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 فوریت پزشکی (COURSE PLAN) دورهطرح 

 مجازی 0011-99سال تحصیلی دوم نیمسال

 

 :معرفی درس 

  واقدامات الزم درهنگام وقوع موارد اورژانسی  چه  یان این رشته دانشجو به  این درس  بلحاظ ضرورت

کادردرمانی  بنظر میرسد براساس خط مشی  یکی ازاعضاء دربیمارستان ویاخارج ازبیمارستان به عنوان

باتوجه به شرایط ،پیدانموده ودرمواقع ضروری بکارببندد. راجع به این درس  وزارت خانه  اطالعات الزم

،براساس دستورالعمل تااطالع ثانوی کالس ها بصورت  ا به شکل حضوری موجود وعدم برگزاری کالس ه

مجازی برگزارمیگردد.ومحتوای دروس توسط اساتید مربوطه ایجاد ودرسامانه نوید بارگذاری 

خواهدشد.دانشجویان موظف اند درموعدمقرر به سامانه نویدمراجعه وتکالیف را مشاهده ودرتاریخ مقرر 

دو تکلیف مشخص خواهد شد که دانشجو جهت این درس  اکنترل نمایند.پاسخ وحضور وغیاب خودر

 مقطع و رشته تحصیلی:کارشناسی             اتاق عملدانشکده :       پرستاری                                       گروه آموزشی:        

 فوریت پزشکی نام درس

 

 واحد  1 :  تعداد واحد

  نوع واحد :نظری

  11-11دوشنبه    روز و ساعت برگزاری کالس: ندارد  پیش نیاز:

 مجازیمکان برگزاری:

 

 آقای اکبری  مسئول برنامه :

 آقای رضوی و جناب سیفیسر کار خانم  , جناب آقای اکبری مدرسین) به ترتیب حروف الفبا(:

 آقای اکبری  تهیه و تنظیم :  

  آدرس الکترونیکی:                                 40014225        شماره تماس:دانشکده 

        @gmail.com1410kazemakbari    @yahoo.com0212z.seifi 

 42/12/55تاریخ بازنگری : 

مات بهداشتی درمانی الرستاندانشکده علوم پزشکی و خد  

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 واحد برنامه ریزی درسی و آموزشی

 
گروه اتاق عمل     

 

mailto:kazemakbari1342@gmail.com
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این درس یک واحدی بوده و موظف است در زمان تعیین شده توسط استاد پاسخ مناسبی را ارائه دهد، 

امتحان میان ترم ندارد و برگزاری امتحان این درس قبل از شروع امتحانات فاینال و با هماهنگی نماینده محترم 

 نجام خواهد شد.کالس ا

 

 : عناوین کلی این درس شامل موارد زیر می باشد 
 هدف کلی درس :

 کسب آگاهی از اصول و روشهای الزم در برخورد با بیماران فوریت های پزشکی

 شرح درس :

و انجام  راناین درس دانشجویان ضمن کسب آگاهی از اصول و مفاهیم اداره بیمار در فوریتهای پزشکی ، نحوه برخورد با بیما در

 اقدامات اولیه را فرا می گیرند
 

 
 

 هدف کلی ...

. آشنایی 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. -0

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

 خصوصیات پرستار اورژانس را بر شمارد. -3

 طبقه بندی فوریت ها را تعریف کند. -0

 تریاژ را تعریف کند. -5

 انواع تریاژ را نام ببرد. -6

a. هدف کلی 

 آشنایی با انواع  روش های مختلف بی حرکتی عضو ، پانسمان و بانداژ

 انواع شکستگی، دررفتگی و آسیبهای عضالنی اسکلتی را شرح دهد. مراقبت های پرستاری اورژانس در برخورد با-0

 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 -0

 بیمار را نام ببرد.روش های حمل  -5

 با انواع مختلف بانداژ آشنا گردد. -6

 هدف کلی 

  کسب آگاهی  در مورد اورژانس های شایع )مسمومیت ها ، گزیدگی (
  اهداف اختصاصی 

 دانشجو باید بتواند:
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 مصدوم دچار مارگزیدگی را اداره کند. .0

 مصدوم دچار گزش حشرات را مورد مراقبت قرار دهد-2

 سمی را نام ببرد..مشخصات مارهای -3

 انواع مسمومیت ها را نام ببرد.-0

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

 ی درمان مسمومیت ها را توضیح دهداهداف کل-6

 مسموم آلوده به سموم خوراکی را اداره نماید.-7

 نماید.مسموم آلوده به سموم پوستی را اداره -8

 مسموم آلوده به سموم استنشاقی را اداره نماید.-9

 مسموم آلوده به سموم تزریقی را اداره نماید. -01

 

 

 هدف کلی 

 یآشنا شدن با مراقبت های پرستاری اورژانس در در آسیبهای ناشی از عوامل محیط

  اهداف اختصاصی 

 دانشجو باید بتواند:

 دهد.هومئوستاز حرارتی در انسان را توضیح -0

 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.0

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

 دهد.مصدوم دچار اختالالت ناشی از افزایش درجه حرارت بدن را مورد مراقبت قرار 6

 

 هدف کلی 

 آشنا شدن با مراقبت های پرستاری اورژانس در فوریت های قلبی 

  اهداف اختصاصی 

 دانشجو باید بتواند:

 درم حاد کرونری را توضیح دهد.سن-0

 با آنواع آنژین آشنا گردد. -0

 فرایند ایجاد انفارکتوس میوکارد را توضیح دهد. -2

 د. با اقدامات اورژانسی در فوریت های قلبی آشنا گرد -3

 

 هدف کلی 

 آشنا شدن با مراقبت های پرستاری اورژانس در فوریت های عصبی 
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  اهداف اختصاصی 

 دانشجو باید بتواند:

 تشنج را تعریف نماید.-0

 عالئم تشنج را بیان نماید. -2

 اقدامات اورژانسی در حمالت تشنجی را بیان نماید.-3

 تشنج و صرع را با هم مقایسه کند.-0

 با انواع سکته مغزی آشنا گردد.-5

 عالئم سکته مغزی را بیان نماید.-6

 با اقدامات اورژانسی در سکته مغزی آشنا گردد.-7

 

 

 

 

 آشنایی با اقدامات پرستاری اورژانس در )شوک ،خونریزی(:
 اثرات از دست دادن خون را روی بدن شرح دهد.-0

 روش های شناسایی خونریزی داخلی را توضیح دهد.-2

 را بیان کند. خونریزی اقدامات پرستاری مناسب در موارد اورژانسی -3

  .شوك را تعریف نماید-0

 .عکس العمل بدن در برابر شوك را بیان نماید-5

  .عالئم شوك را بیان نماید-6 

 انواع شوك را بیان نماید-7

 .اقدامات اورژانسی شوك را بیان نماید-8

 

 هدف کلی 

 سوختگیپرستاری اورژانس در  آشنا شدن با مراقبت های 

  اهداف اختصاصی 

 انواع مختلف سوختگی براساس عامل ایجادکننده رانام برد.  -0

 ( راشرح دهد. 3و2و0دسته بندی سوختگی براساس عمق آسیب )درجه -2

 راتوضیح دهد.   9تعیین وسعت سوختگی براساس قانون -3

 گی راشرح دهد. پاسخ موضعی وسیستمیك ارگانهای بدن نسبت به سوخت-0

 ، راشرح دهد. 3، درجه 2، درجه  0مشخصات زخمهای سوختگی درجه  -5

 اقدامات اورژانسی در سوختگی را بیان نماید. -6

  هدف کلی 

 سر ، قفسه سینه ، شکمآشنا شدن با مراقبت های پرستاری اورژانس در فوریت های  
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  اهداف اختصاصی 

 دانشجو باید بتواند:

 .صدمات سر و ستون فقرات را توضیح دهد مکانیسم آسیب در-0

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

  .ون فقرات را توضیح دهدتمراقبت های طبی اورژانس در آسیب های سر و س-3

 .دهد روش محاسبه سطح هوشیاری بیمار را توضیح .تکنیك های ثابت نگه داشتن سر و ستون فقرات را توضیح دهد-0

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

 .را نام ببرد شکمو نشانه های آسیب به  عالئم -6

  .را توضیح دهد شکممراقبت های طبی اورژانس در آسیب های --7

 .را نام ببرد قفسه سینه و نشانه های آسیب به  عالئم -8

  .را توضیح دهد قفسه سینه مراقبت های طبی اورژانس در آسیب های  -7

 

 روش آموزش
 

 سخنرانی ، پرسش و پاسخ و بحث گروهی 

 

  مجازی /       نرم افزار تولید محتوای الکترونیکیامکانات آموزشی :  امکانات آموزشی بخش         

  و کامپیوتر ویدوئو پروژکتور ،اسالید پروژکتور 

  

 اساتید بخش ...... 

 ای رضویسیفی ،آق، سرکارخانم  جناب آقای اکبری 

 

منابع : .....  

0-Walsh .,M.,Kent,A(2110) .,Accident and emergency nursing. 

2-Brigges.,J,K.,(2112) Telephone Triage for nursing. 

   
 3-کارن کیت)اورژانس های طبی پیش بیمارستانی پایه(، گروه مترجمین وزارت بهداشت و درمان -هفن برنت-میستوویچ جوزف

 0380انتشارات سیمین دخت -کی، مرکز مدیریتی حوادث و فوریت های پزشکی تهرانآموزش پزش -0

 5- 0393نیك روان فرد م،نحوه اداره مصدومین در سوانح و اورژانس، انتشارات نور دانش 

 6-   0389غفاری ف، پرستاری فوریت ها، انتشارات بشری 

 
 نحوه ارزشیابی 

 

 .نمره %51ییز وامتحان میان ترم  ( ارزشیابی تکوینی )حضور فعال در کالس و کو. 

   نمره %51......آزمون پایان ترم. 

  

 مقررات 

  01   حداقل نمره قبولی                                    
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  تعداددفعات مجاز غیبت در کالس        

 

  

  ی شود ودر می باشد.غیبت بیش از حد در صورتیکه موجه باشد منجر به  حذف درس م 07/0تعداد غیبت مجاز

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

  

 
 

              ........ 

 

 

 

 55-59در نیمسال دوم59اتاق عمل ورودی درس فوریت پزشکی ویژه دانشجویان مان بندی ز جدول

ر

د

ی

 ف

 

 سر فصل مطالب
  مدرس

 تاریخ ارائه

 

 روز

 

 ساعت

 آقای آشنایی با تریاژ و طبقه بندی آن 0

 اکبری

 00-06 شنبه دو  6/00/99

شکستگی ها،دررفتگی هاوصدمات عضالنی اسکلتی،آتل گیری و  2

 وروش های حمل بیمار و بانداژ مراقبت های پرستاری آن
آقای 

 اکبری

 00-06 شنبه دو  03/00/99

مراقبت های پرستاری اورژانس در آسیب های محیطی )  3

تگی و طبقه بندی مروری بر سوخ گزیدگی ها(مسمومیت ها و 

 آن و اقدامات اولیه

 

آقای 

 اکبری

 00-06 شنبه دو  21/00/99

 شکم آشنایی با تروما و درمان صدمات به قفسه سینه ،  0

 

 

آقای 

 رضوی

 00-06 شنبه دو  27/00/99

   02/99/ 08  )کوییز ها +فعالیت های کالسی(امتحان میان ترم 

آقای  وس میوکارداورژانس قلبی :آنژین صدری ، انفارکت 5

 اکبری

 00-06 شنبهدو  25/02/99

مراقبت های پرستاری اورژانس در آسیب های ناشی از عوامل  6

 (، یخ زدگی  محیطی )گرمازدگی ، سرمازدگی

خانم 

 سیفی

 00-06 شنبه دو  06/0/0011

خانم  اورژانس عصبی  :سکته مغزی ،صرع،تشنج 7

 سیفی

 00-06 شنبه دو  23/0/0011

خانم  زی ها و شوك ،تعریف و انواع آن و مراقبت های پرستاری خونری 8

 سیفی

 00-06 شنبه دو  31/0/0011

خانم  ستون فقراتآشنایی با تروما و درمان صدمات به کاسه سر  9

 سیفی

 00-06 شنبه دو  6/2/0011
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