باسمه تعالی

طرح درس پرستاری دربحران ،فوریت هاو حوادث غیر مترقبه

مسئول درس  :غالمحسین عبدیزدان
رشته و مقطع :

کارشناسی پرستاری

تعداد واحد :

 1/5واحد نظری

نیم سال  :اول

سال تحصیلی 97-96 :

زمان کالس  :چهار شنبه  13:تا15
 ./5+واحد عملی

شماره درس 53102320 :

پیش نیاز  :پرستاری داخلی جراحی 4

E-mail:
هدف کلی  :افزایش آگاهی و ایجاد توانایی در دانشجو به منظور ارایه اقدامات فوری پرستاری جهت حفظ جان مصدومین و
پیشگیری از عوارض در حوادث،سوانح،بالیا و بحران ها

ردیف

1

تاریخ

عناوین مباحث درسی

جلسه اول تعریف فوریتها ،آشنایی با تریاژ و اهداف ارایه خدمات اورژانسی
آشنایی با شرایط ساختمانی ،پرسنلی،وسایل الزم در اورژانس

2

جلسه دوم

3

جلسه سوم آشنایی با مراقبت های اساسی و اولیه در اورژانس

 4جلسه چهارم آشنایی با اجرا C.P.Rیک و دو نفره
5

جلسه پنجم ادامه وتکمیل C.P.Rدر نوزادان و اطفال

6

جلسه ششم آشنایی با مراقبت های اولیه در انواع شایع خونریزی ها

7

جلسه هفتم آشنایی با مراقبت های اولیه در انواع سوختگیها

 8جلسه هشتم آشنایی با مراقبت های اولیه در انواع شکستگی ها ودر رفتکی ها
9

جلسه نهم آشنایی با مراقبت های اولیه در انواع شایع مسمومیت ها

 10جلسه دهم آشنایی با مراقبت های اولیه صرع  ،تشنج ،گرما و سرمازدگی
 11جلسه یازدهمآشنایی با اصول اولیه و انواع نقل وانتقال مصدوم
12
13
14
15
16
17

جلسه

آشنایی با مراقبت های اولیه در ورود جسم خارجی به

دوازدهم چشم،گوش،حلق،وبینی و برخورد با حوادث متفرقه

مدرس

عبدیزدان
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"

وظایف دانشجویان :
-1حضورمنظم در جلسات کالس
-2مشارکت در مباحث درسی
نحوه ارزشیابی :
-1آزمون پایان ترم کتبی 14 :نمره
 -2آزمون پایان ترم عملی 5 :نمره
-3حضور مرتب در کالس 1 :نمره

منابع :
-1مراقبت های اساسی در اورژانس:مالحت نیکروان مفرد
-2کمک های اولیه و فوریت های پزشکی:دکتر سید موید علویان

-3اصول اعمال اورژانس و سرپایی:اسمیت :ترجمه دکتر نجات بخش
-4امداد گر و فوریتهای پزشکی:بابک خیابانی
-5کمکهای اولیه وامداد:دکتر فرشید توفیقی

باسمه تعالی

طرح درس کارآموزی

مسئول درس :

مدرس :

نیم سال :

سال تحصیلی :

رشته و مقطع :

شماره درس :

تعداد واحد :

نوع واحد :

پیش نیاز :

E-mail:
هدف کلی :

وظایف دانشجویان در کارآموزی :

نحوه ارزشیابی کارآموزی :

منابع :

