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  هدف کلی درس:

ػلوی ٍ ػولی هغرح ضذُ در فَریتْا، چگًَگی بررسی ًیازّای هذدجَیاى در هَاقغ اضغراری، اتخار تصویوات هقتضی هٌاسب بِ آضٌایی با هفاّین ٍ رٍضْای 

ی کِ قادر بِ ٌّگام هراقبت فَری ٍ درهاى در سَاًح ٍ حَادث، بکارگیری داًص ٍ هْارت الزم جْت حفظ حیات هذدجَ ٍ پیطگیری از صذهات ثاًَیِ بِ گًَِ ا

 اقبت در قبل ٍ حیي بستری در بیوارستاى از فرد هبتال باضذ.ارائِ هر

 :ویژهاهداف 

 در پایاى دٍرُ داًطجَ بایذ قادر باضذ:اهیذ است 

 هفَْم تریاش را بذاًذ ٍ در ٍضؼیت بحراًی هذدجَیاى را بر اساس اٍلَیتْای هراقبتی عبقِ بٌذی کٌٌذ. .1

 بکارگیرد.سیستن ارتباط زیست هحیغی را داًستِ ٍ بِ ًحَ صحیح  .2

 بررسی ٍ ضٌاخت هذدجَ را در ٍضؼیت بحراًی اًجام دّذ. .3

 اّویت برقراری ارتباط هٌاسب را با هذدجَ ٍ ّوراّاى در بحراًْا داًستِ ٍ بکار برد.  .4

 کراهت اجتواػی رٍاًی هذدجَ، خاًَادُ ٍ ّوراّاى را رػایت کٌذ. .5

 بوَقغ بکارگیرد. اّویت هایغ درهاًی در ضرایظ بحراًی را داًستِ ٍ بغَر صحیح ٍ .6

 هَارد استفادُ از دارٍّای کیف احیاء را ضٌاختِ ٍ بِ هَقغ ٍ بِ ًحَ صحیح برای هذدجَیاى بکار گیرد. .7

 هراقبتْای الزم از بیوار بیَْش را اًجام دّذ. .8

 اقذاهات احیای قلب ریَی را بِ ًحَ صحیح اًجام دّذ. .9

 با آزهایطات هَرد استفادُ در ٍضؼیت بحراًی آضٌا باضذ. .10

 اًَاع ٍ ًحَُ استفادُ از ٍسایل ٍ تجْیسات اٍرشاًسی را بذاًذ ٍ بِ هَقغ از آًْا استفادُ کٌذ. .11

 اصَل ٍ قَاًیي کلی بی حرکت کردى ٍ هراقبت در ضکستگی ّا را ٍ در رفتگی ّا را بذاًذ ٍ بِ ًحَ صحیح بکار گیرد. .12

 ٍ هالحظات فَری هٌاسب در رابغِ با آى بؼول آٍرد.اصَل ٍ قَاًیي کلی هراقبت از زخن، خًَریسی ٍ آهپَتاسیَى را بذاًذ  .13

 رٍضْای کٌترل حریق را بذاًذ ٍ بِ هَقغ بکار گیرد. .14

 ل بیوار سَختِ بِ هراکس درهاًی را اًجام دّذ.اهراقبتْای قبل از اًتق .15

 ػولیات غریق ًجات را داًستِ ٍ آًْا را در ٍضؼیت بحراًی بکار گیرد. .16

 ِ سیٌِ، ضکن ٍ چطن را بطٌاسذ ٍ هذاخالت فَری حیي ٍ بؼذ از آى را اًجام دّذ.ػالین ٍ ًطاًِ ّای ترٍها سر، قفس .17

 رٍضْای هختلف حول ٍ اًتقال بیوار را بطٌاسذ ٍ بِ ًحَ صحیح برای هصذٍهیي بکار برد. .18

 را با سایر هَارد )سٌکَپ ٍ اػتیاد( هتوایس سازد. حولِ صرػی در لحظِ بحراًی ػالین .19
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 از حولِ صرػی را اًجام دّذ.هذاخالت فَری در حیي ٍ بؼذ  .20

 ٍ دفغ سوَم از بذى را در ٍضؼیت بحراًی بکار گیرد. ػالین ٍ ًطاًِ ّای هسوَهیت دارٍیی را بطٌاسذ ٍ رٍضْای هختلف بی اثر ًوَدى .21

 هراقبتْای الزم ٍ فَری را در گسیذگی ّا بؼول آٍرد. .22

 قادر بِ برقراری ارتباط هٌاسب با هذدجَ ٍ تین پسضکی باضذ. .23

 بِ ضٌاسایی ًیازّای رٍاًی هذدجَ ّوراّاى باضذ.قادر  .24

 بر اساس فرآيٌذ پرستاري در هحيظ باليٌي، رٍش حل هسالِبيوار  پرسص ٍ پاسخ، بررسي ٍگسارش هَردي  :روش تدریس

 هحيظ کارآهَزي بخص ّاي باليٌي با بيوار زًذُ : رسانه هاي آموزشی 

 ف و تکاليف دانشجو :یوظا

 َذ. ام ساعت کارآهَزي آًجا را ترک کٌبايستي بِ عَر هٌظن ٍ بِ هَقع در بخص حضَر يافتِ ٍ پس از اتو داًطج 

  ٍ ٌُذ.از زيَرآالت ٍجَاّرات استفادُ ًکداراي رٍپَش سفيذ هرتب، تويس ٍ کارت ضٌاسايي بَد 

 ذ.باحث علوي هطارکت فعال داضتِ باضبا هغالعِ ٍ آهادگي قبلي  در ه 

 اهتحاًات ًظري ٍ عولي حيي کارآهَزي الساهي است  ضرکت داًطجَ در 

 ًَذ.ادُ اش ارتباط هٌاسب برقرار ًوايبا داًطجَياى ديگر، پرسٌل بخص، بيوار ٍ خا 

 َاٍرشاًس پرداختِ ٍ براساس فرآيٌذ پرستاري  ٍضعيتعبق اّذاف درس بِ بررسي ٍ ضٌاخت هطکالت ٍ ًيازّاي هذدجَياًي با   داًطج

گسارش کارباليٌي ذ ٍ در ًْايت ًوَدُ، اجرا ًوايذ، ارزضيابي کٌذ ٍ گسارش پرستاري بٌَيس سب هذدجَي خَد تذٍييبرًاهِ هراقبتي هٌا

 ذ.بِ هربي تحَيل دّکارآهَزي اًتْاي رٍز خَد را در رٍزاًِ 

  از بيواراى داراي ٍضعيت اٍرشاًس تْيِ ًوايذ. يهراقبتدرهاًي ٍ حذاقل سِ گسارش هَرد ٍ جذيذتريي راّکارّاي 

 

 شيوه ارزشيابی دانشجو:

 

 

 

 

 

 

 

 نمره درصد شرح فعاليت

 2 01 برقراي ارتباط با پرسٌل، بيوار ٍ خاًَادُ اش

 2 01 ارزضيابي عوَهي )رعايت حضَر ٍ ترک بِ هَقع، يًَيفرم ٍ ...(

 8 01 ارزضيابي پيطرفت هْارتْاي باليٌي

 0 21 ٍ فرآيٌذ پرستاري هَردگسارضْاي ارايِ 

 0 21 دٍرُ يپاياًآغازيي ٍ اهتحاى 

 01 011 جمع
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