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افزایش آگاهی و ایجاد توانایی در دانشجو به منظور ارائه اقدامات فوری پرستاری هت حفظ جان مصدومین، برقراری ارتباط  هدف کلی:

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

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

       در پایان این درس دانشجو قادر خواهد بود:: رفتاریاهداف 
 

5- Nursing Emergency مایدن تعریف را . 
 . دهد شرح را اورژانس پرسنل نقش و خصوصیات -9
 . كند بیان را اورژانس پرستاران عملكرد حیطه -3
 .دهد تو یح را ها فوریت در پرستاري فرایند مراحل -3
 . نماید تدوین در جامعه و قبل ازبیمارستان فر ي مصدوم یك براي اورژانس پرستاري فرایند اساس بر مراقبتي طرح یك -1
 . دهد شرح را اورژانس بخش در قانوني و قياخال مالحظات -6
 . نماید بیان را فوریتها انجام هدافا -7
 .كند بیان را بیمارستان از قبل هاي فوریت سیستم ساختار -2
 .  دهد راشرح ازبیمارستان قبل ومصدومین بیماران براي الزم اقدامات -2
 . دهد تو یح بیمارستان به مراجعه از قبل وقایع ثبت مورد در -55
 .دهد شرح را اورژانس بخش ساختار -55
 .  دهد تو یح را ان اهداف و كرده تعریف را تریاژ -59
 . نماید بیان را تریاژ فرد خصوصیات -53
 . نماید بیان اي نمونه تریاژ هر براي و  داده تو یح را پیشرفته و آسان تریاژ انواع -53
 .كند ذكر مثالي رنگ اساس بر تریاژ انواع از یك هر براي -51
 . نماید بیان را آنها و نموده شناسایي را بیماران اورژانس و عیت هاي ونشانه عالئم -56
 .نماید بیان را درمصدومین معاینه نحوه وهمچنین تاریخچه گرفتن نحوه -57
 نقش پرستار در نریاژ را تو یح دهد.  -52
 در مورد ارائه مراقبت های پرستاری براساس اولویت های مبتنی بر فرایند تصمیم گیری تو یح دهد. -52
  .نماید رابیان هوایي راه بازكردن براي الزم هاي تكنیك -95
  .نماید بیان ترومایي دربیماران را Air wayاز استفاده نحوه -95
  .دهد شرح را اورژانس بخش در مصدومین براي طبي الزم داماتاق -99
  .نماید بیان تروماها در را خونریزي كنترل نحوه -93
  .نماید شرح را مختلف هاي ارگان در را معاینات نحوه -93
  .كند بیان را سوانح انواع -91
  .نماید بندي طبقه را سوانح قربانیان -96
  .دهد شرح را درسوانح بندي اولویت و تریاژ -97
 زمین، رانش آتشفشان، شدید، گرماي برس، و رعد شن، طوفان طوفان، سیل، زلزله،)نظیر سوانحي بروز هنگام در اولیه اقدامات -92
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 .كند فهرست را...(  و سونومي، خشكسالي، گردباد، كوالك، بهمن،
 .دهد شرح را ریوي قلبي احیاء تاریخچه -92
  .نماید بیان را ، ریوي قلبي احیاء تعریف -35
 .كند بیان را احیاء كلي اصول -35
 .دهد تو یح جهاني قرارداد طبس را ABCD هاي گام -39
 .نماید بیان 9559 سال در آمریكا قلب انجمن پروتكل اساس بر را ریوي قلبي احیاء مراحل -33
 (Basic- Life  Support.)دهد شرح را احیاء در اولیه وكارهاي پایه تاقداما -33
 .دهد تو یح هوایي راه كردن باز براي را HTCL  ,  Jaw thrust مانور -31
 .دهد شرح را پایه یا اولیه مصنوعي تنفسهاي انواع -36
  (Advance life support) .دهد شرح را اورژانس و عیت در الزم وكارهاي پیشرفته قداماتا -37
  (prolong life support) .نماید رابیان تنفسي قلبي ایست به مبتال بیماران پیگیري و پیشرفته اقدامات ادامه -32
 .كند بیان را ALS احیاء پیشرفته عملیات در استفاده  مورد داروهاي تجویز هاي راه و داروها انواع -32
  .كند بیان را خون گیري نمونه اهداف -35
  .كند بیان را ونگیريخ محل انتخاب به مربوط نكات -35
 .دهد تو یح را شریاني خون گازهاي كنترل جهت گیري نمونه روش -39
  .كند بیان را آزمایشگاهي هاي نمونه سایر -33
 .دهد تو یح را ورید به ورود محل انتخاب و درماني مایع برایم مختلف نواحي -33
 .نماید تعریف را درد -31
 .دهد تو یح را افراد در درد تحمل مكانیسم -36
  .كند بیان را درد ادراك هاي جنبه -37
 .دهد تو یح را درد بر مؤثر عوامل -32
  .كند بیان را درد شناخت و بررسي در توجه مورد نكات -32
 .كند بیان را درد ساماندهي در پرستاري اهداف -15
 .دهد تو یح درد كاهش غیردارویي و دارویي هاي روش مورد در -15
 .نماید تدوین دارد، شكایت درد از اورژانس شرایط در كه مددجویي براي مراقبتي برنامه یك -19
 .كند بیان را محیطي عوامل از ناشي هاي آسیب -13
  .كند راتعریف وسرمازدگي گرمازدگي -13
 .دهد راتو یح وسرمازدگي گرمازدگي مختلف انواع -11
  .دهد قرار بحث رامورد وسرمازدگي گرمازدگي ایجادكننده شرایط -16
  .دهد شرح را وگرمازدگي درسرمازدگي اولیه اقدامات -17
  .دهد تو یح را گرمازدگي و ازسرمازدگي پشگیري روشهاي -12
  .دهد راشرح گرفتگي برس انواع -12
  .دهد تو یح را بدن مختلف درسیستمهاي گرفتگي برس اثرات -65
 .دهد راشرح گرفتگي برس هنگام  در درماني تدابیر و اولیه اقدامات -65
  .نماید تعریف را شدگي غرس -69
  .دهد شرح را شدگي غرس اپیدمیولوژي -63
  .دهد شرح را شدگي غرس انواع -63
  .نماید بیان را شدگي غرس عالئم -61
 .دهد شرح را شدگي درغرس اولیه الزم اقدامات -66
  .كند تعریف را مسمومیت -67
  .كند فهرست را مسمومیت ایجاد موارد مهمترین -62
  .دهد تو یح را مسموم بیمار از حال شرح گرفتن چگونگي -62
 .دهد شرح را ها مسمومیت در درمان اصول -75
  .دهد تو یح را مسموم فرد در حیات حفظ اولیه قداماتا -75
  .نماید بیان را Food poisoning یا غذایي مسمومیت -79
  .نماید رابیان غذایي هاي ازمسمومیت ناشي شده ایجاد عالئم -73
  .دهد شرح را بوتولیسم سم بوسیله ایجادشده مسمومیت ونحوه بوتولیسم -73
  .دهد شرح را ها ومیتمسم انواع در اورژانسي  و اولیه اقدامات -71
  .نماید بیان را آن تركیبات و موادنفتي ، الكل مخدر، ازمواد ناشي مسمومیتهاي -76
 فسفید مانند موادي و آرامبخش  داروهاي  حلقوي، سه هاي  دافسردگي آسپیرین، ، استامینوفن) ازداروها ناشي مسمومیتهاي -77

  .دهد شرح را(  كربن مونواكسید ها، آمفتامین قلیایي، مواد آلومینیوم،
 .دهد شرح و بشناسد را سموم دوتهاي آنتي -72
  .دهد تو یح را وغیرسمي سمي مارهاي شناسائي روشهاي -72
  .دهد شرح را دربدن مارها سم مختلف اثرات  -25
  .نماید توصیف را وحیوانات حشرات توسط وگزیدگي گزیدگي عقرب – گزیدگي عنكبوت – مارگزیدگي هاي ونشانه عالئم -25
  .كند ذكر را اورژانس بخش و بیمارستان از خار  در زیدگيمارگ درمان -29
 .دهد تو یح را مختلف گزیدگیهاي در اولیه اقدامات  -23
 .دهد شرح را بیني و گوش ، چشم به خارجي اجسام ورود ارزیابي و بررسي نحوه -23
 .دهد تو یح را بیني و گوش ، چشم به خارجي وروداجسام درهنگام اولیه اقدامات -21



 .كند بندي اولویت را چشمي هاي آسیب در ژتریا تصمیمات -26
  .دهد شرح را تابشي و حرارتي ، شیمیایي سوختگیهاي درهنگام اولیه اقدامات -27
 .دهد تو یح چشم اورژانسي شستشوي نحوه مورد در -22
  .دهد تو یح اورژانس در چشمي هاي قطره مورد در -22
  .دهد راشرح بدن اسكلت آناتومي از مختصري -25
 .دهد شرح را بسته و باز شكستگي -25
 .دهد تو یح را شكستگي انواع -29
  .دهد شرح را شكستگي عالئم -23
  . نماید بیان را تحتاني و فوقاني هاي  اندام شكستگي در اولیه مداخالت -23
  .نماید بیان را آن عالئم و جمجمه شكستگي انواع -21
  .دهد شرح را شكستگي درهرنوع اورژانسي اقدامات -26
  .نماید رابیان آن وعالئم فك شكستگي -27
  .نماید ارزیابي اختصاصي طور به را سینه قفسه صدمات -22
 .دهد شرح را وسیع هموتوراكس و باز و فشارنده پنوموتوراكس جمله از سینه قفسه كننده تهدید صدمات -22
  .دهد شرح را دررفتگي و جابجایي -555
  .نماید بیان را ها دررفتگي در الزم اقدامات -555
 .نماید بیان را مربوطه وعالئم خوردگي پیچ -559
  .دهد شرح را مربوطه اورژانسي و اولیه اقدامات -553
 .دهد تو یح مختلف روشهاي به را حادثه ازمحل مصدوم وانتقال جابجائي صحیح روشهاي -553
  .نماید بیان را نخاعي صدمات و مغزي  ربه از ناشي ومیر مرگ اپیدمیولوژي -551
  .نماید بیان را نخاعي و مغزي هاي  ربه مختلف اتیولوژي -556
  .دهد شرح مختلف قسمتهاي در را مغزي هاي  ربه به مربوط يبالین عالئم -557
  .بگیرد كاملي حال شرح ، نخاعي صدمات دچار مصدوم یك از ارزیابي در -552
  .دهد تو یح نخاعي آسیب با مصدوم هوایي راه حفظ و فقرات ستون كردن حركت بي مورد در -552
  .دهد تو یح را اسپینال شوك و نوروژنیك شوك عالئم -555
  .نماید بندي طبقه را سر صدمات -555
  .دهد تو یح  را سر پوست صدمات -559
  .دهد تو یح را مغز بافت صدمات انواع مغزي داخل و مغزي خار  هاي نشانه -553
  .نماید بندي دسته را مغزي هاي تكان -553
  .نماید بیان را مغزي ازصدمات ناشي CSF تغییرات -551
  .دهد شرح مغزي ربه  بیماران در را GCS تغییرات و نموده بیان را گالسكو معیار -556
  .دهد شرح را Contusion یا كوفتگي -557
  .دهد شرح را نخاعي وصدمات مغزي در ربه واورژانسي اولیه الزم اقدامات -552
 .  كند فهرست را گیرد انجام اورژانس بخش به آمبوالنس توسط مصدوم سریع انتقال بایست مي كه عالئمي -552
  .دهد تو یح را آن مختلف انواع و نماید تعریف را شوك -595
  .دهد شرح را مختلف شوكهاي همراه وعالئم اختصاصي عالئم  -595
  .كند ذكر مختلف درجات در را هموراژیك شوك كالسیك عالئم -599
  .دهد تو یح اورژانس بخش و pre hospital مرحله در را شوكها انواع در مناسب درماني مداخالت  -593
 .مایدن بیان را شوك دچار مصدوم با برخورد در صحنه هاي¬مراقبت -593
 .دهد شرح را شوك به مبتال مصدوم جهت اورژانسي دربخش مناسب اقدامات  -591
  .كند بیان را WMD جمعي كشتار هاي سالح ترین شایع -596
 .نماید مقایسه تخریبي قدرت نظر از را WMD انواع -597
  .نماید بیان را شیمیایي بمب باهرنوع مسمومیت عالئم -592
  .هدد شرح شیمیایي بمبهاي درهنگام الزم اقدامات -592
  .كند بیان را WMD انواع به بیمارستاني پیش واكنش -535
 .دهد تو یح را كدام هر صحنه هاي مراقبت و كرده فهرست را WMD از ناشي هاي آسیب انواع - -535

 ،سخنرانی،  پرسش و پاسخ روش تدريس:

  وایت برد و ویدیوپروژکتورآموزشي:  مواد و وسايل

 های فراگيران: فعاليح

 .موقع و رعایت آداب و رفتار اجتماعي در كالسح ور منظم و به  .5
  .مطابس با سرفصل با تهیه و مطالعه آن قبل از هر جلسه درسي مرجع استفاده از كتب درسي .9
 .مطالعه منابع معرفی شدهو  های کالسیبحثرکت فعال در ش .3
 (.و سمینار انجام تکالیف کالسی )ارائه کتبی یا شفاهی مقاله، ترجمه مقاالت روز .3
 .با جستجوی اینترنتی مقاالت ش براي طرح مباحث جدید و استفاده از منابع روزآمدكوش .1
 .حدنصابنمره  در تاریخ مقرر و کسب آزمون های مرحله ای و پایانیشرکت در  .6
؛ مگقر در شقرایط اسقتثنایي امتحان مجقدد و یقا نمقره اي بقراي آن منظقور نمقي گقرددمیان ترم، امتحان در صورت غیبت در  .7



 در بیمارستان كه با نظر شوراي دانشكده قابل بررسي است. بودن حج یا بستري  نظیر سفر
 5.91و بقه ازای هقر غیبقت موجقه  بقودساعات نظري حذف درس خواهد  57/3غیبت موجه بیش از طبس قوانین آموزشی،  .2

 کسر می گردد.
 

 :روش ارزشيابی -

 نمره 5 آزمون مرحله ای عملی 

 5 ح ور فعال در بحث های کالسی

 3 آزمون پایانی عملی

 55 امتحان پایان ترم 

 9 ، " سمینار" شفاهی آن ترجمه مقاالت روز و ارائه کتبی و

 5 و رعایت آداب و رفتار کالسی ح ور و غیاب

 نمره95 :نهایي جمع نمره

 
 

 حصيلی ........نيمسال ...... سال ت - پرستاری اورژانس در بحران ها و حوادث غيرمترقبه درسجدول زمان بندی 

 تاريخ هفته
 

 رئوس مطالب
 

5  

 معرفي طرح درس  -

 بررسی چگونگی ساختار بخش اورژانس

9  

مالحظات اخالقي و رعایت ها، فرایند پرستاري در فوریتکاربرد ها و بالیا، اصول پرستاري در فوریت

 ، قانوني

3  

 تعریف، اصول، نقش پرستار در تریاژ بیمارانتریاژ، 

3  

اولویت مبتنی بر پرستاری بر اساس  ارائه مراقبتسي و شناخت بیماران در و عیت اورژانس، برر

 فرایند تصمیم گیری

1  

، با کاربرد فرایند پرستاری و رعایت اصول و اولویت بندی ایمني، امداد و نجات در بالیاي طبیعي

 بیماران مبتنی بر نیاز آن ها 

6  

 CPRرد اصول با کارب احیاي قلبي ریوي اولیه

7  

 مبتنی بر نوع و نیاز مددجو/بیمار ، مایع درماني وریديی در موارد  روریهاي آزمایشگاهتهیه نمونه

2  

 مدیریت درد : بررسی و شناخت نوع درد ، ارائه مداخالت  روری در آرام کردن مددجو و تسکین درد 
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 هاي آموزشيهاي انساني و يا مدلتملي: به تناسب با استفاده از مدل

 رفتاری اهداف تنوان جلسه

 را براي باز كردن راه هوایي نشان دهد. Jaw thrustو  HTCLمانور  - احياء قلبي ريوي 1

 راه هوایي موالژ را باز كند:  -

 فرض كند آسیب ستون فقرات گردني ندارد.   -

 فرض كند آسیب ستون فقرات گردني دارد. -

جزاء و روش كار با آن ها زیر محافظ صورت ، ماسك و ایروي را از نزدیك نگاه كرده و با ا -

 نظر مربي آشنا شود. 

جداگانه با هر كدام از وسایل فوس روي مانكن بزرگسال و نوزاد ، تنفس مصنوعي را تمرین  -

 كند.

 انواع تنفسهاي مصنوعي را بداند و بر روي موالژ انجام دهد.  -

فس مصنوعي بدهد. همزمان به روي مانكن كمكهاي اولیه ، راه هوایي او را باز كند و به او تن -

 باال و پایین رفتن قفسه سینه مانكن توجه كند. 

 دهد.روي مانكن كمكهاي اولیه، تنفس دهان به بیني را انجام  -



روي یك مانكن نوزاد، تنفس دهان به دهان و بیني را تمرین كند . توجه كند كه حجم كمي از  -

 هوا را فوت كند و قفسه سینه باال بیاید. 

 

روي یك مانكن بزرگسال محل درست ماساژ را پیدا كند و به روش درست ماساژ قلبي را زیر  -

 نظر مربي انجام دهد. 

 به یاد داشته باشید روش درست ماساژ و تنفس بسیار مهمتر از تعداد آن است. -

فرض كند مصدومي  است كه تنفس و نبض ندارد. احیاء قلبي ریوي را  CPRروي یك مانكن  -

 روش صحیح و زیر نظر مربي انجام دهد.به 

كودك فرض كند مصدومي است كه تنفس و نبض ندارد. محل ماساژ را  CPRروي یك مانكن -

 مشخص كند و احیاي قلبي ریوي را انجام دهد.

فرض كند فردي بیهوش شده و نبض دارد. حاال به روشي معین او را در و عیت ریكاوري  -

 قرار دهید. 

 ي را روي یك مانكن نوزاد تمرین كند.و عیت ریكاور -

 هاي تمرين و تكرارفرصح  2

مانور هیملیخ را بر روي موالژ كودك و بزرگسال در و عیت هاي بیهوش و هوشیار  - مانور هيمليخ 3

 نشان دهد.

 خود نشان دهد. مانور هیملیخ را بر روي -

 هاي تمرين و تكرارفرصح  4

 ا شرح دهد.اهداف بانداژ ر  - انواع بانداژ  5

 انواع بانداژ را تو یح دهد.  -

 بانداژ مناسب براي هر ع و بدن را تهیه كند.  -

 اصول صحیح در هنگام باندپیچي را تو یح دهد. -

 نحوه انجام صحیح بانداژ در قسمتهاي مختلف بدن را نشان دهد. -

 هاي تمرين و تكرارفرصح  6

بي حركح كردن  7

 ترو )آتل بندي(

 

 آتل گذاري در استخوانهاي ران را انجام دهد. نحوه           -

 نحوه آتل گذاري دراستخوانهاي ساس پا را انجام دهد.           -

 نحوه آتل گذاري و بیحركت كردن در استخوانهاي دست را بداند و انجام دهد.           -

 نحوه بیحركت كردن در صدمات استخوانهاي فك را انجام دهد.           -

 نحوه بیحركت كردن صدمات مهره ها وكمر را انجام دهد.           -

 انواع آتل گذاري در شكستگي ها را انجام دهد.           -

انتقال و جابجايي  8

 مصدوم

 نشان دهد.  pre hospitalروش هاي معاینه فیزیكي مصدوم را در مرحله  -

وشهاي مختلف )یك هاي صحیح جابجائي وانتقال مصدوم ازمحل حادثه را به رروش -

 نفره ، دو نفره ، سه نفره و چند نفره(  نشان دهد.

 انواع حمل هاي زیر را  نشان دهد و موقعیت استفاده از آن را بیان كند. -

حمل آغوشي، انواع حمل كولي، حمل عصایي، حمل یك دست و یك پا، حمل با لباس، حمل با 

از طریس مچ پا، حمل سینه خیز، حمل زنبه قالب یا بند، حمل با پتو، حمل از طریس شانه، حمل 

اي، حمل با كمك دو نفر، حمل دو مچ، حمل چهار مچ، حمل صندلي، حمل گروهي/ 

 آغوشي)هاموك(، حمل زیگزاكي، حمل با برانكار

 نحوه گذاشتن مصدوم روي برانكار را نشان دهد. -

، ممتد تشكي افقي و عمودي، شكيت انواع بخیه هاي منقطع ساده، ممتد ساده،  منقطع - انواع بخيه زدن 9

 را بر روي سیموالتور انجام دهد.  ممتد پتویيساب كوتیكوالر، و 

 نحوه كشیدن انواع بخیه ها را نشان دهد.  -
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