
 

14 

 

 

خیري و مهري بزرگ دکتر
 نژاد

15-13 تمرين درسهاي عملي گروه يک کالس   چهارشنبه 99/3/7 

15 

 

بزرگ خیري و مهري دکتر
 نژاد

15-13 تمرين درسهاي عملي گروه دو کالس   

تعطیل  13/3/99چهارشنبه 

 رسمي

 

16 

 

خیري و مهري بزرگ دکتر
 نژاد

ازمون عملي 21/3/99 چهارشنبه  15-13 17

 


