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 به نام خـداوند جـان آفـرين

 
 لرستاندانشگاه علوم پزشکي 

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکي

 آموزشي ریزیواحد برنامه

 طرح درس ترمی

 

 

 یرشتهو  مقطع سالمندی , سالمت جامعه و روانپرستاریگروه آموزشی:پرستاری و مامايی     دانشکده:

 کارشناسی پرستاریحصیلی:ت

 

بيماريها و پرستاري    یش نیاز:پ    د: عملینوع واح   5/0       تعداد واحد:    کارورزی بخش اوژانسنام درس: 

 روزانه پرستاري ششمدانشجويان ترم  مخاطبان:                     4و3و2و1داخلي جراحي 

آزمایشگاه  مکان برگزاری:   متغیر صبح و عصر   :ساعت های شنبه یکشنبه و دوشنبه -:: روززمان برگزاری کالس

 مهارتهای بالینی

 مدرسین )به ترتیب حروف الفبا(:  دکتر رضا حسین آبادی  مسئول درس:  36 تعداد دانشجویان:

 یآباد نیدکتر رضا حس

  شرح دوره:

 

تفکر خالق و  یهااز مهارت یریگبا بهره ،هاتیدر فور یپرستار میدر مورد اصول و مفاه یدرس دانشجو ضمن کسب آگاه نیدر ا    

اورژانس در در بخش اورژانس آشنا خواهد  مارانیو ب نیبه مصدوم یبا نحوه ارائه مراقبت فور زین یحل مشکل به طور عمل ندیفرا

نس در قالب فرایند تمرکز این واحد بر مشاهده و سپس انجام مهارتهای تکنیکی و عملی در ارائه مراقبت به بیماران در بخش اورژا.شد

 پرستاری  خواهد بود .

 

 

شرح دهید(هدف کلی:  و ارائه مراقبت های پرسننتاری به بیماران و همین طور  یپرسننتار یبا ارائه خدمات فور یی:    آشنننا: )لطفا 

 مراجعه کننده به بخش اورژانس بر اساس فرایند مراقبت پرستاری در بخش اورژانس  مصدومین

 

 )در واقع همان اهداف کلی طرح درس است(بینابینی: اهداف 
 دهد. اهداف بینابینیتر است و محورهای اصلی برنامه را نشان میتر و شفافنسبت به اهداف کلی، روشن که است هدف کلی به اجزای تخصصی ، شکستن)منظور

 فتاری هستند(.است که در واقع همان اهداف ر ویژه تری به نام اهدافقابل تقسیم شدن به اجزای اختصاصی

 

 بررسی، تشخیص، برنامه ریزی و اجرا و ارزشیابی مراقبت های پرستاری برای بیماران و مرجعه کنندگان به بخش اورژانس -1

توسط مربی و در مرحله بعد اقدام به کنترل  یزیکنترل خونر یروش هامشاهده   زخم ها و و یزیخونر تشخیص انواع -2

پایان کارورزی، انجام مسنقل کنترل انواع خونریزی روی مصدومین مراجعه کننده به بخش خونریزی به کمک مربی و در 

  اورژانس

و انگشت  یبلوک عصب ،یموضع یحس ینحوه ب ،رایج در بخش اورژانس) ساده، ممتد، زیر جلدی، ....( هیانواع بخمشاهده   -2

 انجام این اقدامات ابتدا به کمک مربی ،سپس بصورت مستقل

مختلف شکستگی ها و دررفتگی ها و نحوه ثابت کرده آنها با آتل و بانداژ توسط مربی و در مرحله بعد   انجام انواع هده  مشا -3

 این اقدامات ابتدا به کمک مربی ،سپس بصورت مستقل

 ژآشنایی با نحوه تریاژ بیماران در بخش اورژانس و انجام چندین مورد تریاژ  در کنار پرستار مسئول تریا -4
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ارزیابی تشخیص، برنامه ریزی و ارزشیابی مراقبت های پرستاری برای بیمااران مراجعه کننده با  مشکل کاهش سطح   -5

 هوشیاری

ارزیابی تشخیص، برنامه ریزی و ارزشیابی مراقبت های پرستاری برای بیمااران مراجعه کننده با مشکالت نورولوژیک)   -6.

CVA  ،TIA.....، 

 خیص، برنامه ریزی و ارزشیابی مراقبت های پرستاری برای بیمااران مراجعه کننده با مشکل شکم حادارزیابی تش  -7

 ارزیابی تشخیص، برنامه ریزی و ارزشیابی مراقبت های پرستاری برای بیمااران مراجعه کننده با مشکالت جسمی روانی  -8

 اری برای مصدومین مراجعه کننده با مشکل ترومای سرارزیابی تشخیص، برنامه ریزی و ارزشیابی مراقبت های پرست  -9

ارزیابی تشخیص، برنامه ریزی و ارزشیابی مراقبت های پرستاری برای مصدومین مراجعه کننده با مشکل ترومای قفسه   -10

 سینه

ترومای شکم  ارزیابی تشخیص، برنامه ریزی و ارزشیابی مراقبت های پرستاری برای مصدومین مراجعه کننده با مشکل  -11

 واندام های

ارزیابی تشخیص، برنامه ریزی و ارزشیابی مراقبت های پرستاری برای بیماران و مصدومین مراجعه کننده با وضعیت   -12

  تریاژ   1بحرانی و سطح 

 فشردن قفسه سینه ،ییراه هوا یقدامات تهاجمشامل ا شرفتهیپ یویر یقلب یایاح مشاهده و مشارکت در انجام  -13

 .یویر یقلب یایمورد استفاده در اح یو داروها ونیالسیریدف

آشنایی با بخش اورژانس ، تجیزات موجود درتورژانس و فرایند و ترتیب انجام مراقبت های پزشکی و پرستاری برای  -14

 بیمران در بخش اورژانس

 

 

 های تدريس:شیوه

  ، سخنرانی برنامه ریزی شده  تمرین  گروهی،      انجام عملی مهارت های عملی، مشاهده و  *سخنرانی

 پرسش و پاسخ  

 (TBL) یادگیری مبتنی بر تیم  (PBLیادگیری مبتنی بر حل مسئله )  بحث گروهی

 انجام کار عملی روی موالژ :سایر موارد

 )لطفا شرح دهید( وظايف و تکالیف دانشجو:

  کارورزیحضور به موقع و فعال در  -1

 استراحتعدم وجود ساعت  -2

 رعایت نظم و انضباط و فرم لباس -3

 فقط در موارد بسیار ضروری  لیموبا استفاده از  -4

 رعایت اصول پیشگیری از بیماریهای عفونی منتقله از راه خون، ترشحات و راه هوایی   -5

 مواظبت از خود -6

 رعایت ادب و احترام در برخورد با مربی، دانشجویان و پرسنل بخش اورژانس  -7

 وخنده در بالین بیمار یخاجتناب از شو -8

 مشارکت فعال در بحث های گروهی و انجام مراقبت های پرستاری از بیماران متناسب با اهداف ذکر شده  -9

 

 وسايل کمک آموزشی:  

انواع تجهیزات پزشکی مانند وسایل احیای قلبی ریوی         کامپیوتر               پروژکتور ویدئو   وایت برد

 و دی سی شوک 

 وسايل و تجهیزات موجود در بخش اورژانس ببرید(:  سایر موارد  )لطفاً نام
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 )از نمره کل( :درصد نمرهنحوه ارزشیابی و 

 نمره( 2) کارورزیحضور به موقع و فعال در  -1

 نمره( 1رعایت نظم و انضباط و فرم لباس) -2

 نمره( 2مشارکت فعال  در بحث های گروهی ) -3

 نمره 15مراقبت ها توسط دانشجو ارزیابی مستمر نحوه انجام  -4

 

 نوع آزمون

  غلط -صحیح جور کردنی          ای*      چندگزینهپاسخ کوتاه * تشریحی

 انجام کار عملی روی موالژ–سایر موارد )لطفا نام ببرید( 

  

 :)لطفا نام ببريد(منابع پیشنهادی برای مطالعه: 
 

 :منابع انگلیسی
 

 
 

 

 منابع فارسی:

 1387های پرستاری، انتشارات بشری ، مالحت، فوریت نیکروان  -1

 1388اورژانس های جراحی ، ارولوژی ارتوپدی و تگنیک های عملی ، نور دانش  دوایی منوچهر و همکاران،  -2

 1386اهیار و همکاران اورژانس های طب داخلی ، نوردانش ، شهر آب مآذر ،.3

 1388، تهران  غفاری شاد انسیه. درمان شکستگی در اورژانس.4

 2020،  2018 -2015 -2010راهنمای احیای قلبی ریوی بزرگساالن انجمن قلب امریکا . 5
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 ی درسجدول هفتگی کلیات  ارائه

 جلسات ساعت تاريخ مدرس عنوان

آشنايی با بخش، معرفی بخش های مختلف ،محل وسايل و 

اورژانس ، و تجیزات ، نحوه کار با تجهیزات موجود در 

نحوه و فرايند انجام مراقبتها برای بیماران در بخش 

 اورژانس

 دکتر حسین آبادی

 

8-12  1 

بحث در مورد انواع زخم ها شکستگی ها و درفتگی، و 

نحوه برخورد با انها ، انجام مراقبت به کمک دانشجويان 

و مصدومین مراجعه کننده به بخش  برای همه بیماران

 اورژانس

 حسین آبادیدکتر 

 

8-12  2 

بحث در مورد تروما و انواع آن و نحوه برخورد با انها، 

و  انجام مراقبت به کمک دانشجويان برای همه بیماران

 مصدومین مراجعه کننده به بخش اورژانس

 دکتر حسین آبادی

 

8-12  3 

بحث در مورد بیماران مراجعه کنندان با مشکالت جسمی 

انها ،  انجام مراقبت به کمک  روانی و  نحوه برخورد با

و مصدومین مراجعه کننده  دانشجويان برای همه بیماران

 به بخش اورژانس

 دکتر حسین آبادی

 

8-12  4 

بحث در مورد بیماران مراجعه کنندگان با مشکالت 

نورولوژيک و نحوه  برخورد با انها ،  انجام مراقبت به 

ن مراجعه و مصدومی کمک دانشجويان برای همه بیماران

 کننده به بخش اورژانس

 دکتر حسین آبادی

 

8-12  5 

،  انجام بحث در مورد احیای قلبی ريوی  پايه و پیشرفته  

و  مراقبت به کمک دانشجويان برای همه بیماران

 مصدومین مراجعه کننده به بخش اورژانس

 دکتر حسین آبادی

 

8-12  6 

 

 


