
 بسمه تعالي
 دانشكده پرستاري و مامايي خرم آباددانشگاه علوم پزشكي لرستان 

98-99او   زماان ارا هاه : ن مساا ا       رضاا حسا آ آبااديناام اساتاد:         5/0تعداد واحد :   پرستاري در بحران ، فوریت ها و حوادث غیر مترقبه  نام درس: 
    

        8-21سااع    پاج  شاجبهساعات مشااوره : روز  ا 4و3و2و1بيماريها و پرستاري داخلي جراحيي پ ش ن از:           روزانه يپرستار ششممخاطبان  : دانشجويان ترم 
 دپارتمان آموزش بال جي ب مارستان شهداي عشايرمكان : 

 : شرح مختصري از درس
های تفکر خالق و فرايند حل مشکل به طيور ممليی نييا بيا ن يوه گيری از مهارت، با بهرههاوريتدر اين درس دانشجو ضمن کسب آگاهی در مورد اصول و مفاهيم پرستاری در ف    

 ارائه مراقبت فوری به مصدومين و بيماران اورژانس در خارج از بيمارستان و يا در بخش اورژانس آشنا خواهد شد.

، سوانح ، باليا و ب ران ها تا رسيدن کمک هيای پاشيکی دومين و پيشگيری از موارض در حوادثآشنايی با ارائه خدمات فوری پرستاری جهت حفظ جان مص    هدف كلي درس :

 های پرستاری در بخش اورژانس و جامعه .و آماده سازی جهت انجام مراقبت

 پس از اتمام برنامه دانشجويان قادر خواهجد بود : اهداف ويژه :

 وضیح داده بصورت فرضی نحوه کنترل خونریزی روی موالژ انجام دهند.و روش های کنترل خونریزی را ت انواع خونریزی -2

 و بصورت فرضی روی موالژ انجام دهند.را توضیح داده  انگشت انواع بخیه، نحوه بی حسی موضعی، بلوک عصبی -1

 ژ انجام دهند.را توضیح داده و بصورت فرضی روی موالبالیا و  حوادث های رایج در بخش اورژانس و در انواع  بانداژ  -3

انواع شکستگی ها  و در رفتگی ها ی شایع و نحوه ثابت کردن شکستگی را با انواع  آتل توضیح داده و بصورت فرضی روی موالژ یا  -4

 یکی از دانشجویان داوطلب انجام دهند.

   ت انجام دهند. را بداند و بصورت فرضی با توجه به امکاناو مصدوم  فیزیک بدن و انواع روش های حمل بیمار -5

بصورت جداگانه و  بصورت ترکیبی در قالب بداند و هر یک از مهارتهای الزم برای احیای قلبی ریوی را  اصول احیای قلبی ریوی پایه -6

 احیای قلبی ریوی یک نفره و دو نفه روی موالژ انجام دهند. 

 یریالسیون و داروهای مورد استفاده در احیای قلبی ریویاحیای قلبی ریوی پیشرفته، اقدامات تهاجمی راه هوایی، دف اصول -7

نفره انجام 3تا  2مهارتهای تکنیک را بداند و  هر کدام از مهارتها را بصورت جداگانه و یا بصورت ترکسیبی در قالب احیای قلبی ریوی 

 دهند. 
 و پخش ف لم ، روي موالژكارعملي  ،بحث و گفتگو  ،تدريس : سخجراني  ش و ه 

 موالژ ساده و پ شرفته اح اي قلبي ريوي ،  ف لم آموزشي–رسانه هاي آموزشي : واي  بورد 
 هفته پاياني ترم( 8) 24-28شجبه        ساع    سه  زمان :        روز 

   در ب مارستان شهداي عشاير واقع  ( Skill labمر كز آموزش مهارتهاي بال جي)مكان   :                  
 : زمان سججش و ارزيابي دا نشجويانروشها و 

 روش نمره تاريخ ساع 

 تمريآ بعد از هر جلسه، پرسش و پاسخ  5 در طي جلسات 

 پا يان ترم  
 

 
 نمره 20

   )عملي(امتحان پايان ترم بصورت 

 نمره(  5سواالت تئوري ) 5 پايان ترم  

 : انتظارات از دانشجو 

 وزش و تمرین فعال در جلسات آمبه موقع و حضور  -1 

 خاموش کردن موبایل در جلسات -2

 پوشیدن دستکش حین کار با موالژ -3

 و بخصوص موالژهامواظبت از اموال مرکز مهارتهای بالینی  -4

 اجتناب از شوخی در طی جلسات آموزش و تمرین -5

 

 
 

 :منابع



 1831های پرستاری، انتشارات بشری ، نیکروان  مالحت، فوریت -1

 1833اورژانس های جراحی ، ارولوژی ارتوپدی و تگنیک های عملی ، نور دانش   ر و همکاران،هدوایی منوچ -2

 1831اهیار و همکاران اورژانس های طب داخلی ، نوردانش ، شهر آب مآذر ،.8

 1833غفاری شاد انسیه. درمان شکستگی در اورژانس ، تهران .4

 2212مریکا هنمای احیای قلبی ریوی بزرگساالن انجمن قلب اار. 5
 

 

 

 
 ششمترم 97-98اول نيمسال  فوریت های پرستاری  عملی زمان بندي و موضوعات جلسات 

ابادی:  پرستاري  رضا حسين ّ

 

 جلسات ساعت تاريخ مدرس عنوان

 جلسه معارفه ، قرائت طرح درس ،بیان اهداف ، 

 و روش های کنترل خونریزی انواع خونریزی 

رضا حسین 

 آبادی

98/08/2 
 1 8-21شنبه  پنج

 1 // 98/08/9 // انگشت انواع بخیه، نحوه بی حسی موضعی، بلوک عصبی

 3 // 98/08/16 // های رایج در بخش اورژانس و در بالیا و  حوادثانواع  بانداژ 

انواع شکستگی ها  و در رفتگی ها ی شایع و نحوه ثابت کردن 

 شکستگی

// 

98/08/23 

// 4 

 5 // 98/08/30 // و مصدوم های حمل بیمارفیزیک بدن و انواع روش 

 6 // 98/09/7 // احیای قلبی ريوی پايه

 7 // 98/09/14 // احیای قلبی ريوی پیشرفته

 8 // 98/09/21 // احیای قلبی ريوی پیشرفته

 9 // 98/09/28 // امتحان پايان دوره

 

 جلسره اول تمررين اعت بعد در تمرين مربوط به جلسه قبل مشارکت می نمايند و گرروه دو در هر روز گروه اول ابتدا در جلسه  آموزش عملی و در ستوجه: 

  و جلسه بعد در کالس آموزش عملی مشارت می نمايند.   مهارتهای جاسه قبل 

 

 

 

 

 

 


