شناسنامه درس ترکیبی
گروه آموزشی پرستاری مراقبت های ویژه

مشخصات درس
عٌَاى درس :پشستبسی اٍسطاًس دس ثحشاى ّب ٍ حَادث غیشهتشقجِ

ضوبرُ درس512331 :

ًَع درسً :ظشی – ػولی (تئَسی ٍ ػولی)

تعداد ٍاحد1.5 :

گرٍُ ّدف :داًطجَیبى پشستبسی

رضتِ ،هقطع ٍ ترم داًطجَ :مبسضٌبس پشستبسی تشم 6

تعداد داًطجَیبىً 40 :فش

ًیوسبل تحصیلیً :یوسبل دٍم 97-98

زهبى تطكیل كالس  :چْبس ضٌجِ  ٍ 10-12پشاتیل چْبسضٌجِ 12-10 ٍ 10-8

هكبى :مالس ضوبسُ 2

درٍس پیص ًیبز یب ّوسهبى :پشستبسی دس اختالالت سالهت هبدس ٍ ًَصاد ،پشستبسی ثیوبسیْبی مَدمبى ،پشستبسی ثضسگسبالى ،سبلوٌذاى( ،)1-3اصَل
اپیذهیَلَطی ٍ هجبسصُ ثب ثیوبسیْبی ضبیغ دس ایشاى

مشخصات مسوول درس و اساتيذ:
هسئَل درس :خبًن حقیقت

تلفي ٍ ایویلs_haghighat@nm.mui.ac.ir ،57297352 :

هدرسیي :آقبی اثَعبلجی ،خبًن حقیقت

مقدمه:
داًطجَ ضوي مست آگبّی دس هَسد اصَل ٍ هفبّین پشستبسی دس فَسیت ّب ،ثب ثْشُ گیشی اص هْبست ّبی تفنش خالق ،استجبط هٌبست
ٍ فشآیٌذ حل هطنل ثِ عَس ػولی ثب ًحَُ اسائِ هشاقجت فَسی پشستبسی ثِ هصذٍهیي ،ثیوبساى ٍخبًَادُ آًْب دس هَاسد اٍسطاًس ،دس
خبسج اص ثیوبسستبى ،جبهؼِ ٍ دس ثخص ّبی اٍسطاًس ثب سػبیت اٍلَیت دس تصوین گیشی ّب آضٌب خَاّذ ضذ.
هدف کلی:
افضایص آگبّی ٍ ایجبد تَاًبیی دس داًطجَ ثِ هٌظَس اسائِ اقذام ّبی فَسی پشستبسی جْت حفظ جبى هصذٍهیي ،ثشقشاسی استجبط
هٌبست ثب خبًَادُ ،پیطگیشی اص ػَاسض دس حَادث ،سَاًح ،ثالیب ٍ ثحشاى ّب تب سسیذى مول ّبی پضضنی ،آهبدُ سبصی داًطجَ
جْت اًجبم هشاقجت ّبی هجتٌی ثش تطخیص ّبی پشستبسی دس ثخص ّبی اٍسطاًس ثیوبسستبًْب  ،پیص ثیوبسستبًی ٍ جبهؼِ.
اهداف رفتاری:
 %09دانشجویان در پایان کالس قادر باشند:
1

 .1سبختبس سیستن فَسیتْبی پیص ثیوبسستبًی ٍ ثیوبسستبًی سا ضشح دٌّذ.
 .2هالحظبت اخالقی ٍ قبًًَی دس فَسیتْب سا ثیبى ًوبیٌذ.
 .3فشایٌذ پشستبسی دس فَسیتْب سا تَضیح دٌّذ.
 .4هفَْم تشیبط ٍ اًَاع آى سا تَضیح دٌّذ ٍ تَاًبیی اًجبم تشیبط سا دس ضشایظ ثحشاًی ضجیِ سبصی ضذُ مست ًوبیٌذ.
 .5تَاًبیی ثشسسی ٍضٌبخت هذدجَ سا دس ٍضؼیت ثحشاًی مست ًوبیٌذ ٍ ثتَاًٌذ هَاًغ هَجَد دس ثشسسی سا تطخیص دٌّذ.
 .6چگًَگی اًجبم هؼبیٌبت ٍ اسصیبثی ًتبیج آصهبیطگبّی ،ػالئن حیبتیً ،حَُ اداسُ دسد سا دس ٍضؼیت ثحشاًی تَضیح دٌّذ.
 .7اّویت هبیغ دسهبًی ٍسیذی ٍ ضشایظ مول دٌّذُ دس اًجبم هشاقجت قجل اص ثیوبسستبى سا تَضیح دٌّذ.
 .8اًَاع ضَمْب سا اص ًظش اتیَلَطی ،ػالئن ٍ دسهبى ثب ّوذیگش هقبیسِ ًوبیٌذ.
 .9هشاقجت ّبی پشستبسی اٍسطاًس دس اًَاع ضَك سا ضشح دٌّذ
 .10چگًَگی اًجبم احیب قلجی سیَی سا دس ثضسگسبالى  ،مَدمبى ٍ صًبى حبهلِ سا تَضیح دٌّذ ٍ تَاًبیی اًجبم  CPRسا دس ضشایظ
ثحشاًی ضجیِ سبصی ضذُ سا مست ًوبیٌذ.
 .11ػالئن اسست قلجی سا تَضیح دادُ ٍ تفبٍت هشه ثبلیٌی ٍ هشه ثیَلَطیل سا هقبیسِ ًوبیٌذ.
 .12اجضاء  Bclsسا ضشح ٍ تفبٍت آى سا ثب  Aclsثیبى ًوبیٌذ.
 .13هَاسد استؼوبل داسٍّبی هَجَد دس تشالی احیبء ٍ هشاقجتْبی هشثَط ثِ آى سا تَضیح دٌّذ.
 .14حوالت ّستِ ای ،هینشٍثی ٍ ضیویبیی ٍ خصَصیبت آًْب ٍ اقذاهبت هشثَعِ سا رمش ًوبیٌذ.
 .15اًَاع هسوَهیت ّبی سا اص ًظش ػالئن ٍ ًطبًِ ّب ثب ّن هقبیسِ ًوبئیذ ٍ سٍضْبی هختلف ثی احش ًوَدى ٍ دفغ سوَم ٍ ساٌّوبی
هشاقجتی دس هسوَهیتْب سا تَضیح دٌّذ.
 .16اقذاهبت دسهبًی ٍ هشاقجتی هَسداستفبدُ دس گضیذگی ّب (هبسگضیذگی ،صًجَس گضیذگی ٍ  )....سا ثیبى ًوبیٌذ.
 .17اًَاع آسیت ّبی ًبضی اص گشهب ٍ سشهب سا اص ًظش ػلت ،ػالئن ٍ دسهبى هقبیسِ مٌٌذ ٍ هشاقجت ّبی پشستبسی اٍسطاًس دس
گشهبصدگی ٍ سشهبصدگی سا تَضیح دٌّذ.
 .18ػالئن ٍ ًطبًِ ّب ٍ ػَاسض غشق ضذگی ،ثشق گشفتگی دس هصذٍهیي سا هطخص ًوبیٌذ ٍ هشاقجت ّبی پشستبسی اٍسطاًس دس
غشق ضذگی ،ثشق گشفتگی ٍ سَختگی ثب اضؼِ سا تَضیح دٌّذ.
 .19سٍضْبی هختلف حول ٍ اًتقبل هصذٍهیي سا ثغَس ػولی اًجبم دّذ.
 .20اصَل ٍ قَاًیي ملی ثیحشمت مشدى سا دس ضنستگی ّب (قفسِ سیٌِ ،اًذام ّب ،جوجوِ) ٍ هشاقجت اص صخن رمش مشدُ ٍ ثغَس
ػولی اًجبم دّذ.
 .21هذاخالت دسهبًی ٍ هشاقجتی فَسی سا ثِ ٌّگبم ٍسٍد جسن خبسجی ثِ چطن ،گَش ،ثیٌی ٍ ثبفت ًشم سا تَضیح دٌّذ.
 .22هشاقجت ّبی پشستبسی اٍسطاًس دس صذهبت صَست ٍ ضشثِ ثِ سش ثیبى ًوبیٌذ.
 .23هشاقجت ّبی پشستبسی اٍسطاًس دس صذهبت ًخبػی ثیبى ًوبیٌذ.
 .24هشاقجت ّبی پشستبسی اٍسطاًس دس صذهبت قفسِ سیٌِ ،ضنن ٍ لگي ثیبى ًوبیٌذ.
 .25هشاقجت ّبی پشستبسی اٍسطاًس دس تطٌج ٍ سٌنَح ثیبى ًوبیٌذ.
 .26چگًَگی اهذاد ٍ ًجبت دس حَادث جبدُ ای ٍ آتص سَصی سا تَضیح ٍ ثغَس ػولی اًجبم دّذ.
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ًحَُ ارائِ تدریس:
 ترکیبی (حضوری -مجازی)

مجازی

رٍش ارزضیببی
عنوان

رديف

نمره

1

حضَرفؼبل

ً 5.5وزُ

2

آسهَى ّبي حيي دٍرُ (هيبى تزم ،وَئيش ٍ )...

ً 1وزُ

3

آسهَى پبيبى تزم (ًظزي ٍ ػولی)

ً 4 ٍ 13وزُ

4

اًجبم تىبليف طجك ؽٌبعٌبهِ درط

ً 1وزُ

5

ؽزوت فؼبل در فضبّبي هؾبروتی

ً 5.5وزُ

ابسارهای ارائه درس مجازی

موارد مورد نیاز در ارائه

عنوان

توضیحات

هحتَاي الىتزًٍيه درط

عزفقلّبي وبهل درط ثزاعبط ضَاثط اػالم ؽذُ ٍسارت
ثْذاؽت،؛ درهبى ٍ آهَسػ پشؽىی وِ هی تَاًذ ثقَرت هحتَاي
هتي ،ديذاري ؽٌيذاري ،اًيويؾي ،اعاليذ ،فيلن ٍ  ...ثبؽذ.



تبالرّبي گفتگَ

فضبي هؾبروتی اس ًَع يبدگيزي الىتزًٍيه غيز ّوشهبى
هیثبؽذ وِ ثزاي ثحج ٍ تجبدل ًظز هيبى اعتبد ٍ فزاگيزاى در
هَرد هَضَػبت هزتجط ثب هحتَاي درط ،ثِ وبر هیرٍد.



آسهَىّب

آسهَىّبي آًاليي وِ اس عَاالتی وِ لجال طزاحی ؽذُ  ،اًجبم هیؽًَذ
ٍ ثالفبفلِ ًتيجِ اًَاع آسهًَْب (ثِ جش تؾزيحی) ا هحبعجِ ؽذُ ٍ ثِ
فزاگيز ثبسخَرد دادُ هی ؽَد.



تىبليف

تىبليف ،ثزًبهِّبيی ّغتٌذ وِ اعتبد درط ثِ فزاگيزاى ثِ فَرت
الىتزًٍيىی ػزضِ هیًوبيذ تب در هْلت همزر اًجبم دادُ ٍ ثِ اعتبد
درط تحَيل دٌّذ.

درس


3

-

اتبق گپ

يب  Chat Roomاهىبى هىبلوِ ّوشهبى اعتبد ٍ فزاگيزاى در
يه درط را فزاّن هی ًوبيذ .تَفيِ هیؽَد ثزاي درطّبي
وبهال هجبسي حذالل دٍ جلغِ گپ ثِ اساي ّز ٍاحذ درعی،
ثزًبهِريشي ؽَد.



هٌبثغ

فْزعت هٌبثغ چبپی درط ثبيغتی در ايي لغوت ػزضِ ؽَد ،تب
فزاگيزاى ثتَاًٌذ ثِ آًْب رجَع ًوبيٌذ.



ليٌهّب

ارائِ همبالت ،وتبةّبي آًاليي ٍ ٍةعبيتّبي هزتجط ثب درط ًيش
ثغيبر ضزٍري ٍ هٌبعت هیثبؽذ.

-

ٍاصُ ًبهِ

ايجبد ٍاصًُبهِ درط ثِ فَرت فؼبل در هتي درٍط ثب حذالل
ٍ 155اصُ



ًظزعٌجی

ًظزعٌجی فزاگيزاى درثبرُ هطبلت درعی ٍ تؼبهل اعتبد ثب
فزاگيزاى

هغبلت دسسی ثِ ضیَُ سخٌشاًی ،ثحج گشٍّی ،پشسص ٍ پبسخ ٍ تذسیس ٍاسًٍِ ثب ثنبسگیشی اصَل صحیح تذسیس ،استفبدُ اص
اهنبًبت آهَصضی (ٍایت ثَسد ٍ هبطیلً ،وبیص اسالیذ ٍ فیلن ّبی آهَصضی) ٍ هٌبثغ متبثخبًِ ای هؼشفی ضذُ تَسظ هذسسیي دس
مالس اسائِ هی ضَد.
ٍ 0/5احذ ػولی ثِ تٌبست ثب استفبدُ اص هذل ّبی اًسبًی یب هذل ّبی آهَصضی تَسظ اسبتیذ دس پشاتیل آهَصش دادُ هی ضَد ٍ سپس
داًطجَیبى تحت ًظش استبد هشثَعِ توشیي خَاٌّذ داضت.
آهبدگی ّبی الزم برای داًطجَیبى قبل ازضرٍع كالس :هغبلؼِ ٍ آضٌبیی ثب هجحج مالس ٍ مست آهبدگی جْت پشسص ٍ
پبسخ هجحج جلسِ قجل
رٍش ارائِ فیدبک :ثؼذ اص ّش ثبس پشسص ٍ پبسخ هجحج قجلی دسس جَاة صحیح سَاالت ثِ ثحج گزاضتِ هی ضَد ٍ ثذیي ٍسیلِ
ثبصخَسد الصم ثِ داًطجَیبى دادُ خَاّذ ضذ.
سیبست ّب ٍ قَاًیي درس:
 سػبیت ًظن ٍ تشتیت ٍ اصَل اخالق پشستبسی دس مالس دسس الضاهی است.
 اًجبم تنبلیف هجبصی ثِ هَقغ ،حضَس دس مالس ثب آهبدگی داًطی قجلی
 حضَس هشتت ٍ ثوَقغ داًطجَ دس مالس دسس ًظشی ٍ هجبصی الضاهی ٍ دسصَست ػذم حضَس هٌظن دس مالس هطوَل
هقشسات صیش خَاّذ ضذ:
الف-غیجت ثیص اص حذ هجـبص ( 4/17سـبػـبت مالس) ثبػج هحشٍهیت داًطجـَ اص ضشمت دس اهتحـبًـبت ضذُ ٍ ثبیذ ٍاحذ دسسی
هجذداً تنشاس ضَد.
ة -غیجت موتش اص  4/17دس صَست غیش هجبص ثَدى هٌجش ثِ مسش ًوشُ خَاّذ ضذ.

جً -حَُ ثشخَسد ثب غیجت غیش هَجِ دس مالس دسس دس سقف موتش اص  4/17ثذیي ضشح صیش هی ثبضذ :یل جلسِ غیجت غیش هَجِ :قبثل
ثخطص ،دٍ جلسِ غیجت غیش هَجِ :مسش ً 1وشُ ،سِ جلسِ غیجت غیش هَجِ :مسش ً 2/25وشُ ،چْبس جلسِ غیجت غیش هَجِ :مسش ً 4وشُ
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هنابعهفید وکوک کنندهبهیادگیری:
ً .14يه رٍاى هفزد,هالحت – آتؼ سادُ ؽَريذُ ،فزٍساى – سّزي ،عيوب (.)1385پزعتبري در ثحزاى –تزيبص-ووىْبي اٍليِ ٍ حول هقذٍم .ثب
ّوىبري دفتز اهَر پزعتبري ٍسارت ثْذاؽت ٍ درهبى ٍ اهَسػ پشؽىی  .اًتؾبرات ًَر داًؼ
ً .15يه رٍاى هفزد,هالحت – آتؼ سادُ ؽَريذُ ،فزٍساى – سّزي ،عيوب (.)1385پزعتبري در ثحزاى -ادارُ هقذٍم دچبر تزٍهب .ثب ّوىبري دفتز اهَر
پزعتبري ٍسارت ثْذاؽت ٍ درهبى ٍ اهَسػ پشؽىی  .اًتؾبرات ًَر داًؼ
ً .16يه رٍاى هفزد,هالحت – آتؼ سادُ ؽَريذُ ،فزٍساى – سّزي ،عيوب (.)1385پزعتبري در ثحزاى -ادارُ هقذٍم دچبر آعيت ّبي هحيطی ٍ
هغوَهيت ّب .ثب ّوىبري دفتز اهَر پزعتبري ٍسارت ثْذاؽت ٍ درهبى ٍ اهَسػ پشؽىی  .اًتؾبرات ًَر داًؼ.
ً .17يه رٍاى هفزد,هالحت – آتؼ سادُ ؽَريذُ ،فزٍساى – سّزي ،عيوب (.)1385پزعتبري در ثحزاى –ادارُ هقذٍهيي حَادث ؽيويبيی ّ،غتِ اي ٍ
هيىزٍثی .ثب ّوىبري دفتز اهَر پزعتبري ٍسارت ثْذاؽت ٍ درهبى ٍ اهَسػ پشؽىی  .اًتؾبرات ًَر داًؼ.

پايگاههای اينترنتی قابل استفاده برای درس:
هزاجؼِ ثِ وتبثخبًِ ديجيتبل داًؾگبُ ػلَم پشؽىی اففْبى ثب آدرط سيز ٍ اعتفبدُ اس هٌبثغ الىتزًٍيه در دعتزط:
http://lib.mui.ac.ir/fa/Digitallibrary3
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برناهه جدول زهاى بندی درس پرستاری در بحراى ،فوریت ها و حوادث غیر هترقبه ترم  6پرستاری

جلسه

روز

تاریخ

ساعت

اول

چهارشنبه

71/77/71

71-71

دوم (ترکیبی)

چهارشنبه

71/77/12

71-71

سوم

چهارشنبه

71/71/17

71-71

رئوس هطالب

هدرس

هؼرفی درس ،بررسی چگًَگی ساختار بخص اٍرشاًس (اصَل پرستاری در فَریت
ّا ٍ بالیا ،واربرد فرآیٌذ پرستاری در فَریت ّا ،رػایت هالحظات اخاللی ٍ

خانن حقیقت

لاًًَی)
نظری :بررسی ٍ ضٌاخت بیواراى در ٍضؼیت اٍرشاًس ،ارائِ هرالبت ّای پرستاری
بر اساس اٍلَیت هبتٌی بر فرآیٌذ تصوین گیری

خانن حقیقت

مجازی :تریاش بِ رٍش  ،ESIاصَل تریاشً ،مص پرستار در تریاش بیواراى،
بررسی ٍ هذیریت درد
تْیِ ًوًَِ ّای آزهایطگاّی درٍضؼیت اٍرشاًس
هرالبت پرستاری در ٍرٍد اجسام خارجی بِ چطن ،گَش،حلك ،بیٌی ،احیای للبی ریَی پایِ

چهارم (هجازی)
پنجن

چهارشنبه

71/71/10

71-71

ششن

چهارشنبه

71/71/71

71-71

احیاء للبی ریَی پیطرفتِ :ضٌاسایی ریتن ّای هٌجر بِ والپس للبی ػرٍلی ،اصَل
احیا برای ّر ریتن ،ضَن درهاًی ،دارٍ درهاًی
هرالبت پرستاری در صذهات سر
هرالبت پرستاری در صذهات لفسِ سیٌِ ٍ ًخاع

خانن حقیقت
خانن حقیقت
خانن حقیقت
خانن حقیقت

هفتن

چهارشنبه

71/71/11

71-71

هرالبت پرستاری در صذهات ضىن ،لگي ٍ ولیِ

خانن حقیقت

هشتن

چهارشنبه

70/17/17

71-71

هرالبت پرستاری در ضَن ٍ اًَاع آى ،هایغدرهاًی در فَریت

خانن حقیقت

نهن

چهار شنبه

70/17/10

71-71

دهن

چهار شنبه

70/11/12

71-71

اصَل هرالبت ّای پرستاری اٍرشاًس در آسیب ّای ًاضی از ػَاهل هحیطی
(گرهازدگی ،سرهازدگی ،برق گرفتگی ،غرق ضذگی ٍ سَختگی با اضؼِ) بالیای

خانن حقیقت

طبیؼی ٍ حَادث زهاى جٌگ
هرالبت پرستاری در هسوَهیت ّا ٍ گسیذگی ّا
احیای للبی ریَی پایِ :ضٌاسایی بیوار دچار ارست ،اصَل هاساش ٍ تَْیِ هصٌَػی،

یازدهن (عولی)

واربرد AED
هذیریت راُ َّایی :خرٍج جسن خارجی ،باز وردى راُ َّایی ،برلراری راُ َّایی

دوادهن (عولی)

هصٌَػی ،وار با آهبَبگ
در جدول هربوطه

خانن حقیقت
خانن حقیقت
آقای ابوطالبی

احیای پیطرفتِ ( 1ضٌاسایی ریتن ّای خطرًان للبی ٍ وار با دی سی ضَن)

خانن حقیقت

چهاردهن (عولی)

احیای پیطرفتِ ( 2اًجام احیای پیطرفتِ ،واربرد دارٍّا ٍ برلراری راُ ٍریذی)

خانن حقیقت

پانسدهن (عولی)

اصَل ٍ تىٌیه ّای بخیِ زدى در آسیب ّای سطحی پَست

خانن حقیقت

شانسدهن (عولی)

اصَل ٍ اًَاع ٍ رٍش ّای باًذاش ،آتل بٌذی ٍ گچ گیری

آقای ابوطالبی

آزهَى ػولی

اساتید هربوطه

سیسدهن (عولی)

هفدهن (عولی)

چهارشنبه

با هواهنگی

71-0

6

جذول زمان بنذي و گروه ها
عٌَاى درس :ػولی پشستبسی اٍسطاًس دس ثحشاى ّب ٍ حَادث غیشهتشقجِ

ضوبرُ درس512331 :

سبل تحصیلی :نیمسال دوم 79-79

زهبى كالس :طبق جدول

هكبى كالس :آزمايشگاه مهارت های بالیني دانشکده پرستاری

هدرسیي :خانم حقیقت ،آقای ابوطالبي

گروه

اسامی

1

2

3

آزمون عملی

روز

تاريخ

ساعت

مهارت

استاد مربوطه

چْبس ضٌجِ

97/12/8

8-10

احیای للبی ریَی پایِ

خبًن حقیقت

چْبسضٌجِ

97/12/15

8-10

هذیریت راُ َّایی

آقبی اثَعبلجی

چْبس ضٌجِ

98/01/21

8-10

احیای پیطرفتِ 1

خبًن حقیقت

چْبسضٌجِ

98/01/28

8-10

احیای پیطرفتِ 2

خبًن حقیقت

چْبس ضٌجِ

98/02/18

8-10

بخیِ زدى ٍ وطیذى

خبًن حقیقت

چْبسضٌجِ

97/02/04

8-10

باًذاش ،آتل ٍ گچ گیری

آقبی اثَعبلجی

چْبس ضٌجِ

97/12/15

8-10

احیای للبی ریَی پایِ

خبًن حقیقت

چْبسضٌجِ

97/12/22

8-10

هذیریت راُ َّایی

آقبی اثَعبلجی

چْبس ضٌجِ

98/02/04

8-10

احیای پیطرفتِ 1

خبًن حقیقت

چْبسضٌجِ

98/02/11

10-12

احیای پیطرفتِ 2

خبًن حقیقت

چْبس ضٌجِ

98/02/25

10-12

بخیِ زدى ٍ وطیذى

خبًن حقیقت

چْبسضٌجِ

98/02/11

8-10

باًذاش ،آتل ٍ گچ گیری

آقبی اثَعبلجی

چْبس ضٌجِ

97/12/22

8-10

احیای للبی ریَی پایِ

خبًن حقیقت

چْبسضٌجِ

98/01/21

8-10

هذیریت راُ َّایی

آقبی اثَعبلجی

چْبس ضٌجِ

98/02/11

8-10

احیای پیطرفتِ 1

خبًن حقیقت

چْبسضٌجِ

98/02/18

10-12

احیای پیطرفتِ 2

خبًن حقیقت

چْبس ضٌجِ

98/02/25

8-10

بخیِ زدى ٍ وطیذى

خبًن حقیقت

چْبسضٌجِ

98/01/28

8-10

باًذاش ،آتل ٍ گچ گیری

آقبی اثَعبلجی

چْبرضٌبِ

89/03/01

9-12

.
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آقبی ابَطبلبی -خبًن حقیقت

