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 سمه تعالی اب

 

 دانشکده پرستاری و مامايی   - زاد اسالمی واحد نجف آباد آدانشگاه 

  9398- 99سال تحصيلی   دومل نيمسا 

های پرستاری جامع از مددجويان مبتال به راقبتآشنايي و کسب مهارت فراگیران در خصوص پیشگیری، مواجهه و م :مقدمه

های پرستاری به نحوی که فراگیران بتوانند نیازهای مراقبتي اين گروه را در مواقع اختالالت حاد بر اساس فرايند و نظريه

 ها شناسايي نموده و قادر به پايش دقیق بیماران در شرايط حاد باشند.بحراني و اورژانس

 

های پرستاری جامع از مددجويان مبتال به و کسب مهارت فراگیران در خصوص پیشگیری، مواجهه و مراقبت آشنايي :هدف کلي

 اختالالت حاد

 

  اهداف رفتاری:

 مفهوم اختالالت حاد را توضیح دهد. .1

 ها را شرح دهد.پیشگیری از اورژانس .2

ها و سوء لیکي، ريوی، کلیوی، مسمومیتعروقي، مغزی، متابو-مراقبتهای پرستاری نوين را در اختالالت حاد )قلبي .3

 توضیح دهد.مصرف مواد( 

 پايش فوری بیمار با اختالل حاد را توضیح دهد. .4

 کاربرد داروها را در اختالالت حاد توضیح دهد. .5

 نقش تغذيه در پیشگیری و درمان اختالالت حاد را توضیح دهد. .6

 و خانواده آنها را توضیح دهد. نقش پرستار در اصالح سبک زندگي مددجويان با اختالالت حاد .7

 . مديريت پرستاری در موارد بحران را شرح دهد .8

 . ، پرسش و پاسخ و بحث گروهيبا کمک وسايل کمک آموزشي سخنراني  :روش تدريس

    های حاد داخلی و جراحیاز اختالالت و بيماریپرستاری  نام درس: 

 واحد كارآموزی 5/9-واحد نظری 5/9 تعداد واحد:

 كارآموزی-نظری  نوع واحد:

 كارشناسی ارشد پرستاری رشته تحصيلی: مقطع و 

 رايش : داخلی جراحیگ

 داروشناسی اختصاصی، پاتوفيزيولوژی، پايش وضعيت سالمت بزرگساالن  پيشنياز : دروس 

 7722تلفن داخلی دفتر: 

 شنبهچهار–دوشنبه   -يکشنبهساعات حضور در دفتر: 

دكتر -دكتر اباذری   -آذربرزين دكتر:  ينمدرس

 دكتر يزدانی -سلمانی

 آذربرزين دكترمسئول درس: 

Email  : m-azarbarzin@pnu.iaun.ac.ir              

    

   شنبهيکروز كالس : 

 8:99-9:39تشکيل كالس:  ساعت

 ندارد تاريخ امتحان ميان ترم:

 8:39ساعت  2/7/9399 تاريخ امتحان پايان ترم:
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  .درسي، وايت بورد، ويدئو پروژکتور هایوسايل کمک آموزشي نیز عبارتند از: کتاب

 الیتهای فراگیران:عف

 ،حضورفعال درکالس -1

 ارائه کنفرانس های معین شده، -2

 ، شرکت درآزمون پايان ترم  -3

 صه مقاالت مرتبط با عناوين درس، ارائه خال -4

 موارد معین شدهارائه طرح مداخالت و مراقبتهای پرستاری مبتني بر  -5

 بخش تئوری)ده نمره(: روش ارزشیابي

 %5                                                                                  شرکت فعال در کالس                                             -

 %11              ارائه خالصه مقاالت مرتبط با عناوين درس                                                                                       -

 % 41                                                                                                                     شرکت در آزمون پايان دوره  -

 %45        اساس الگوهای مورد نظر                                                                                                 ارائه گزارش بر -

 روش ارزشیابي بخش عملي) ده نمره(:

 % نمره51       شرکت در کارآموزی به صورت فعال و مشارکتي                                                                                      

 % نمره51                                                                             ارائه پروژه کارآموزی                                                  

 

 منبع اصلي درس: 

های پرستاریها و مراقبتهای حاد و اورژانسهای مرتبط با بیماریتمام کتب، مقاالت و سايت  

 

 

 
 
 
 
 

 

 



3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 جلسات درس محتوای درس مدرس

یف دانشجويانو تکال معرفي درس گروه استادان  
 جلسه اول

13/11/1338  

 خانم دکتر سلماني

 کلیات و مفهوم اختالالت حاد و پیشگیری

 ادپايش فوری بیمار با اختالل ح

 مراقبتهای پرستاری در اختالالت حاد ريوی

 جلسه دوم

21/11/1338  

 ادامه مراقبتهای پرستاری در اختالالت حاد ريوی خانم دکتر سلماني
 جلسه سوم

27/11/1338  

 نقش پرستار در اصالح سبک زندگي مددجويان با اختالالت حاد و خانواده ه آنها خانم دکتر يزداني
 جلسه چهارم

4/12/1338  

 خانم دکتر يزداني
 مديريت پرستاری در موارد بحران -نقش پرستار در پیشگیری از بحران

 های دارويي و مواد  مراقبتهای پرستاری در مسمومیت

 جلسه پنجم

11/12/1338  

 مراقبتهای پرستاری در اختالالت حاد قلبي آقای دکتر آذربرزين
 جلسه ششم

17/1/1333  

 مراقبتهای پرستاری در اختالالت حاد قلبي آقای دکتر آذربرزين
 جلسه هفتم

24/1/1333  

 مراقبتهای پرستاری در اختالالت حاد مغزی آقای دکتر آذربرزين
 جلسه هشتم

31/1/1333  

ذربرزينآقای دکتر آ  مراقبتهای پرستاری در اختالالت حاد مغزی 
 جلسه  نهم

7/2/1333  

 مراقبتهای پرستاری در اختالالت حاد کلیوی خانم دکتر اباذری
 جلسه دهم

14/2/1333  

 خانم دکتر اباذری
 مراقبتهای پرستاری در اختالالت حاد کلیوی

 جلسه يازدهم

21/2/1333  

 خانم دکتر اباذری
 مراقبتهای پرستاری در اختالالت حاد متابولیک

 جلسه دوازدهم

28/2/1333  
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 بخش کارآموزی:

 

 به مبتال مددجويان از جامع پرستاری های مراقبت و مواجهه پیشگیری، خصوص در فراگیران مهارت کسب و آشنايي  کلي: هدف

 بتوانند:  فراگیران که وینح به پرستاری های نظريه و فرآيند اساس بر حاد اختالالت

 

 حاد شرايط در بیماران دقیق پايش به قادر و نموده شناسايي ها اورژآنس و بحراني مواقع در را گروه اين مراقبتي نیازهای -1

 .باشند

 و فرآيند بر مبتني عروقي قلبي حاد اختالالت در خاص پرستاری مداخالت و ها مراقبت کاربرد ارائه اختصاصي اهداف -2

 رستاریپ تشخیص

 پرستاری تشخیص و فرآيند بر مبتني متابولیکي حاد اختالالت در خاص پرستاری مداخالت و ها مراقبت کاربرد ارائه -3

 پرستاری تشخیص و فرآيند بر مبتني ريوی حاد اختالالت در خاص پرستاری مداخالت و ها مراقبت کاربرد ارائه -4

 پرستاری تشخیص و فرآيند بر مبتني کلیوی حاد اختالالت در خاص پرستاری مداخالت و ها مراقبت کاربرد ارائه -5

 و برفرآيند مبتني مواد مصرف سوء و مسمومیت حاد اختالالت در خاص پرستاری مداخالت و ها مراقبت کاربرد ارائه -6

 پرستاری تشخیص

 تشخیص و فرآيند بر مبتني بزرگساالن حاد اختالالت در خاص پرستاری مداخالت و ها مراقبت کاربرد و ارائه -7

 واجتماعي رواني وضعیت به توجه با ...... زندگي روزمره های فعالیت و دارويي ای، تغذيه های مراقبت بر تأکید با پرستاری -8

 

 اصفهان علوم پزشکي دانشگاه های بیمارستان نسااورژ )بزرگساالن حاد های بیماری( جراحي داخلي های بخش کلیه  محیط:

 

 شده زمانبندی برنامه اساس بر ذيربط مراکز و بالیني محیط بخش، در فعال حضور وظیفه دانشجو:
 

 مراقبت بر تأکید با پرستاری منتخب الگوی اساس بر حاد اختالالت زمینه در پرستاری مراقبت طرح سه اجرای و ارائه  تکالیف:

 ای تغذيه و دارويي

 مربوطه استاد حضور با بخش در کالب ژورنال يک ارائه

 

 بر اساس کار گزارش و ارزشیابي فرم کمک با  :ارزشیابي نحوه

 

 نمره  6                                                      کار عملي

 نمره   3 انجام تکالیف محوله                                

 نمره   1                      رعايت نکات اخالق حرفه ای

 

 زشیابي اين بخش: نکات بالیني مورد نظر در ار

 مربوطه بخش تجهیزات و لوازم با کار صحیح اصول و اورژانس بخش فیزيکي خصوصیات با آشنايي -1

 آن رعايت و اورژانسي های موقعیت در بیماران از ثانويه و اولیه بررسي صحیح اصول با آشنايي -2

 آن رعايت و بیمار های اولويت بندی طبقه و ترياژ صحیح اصول با آشنايي -3
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 آن رعايت و ريوی قلبي ايست دچار بیمار ارزيابي صحیح اصول با ييآشنا -4

  آن رعايت و CPR مختلف مراحل صحیح اصول با آشنايي -5

 آن رعايت و ساکشن صحیح اصول با آشنايي -6

 آن رعايت و تراپي اکسیژن صحیح اصول با آشنايي -7

 - )فقرات ستون و سینه قفسه اداری، تناسلي صورت، و سر لگن، و شکم ها، اندام( تروما دچار بیمار ارزيابي صحیح اصول با آشنايي -8

 ستون و سینه قفسه اداری، تناسلي صورت، و سر لگن، و شکم ها، اندام( تروما دچار بیمار در اولیه اقدامات صحیح اصول با آشنايي -3

 - )فقرات

 آن رعايت و عروقي قلبي حاد مشکالت دچار بیمار ارزيابي صحیح اصول با آشنايي -11

 آن رعايت و عروقي قلبي حاد مشکالت دچار بیمار در اولیه اقدامات صحیح اصول با يآشناي -11

 آن رعايت و متابولیکي حاد مشکالت دچار بیمار ارزيابي صحیح اصول با آشنايي -12

 آن رعايت و متابولیکي حاد مشکالت دچار بیمار در اولیه اقدامات صحیح اصول با آشنايي -13

 آن رعايت و کلیوی حاد مشکالت دچار یمارب ارزيابي صحیح اصول با آشنايي -14

 آن رعايت و کلیوی حاد مشکالت دچار بیمار در اولیه اقدامات صحیح اصول با آشنايي -15

 آن رعايت و ريوی حاد مشکالت دچار بیمار ارزيابي صحیح اصول با آشنايي -16

 آن رعايت و ريوی حاد مشکالت دچار بیمار در اولیه اقدامات صحیح اصول با آشنايي -17

 آن رعايت و مواد مصرف سوء و ها مسمومیت حاد مشکالت دچار بیمار ارزيابي صحیح اصول با شناييآ -18

 آن رعايت و مواد مصرف سوء و ها مسمومیت حاد مشکالت دچار بیمار در اولیه اقدامات صحیح اصول با آشنايي -13

 آن رعايت و نرم نسج ترومای دچار بیمار ارزيابي صحیح اصول با آشنايي -21

 آن رعايت و نرم بافت های آسیب دچار بیمار در اولیه اقدامات صحیح اصول با آشنايي -21

 آن رعايت و خونريزی دچار بیمار ارزيابي صحیح اصول با آشنايي -22

 آن رعايت و )فشار نقاط و مستقیم فشار عضو، باالبردن( خونريزی دچار بیمار در ويژه و اولیه اقدامات صحیح اصول با آشنايي -23

 آن رعايت و )آنافیالکتیک کارديوژنیک، سپتیک، نروژنیک، هیپوولمیک،( شوک دچار بیمار ارزيابي صحیح اصول با آشنايي -24

 آن رعايت و شوک دچار بیمار در اولیه اقدامات صحیح اصول با آشنايي -25

 آن رعايت و ادراری تناسلي دستگاه و لگن و شکم ترومای دچار بیمار ارزيابي صحیح اصول با آشنايي -26

 آن رعايت و ادراری تناسلي دستگاه و لگن و شکم ترومای دچار بیمار در اولیه u1575 اقدامات صحیح اصول با آشنايي -27

 آن رعايت و بحراني شرايط در خانواده و بیمار رواني نیازهای تأمین صحیح اصول با آشنايي -28

 


