
 باسمه تعالی

 ٍ حَادث غیر هترقبِفَریت ّب بحراى،پرستبری در درس طرح

 

 

 43-44سبل تحصیلی :                     اٍل   ًین سبل :                   : غالهحسیي عبذیسداى      هسئَل درس

 53102320شوبرُ درس :                                15تب 13سِ شٌبِ :  زهبى کالس :                   کبرشٌبسی پرستبری     رشتِ ٍ هقطع : 

 4پرستبری داخلی جراحی پیش ًیبز :                                            /. ٍاحذ عولی5+      ٍاحذ ًظری 5/1         تعذاد ٍاحذ :

  E-mail: 
ارایِ اقذاهبت فَری پرستبری جْت حفظ جبى هصذٍهیي ٍ افسایش آگبّی ٍ ایجبد تَاًبیی در داًشجَ بِ هٌظَر ّذف کلی : 

 پیشگیری از عَارض در حَادث،سَاًح،بالیب ٍ بحراى ّب

 

 هذرس عٌبٍیي هببحج درسی تبریخ ردیف

 عبدیسداى آشنایی با تریاش و اهداف ارایه خدهات اورشانسی ،تعریف فوریتها جلسه اول 1
 " ،پرسنلی،وسایل الزم در اورشانس آشنایی با شرایط ساختوانی جلسه دوم 2

 " اورشانس در و اولیه آشنایی با هراقبت های اساسی جلسه سوم 3

 " یک و دو نفرهC.P.Rآشنایی با اجرا  جلسه چهارم 4

 " در نوزاداى و اطفال C.P.Rاداهه وتکویل  جلسه پنجن 5

 " خونریسی ها شایع آشنایی با هراقبت های اولیه در انواع جلسه ششن 6

 " سوختگیها آشنایی با هراقبت های اولیه در انواع جلسه هفتن 7

 " آشنایی با هراقبت های اولیه در انواع شکستگی ها ودر رفتکی ها جلسه هشتن 8

 " انواع شایع هسووهیت ها آشنایی با هراقبت های اولیه در جلسه نهن 9

 " صرع ، تشنج، گرها و سرهازدگیآشنایی با هراقبت های اولیه   جلسه دهن 11

 " نقل وانتقال هصدوم و انواع آشنایی با اصول اولیه جلسه یازدهن 11

12 
جلسه 

 دوازدهن

آشنایی با هراقبت های اولیه در ورود جسن خارجی به 

 " چشن،گوش،حلق،وبینی و برخورد با حوادث هتفرقه

13    

14    

15    
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 داًشجَیبى :ٍظبیف 

 حضَرهٌظن در جلسبت کالس-1 

 هشبرکت در هببحج درسی-2

 

 ًحَُ ارزشیببی :

 ًورُ 14آزهَى پبیبى ترم کتبی: -1

 ًورُ 5آزهَى پبیبى ترم عولی:  -2

 ًورُ 1 حضَر هرتب در کالس:-3

 

 

 هٌببع : 

 هالحت ًیکرٍاى هفرداٍرشاًس:هراقبت ّبی اسبسی در -1

 دکتر سیذ هَیذ علَیبىّبی پسشکی:کوک ّبی اٍلیِ ٍ فَریت -2

 ترجوِ دکتر ًجبت بخش :اسویتاًس ٍ سرپبیی:اصَل اعوبل اٍرش-3

 اهذاد گر ٍ فَریتْبی پسشکی:بببک خیبببًی-4

 ّبی اٍلیِ ٍاهذاد:دکتر فرشیذ تَفیقیکوک-5
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


