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 سمه تعالی اب

 

 دانشکده پرستاری و مامايی  - زاد اسالمی واحد نجف آبادآدانشگاه 

 1399سال تحصيلی   دوم لنيمسا 

 مراقبت های مبتنی بر تشخیص های پرستاری در بخش های اورژانس بیمارستان ها، پیش بیمارستانی و جامعه. یان با دانشجو آشنایی :هدف کلی

 : اهداف رفتاری

  در پایان دوره از دانشجویان عزیز انتظار می رود:

 قانونی در فوریتها و بالیا را توضیح دهند.  و اخالقی مالحظات فوریتها، در پرستاری فرایند بالیا، و فوریتها در رستاریپ اصول .1

 .شرح دهنداورژانس را  بخش و ساختار بیمارستان، از قبل پرستاری اقدام های .2

 دهند. با ذکر مثال توضیح لویت را او اساس بر ها مراقبت ارائه اورژانس، وضعیت در بیماران شناخت و بررسی تریاژ، .3

 طبیعی را توضیح دهند. بالیای در نجات و امداد ایمنی، .4

 .اجرا نمایندپروتكل انجمن قلب آمریكا آخرین تغییرات مراحل احیاء قلبی ریوی را بر اساس  .5

 دهند. نمایش را (Basic- Life  Support)احیاء در اولیه وکارهای پایه اقدامات .6

 .انجام دهند بر روی موالژ هوایی راه کردن باز برای را HTCL  ,  Jaw thrust مانور .7

 .دهندبر روی سیموالتور  کودک و بزرگسال انجام  را پایه یا اولیه مصنوعی تنفسهای انواع .8

  شرح دهند. را اورژانس وضعیت در الزم وکارهای(Advance life support)  پیشرفته اقدامات .9

  .نمایند رابیان تنفسی قلبی ایست به مبتال بیماران پیگیری و (prolong life support)پیشرفته اقدامات ادامه  .10

  .کنند بیان را ALS احیاء پیشرفته عملیات در استفاده  مورد داروهای تجویز های راه و داروهای اورژانسی انواع  .11

 انسی توضیح دهند. وریدی در شرایط اورژ درمانی و مایع آزمایشگاهی، های مختلفنمونه در مورد تهیه  .12

 د.نیك برنامه مراقبتی برای مددجویی که در شرایط اورژانس از درد شكایت دارد، تدوین نمای .13

 را شرح دهند. (اشعه با سوختگی و شدگی، غرق گرفتگی، برق سرمازدگی، گرمازدگی،)محیطی عوامل از ناشی های آسیب در اورژانس پرستاری مراقبتهای .14

 ا را توضیح دهند. ه مسمومیت در انواع اورژانس پرستاری اصول درمان و مراقبتهای  .15

  توضیح دهند.گزیدگی ها )مارگزیدگی، عقرب گزیدگی، زنبور گزیدگی، عنكبوت گزیدگی و ...( را  در انواع اورژانس پرستاری مراقبتهای .16

  بینی را شرح دهند. و حلق گوش، چشم، به خارجی اجسام ورود در اورژانس پرستاری مراقبتهای .17

 توضیح دهند.  را (جمجمه ها، اندام سینه، قفسه) ها شكستگی در اورژانس پرستاری مراقبتهای .18

 سر را بیان کنند. ضربه و نخاعی صدمات در اورژانس پرستاری مراقبتهای .19

 شوک ) هیپوولمیك، سپتیك، کاردیوژنیك، هموراژیك و ...( را فهرست نمایند. انواع در پرستاری اورژانس مراقبتهای .20

 نمایند. فهرست را WMD از ناشی های آسیب نواعا .21

 . دهند توضیح را WMD از ناشی های آسیب انواع صحنه های مراقبت .22

      اورژانس در بحران ها و حوادث غيرمترقبه پرستاری   نام درس: 

 :  درس مشخصه

 واحد 1.5 تعداد واحد:

 عملی ساعت 17 ، نظری ساعت 17 ،(ساعت 34)نظری عملی نوع واحد:

 6ـ ترم  ناسی پرستاریکارشرشته تحصيلی: مقطع و 

پرستاری در اختالالت سالمت مادر و نوزاد،  : يا همزمان پيشنياز دروس 

(، اصول 1-3پرستاری بیماری های کودکان، پرستاری بزرگساالن/سالمندان )

 اپیدمیولوژی و مبارزه با بیماری های شایع در ایران.

 2583تلفن داخلی دفتر: 

 --ساعات حضور در دفتر: 

 يزدانی يدختفر: مدرس

Email : faridokht.yazdani@yahoo.com 

 ---:   کالسمکان 

 13:30تا   15:  تئوری، شنبه هايکروز کالس :

 16:45تا  15:15عملی: 

 ---  تاريخ امتحان ميان ترم:

 هفته آخر ترمارزيابی عملی: 

 طبق برنامه گروه ن ترم:پايا نظری تاريخ امتحان
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 . ، کنفرانس دانشجویی، پرسش و پاسخ سخنرانیآموزش مجازی با  روش   :روش تدريس

 

 اليتهای فراگيران:عف

 ؛ حضور به موقع و فعال در تمام جلسات درس -1

   ؛سخ شرکت در پرسش و پا -2

 ؛جهت جستجوی علمی ـ پژوهشی پاسخ به سواالت درسی مطرح شده در کالس -3

 ؛ های پژوهشی جدیداستفاده از منابع و یافته  -4

 

 :روش ارزشيابی

 به شرح زیر می باشد:سیم بندی مطالب و نمره گذاری نحوه تق

 

 نمره نوع فعالیت

 1 درس جلسات تمام در فعال و موقع به حضور

 7 ت هر جلسه در سامانهپاسخ به سواال

 مجازی(و فعالیت یادگیری عملی )

، انتقال مصدوم، عکس از کارهای عملی )سوچور، بانداژ

 (مانورهای احیاء

2 

 7 مجازی تئوری آزمون پایانی

 3 در صورت امکان در پراتیک آزمون پایانی عملی

 20 جمع نمره

 

 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 : 

، جزوه به روز مرتبط با مباحث فوریتهای پرستاری و بحران  Guidelinesها تمامی مقاالت پژوهشی، پروتكل های وزارت بهداشت و درمان، و راهنما -

 .درسی، فایل های محتوای درسی

 

 

 

  غيرمترقبه حوادث و فوريتها بحران، در پرستاری جدول زمانبندی درس

 1399، سال تحصيلی دوم نيمسال

 رديف تاريخ مبحث رئوس مطالب

خصوصیات و نقش پرستار اورژانس،  تعریف پرستاری اورژانس،معرفی طرح درس، 

 فرایند پرستاری در فوریتها، مالحظات اخالقی و قانونی در اورژانس ها

 و فوریتها در پرستاری اصول

 در پرستاری فرایند بالیا،

 و اخالقی مالحظات فوریتها،

 قانونی

3/12/1399 1.  

 قلب منانج پروتكل آخرین اساس بر را ریوی قلبی احیاء مراحل  ،ABCDگام های 

مانور ،  (Basic- Life  Support) اقدامات پایه وکارهای اولیه در احیاء  ،آمریكا

10/12/1399  ریوی قلبی احیای  2.  
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HTCL  ,  Jaw thrust انواع تنفسهای مصنوعی اولیه  ، را برای باز کردن راه هوایی

  ، یا پایه

17/12/1399  ریوی قلبی احیای ادامه  (Advance life support)اقدامات پیشرفته در وضعیت اورژانس   3.  

قدامات الزم برای بیماران ومصدومین ا ، ساختار سیستم فوریت های قبل از بیمارستان

 بخش اورژانس ساختار ، ثبت وقایع قبل از مراجعه به بیمارستان ، بیمارستان قبل از

 از قبل پرستاری اقدامهای

 بخش ساختار بیمارستان،

 اورژانس

24/12/1399  

4.  

 شناخت و بررسی تریاژ، پیشرفته.  و آسان تریاژ انواع ،خصوصیات فرد تریاژ تعریف تریاژ و اهداف آن، 

 اورژانس، وضعیت در بیماران

 اساس بر مراقبتها ارائه

 اولویت

15/1/1400  

5.  

اقدامات اولیه در هنگام بروز سوانحی نظیر)زلزله، سیل، طوفان، طوفان شن، رعد و برق، 

 آتشفشان، رانش زمین، بهمن، کوالک، گردباد، خشكسالی، سونومی، و ...(گرمای شدید، 

 در نجات و امداد ایمنی،

 طبیعی بالیای

22/1/1400  
6.  

 خون گازهای کنترل خونگیری،  محل انتخاب به مربوط ، نكاتاهداف نمونه گیری خون

 مایع درمانی و انتخاب محل ورود به ورید آزمایشگاهی،  های نمونه شریانی، سایر

 آزمایشگاه، نمونه های تهیه

 وریدی درمانی مایع

29/1/1400  
7.  

روش های دارویی و  ، جنبه های ادراک درد ، مكانیسم تحمل درد در افراد تعریف درد،

 در شرایط اورژانسی،  غیردارویی کاهش درد

5/2/1400 درد ساماندهی  8.  

وسرمازدگی، برق گرفتگی، غرق  گرمازدگی ، ل محیطیآسیب های ناشی از عوام

 شدگی، 

 اورژانس پرستاری مراقبتهای

 عوامل از ناشی آسیبهای در

 گرمازدگی،)محیطی

 گرفتگی، برق سرمازدگی،

 با سوختگی و شدگی، غرق

 (اشعه

12/2/

1400 

9.  

مسمومیتهای ناشی ازمواد مخدر، الكل ،  ها،  مسمومیت در درمان اورژانسی  اصول

مسمومیتهای ناشی ازداروها )استامینوفن ، آسپیرین،  ،وادنفتی و ترکیبات آنم

موادی مانند ؛ مسمومیت ناشی از  (ضدافسردگی های سه حلقوی،  داروهای  آرامبخش

 فسفید آلومینیوم، مواد قلیایی، آمفتامین ها، مونواکسید کربن (

 اورژانس پرستاری مراقبتهای

 مسمومیتها در

19/2/1400  

10.  

عقرب گزیدگی وگزیدگی  –عنكبوت گزیدگی  –مارگزیدگی ول درمان و مراقبت از اص

  در خارج از بیمارستان و بخش اورژانس توسط حشرات وحیوانات

 اورژانس پرستاری مراقبتهای

 گزیدگیها در

26/2/1400  
11.  

 اولیه اقدامات بینی،  و گوش ، چشم به خارجی اجسام ورود ارزیابی و بررسی نحوه

 تابشی چشم،  و حرارتی ، شیمیایی سوختگیهای درهنگام

 اورژانس پرستاری مراقبتهای

 به خارجی اجسام ورود در

 بینی و حلق گوش، چشم،

2/3/1400  

12.  

 تهدید صدمات ، اندام  های فوقانی و تحتانی و دررفتگی مداخالت اولیه در شكستگی

 سینه،  قفسه کننده

  اسپینال، شوک و نوروژنیك شوک الئمع  نخاعی، صدمات دچار مصدوم یك از ارزیابی

 نخاعی وصدمات مغزی درضربه اورژانسی و اولیه الزم اقدامات

 اورژانس پرستاری مراقبتهای

 سینه، قفسه)شكستگیها در

 و نخاعی صدمات (،ها اندام

 سر ضربه

9/3/1400  

13.  
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هفته قبل از آن به زمان تشکيل هر يک از  کالس های عملی،  هماهنگ گردد از اين رو، تاريخ روزهای تشکيل کالس عملی با مرکز مهارتهای بالين الزم است) عملیواحد 

 اطالع دانشجويان می رسد(

 اهداف رفتاری عنوان جلسه

 باز کردن راه هوایی نشان دهد. را برای Jaw thrustو  HTCLمانور  - احياء قلبی ريوی اول

 راه هوایی موالژ را باز کند:  -

 فرض کند آسیب ستون فقرات گردنی ندارد.   -

 فرض کند آسیب ستون فقرات گردنی دارد. -

 محافظ صورت ، ماسك و ایروی را از نزدیك نگاه کرده و با اجزاء و روش کار با آن ها زیر نظر مربی آشنا شود.  -

 هر کدام از وسایل فوق روی مانكن بزرگسال و نوزاد ، تنفس مصنوعی را تمرین کند. جداگانه با -

 انواع تنفسهای مصنوعی را بداند و بر روی موالژ انجام دهد.  -

روی مانكن کمكهای اولیه ، راه هوایی او را باز کند و به او تنفس مصنوعی بدهد. همزمان به باال و پایین رفتن قفسه  -

 توجه کند. سینه مانكن 

 دهد.روی مانكن کمكهای اولیه، تنفس دهان به بینی را انجام  -

روی یك مانكن نوزاد، تنفس دهان به دهان و بینی را تمرین کند . توجه کند که حجم کمی از هوا را فوت کند و قفسه  -

 سینه باال بیاید. 

 ت ماساژ قلبی را زیر نظر مربی انجام دهد. روی یك مانكن بزرگسال محل درست ماساژ را پیدا کند و به روش درس -

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

فرض کند مصدومی  است که تنفس و نبض ندارد. احیاء قلبی ریوی را به روش صحیح و زیر نظر  CPRروی یك مانكن  -

 مربی انجام دهد.

کند مصدومی است که تنفس و نبض ندارد. محل ماساژ را مشخص کند و احیای  کودک فرض CPRروی یك مانكن -

 قلبی ریوی را انجام دهد.

 فرض کند فردی بیهوش شده و نبض دارد. حاال به روشی معین او را در وضعیت ریكاوری قرار دهید.  -

 وضعیت ریكاوری را روی یك مانكن نوزاد تمرین کند. -

 ارهای تمرين و تکرفرصت  دوم

 دهد. انجامبا استفاده از الرنگوسكوپ، نحوه لوله گذاری صحیح بر روی موالژ را  - لوله گذاری راه هوايی سوم

 دهد. انجامنحوه لوله گذاری صحیح بر روی موالژ را و کامبی تیوب ،  LMAبا استفاده از 

 دهد. انجاماده از آمبو بگ با باال آمدن قفسه سینه هنگام استفباز بودن راه هوایی را بر روی موالژ  -

 های تمرين و تکرارفرصت  چهارم

 دهد. انجاممانور هیملیخ را بر روی موالژ کودک و بزرگسال در وضعیت های بیهوش و هوشیار  - مانور هيمليخ پنجم

 بخش و pre hospital مرحله در را شوکها انواع در مناسب درمانی مداخالت

 اورژانس

 اورژانس پرستاری مراقبتهای

 شوک انواع در

16/3/1400  
14.  

 های مراقبت و WMD از ناشی های آسیب انواع  آنها، تخریبی قدرت  و WMD انواع

 بیمارستان و صحنه

23/3/1400 جنگ زمان حوادث  15.  

30/3/1400 در دو گروه  ارزیابی عملی پایان ترم  16.  

  .17 طبق برنامه ساعت  ارزیابی تئوری پایان ترم 
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 خود نشان دهد. مانور هیملیخ را بر روی -

 های تمرين و تکرارفرصت  ششم

  ختلف بانداژ را روی سیموالتور نشان دهد. روش های م  -  انواع بانداژ  هفتم

  انجام دهد.بانداژ مناسب برای هر عضو بدن را  -

 رعایت کنداصول صحیح در هنگام باندپیچی را  -

 دهد. انجامبانداژ  قسمتهای مختلف بدن را  -

 های تمرين و تکرارفرصت  هشتم

، ممتد تشكی افقی و عمودی، ساب کوتیكوالر، و تشكی نقطعانواع بخیه های منقطع ساده، ممتد ساده،  م - انواع بخيه زدن همن

 را بر روی سیموالتور انجام دهد.  ممتد پتویی

 دهد.  انجامانواع بخیه ها را  خارج کردننحوه  -

 های تمرين و تکرارفرصت  

انتقال و جابجايی  دهم

 مصدوم

 ار فرضی انجام دهد. بر روی بیم pre hospitalروش های معاینه فیزیكی مصدوم را در مرحله  -

های صحیح جابجائی وانتقال مصدوم ازمحل حادثه را به روشهای مختلف )یك نفره ، دو نفره ، سه نفره و روش -

 دهد. انجام چند نفره( 

 انواع حمل های زیر را انجام دهد و موقعیت استفاده از آن را توضیح دهد -

یك پا، حمل با لباس، حمل با قالب یا بند، حمل با پتو،  حمل آغوشی، انواع حمل کولی، حمل عصایی، حمل یك دست و

حمل از طریق شانه، حمل از طریق مچ پا، حمل سینه خیز، حمل زنبه ای، حمل با کمك دو نفر، حمل دو مچ، حمل چهار 

 مچ، حمل صندلی، حمل گروهی/ آغوشی)هاموک(، حمل زیگزاکی، حمل با برانكار

 ی برانكار انجام دهد.نحوه گذاشتن مصدوم فرضی را بر  رو -

 های تمرين و تکرارفرصت  دهمياز

 ارزشيابی عملی  دوازدهم

 


