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هدف کلی درس:

اشتباهات رایج دانشجویان در این درس عبارتند از:

فراهم آوردن فرصتها و یادگیری در جهت آشنایی با اصول مراقبتهای ویژه اورژانسی در
بیماران کلیوی

بی توجهی به بررسی عمیق مطالب درسی و بکار گیری تفکر انتقادی ،عدم توجه به نقش تشخیصی و درمانی
پرستار اورژانس در مواجه با بیماران کلیوی مراجعه کننده به اورژانس

روش تدریس:

نکات کلیدی در یادگیری بهتر این درس عبارتند از:

سخنرانی و پرسش و پاسخ ،حل مسئله،

نت برداری ،تفکر انتقادی ،نوشتن فرایند پرستاری ،مطالعه عمیق مطالب ،مشخص کردن تشخیصهای

روش ارزشیابی این درس:

پرستاری و پزشکی ،دقت درعالئم بالینی بیماری

حضور موثر در کالس  1نمره

منابع اصلی درس:

امتحان میان ترم و پایان ترم  11نمره

1. Balber, A…. Emergency nursing made incredibly easy, Lippincott Williams and
Wilkins. Latest edition.

مشارکت فراگیران در اداره کالس 1نمره
ارائه سمینار ویا ترجمه متون مربوط به درس  5نمره
وظایف و تکالیف دانشجو در این درس:
حضور فعال در کالسی ،تفکر نقادانه در مورد مباحث درس ،وتحلیل مسائل مربوط به
درس ،انجام به موقع تکالیف داده شده
اهمیت این درس در یک پاراگراف:
این درس بیماری سیستمهای کلیوی را توضیح می دهد و شرح اقدامات ومراقبتهای ویژه اداره
بیماران با تشخیص ها و اختالالت مربوطه را بیان می کند .پرستاران تغییرات وضعیت کلیوی را
در بخش مراقبت ویژه اورژانس آموخته و مداخالت پرستاری مربوطه را فراررفته و بکار می
بندند.
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3. Mcquillan, K. A., Makic, M. B. F & Whalen, E., Trauma Nursing: From
resuscitation through rehabilitation, Saunders. Latest edition.
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5. Tener , G. & Ready, R.. Hand book for disaster nursing and emergency preparedness
St Louis Mo: Mosby. Elsevier. Latest edition.
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