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 ژانسرو او پرستاری مراقبت های ویژه وه آموزشی:گر      پرستاری و مامایی دانشکده:

 اورژانسکارشناسی ارشد پرستاری  حصیلی:ت یرشتهو مقطع 

  (2رستاری اورژانس پمراقبت های پرستاری در بخش های اورژانس ) نام درس:

 نظری د:نوع واح    5/1 :تعداد واحد

 1پرستاری اورژانس  :يا همزمان پیش نیاز

  هفته اول( 8) 8-10ها ساعت  چهارشنبههفته اول( و  5) 13-15ساعت  سه شنبه ها :روز /زمان برگزاری كالس

  نفر 5  تعداد دانشجويان: 13و چهارشنبه ها کالس شماره  11سه شنبه ها کالس شماره  مکان برگزاری:

 ، ژاله محمدعلیهادکتر حمید پیروی وف الفبا(:مدرسین )به ترتیب حر   دکتر حمید پیروی مسئول درس:

 

  شرح دوره:

در این درس، دانشجویان با اقدامات اورژانسی مورد نیاز جهت اداره بیمارانی که با تشخیص هاا و اتاتال ت سیسات  

ی توانائی تا بتوانند هنگام حضور در محیط بالینمراجعه کرده اند آشنا می شوند  گوارشی، نورولوژیک و غدد درون ریز

 از این دسته از بیماران به نمایش بگذارند. اورژانستود را در به کار گرفتن اصول علمی هنگام مراقبت 

 

 هدف كلی: 

اصول مراقبت های اورژانسی در بیماران دچار مشکالت گوارشی، نورولوژیاک، و  این درس برای آشنا کردن دانشجو با

 ن شده است.دویغدد درون ریز ت

 

  ابینی:بیناهداف 

 پس از ارائه این محتوای آموزشی از دانشجو انتظار می رود:

 را شرح دهدبخش فوقانی، تحتانی، و ضمائ  دستگاه گوارش فیزیولوژی  و آناتومی.  

  اورژانس را شرح دهد. بررسی و معاینه پرستاری برای بیمار مبتال به بیماری گوارشی نیازمند مراقبت 

 توضیح دهدوط به بیماری های گوارشی را به طور کامل مربهای رایج پرستاری  تشخیص.  

  پانکراتیت حاد را توضیح دهد.مراقبت اورژانسی بیماران با تشخیص شک  حاد، تونریزی دستگاه گوارش و 

 را شرح دهد. و هپاتیت آنسفالوپاتی کبدی ،نارسایی کبدی مراقبت اورژانسی بیماران با تشخیص 

  دهد. توضیحرا  سندرم حاد کمپارتمان شکمیانواع ضربات شکمی و مراقبت اورژانسی بیماران با 

 دستگاه عصبی را توضیح دهد.فیزیولوژی  و آناتومی 

  .بررسی و معاینه پرستاری برای بیمار مبتال به بیماری عصبی نیازمند مراقبت اورژانس را شرح دهد 

 مربوط به بیماری های عصبی را توضیح دهد.های رایج پرستاری  تشخیص  

 ایش فشار داتل جمجمه را شرح دهد.افز و مراقبت اورژانسی بیماران با تشخیص ضربه به سر 

 .مراقبت اورژانسی بیماران با حوادث عروقی مغز و تونریزی داتل جمجمه را توضیح دهد 

 .مراقبت اورژانسی بیماران با تشخیص تشنج و صرع و صدمات طناب نخاعی را شرح دهد 

 دستگاه غدد درون ریز را توضیح دهد.فیزیولوژی  و آناتومی 
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  بررسی و معاینه پرستاری برای بیمار مبتال به بیماری غدد درون ریز کاه نیازمناد مراقبات اورژاناس اسات را

 شرح دهد. 

 مربوط به بیماری های غدد درون ریز را توضیح دهد.های رایج پرستاری  تشخیص  

 کاری تیروئید را شرح دهد.مراقبت اورژانسی بیماران با تشخیص ک  کاری و پر 

 .مراقبت اورژانسی بیماران با تشخیص ک  کاری و پرکاری پاراتیروئید را توضیح دهد 

 .مراقبت اورژانسی بیماران دیابتی، کتواسیدوز دیابتی، و کومای هایپراوسمو ر را شرح دهد 

 

 های اساسی: پیش فرض

 مطرح است: هاي زير به عنوان درسي در سطح كارشناسي ارشد، پيش فرض
هياي  جراحيي و مايار  اطالعيا  پاييه در پرسيتاري دا  يي دانشجويان دوره كارشناسيي ارشيد داراي -

 پرستاري باليني الزم مي باشند.
 هاي يادگيري مخت ف هستند. دانشجويان اين دوره داراي اهداف حرفه اي  اص و روش -
رفته و مطابق با عالقه و كوشش فردي دانشجويان آمادگي دارند كه مسئوليت يادگيري  ود را به عاده گ -

 .وطه از برنامه آموزشي باره گيرندتحت نظر مدرسين مرب
 

 های تدريس:شیوه

 ■پرسش و پاسخ   سخنرانی برنامه ریزی شده   ■سخنرانی

 (TBLیادگیری مبتنی بر تی )  (PBLیادگیری مبتنی بر حل مسئله)  بحث گروهی

 ----------------- )لطفاً نام ببرید( سایر موارد
 

  وظايف و تکالیف دانشجو:

 حضور فعال در کالس -

صيور  ه مربوط به ا يتالال  مطيرح در ايين دوره را بي موضوعهر يك از دانشجويان يك برگزاری ژورنال کالب ) -

  محتويياالزم به ذكر است كه بر ي از سواال  آزمون پاياني از  .(ده  واهد كرئارا دقيقه 15مد  در ژورنال كالب 
درس و دانشجويان تعيين  واهيد  تاريخ ارائه ژورنال كالب ها با توافق مسئول .طراحي مي شود ژورنال كالب هااين 
 شد(.

 مطالعه قبل از حضور در کالس -

 

 وسايل كمک آموزشی:  

   ■پروژکتور اسالید  خته و گچت  ■وایت برد

 -------------- ببرید( لطفاً نام)  سایر موارد

 

 )از نمره كل( :درصد نمرهابی و نحوه ارزشی

   نمره درصد 85 آزمون پایان ترم■   نمره درصد ------آزمون میان ترم 

 نمره درصد 5شرکت فعال در کالس ■    نمره درصد 10انجام تکالیف ■

 ----------ببرید(  ناماً لطفسایر موارد )
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 نوع آزمون

  غلط -صحیح جور کردنی          ■ایچندگزینه       ■پاسخ کوتاه     تشریحی

 ----------- )لطفا نام ببرید( سایر موارد

  

 منابع پیشنهادی برای مطالعه

 :منابع انگلیسی -

- Blaber, A. emergency nursing made incredibly easy. Lippincott Williams and 

Wilkins. Latest edition. 

- Mcquillan, K.A., Makic, M.B.F. and Whalen, E. Trauma nursing: From resuscitation 

through rehabilitation, Saunders. Latest edition. 

- Prochl, J.A. emergency nursing procedures, Saunders. Latest edition. 
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 دستگاه غدد درون ریزفیزیولوژی  و آناتومی

درس ائهار كلیات  جدول هفتگی  

 استاد مربوط عنوان مطالب ساعت تاريخ جلسه

 دكتر پيروي بخش فوقانی، تحتانی، و ضمائ  دستگاه گوارشفیزیولوژی  و آناتومی 15-13 28/6/1396 1

، پانکراتیات حااد ،مراقبت اورژانسی بیماران با تشخیص تونریزی دستگاه گاوارش 10-8 29/6/1396 2

 رایج های پرستاری تشخیصو دی نارسایی کبدی، آنسفالوپاتی کب

 دكتر پيروي

  انم محمدع ياا دستگاه غدد درون ریزفیزیولوژی  و آناتومی 15-13 4/7/1396 3

 دكتر پيروي دستگاه عصبیفیزیولوژی  و آناتومی 10-8 5/7/1396 4

  انم محمدع ياا اورژانسبررسی و معاینه بیمار مبتال به بیماری غدد درون ریز نیازمند مراقبت  15-13 11/7/1396 5

 دكتر پيروي بررسی و معاینه بیمار مبتال به بیماری عصبی نیازمند مراقبت اورژانس  10-8 12/7/1396 6

های  تشخیصو  مراقبت اورژانسی بیماران با تشخیص ک  کاری و پرکاری تیروئید 15-13 18/7/1396 7

  رایج پرستاری

  انم محمدع ياا

 دكتر پيروي اقبت اورژانسی بیماران با تشخیص ضربه به سر و افزایش فشار داتل جمجمهمر 10-8 19/7/1396 8

و  مراقبت اورژانسی بیماران دیابتی، کتواسیدوز دیاابتی، و کوماای هایپراوسامو ر 15-13 25/7/1396 9

 رایج های پرستاری تشخیص

  انم محمدع ياا

 وادث عروقی مغز و تونریزی داتل جمجمه مراقبت اورژانسی بیماران با ح 10-8 26/7/1396 10

 شنج و صرع و صدمات طناب نخاعیمراقبت اورژانسی بیماران با تشخیص ت

 دكتر پيروي

 مراقبت اورژانسی بیماران با انواع ضربات شکمی و سندرم حاد کمپارتمان شاکمی 15-13 2/8/1396 11

 رایج های پرستاری تشخیصو 

  انم محمدع ياا

هاای  تشاخیصک  حااد و هپاتیات و مراقبت اورژانسی بیمااران باا تشاخیص شا 10-8 3/8/1396 12

 رایج  پرستاری

  انم محمدع ياا

 - آ رين ما ت تحويل تكاليف --- 17/8/1396 --

 - آزمون ناايي 12-30/10 24/10/1396 --

 


