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روشهاي تدریس :
از طريق سخنراني ،پرسش و پاسخ  ،كنفرانس ،استفاده از وسايل سمعي و بصري و انجام برخي تكنيكها روي موالژ و روي خود
دانشجويان.
وسایل آموزشي :
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عرصه آموزش :
كالس درس – سالن پراتيك
سنجش و ارزشیابي فراگیران :
 -1شركت فعال در بحث هاي كالسي
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 _2ارائه كنفرانس و ساير تكاليف

%15

 _3امتحان ميان ترم
 _5امتحان پايان ترم
وظایف دانشجویان :
1ـ شركت فعال در كالس
2ـ ارائه كنفرانس و بحث گروهي
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3ـ تمرين تكنيكهاي عملي آموزش داده شده
4ـ حضور به موقع در كالس
5ـ شركت در امتحان ميان ترم و پايان ترم
 -2خاموش بودن تلفن همراه در كالس
اهداف كلي :
آشنايي با ارائه خدمات فوري پرستاري جهت حفظ جان مصدومين و پيشگيري از عوارض در حوادث  ،سوانح  ،باليا و بحران ها
تا رسيدن كمك هاي پزشكي و آماده سازي جهت انجام مراقبت هاي پرستاري در بخش اورژانس و جامعه .
شرح مختصر درس :
در اين درس دانشجو ضمن كسب آگاهي در مورد اصول و مفاهيم پرستاري در فوريت ها  ،با بهره گيري از مهارت هاي تفكر
خالق و فرايند حل مشكل به طور عملي نيز با نحوه ارائه مراقبت فوري به مصدومين و بيماران اورژانس در خارج از بيمارستان
و يا در بخش اورژانس آشنا خواهد شد.
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مقررات كالس:
دانشجويان عزيز توجه داشته باشند با توجه به گسترد گي و تنوع زياد مطالب و از طرفي كمبود وقت  ،نقش استاد  ،راهنمايي
و تسهيل يادگيري است نه انتقال تمام و كمال محتوا  ،لذا آموزش مطلوب مستلزم مطالعه و مشاركت فعال شما مي باشد و
انتظار مي رود:
·

به حضور مرتب و منظم همراه با آمادگي در تمام جلسات درس اهميت دهيد.

·

غيبت تا سقف سه هفدهم در صورتي كه غير موجه باشد در ارزشيابي دخالت داده مي شود.

·

در بحث هاي كالس و انجام تكاليف در سر موعد توجه داشته باشيد.

·

به منابع معرفي شده مراجعه و مطالب تكميلي بحث ها را مطالعه فرماييد.

·

تلفن همراه را در تمام مدت كالس خاموش نگه داريد و از آمد و رفت هاي غير ضروري از كالس جدا بپرهيزيد.

آمدن شما در كالس درس پس از استاد به معني غيبت در آن جلسه خواهد بود.لذا جهت حفظ نظم و ترتيب كالس
·
لطفا پس از استاد وارد كالس درس نشويد .
از صحبت هاي اضافي با دوستان خود كه منجر به برهم زدن نظم كالس مي گردد جدا خودداري نماييد  .در غير اين
·
صورت با دانشجو برخورد جدي خواهد شد ،لذا از پذيرفتن وي تا انتهاي دوره درسي معذور خواهيم بود.

برنامه زمان بندي جلسات مدیریت بحران در حوادث غیر مترقبه مهرماه 5961-69
جلسه

مدرس :خانم محمدحسیني زمان :دوشنبه ها  ،ساعت 59-51
عنوان جلسه

اول

معرفي درس ،اصول پرستاري در فوریت ها و بالیا  ،فرآیند پرستاري در فوریت ها  ،مالحظات اخالقي و
قانوني

دوم

تریاژ و ساختار بخش اورژانس ،بررسي و شناخت بیماران در وضعیت اورژانس  ،ارائه مراقبت ها بر اساس
اولویت

سوم

مراقبت هاي پرستاري اورژانسي در انواع شوک

چهارم

ارزیابي اولیه مددجو و تهیه نمونه هاي آزمایشگاهي وسامان دهي درد  ،صدمات بافت نرم  ،مایع درماني
وریدي ،تهیه نمونه هاي آزمایشگاه

پنجم

احیاء قلبي ریوي

ششم

مراقبت هاي پرستاري اورژانسي در صدمات نخاعي و ضربه به سر

هفتم

مراقبت هاي پرستاري اورژانسي در اسیب هاي وارده به قفسه سینه تنفسي

هشتم

مراقبت هاي پرستاري اورژانسي در آسیب هاي ناشي از عوامل محیطي (گرما زدگي  ،سرمازدگي  ،برق
گرفتگي ،غرق شدگي )

نهم

مراقبت هاي پرستاري اورژانسي در شكستگي ها ( قفسه سینه  ،اندام ها و جمجمه )

دهم

روشهاي كنترل خونریزي ،حوادث زمان جنگ  ،ایمني  ،امداد و نجات د ر بالیاي طبیعي

یازده

مراقبت هاي پرستاري اورژانسي در ورود اجسام خارجي به چشم ،گوش ،حلق و بیني

دوازده

مراقبت هاي پرستاري اورژانسي در گزیدگي ها  ،مراقبت هاي پرستاري اورژانسي در مسمومیتها

سیزده

فوریتهاي متابولیک

تذكر :حضور به موقع در كالس و خاموش كردن تلفن همراه ضروري است.

