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 را شرح دهند. (اشعه با

 مسموميتها را توضيح دهند.  در انواع اورژانس پرستاري اصول درمان و مراقبتهاي  .16

گزيدگي ها )مارگزيدگي، عقرب گزيدگي، زنبور گزيدگي، عنكبوت گزيدگي و ...( را بيان  نواعدر ا اورژانس پرستاري مراقبتهاي .17

 كنند. 

 بيني را شرح دهند.  و حلق گوش، چشم، به خارجي اجسام ورود در اورژانس پرستاري مراقبتهاي .18
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 سخنراني با كمك وسايل آموزشي، پرسش و پاسخ و بحث گروهي.   :ريسروش تد

 .وسايل آموزشي: جزوه آموزشي، كتاب درسي، وايت بورد، ويدئو پروژكتور، سيموالتور، تجهيزات اورژانس

 اليتهای فراگيران:عف

  ن و پس آزمون( و بحث گروهي شركت در پرسش و پاسخ )پيش آزمو -2؛ حضور فيزيكي به موقع و فعال در تمام جلسات درس -1

هاي پژوهشي جديد در استفاده از منابع و يافته  -4؛ جهت جستجوي علمي ـ پژوهشي پاسخ به سواالت درسي مطرح شده در كالس -3

 رعايت نظم و انضباط. -5تهيه تكاليف؛ 

 

 :روش ارزشيابی

 به شرح زير مي باشد:سيم بندي مطالب و نمره گذاري نحوه تق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  نمره ليتنوع فعا

 

 اي كتبيهاي مرحلهآزمون
- 

 
 - اي عمليهاي مرحلهآزمون

كوشش براي طرح مباحث جديد و استفاده از منابع 

 با جستجوي اينترنتي و ارائه مقاله به روز روزآمد
1 

 15 آزمون پاياني كتبي

 4 آزمون پاياني عملي 

 20 جمع نمره
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 بع اصلی درس:امن

 

 - Walsh,M., & Kent, A. Accident and Emergency Nursing. (last ed.). 

 - Brigges , J.K. Telephone Triage Protocols for Nurses.( last ed). 

 - Newberry, L. Sheehy s Emergency Nursing. (last ed.). St. Louis: Mosby. 

 منابع کمک درسی : 

به روز مرتبط با مباحث فوريتهاي  Guidelinesوزارت بهداشت و درمان، و راهنماها  تمامي مقاالت پژوهشي، پروتكل هاي -

 پرستاري و بحران .

 

 

 

  غيرمترقبه حوادث و فوريتها بحران، در پرستاری جدول زمانبندی درس
  

 ساعت  تاريخ مبحث رئوس مطالب

عريف پرستاري اورژانس، خصوصيات و نقش پرستار اورژانس، فرايند ت

 اري در فوريتها، مالحظات اخالقي و قانوني در اورژانس ها، پرست

 در پرستاري اصول

 فرايند باليا، و فوريتها

 فوريتها، در پرستاري

 و اخالقي مالحظات

 قانوني

17/11/95 2 

قدامات الزم براي ا ، ساختار سيستم فوريت هاي قبل از بيمارستان

قبل از مراجعه به  ثبت وقايع ، بيماران ومصدومين قبل ازبيمارستان

 بخش اورژانس ساختار ، بيمارستان

 قبل پرستاري اقدامهاي

 ساختار بيمارستان، از

 اورژانس بخش

24/11/95 4 

 و آسان ترياژ انواع ،خصوصيات فرد ترياژ تعريف ترياژ و اهداف آن، 

 پيشرفته. 

 شناخت و بررسي ترياژ،

 وضعيت در بيماران

 مراقبتها ارائه اورژانس،

 اولويت ساسا بر

1/12/95 6 

اقدامات اوليه در هنگام بروز سوانحي نظير)زلزله، سيل، طوفان، طوفان 

شن، رعد و برق، گرماي شديد، آتشفشان، رانش زمين، بهمن، كوالك، 

 گردباد، خشكسالي، سونومي، و ...(

 در نجات و امداد ايمني،

 طبيعي بالياي
8/12/95 8 
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 انجمن پروتكل اساس بر را ريوي قلبي احياء مراحل  ،ABCDگام هاي 

 اقدامات پايه وكارهاي اوليه در احياء ،  2016 سال در آمريكا قلب

(Basic- Life  Support) 

 اوليه ريوي قلبي احياي
15/12/95 10 

انواع  ، را براي باز كردن راه هوايي HTCL  ,  Jaw thrustمانور 

در وضعيت اورژانس  اقدامات پيشرفته ، تنفسهاي مصنوعي اوليه يا پايه

(Advance life support)  

 ريوي قلبي احياي ادامه

 12 22/12/95 اوليه

 خونگيري،  محل انتخاب به مربوط ، نكاتاهداف نمونه گيري خون

مايع درماني  آزمايشگاهي،  هاي نمونه شرياني، ساير خون گازهاي كنترل

 و انتخاب محل ورود به وريد

 نمونه هاي تهيه

 درماني مايع آزمايشگاه،

 وريدي

 14 96فروردين 

روش  ، جنبه هاي ادراك درد ، مكانيسم تحمل درد در افراد تعريف درد،

 در شرايط اورژانسي،  هاي دارويي و غيردارويي كاهش درد

 16  درد ساماندهي

وسرمازدگي، برق  گرمازدگي ، آسيب هاي ناشي از عوامل محيطي

 گرفتگي، غرق شدگي، 

 پرستاري مراقبتهاي

 آسيبهاي در اورژانس

 عوامل از ناشي

 گرمازدگي،)محيطي

 برق سرمازدگي،

 و شدگي، غرق گرفتگي،

 (اشعه با سوختگي

 18 

مسموميتهاي ناشي ازمواد  ها،  مسموميت در درمان اورژانسي  اصول

مسموميتهاي ناشي ازداروها  ،مخدر، الكل ، موادنفتي و تركيبات آن

ضدافسردگي هاي سه حلقوي،  داروهاي  )استامينوفن ، آسپيرين، 

موادي مانند فسفيد آلومينيوم، مواد ؛ مسموميت ناشي از  (آرامبخش

 (قليايي، آمفتامين ها، مونواكسيد كربن 

 پرستاري مراقبتهاي

 مسموميتها در اورژانس

 20 

عقرب  –عنكبوت گزيدگي  –مارگزيدگي اصول درمان و مراقبت از 

در خارج از بيمارستان و  ات وحيواناتگزيدگي وگزيدگي توسط حشر

  بخش اورژانس

 پرستاري مراقبتهاي

 گزيدگيها در اورژانس
 22 

 بيني،  و گوش ، چشم به خارجي اجسام ورود ارزيابي و بررسي نحوه

 تابشي چشم،  و حرارتي ، شيميايي سوختگيهاي درهنگام اوليه اقدامات

 پرستاري هاي¬مراقبت

 اجسام ورود در اورژانس

 چشم، به ارجيخ

 بيني و حلق گوش،

 24 

 ، اندام  هاي فوقاني و تحتاني و دررفتگي مداخالت اوليه در شكستگي

 سينه،  قفسه كننده تهديد صدمات

 و نوروژنيك شوك عالئم  نخاعي، صدمات دچار مصدوم يك از ارزيابي

 پرستاري مراقبتهاي-

 در اورژانس

 سينه، قفسه)شكستگيها

 26 
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 های آموزشیهای انسانی و يا مدلعملی: به تناسب با استفاده از مدل

 اهداف رفتاری عنوان جلسه

 ان دهد.را براي باز كردن راه هوايي نش Jaw thrustو  HTCLمانور  - احياء قلبی ريوی اول

 راه هوايي موالژ را باز كند:  -

 فرض كند آسيب ستون فقرات گردني ندارد.   -

 فرض كند آسيب ستون فقرات گردني دارد. -

محافظ صورت ، ماسك و ايروي را از نزديك نگاه كرده و با اجزاء و روش كار با آن ها زير نظر مربي  -

 آشنا شود. 

 روي مانكن بزرگسال و نوزاد ، تنفس مصنوعي را تمرين كند.جداگانه با هر كدام از وسايل فوق  -

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

روي مانكن كمكهاي اوليه ، راه هوايي او را باز كند و به او تنفس مصنوعي بدهد. همزمان به باال و  -

 پايين رفتن قفسه سينه مانكن توجه كند. 

 دهد.كمكهاي اوليه، تنفس دهان به بيني را انجام  روي مانكن -

روي يك مانكن نوزاد، تنفس دهان به دهان و بيني را تمرين كند . توجه كند كه حجم كمي از هوا  -

 را فوت كند و قفسه سينه باال بيايد. 

ر روي يك مانكن بزرگسال محل درست ماساژ را پيدا كند و به روش درست ماساژ قلبي را زير نظ -

 مربي انجام دهد. 

 به ياد داشته باشيد روش درست ماساژ و تنفس بسيار مهمتر از تعداد آن است. -

فرض كند مصدومي  است كه تنفس و نبض ندارد. احياء قلبي ريوي را به  CPRروي يك مانكن  -

 وصدمات مغزي درضربه اورژانسي و اوليه الزم اقدامات  اسپينال، شوك

 نخاعي

 (ها اندام

 پرستاري مراقبتهاي-

 صدمات در اورژانس

 سر ضربه و نخاعي

 و pre hospital مرحله در را شوكها انواع در مناسب درماني مداخالت

 اورژانس بخش

 پرستاري مراقبتهاي

 شوك انواع در اورژانس

 

 

 28 

 WMD از ناشي هاي آسيب انواع  آنها، تخريبي قدرت  و WMD انواع

 بيمارستان و صحنه هاي مراقبت و

 30  جنگ زمان حوادث
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 روش صحيح و زير نظر مربي انجام دهد.

س و نبض ندارد. محل ماساژ را كودك فرض كند مصدومي است كه تنف CPRروي يك مانكن -

 مشخص كند و احياي قلبي ريوي را انجام دهد.

 فرض كند فردي بيهوش شده و نبض دارد. حاال به روشي معين او را در وضعيت ريكاوري قرار دهيد.  -

 وضعيت ريكاوري را روي يك مانكن نوزاد تمرين كند. -

 های تمرين و تکرارفرصت  دوم

 لوله گذاری راه سوم

 هوايی

 دهد. انجامبا استفاده از الرنگوسكوپ، نحوه لوله گذاري صحيح بر روي موالژ را  -

 دهد. انجامبا باال آمدن قفسه سينه هنگام استفاده از آمبو بگ باز بودن راه هوايي را بر روي موالژ  -

 های تمرين و تکرارفرصت  چهارم

 انجامژ كودك و بزرگسال در وضعيت هاي بيهوش و هوشيار مانور هيمليخ را بر روي موال - مانور هيمليخ پنجم

 دهد.

 خود نشان دهد. مانور هيمليخ را بر روي -

 های تمرين و تکرارفرصت  ششم

انواع بانداژ و بانداژ  هفتم

 آمپوتاسيون ، 

  روش هاي مختلف بانداژ را روي سيموالتور نشان دهد.   -

  .انجام دهدبانداژ مناسب براي هر عضو بدن را  -

 رعايت كنداصول صحيح در هنگام باندپيچي را  -

 دهد. انجامبانداژ  قسمتهاي مختلف بدن را  -

 های تمرين و تکرارفرصت  هشتم

تهيه نمونه های  نهم

مايع  –آزمايشگاهی 

 درمانی وريدی

  روي موالژ انجام دهد.روش صحيح جمع آوري نمونه هاي مختلف آزمايشگاهي را  -

 صحيح و از محل مناسب تهيه نمايد.نمونه خون را با روش   -

  روي موالژ انجام دهدروش صحيح تهيه نمونه خون شرياني را  -

 روش صحيح مايع درماني را روي موالژ انجام دهد  -

بی حرکت کردن  دهم

 عضو )آتل بندی(

 

 را انجام دهد. ، ساق پا، و دست نحوه آتل گذاري در استخوانهاي ران           -

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

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

 انواع آتل گذاري در شكستگي ها را انجام دهد.           -

انتقال و جابجايی  يازدهم

 مصدوم

وي بيمار فرضي بر ر pre hospitalروش هاي معاينه فيزيكي مصدوم را در مرحله  -

 دهد.  انجام

هاي صحيح جابجائي وانتقال مصدوم ازمحل حادثه را به روشهاي مختلف )يك نفره ، روش -

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

 توضيح دهددهد و موقعيت استفاده از آن را  انجامانواع حمل هاي زير را  -
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دست و يك پا، حمل با لباس، حمل با قالب  حمل آغوشي، انواع حمل كولي، حمل عصايي، حمل يك

يا بند، حمل با پتو، حمل از طريق شانه، حمل از طريق مچ پا، حمل سينه خيز، حمل زنبه اي، حمل 

با كمك دو نفر، حمل دو مچ، حمل چهار مچ، حمل صندلي، حمل گروهي/ آغوشي)هاموك(، حمل 

 زيگزاكي، حمل با برانكار

 دهد. انجامروي برانكار  بر فرضي را  نحوه گذاشتن مصدوم -

، ممتد تشكي افقي و عمودي، تشكي انواع بخيه هاي منقطع ساده، ممتد ساده،  منقطع - انواع بخيه زدن دوازدهم

 را بر روي سيموالتور انجام دهد.  ممتد پتوييساب كوتيكوالر، و 

 نحوه كشيدن انواع بخيه ها را نشان دهد.  -

 های تمرين و تکرارفرصت  سيزدهم

بازديد از يک مرکز  چهاردهم

اورژانس )آشنايی 

دانشجويان با 

تجهيزات اين گونه 

 مراکز(

  از نزديك ببيندرا  پرسنل پايگاه و نحوه فعاليتشده آشنا  115 پايگاه اورژانس محيطدانشجو با   -

در اتاق ، درهنگام بروز حوادث وسوانح و  باليا پايگاه  اورژانس دانشجو با نحوه عملكرد پرسنل  -

 فرمان، در آمبوالنس و در صحنه آشنا گردد

 . شودآشنا  آمبوالنس دانشجو با وسايل مورداستفاده در  -

 آشنا شود.پايگاه اورژانس در نحوه ترياژ  با دانشجو -

بازديد از يک مرکز  پانزدهم

آتش نشانی 

)آشنايی دانشجويان 

با تجهيزات اين 

 گونه مراکز(

 نشاني آشنا شود پرسنل مركز آتش يها دانشجو با فعاليت  -

 شودآشنا  در حين امداد و نجات وسايل مورداستفاده انواع خودروهاي آتش نشاني و دانشجو با -

 دانشجو با انواع كپسول هاي آتش نشاني و كاربرد آن ها آشنا گردد.  -

 دانشجو يك مورد اطفاء حريق را در آتش نشاني تمرين نمايد -

 عملي امتحان  شانزدهم

 

 


