
 

 آستارا واحد اسالمي آزاد دانشگاه

 :درس نام

 پرستاری در بحران ، فوریتها و حوادث غیر مترقبه          

 ( 3 -1)پرستاری بزرگساالن سالمندان : پیش نیاز

 (عملي 5/0 –نظری  5/1)تعداد و نوع واحد

 :كلي هدف

وری پرستاری جهت حفظ جان مصدومین ، برقراری ارتباط مناسب با افزایش آگاهي و ایجاد توانایي در دانشجو به منظور ارائه اقدام های ف

خانواده ، پیشگیری از عوارض در حوادث  ، سوانح و بالیا و بحران ها تا رسیدن كمک های پزشکي ، آماده سازی دانشجو جهت انجام 

 تاني و جامعه مراقبت های مبتني بر تشخیص های پرستاری در بخش های اورژانس بیمارستانها ، پیش بیمارس

 :ویژه اهداف

 :میرود انتظار فراگیر از دوره پایان در

 . فوریت ها را تعریف كند -1

 . حیطه و فعالیتهای پرستار اورژانس را توضیح دهد -2

 . اهمیت مراقبتهای پرستاری در بخش اورژانس را توضیح دهد -3

 . خصوصیات فیزیکي بخش اورژانس را بیان نماید -4

 . تعامل با بیمار و خانواده وی را توضیح دهدروشهای مداخله و برقراری  -5

 . اهداف مدیریت در بخش اورژانس را توضیح دهد -6

 . را شرح دهد( تریاز)طبقه بندی فوریتها  -7

 . خصوصیات پرستار تریاژ را نام ببرد -8

 . نحوه ارزیابي شکایت اصلي بیمار را توضیح دهد -9

 . تقسیمات كلي تریاژ را بیان كند -10

 . د جهت بررسي بیمار در بخش اورژانس را توضیح دهدمشکالت و موانع موجو -11

 . مراحل بررسي و شناخت بیمار را در بخش اورژانس شرح دهد -12

 . روشهای معاینات فیزیکي از بیمار توضیح دهد -13

 . نحوه كنترل عالئم حیاتي و تایج آنها را توضیح دهد -14

 . نتایج آزمایشگاهي را تجزیه و تحلیل كند -15

 . حیح و از محل مناسب نهیه نمایدنمونه خون را با روش ص -16

 . نمونه خون شریاني را با روش صحیح تهیه كند -17

 . روشهای مختلف مایع درماني را توضیح دهد -18

 . مداخالت اولیه و اورژانس در زخمها را توضیح دهد -19



 . ، مراقبتهای مربوط به هر كدام را انجام دهدانواع زخمها را توضیح داده  -20

 . را شرح دهد طرق مختلف كنترل خونریزی -21

 . گونه های مختلف بخیه و طرق مختلف بخیه زدن را بیان كند -22

 . شوک سپتیک و مداخالت درماني آن را توضیح دهد -23

 . شوک هیپوولمیک و مداخالت درماني آن را توضیح دهد -24

 . اثرات از دست دادن خونرویِ بدن و مداخالت درماني آن را توضیح دهد -25

 . اني آن را شرح دهدشوک كاردیوژنیک و مداخالت درم -26

 . شوک نوروژنیک و مداخالت درماني آن را شرح دهد -27

 . شوک آنافیالكتیک و مداخالت درماني آن را توضیح دهد -28

 . اقدامات اولیه حفظ حیات را تعریف كند   -29

 . روشهای مختلف باز كردن راه هوایي و دادن تنفس مصنوعي را توضیح دهد -30

 . روشهای خارج نمودن جسم خارجي از راه هوایي را شرح دهد -31

 . روش صحیح برقراری گردش خون را توضیح دهد -32

 . عوارض ناشي از اقدامات اولیه حفظ حیات و روشهای پیشگیری از بروز آنها را بیان كند -33

 . چگونگي برقراری راه هوایي مناسب را در اقدامات پیشرفته حفظ حیات توضیح دهد -34

 . جراحي جهت برقراری راه هوایي را توضیح دهداعمال  -35

 . نحوه برقراری تهویه را شرح دهد -36

 . چگونگي ارزیابي وضعیت گردش خون را شرح دهد -37

 . اقدامات اساسي جهت تصحیح آریتمي های كشنده را توضیح دهد -38

 . اقدامات درماني پس از احیای بیمار را شرح دهد -39

گرمازدگي ، سرمازدگي ، برق گرفتگي ، غرق )یب های ناشي از عوامل محیطي اصول مراقبتهای پرستاری اورژانس در آس -40

 . شدگي و سوختگي و ارائه تدابیر پرستاری با كاربرد فرآیند پرستاری را شرح دهد

 . كاربرد فرآیند پرستاری مبتني بر تشخیص های پرستاری در موارد اورژانس در مسمومیتها و گزیدگي ها را بیان كند -41

خالت پرستاری مبتني بر تشخیص های پرستاری در شکستگي های قفسه سینه ، اندامها و جمجمه و وارد شدن انجام مدا -42

 .كندبه سر و در انواع شوک ها را ذكر اجسام خارجي به چشم ، گوش ، حلق و بیني در صدمات نخاعي و ضربه 

 .اصول پرستاری در بالیا  و حوادث زمان جنگ را بیان نماید -43

 : ودانشج تکالیف

                          نمره 1                   كالسي های بحث در شركت و فعال و مرتب حضور -1

  نمره 14                                                                نظری امتحان -2

 نمره 5                                                                يعمل متحانا   -3

 : منابع

 .1390انتشارات نور دانش ، : تهران. كتاب جامع فوریتهای پرستاری. نیک روان مفرد ، مالحت -1

 1390مركز نشر علوم پزشکي ، : تهران. كلیات فوریتهای پرستاری. دبیریان ، اعظم و همکاران  -2

 .1389نشر حکیم هیدجي ، . پرستاری فوریتها. گیتي ، افسانه  -3

 .1387نشر و تبلیغ بشری ، . ریتهای پرستاری فو. راد ، مصطفي  -4


