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 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی لرستان

 دانشکده پرستاری مامایی خرم آباد

 نیمسال نظری(                             -واحد )عملی 2: تعداد واحد

59-69: اول  

2: کالس شماره مکان         ترم ششم : دانشجویان کارشناسی پرستاریفراگیران  

زمان برگزاری کالس         4تا1: تشریح و فیزیولوژی، داخلی جراحی پیش نیاز

صبح 11-12: دوشنبه ها نظری  

16/11/59:تاریخ پایان ترم               21/7/59تاریخ شروع ترم:  

: دکتر محمد غالمیمدرس  

آشنایی دانشجویان پرستاری با اصول مراقبت در فوریت ها و حوادث  :هدف کلی

حاد و ارائه مراقبت های حیاتی مبتنی بر شواهد پزشکی/پرستاری از مصدومین 

و اورژانس های  111نیازمند مراقبت حاد در منزل، محل کار، جامعه، مراکز 

-رمانیو سایر مراکز د بیماران بستری و سرپایی مستقر در بیمارستانها

 مراقبتی

فعالیتهای یادگیری 
وتوسط دانشج  

: دانشجو اهداف ویژه روش تدریس
 بتواند:

تاریخ  اهداف کلی
 برگزاری
جلسات 
 درس

شمار
ه 

 جلسه

مشارکت در 

بحث های کالس، 

ارتباط دادن 

مراقبت های 

جراحی -داخلی

با مراقبت در 

شرایط 

فوریت/اورژان

 س

روش سازماندهی 

شده به کمک 

وایت بورد، 

ویدئو 

 پروژکتور

*کمکهای اولیه 

 را تعریف کند

اهداف کمک *

های اولیه را 

 تشریح کند

*مشخصات 

پرستار 

اورژانس را 

 تشریح کند

 

تعریف، اهداف و 

اصول کمک های 

اولیه، مشخصات 

پرستار 

فوریتها/اورژان

 س

92/6/
52  

1 

تدوین شبیه 

ی در ساز

زمینه اولویت 

 بندی و تریاژ

شبیه سازی دور 

سخنرانی میزی، 

و بحث در 

 گروههای کوچک

اصول تریاژ و *

مزایای تریاژ 

 را شرح دهد

نقش تصمیم *

گیری پرستاری 

در تریاژ را 

 توضیح دهد

*انواع پروتکل 

های استاندارد 

تریاژ را نام 

 ببرد

*نحوه اولویت 

بندی و 

ارزیابی 

مصدومین را 

 تشریح کند

روش های *

آشنایی با اصول 

تریاژ و 

ارزیابی 

مراجعین/مصدومی

ن بر اساس 

 اولویت ها
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تریاژ استارت 

مصدومین در 

مراقبت پیش 

بیمارستانی را 

 تشریح کند

 ESI*روش تریاژ 

را در اورژانس 

بستری را شرح 

 دهد

 
ترجمه مقاالت 

مرتبط با 

تدوین 

گایدالین های 

احیاء قلبی 

ریوی، مشارکت 

 فعال در کالس

نمایش فیلم، 

بیمار 

استاندارد 

سخنرانی، شده، 

به  بحث گروهی

کمک ویدئو 

پروژکتور/اسالی

 د

*مراحل احیاء 

قلبی ریوی 

پایه را بر 

اساس جدیدترین 

راهنمای انجمن 

قلب آمریکا 

 توضیح دهد

*مراحل و اصول 

مراقبت در 

احیاء قلبی 

ریوی پیشرفته 

را بر اساس 

جدیدترین 

راهنمای انجمن 

قلب آمریکا 

 توضیح دهد

*مراقبت های 

پس از احیاء 

 را توضیح دهد

*خطاهای شایع 

در حین احیاء 

قلبی ریوی را 

 تشریح کند

آشنایی با اصول 

و روشهای احیاء 

 قلبی ریوی
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مشارکت در 

 کالس
نمایش فیلم، 

 سخنرانی
*اصول مراقبت 

در تروما با 

تاکید بر 

ترمای متعدد 

 را شرح دهد

*نحوه کنترل 

خونریزی ها را 

 شرح دهد

*درمان و 

مراقبت های 

حیاتی در 

انواع شوک با 

تاکید بر شوک 

هیپوولمیک را 

 تحلیل کند

مراقبت های *

حیاتی در 

صدمات بافت 

آشنایی با 

مراقبتهای 

حیاتی در 

خونریزی و 

تروماهای بافت 

 نرم/سر و گردن
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نرم/سرو گردن 

 را شرح دهد

*اصول انتقال 

را بیمار 

توضیح و تفسیر 

 کند
مشارکت فعال 

در کالس، 

ترجمه مقاالت 

مرتبط با 

مراقبت از 

بیماران با 

صدمات حاد سر 

 و نخاع

سخنرانی/بحث 

گروهی، نمایش 

 فیلم

ضربه مغزی را *

 توضیح دهد

 

*اقدامات 

-درمانی

مراقبتی اولیه 

در ضربه مغزی 

 را بیان کند

*مراقبت های 

اولیه در آسیب 

های ستوان 

فقرات و طناب 

نخاعی را 

 توضیح دهد

*مراقبت اولیه 

در صدمات 

چشم/گوش و حلق 

 را توضیح دهد

 

آشنایی با 

اقدامات اولیه 

و اورژانسی در 

آسیب های سیستم 

و سر عصبی  

96/7/
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ترجمه و 

ارائه مقاالت 

مرتبط با 

مدیریت درد و 

گایدالین های 

مدیریت درد 

توسط پرستار، 

 مشارکت

نمایش فیلم، 

سخنرانی ، بحث 

 گروهی

انواع صدمات *

اسکلتی/عضالنی 

 را نام ببرد

*نحوه مدیریت 

درد و آتل 

بندی در صمات 

اسکلتی اندام 

فوقانی را 

 توضیح دهد

نحوه تثبیت *

شکستگی های 

اندام تحتانی 

 را توضیح دهد

 

آشنایی با 

اقدامات اولیه 

در صدمات 

/عضالنی اسکلتی

 منفرد و متعدد
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مشارکت در 

کالس، ترجمه و 

ه مقاالت ارائ

مرتبط با 

مراقبت اولیه 

در شکم 

حاد/صدمات 

قفسه سینه، 

ارائه کیس 

استادی واقعی 

 در کالس 

سخنرانی، بحث 

گروهی، 

یادگیری مبتنی 

 بر حل مشکل

انواع صدمات *

قفسه سینه و 

پاتوفیزیولوژی 

؟آنها را 

 توضیح دهد

*کمک های 

اولیه در 

صدمات قفسه 

سینه نظیر 

هموتوراکس را 

 توضیح دهد

عالیم صدمه *

آشنایی با 

اقدامات اولیه 

قفسه سینه و 

 شکم

01/8/
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شکم را بیان 

 کند

*نحوه مراقبت 

اولیه در 

صدمات 

شکم)نظیر لگن 

و کلیه( را 

توضیح و تفسیر 

 کند

 
ترجمه و 

ارائه مقاالت 

مرتبط با 

مراقبت 

فرهنگی پیش 

بیمارستانی 

در صدمات 

سوختگی، 

مشارکت در 

 بحث ها 

داستان 

بحث گویی/

گروهی، 

سخنرانی به 

کمک اسالید و 

 فیلم

پاتوفیزیولوژ*

ی سوختگی را 

 شرح دهد

*روشهای 

ارزیابی سطح و 

شدت سوختگی را 

توضیح و تفسیر 

 کند

اصول مدیریت *

ه در نصح

مراقبت پیش 

بیمارستانی در 

صدمات سوختگی 

 را تشریح کند

مراقبت های *

اساسی در 

صدمات سوختگی 

در زمان ارائه 

 خدمات پیش

بیمارستانی و 

اورژانس را 

 توضیح دهد

آشنایی با 

مراقبت های 

اولیه در 

 سوختگی ها

17/8/
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ارائه کیس 

استادی واقعی 

و تحلیل کیس، 

مشارکت در 

 کالس

یادگیری مشکل 

 مدار
مراقبت های *

اولیه در 

حوادث 

متابولیک را 

تشریح و تحلیل 

 کند

نحوه مراقبت *

اولیه در 

اورژانس های 

داخلی را 

تشریح و تحلیل 

 کند

آشنایی با 

مراقبت های 

اولیه در حوادث 

متابولیک و 

اورژانس های 

داخلی) صرع، 

حمله آسم، 

سکته، دیابت 

 و..

94/8/
52  
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ارائه کیس 

استادی واقعی 

در کالس و 

تحلیل کیس، 

ارائه و 

ترجمه مقاالت 

مرتبط با 

یادگیری مشکل 

 مدار
نحوه *عوامل و 

ایجاد مسمومیت 

 را شرح دهد

*عالیم در 

انواع مسمومیت 

ها را تمیز 

 دهد

آشنایی با اصول 

مراقبت اولیه 

 در مسمومیت ها
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مراقبت های 

حاد در 

 مسمومیتها

*مراقبت اولیه 

در مسمومیت ها 

 را توضیح دهد

 
مشارکت فعال 

در بحث 

گروهی، سعی 

در برقراری 

ارتباط با 

سازمانهای 

امدادی نظیر 

 آتش نشانی

داستان 

گویی/نمایش 

فیلم، 

سخنرانی، بحث 

 گروهی

تشخیص؛ عالیم *

و اصول مراقبت 

اولیه در 

سرمازدگی و 

گرمازدگی را 

 توضیح دهد

*تدابیر اولیه 

در مارگزیدگی 

و عقرب گزیدگی 

 را شرح دهد

*تدابیراولیه 

در حوادث 

/هوایی دریایی

 را شرح دهد

آشنایی با اصول 

کمک های اولیه 

در فوریت های 

 محیطی

8/2/52  11 

ترجمه و 

ارائه مقاالت 

انگلیسی/فارس

ی در مورد 

مدیریت سالمت 

در بالیا و 

 سایر فوریتها

کیس استادی، 

بحث گروهی و 

 داستان گویی

عالیم و *

تدابیر اولیه 

در نقرس حاد و 

بهجت را شرح 

 دهد

*تدابیر اولیه 

در بیماری حاد 

ارتفاع را شرح 

 دهد

تدابیر اولیه 

مراقبتی در 

صدمات ناشی از 

غرق شدگی، برق 

گرفتگی را شرح 

 دهد

اقدامات کمکی *

اولیه در 

حوادث جنگ را 

 شرح دهد

اقدامات *

اولیه در 

بحران ها و 

بالیای طبیعی 

 را شرح دهد.

آشنایی با سایر 

فوریت های مهم) 

روماتولوژی، 

بیماری حاد 

ارتفاعات، غرق 

شدگی، برق 

گرفتگی و حوادث 

 طبیعی و جنگ(

15/2/
52  
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 نحوه ارزیابی: 

 

 میزان نمره نحوه ارزیابی

 %10 مشارکت و حضور فعال در کالس درس

 %10 )فعالیت گروهی(ارائه کیس استادی به صورت کتبی

 %15ترجمه و ارائه مقاالت یا کیس استادی مرتبط با موضوعات 
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 )فعالیت فردی()سمینار(تعیین شده در کالس و طرح درس

 %10 کوتاه در طول ترمآزمون های کتبی 

 %30 آزمون کتبی پایان ترم

 %95 آزمون عملی
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