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 در بحران ، فوریتها ، و حوادث غیر مترقبهاورژانس  پرستاری  (COURSE PLANطرح درس )

 88-89سال تحصیلی  دوم مسالنی

 

 : عناوین كلي این درس شامل موارد زیر مي باشد 
 هدف كلي درس :

افزایش آگاهی و ایجاد توانایی در دانشجو بمنظور ارائه اقدام های فوری پرستاری جهت حفظ جان مصدومین ،برقراری ارتباط 

و بحران ها تا رسیدن کمک های پزشکی ،آماده سازی مناسب با خانواده ، پیشگیری از عوارض در حوادث وسوانح و بالیا 

 دانشجوجهت انجام مراقبت های مبتنی بر تشخیص پرستاری در بخش های اورژانس بیمارستان ها ،پیش بیمارستانی و جامعه 

 

 

 مقطع و رشته تحصیلي:كارشناسيپرستاری             دانشکده :       پرستاری                                       گروه آموزشي:         

ان ، فوریتها ، و حوادث غیر در بحراورژانس  پرستاری    نام درس

 مترقبه

 

 / . واحد عملي5  –واحد نظری  1 :  تعداد واحد

 عملي - نوع واحد :نظری

پرستاری در اختالالت سالمت مادر و نوزاد ، پرستاری   پیش نیاز:

(و 3-1بیماریهای کودکان، پرستاری بزرگساالن و سالمندان )

 ناصول اپیدمیولوژِی بیماریهای شایع در ایرا

 11-11و  8-11شنبه  روز و ساعت برگزاری كالس:  

 11-11سه شنبه 

 11-11چهارشنبه 

 مکان برگزاری:

 

 نرجس آبشرشری مسئول برنامه :

 سر كار خانم ها سیفي ، آبشرشری و جناب آقای اكبری مدرسین) به ترتیب حروف الفبا(:

 نرجس آبشرشری تهیه و تنظیم :  

 01/11/88تاریخ بازنگری : 

 دانشکده علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني الرستان

 مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکي

 ه ریزی درسي و آموزشيواحد برنام

 
گروه اتاق عمل     
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. 
 شرح درس :

ی تفکر خالق ، ارتباط دانشجو ضمن کسب آگاهی در مورد اصول و مفاهیم پرستاری در فوریت ها ، با بهره گیری از مهارت ها

مناسب  و فرایند حل مشکل به طور عملی نیز با نحوه ارائه مراقبت فوری پرستاری به مصدومین ، بیماران و خانواده آنها در 

 موارد اورژانس ، در خارج از بیمارستان ، جامعه و در بخش های اورژانس با رعایت اولویت  در تصمیم گیری ها انجام خواهد داد.

 دف كليه ...

. آشنایي با اصول پرستاری در فوریت ها و بالیا و مراقبت های پرستاری اورژانس در موارد فوری بر 

 اساس فرایند پرستاری 
 اهمیت مراقبت های پرستاری در بخش اورژانس را توضیح دهد. -1

 مسائل مربوط به بهداشت روانی پرستار در بخش اورژانس را بیان کند. -2

 نس را بر شمارد.خصوصیات پرستار اورژا -3

 طبقه بندی فوریت ها را تعریف کند. -4

 تریاژ را تعریف کند. -5

 انواع تریاژ را نام ببرد. -6

a. آشنایي با انواع  روش های مختلف بي حركتي عضو ، پانسمان و بانداژ: هدف كلي 

 شرح دهد. مراقبت های پرستاری اورژانس در برخورد با انواع شکستگی، دررفتگی و آسیبهای عضالنی اسکلتی را-1

 روش های مناسب بی حرکتی عضو شکسته یا در رفته را روی ماکت نشان دهد.-2

 روش های مناسب بی حرکتی ستون فقرات را روی ماکت نشان دهد. -3

 روش های مناسب پانسمان و بانداژ را روی ماکت نشان دهد -4

 گي (كسب آگاهي  در مورد اورژانس های شایع )مسمومیت ها ، گزید : هدف كلي 

  اهداف اختصاصي 

 دانشجو باید بتواند:

 مصدوم دچار مارگزیدگی را اداره کند. .1

 مصدوم دچار گزش حشرات را مورد مراقبت قرار دهد-2

 مشخصات مارهای سمی را نام ببرد..-3

 انواع مسمومیت ها را نام ببرد.-4

 مسمومین شرح دهد.عالئم و روش های مراقبتی پیش بیمارستانی و درون بیمارستانی را در -5

 اهداف کلی درمان مسمومیت ها را توضیح دهد.-6

 مسموم آلوده به سموم خوراکی را اداره نماید. -7

 مسموم آلوده به سموم پوستی را اداره نماید. -9

 مسموم آلوده به سموم استنشاقی را اداره نماید. -8

 ه به سموم تزریقی را اداره نمایدمسموم آلود  -11
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آشنایي با اقدامات پرستاری اورژانس در )شوک ،خونریزی، ورود اجسام به چشم ، گوش ، حلق و 

 بیني(:
 اثرات از دست دادن خون را روی بدن شرح دهد.-1

 روش های شناسایی خونریزی داخلی را توضیح دهد.-2

 انواع شوک را توضیح دهد. -1

 کند.اقدامات پرستاری مناسب در موارد اورژانسی ورود اجسام خارجی به چشم را بیان  -2

 اقدامات پرستاری مناسب در موارد اورژانسی ورود اجسام خارجی به گوش را بیان کند. -3

 اقدامات پرستاری مناسب در موارد اورژانسی ورود اجسام خارجی به بینی را بیان کند.. -4

 با انواع  شایع صدمات سر  آشنا شدن  : هدف كلي 

  اهداف اختصاصي 

 دانشجو باید بتواند:

 .در صدمات سر و ستون فقرات را توضیح دهدمکانیسم آسیب -1

 .عالئم و نشانه های آسیب به سر وستون فقرات را نام ببرد-2

  .مراقبت های طبی اورژانس در آسیب های سر و ساتون فقارات را توضیح دهد-3

 .ضیح دهدروش محاسبه سطح هوشیاری بیمار را تو .تکنیک های ثابت نگه داشتن سر و ستون فقرات را توضیح دهد-4

 بیمار دچار آسیب های سر رامورد مراقبت قرار دهد.-5

 .بیمار مبتال به صرع وتشنج  رامورد مراقبت قرار دهد -5

a. : سالح های كشتار دسته جمعيبا انواع    آشنا شدن  هدف كلي 

 اهداف اختصاصي :

 سالح های کشتار جمعی را نام ببرد. -1

 اد شیمیایی  را بیان کند.اقدامات پرستاری مناسب در موارد بحران های مو -2

 اقدامات پرستاری مناسب در موارد بحران های مواد منفجره   را بیان کند. -3

 آشنا شدن با مراقبت های پرستاری اورژانس در در آسیبهای ناشي از عوامل محیط: هدف كلي 

 محیطي 
  اهداف اختصاصي 

 دانشجو باید بتواند:

 .هومئوستاز حرارتی در انسان را توضیح دهد-1

 هیپوترمی و عوامل تشدید کننده ی آن را شرح دهد.-2

 مراحل هیپو ترمی را توضیح دهد.3

 مصدوم دچار هیپوترمی را در محل حادثه اداره کند.4

 مصدوم دچار یخ زدگی عضو را در محل حادثه اداره نماید.5

 .مصدوم دچار اختالالت ناشی از افزایش درجه حرارت بدن را مورد مراقبت قرار دهد6

 را اداره کند.، سیل ، زلزله مصدوم دچار صاعقه زدگی  -6
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 روش آموزش
 

 نمایش عملی و تمرین فردی و گروهی سخنرانی ، پرسش و پاسخ و بحث گروهی ، 
 

  امکانات آموزشي بخش 

  و موالژ  و کامپیوتر ویدوئو پروژکتور ،اسالید پروژکتور 

 اساتید بخش ...... 

 سرکارخانم سیفی و آب شرشری،  و آقای شفیعی  جناب آقای اکبری 

منابع : .....  

1-Walsh .,M.,Kent,A(2001) .,Accident and emergency nursing. 

2-Brigges.,J,K.,(2002) Telephone Triage for nursing.  
 3-کارن کیت)اورژانس های طبی پیش بیمارستانی پایه(، گروه مترجمین وزارت بهداشت و درمان -هفن برنت-میستوویچ جوزف

 1394انتشارات سیمین دخت -آموزش پزشکی، مرکز مدیریتی حوادث و فوریت های پزشکی تهران

 4- 1383شیک روان فرد م،نحوه اداره مصدومین در سوانح و اورژانس، انتشارات نور دان 

 5-   1398غفاری ف، پرستاری فوریت ها، انتشارات بشری 

 نحوه ارزشیابي 

 .) نمره 2  ارزشیابی تکوینی )حضور فعال در کالس و کوییز. 

   نمره 14......آزمون پایان ترم. 

 ........ نمره4..امتحان عملی 

 مقررات 

     نمره 11حداقل نمره قبولی                                    

  تعداددفعات مجاز غیبت در کالس        

  می باشد.غیبت بیش از حد در صورتیکه موجه باشد منجر به  حذف درس می شود ودر  17/4تعداد غیبت مجاز

 صورت غیر موجه بودن نمره صفر در نظر گرفته می شود.

  در اورژانس  پرستاری درس  مباحث عملي جهت 89بندی دانشجویان پرستاری ورودی گروه اسامي

 غیرمترقبهو حوادث  فوریت هابحران و

 ششوه گر پنجگروه  چهارگروه  سهگروه  دوگروه  یکگروه 
حسین محمد  روستاآرمان  فرهنگ زادهمحمد  استوارسینا 

 مهندسی

 امین جهانیمحمد  خالدیمحمد 

رضا ناصری محمد  خسروخانیامید  نعمتیحسین 

 پور

 کشوری پورامین  حسین سخنورامیر  یزدانیابوالفضل 

 حسین آزمودهامیر  کاظمی الریسینا  عابدیظم کا بهادراناسماعیل  شایستهحسین  زارعاحمدرضا 

رضا اسالمی علی 

 زاده

 مالییمریم  عشقیریحانه  زارعمرضیه  رضاییمرضیه  رحمانیانفاطمه 

مختاری فاطمه  مهرابی مزیدیالهام  امین فرآیلین  نوروزیفاطمه 

 قیری

 سلیمی نژادزهرا  پور غضنفریعرفانه 

 عباسیانالناز  زارعزینب  خسرویمریم  کمانیفاطمه  نجفیفاطمه  محیط قیریزهرا 

 امیرینیلوفر  حمزهفاطمه  منصوریفهیمه  جوکارراضیه  نجفیفاطمه  بازیارئزه فا
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غیرمترقبه و حوادث  فوریت هادر بحران واورژانس  پرستاری   درسزمان بندی  جدول

 88-88در نیمسال دوم  89جهت دانشجویان ورودی 

ر

د

ی

 ف

 

 سر فصل مطالب
  مدرس

 تاریخ ارائه

 

 روز

 

 ساعت

آشنایی با طب اورژانس و بررسی و شناخت بیماران اورژانس و  1

 مالحظات اخالقی کاربرد فرایند پرستاری و تریاژ و طبقه بندی

آقای 

 اکبری

 12-11 شنبه  12/11/89

ی ها،دررفتگی هاوصدمات عضالنی اسکلتی،آتل گیری و شکستگ 2

 مراقبت های پرستاری آن
آقای 

 اکبری

 12-11 شنبه  18/11/89

 مراقبت های پرستاری اورژانس در آسیب های محیطی 3

 ) گزیدگی ها( 

آقای 

 اکبری

 12-11 شنبه 26/11/89

خانم  اورژانس های شایع صدمات سر  4

 سیفی

 12-11 شنبه 23/1/88

خانم آب  )سالح های کشتار دسته جمعی (حوادث زمان جنگ  5

 شرشری

 12-11 شنبه 6/2/88

خونریزی ها و شوک ،تعریف و انواع آن و مراقبت های پرستاری  6

 درمواجهه با بیمار ورود اجسام خارجی 

خانم آب 

 شرشری

 12-11 شنبه 13/2/88

 مراقبت های پرستاری اورژانس در آسیب های محیطی  7

 مومیت ها() مس

خانم آب 

 شرشری

 12-11 مجازی 21/2/88

مراقبت های پرستاری اورژانس در آسیب های ناشی از عوامل  9

 محیطی )گرمازدگی ، سرمازدگی(

خانم 

 سیفی

 12-11 مجازی 27/2/88

مراقبت های پرستاری اورژانس در آسیب های ناشی از عوامل  8

 غرق شدگی(محیطی و بالیا )سیل ، زلزله ، برق گرفتگی ، 

خانم آب 

 شرشری

 12-11 مجازی 3/3/88
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 در فوریت ها ، بحران و حوادث غیر مترقبه دانشجویان  اورژانس  برنامه  زمانبندی كارگاه درس پرستاری

89پرستاری ورودی   

ردی

 ف

گرو

 ه

 -شیوه یاددهي نام مدرس موضوع ساعت روز تاریخ

 یادگیری

 کانم

تمرین -نمایش عملی  سیفیخانم  مدیریت راه هوایی 11-8 بهشن 26/11/89 1 1

 فردی و گروهی

Skill lab 

تمرین -نمایش عملی  آقای اکبری بانداژ عضو 11-11 سه شنبه  2/2/88 1 2

 فردی و گروهی

Skill lab 

تمرین -نمایش عملی  آقای اکبری احیا قلبی ریوی پایه 11-11 چهارشنبه 3/2/88 1 3

 فردی و گروهی

Skill lab 

احیا پیشرفته کار با دستگاه  11-11 سه شنبه  31/2/88 1 4

 الکتروشوک

تمرین -نمایش عملی  عیآقای شفی

 فردی و گروهی

Skill lab 

تمرین -نمایش عملی  آقای اکبری حمل و نقل بیمار واتل بندی 11-11 چهارشنبه 31/2/88 1 5

 فردی و گروهی

Skill lab 

  

 -شیوه یاددهي نام مدرس موضوع ساعت روز تاریخ گروه ردیف

 یادگیری

 وسیله

تمرین -نمایش عملی  خانم سیفي مدیریت راه هوایی 11-8 شنبه 3/12/89 2 1

 فردی و گروهی

Skill lab 

تمرین -نمایش عملی  آقای اکبری احیا قلبی ریوی پایه 11-11 سه شنبه  18/1/88 2 2

 فردی و گروهی

Skill lab 

تمرین -نمایش عملی  آقای اکبری حمل و نقل بیمار واتل بندی 11-11 چهارشنبه  21/1/88 2 3

 فردی و گروهی

Skill lab 

احیا پیشرفته کار با دستگاه  11-11 سه شنبه  26/1/88 2 4

 الکتروشوک
تمرین -نمایش عملی  آقای شفیعی

 فردی و گروهی

Skill lab 

تمرین -نمایش عملی  آقای اکبری بانداژ عضو 11-11 چهارشنبه  27/1/88 2 5

 فردی و گروهی

Skill lab 

 

 

ردی

 ف

 -شیوه یاددهي نام مدرس موضوع اعتس روز تاریخ گروه

 یادگیری

 وسیله

تمرین -نمایش عملی  خانم سبفی  مدیریت راه هوایی  11 -8 شنبه 11/12/89 3 1

 فردی و گروهی

Skill 

lab 

تمرین -نمایش عملی  آقای اکبری احیا قلبی ریوی پایه 11-11 سه شنبه  16/2/88 3 2

 فردی و گروهی

Skill 

lab 

تمرین -نمایش عملی  آقای اکبری بانداژ عضو 11-11 چهارشنبه  17/2/88 3 3

 فردی و گروهی

Skill 

lab 

احیا پیشرفته کار با دستگاه  11-11 سه شنبه  23/2/88 3 4

 الکتروشوک
تمرین -نمایش عملی  آقای شفیعی

 فردی و گروهی

Skill 

lab 

حمل و نقل بیمار واتل  11-11 چهارشنبه  24/2/88 3 5

 بندی

تمرین -نمایش عملی  آقای اکبری

 فردی و گروهی

Skill 

lab 
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ردی

 ف

گرو

 ه

 -شیوه یاددهي نام مدرس موضوع ساعت روز تاریخ

 یادگیری

 کانم

تمرین -نمایش عملی  آقای اکبری عضو بانداژ 11-11 سه شنبه  21/12/89 4 1

 فردی و گروهی

Skill lab 

تمرین -نمایش عملی  آقای اکبری احیا قلبی ریوی پایه 11-11 چهارشنبه  21/12/89 4 2

 فردی و گروهی

Skill lab 

تمرین -نمایش عملی  خانم سیفی مدیریت راه هوایی  11 -8 شنبه 16/1/88 4 3

 فردی و گروهی

Skill lab 

احیا پیشرفته کار با دستگاه  11-11 سه شنبه  8/2/88 4 4

 الکتروشوک

تمرین -نمایش عملی  آقای شفیعی

 فردی و گروهی

Skill lab 

تمرین -نمایش عملی  آقای اکبری حمل و نقل بیمار واتل بندی 11-11 چهارشنبه  11/2/88 4 5

 فردی و گروهی

Skill lab 

 

ردی

 ف

گر

 وه

 -شیوه یاددهي نام مدرس موضوع ساعت روز تاریخ

 یادگیری

 کانم

تمرین -نمایش عملی  آقای اکبری حمل و نقل بیمار واتل بندی 11-11 چهارشنبه 23/11/89 5 1

 فردی و گروهی

Skill lab 

تمرین -نمایش عملی  آقای اکبری بانداژ عضو 11-11 سه شنبه 13/12/89 5 2

 فردی و گروهی

Skill lab 

تمرین -نمایش عملی  آقای اکبری احیا قلبی ریوی پایه 11-11 چهارشنبه  14/12/89 5 3

 فردی و گروهی

Skill lab 

تمرین -نمایش عملی  خانم سیفي مدیریت راه هوایی  11-8 شنبه 23/1/88 5 4

 فردی و گروهی

Skill lab 

احیا پیشرفته کار با دستگاه  11-11 سه شنبه  8/2/88 5 5

 الکتروشوک

تمرین -نمایش عملی  آقای شفیعی

 فردی و گروهی

Skill lab 

 

ردی

 ف

گر

 وه

 -شیوه یاددهي مدرس نام موضوع ساعت روز تاریخ

 یادگیری

 کانم

تمرین -نمایش عملی  آقای اکبری بانداژ عضو 11-11 سه شنبه  6/12/89 6 1

 فردی و گروهی

Skill lab 

تمرین -نمایش عملی  آقای اکبری احیا قلبی ریوی پایه 11-11 چهارشنبه  7/12/89 6 2

 فردی و گروهی

Skill lab 

تمرین -نمایش عملی  خانم سیفي مدیریت راه هوایی 11-8 شنبه 31/1/88 6 3

 فردی و گروهی

Skill lab 

احیا پیشرفته کار با دستگاه  11-11 سه شنبه  16/2/88 6 4

 الکتروشوک

تمرین -نمایش عملی  آقای شفیعی

 فردی و گروهی

Skill lab 

تمرین -نمایش عملی  آقای اکبری حمل و نقل بیمار واتل بندی 11-11 شنبه 31/1/88 6 5

 فردی و گروهی

Skill lab 

 


