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مقدمٍ:
آضٌبیی ثب ًحَُ ارائِ هزالجت اٍرصاًسی ثز اسبس اٍلَیت ٍ ایوٌی هذدخَ در ضزایظ ثحزاًی یىی اس ضزٍرت ّب ٍ ضبیستگی ّبی حزفِ
ای هَرد ًیبس توبهی فبرؽ التحصیالى گزٍُ پشضىی است .در ایي راستب ،ایي درس ثب ّذف ثبالثزدى سغح داًص ٍ هْبرت داًطدَیبى
وبرضٌبسی اتبق ػول ثِ ٍاسغِ آضٌبیی ثب ًحَُ ثزرسی ٍ ضٌبخت ٍ هزالجت ّبی اٍرصاًسی ارائِ هی ضَد تب داًطدَیبى هشثَر ثتَاًٌذ
آهَختِ ّبی خَد را در اٍرصاًس ثىبر گیزًذ

َدف کلی:
 آضٌبیی ثب الذاهبت اٍرصاًسی هَثز ثِ هٌظَر حفظ حیبت هذدخَ در ضزایظ ثحزاًی
 وبرثزد یبفتِ ّبی ػلوی در ارائِ خذهبت ٍ هزالجت ّبی اٍرصاًسی تب رسیذى ووىْبی پشضىی
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 ت طخیص هسئَلیت ّب ٍ هحذٍدیت ّبی حزفِ ای ٍ پبیجٌذی ثِ اصَل ٍ هَاسیي اخاللی ٍ اسالهی در ارائِ هزالجت اٍرصاًسی
ثِ هٌظَر حفظ خبى هذدخَ
اَداف رفتبری %09 :داوطجًیبن در پبیبن کالس قبدر ببضىد:
 سبختبر ثخص اٍرصاًس ٍ سیستن فَریت ّبی پیص ثیوبرستبًی را تَضیح دٌّذ.
 هفَْم تزیبص ،اًَاع تزیبص ،هؼیبرّبی تطخیصی در تزیبص را ضزح دٌّذ.
 ثزرسی ٍ ضٌبخت ثیوبراى درٍضؼیت اٍرصاًس را تَضیح دٌّذ.
 هزالجت پزستبری دراٍرصاًس تزٍهبراتَضیح دٌّذ.
ً حَُ ارسیبثی ٍ هزالجت ّبی اٍرصاًسی در هطىالت للجی را تَضیح دّذ.
ً حَُ ارسیبثی ٍ هزالجت ّبی اٍرصاًسی در اًَاع هسوَهیت ّبی خَراوی ،استٌطبلی ،پَستی ،تشریمی ،غذایی را ضزح دّذ.
ً حَُ ارسیبثی ٍ هزالجت ّبی پزستبری در هبرگشیذگی ،گشیذگی حطزات ثٌذپبیبى ٍ ػمزة را ضزح دّذ.
ً حَُ ارسیبثی در اًَاع سَختگی حزارتی ،ضیویبیی ٍ الىتزیىی ٍ ّبیپَتزهی ،صبػمِ سدگی ،گزهبسدگی ٍ غزق ضذگی را ضزح
دّذ.
ً حَُ ارسیبثی ثیوبر ثب آسیجْبی سز ٍ هزالجتْبی پزستبری هزثَط ثِ آى را ضزح دّذ .
ً حَُ ارسیبثی ثیوبر ثب آسیجْبی ستَى فمزات ٍ هزالجتْبی پزستبری هزثَط ثِ آى را ضزح دّذ.
ً حَُ ارسیبثی ثیوبر هجتال ثِ تطٌح ٍ سىتِ هغشی ٍ هزالجتْبی پزستبری هزثَط ثِ آى را ضزح دّذ .
ً حَُ ارسیبثی ثیوبر در اغوب ٍ هزالجتْبی پزستبری هزثَط ثِ آى را ضزح دّذ.
 ضَن ٍ اًَاع آى ٍ ًحَُ ارسیبثی ،درهبى ٍ ،هزالجتْبی پزستبری هزثَط ثِ ضَن را ضزح دّذ
ريش تدریس :سخٌزاًی ،پزسص ٍ پبسخ ،ثحث در گزٍُ ّبی وَچه .
آمبدگی َبی الزم برای داوطجًیبن قبل ازضريع کالس :هغبلؼِ درهَرد هَضَع والس.
ريش ارائٍ فیدبک :ثؼذ اس ّز ثبر پزسص ٍ پبسخ هجحث لجلی درس خَاة صحیح سَاالت ثِ ثحث گذاضتِ هی ضَد ٍ اس
ایي عزیك فیذثه السم ثِ داًطدَیبى دادُ خَاّذ ضذ.
ريشارزضیببی :
ارسضیبثی داًطدَ در عَل ٍ پبیبى تزم ثِ ٍاسغِ اًدبم تىبلیف والسی ٍ اهتحبى پبیبى تزم صَرت هی گیزد
 تكبلیف کالسی داوطجً ( ً5%وزُ ًْبیی)


تىلیف والسی ضبهل تزخوِ همبلِ ،ارائِ وٌفزاس یب تْیِ همبلِ هزٍری ثِ صَرت فزدی ٍ یب گزٍّی است.



هَضَع همبلِ یب وٌفزاًس ثبیذ پَضص دٌّذُ یىی اس هجبحث پیطٌْبدی در درس فَریت ّب ثبضذ.



همبالت ثبیذ اس همبالت خذیذ ( 2011ثِ ثؼذ) لبثل دستزسی در سبیت ّبی هؼتجز ػلوی ثبضذ.
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حذاوثز سهبى تحَیل همبالت (هزٍری  ,تزخوِ ای) آخزیي خلسِ تطىیل والس درس خَاّذ ثَد.

 امتحبن پبیبن ترم (95درصذ)
ارسضیبثی ًْبیی ،سَاالت آسهَى پبیبى تزم ضبهل پزسص ّبی چٌذ گشیٌِ ای خَاّذ ثَد ٍ در صَرت لشٍم پزسص ّبی
تطزیحی وَتبُ پبسخ ٍ یب ثلٌذ پبسخ عزح خَاّذ ضذً .تبیح آسهَى پبیبى تزم حذاوثز .6رٍس پس اس ثزگشاری آسهَى اػالم
خَاّذ ضذ .اػتزاض ثِ ًوزُ تب سِ رٍس ثؼذ اس اػالم ًتبیح ًْبیی در ثَرد داًطىذُ لبثل پذیزش است .داًطدَیبى هَظف ثِ
ارائِ تىلیف والسی ثِ صَرت فزدی ٍ یب گزٍّی ّستٌذ .ضوٌب آخزیي هْلت تحَیل تىبلیف والسی ،آخزیي خلسِ درس
هیجبضذ.
سیبست َب ي قًاویه درس:


رػبیت اصَل اخالق حزفِ ای ًظیز احتزام ثِ ّن والسی ٍ استبد در والس درس تَسظ داًطدَ الشاهی است.



حضَر هٌظن ٍ فؼبل در والس درس ( ًظیز هغبلؼِ هغبلت لجل اس ضزٍع والس ٍ هطبروت فؼبل در پزسص ٍ پبسخ
والسی) الشاهی است



استفبدُ اس تلفي ّوزاُ در والس ٍ خلسِ اهتحبى هوٌَع است ٍ رػبیت ًىزدى ایي لبًَى سجت اخزاج داًطدَ اس والس یب
خلسِ اهتحبى خَاّذ ضذ
داًطدَ هدبس ثِ فؼبلیت ّبی غیز هزتجظ ثب هَضَع خلسِ ًیست.
مىببع اصلی يضريری یبدگیری:

ً - 1یه رٍاى هٌفزد هالحت .وتبة خبهغ فَریت ّبی پزستبری .تْزاى :اًتطبرات ًَرداًص .چبح اٍل.) 1387 ،رفزًس اصلی(
.1Burns. Suzanne. AACN Essential Critical Care Nursing. McGraw Hill Education. 2014.Chapter
11,Page:
293-310.
2. Urden Linda, Stacy Kathelen, lough, Mary. Critical Care Nursing. Diagnosis and
Management.
Elsevier,
seventh
edition.
2014.
Unit
VIII.Page:849-1014.
3. Dolan,Brian.Holt,Lynda. Accident and Emergency Theory Into Practice.2thedt
.Elsevier.2008. nursing in Emergency care.pp1-16. Trauma Management. pp17-37
.Triage pp567-630.
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رئَس هغبلت

هذرس

هؼزفی درس  ،سبختبر ثخص اٍرصاًس ٍ سیستن
فَریتْبی پیص ثیوبرستبًی ٍثیوبرستبًی هفَْم تزیبص ،خبًن هحوذی
اًَاع تزیبص ،ثزرسی ٍ ضٌبخت ثیوبراى درٍضؼیت اٍرصاًس
دٍم
سَم
چْبرم
پٌدن
ضطن
ّفتن
ّطتن
ًْن

یىطٌجِ
یىطٌجِ
یىطٌجِ
یىطٌجِ
یىطٌجِ
یىطٌجِ
یىطٌجِ
یىطٌجِ

ارسیبثی ثیوبر تزٍهبیی
ارسیبثی ثیوبر درفَریتْبی للت( ٍ) MI,ASCهزالجتْبی
پزستبری هزثَط ثِ آى
ضَن ٍ اًَاع آى ٍ ارسیبثی ،درهبى ٍ ،هزالجتْبی پزستبری
هزثَط ثِ ضَن.
ارسیبثی ثیوبر در اغوب ٍ هزالجتْبی پزستبری هزثَط ثِ آى

خبًن هحوذی
خبًن هحوذی
خبًن هحوذی
آلبی دوتز ػلیوحوذی

ارسیبثی ثیوبر در تطٌح ٍ سىتِ هغشی هزالجتْبی پزستبری آلبی دوتز ػلیوحوذی
هزثَط ثِ آى
ارسیبثی ثیوبر ثب آسیجْبی سز ٍ ستَى فمزات هزالجتْبی آلبی دوتز ػلیوحوذی
پزستبری هزثَط ثِ آى
فَریت ّبی سَختگی ٍ هحیغی ٍ هزالجتْبی پزستبری
هزثَط ثِ آى
هسوَهیت ّب ٍ گشیذگی ّب ٍ هزالجتْبی پزستبری هزثَط ثِ
آى
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