
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 رئوس اصلی جلسات درس:

 تنفسی بیماران در پرستاری های ارزیابی تنفس،  سیستم فیزیولوژی و آناتومی   1

 پرستاری های تشخیص، اورژانس در ویژه های مراقبت بخش در خاص نگاه با

 تنفسی بیماران به مربوط رایج

 انسدادی مزمن های بیماری، سندروم دیسترس حاد تنفسی ،تنفسی حاد نارسایی 2

 ریه

آناتومی و فیزیولوژی قلب، آسم ، پنومونی سندروم آسپیراسیون،  آمبولی ریه و   3

ارزیابی های پرستاری در بیماران قلبی را با نگاه  ، عضله قلب و دریچه های قلبی

 ویژه در موقعیت اورژانس، تشخیص های رایج پرستاری در بیماران قلبی  

 

 

 مشکالت بالینی ویژه بیماران قلبی، آنژین صدری و انواع آن  4

 سکته قلبی، انواع نارسایی قلبی و کاردیومیوپاتی    5

 اختالالت ریتم قلبی      6

 ، اورژانس های جراحی قلب، احیای قلبی ریوی پایه و پیشرفته  خون فشار بحران 7

 تنفسی بیماران در پرستاری های ارزیابی تنفس،  سیستم فیزیولوژی و آناتومی   8

 پرستاری های تشخیص، اورژانس در ویژه های مراقبت بخش در خاص نگاه با

 تنفسی بیماران به مربوط رایج

   

 

 

 

 

 

 راهنمای مطالعه دانشجویان

«Study guide» 

 

 (3اورژانس پرستاری)اورژانس های بخش در پرستاری های مراقبت عنوان درس:

 

 ارشد کارشناسیمقطع تحصیلی:                      پرستاری تحصیلی:رشته   

 در پرستاری های مراقبت نیاز: پیش                              واحد /.25تعداد واحد:

 (2اورژانس پرستاری)اورژانس های بخش

 پرستاریگروه آموزشی:                                                   

 محمد عباسیدکتر مدرس:                                                   

 

 



 

 

 

 

 

 

 

   هدف کلی درس:

 ویژه های مراقبت اصول با آشنایی جهت در یادگیری و ها فرصت آوردن فرآهم

 .باشد می قلبی و تنفسی بیماران در اوژانسی

 روش تدریس:

 (TBLسخنرانی، بحث گروهی، یادگیری مبتنی بر تیم)

 :این درس روش ارزشیابی

 پرسش و پاسخ از مباحث هر جلسه درس)ارزشیابی تکوینی(

 امتحان پایان ترم)ارزشیابی تجمعی(

   :در این درس وظایف و تکالیف دانشجو

 حضور به موقع در کالس

 شرکت در فعالیتهای گروهی کالس و جلسات پرسش و پاسخ

 شرکت در پایان ترم

 

   اهمیت این درس در یک پاراگراف:

 های مراقبت و اقدامات شرح و دهد می توضیح را قلبی و تنفسی های سیستم بیماری  درس، این

 سیستم تغییرات پرستاران. کند می بیان را مربوطه اختالالت و ها تشخیص با بیماران اداره ویژه

 را مربوطه پرستاری مداخالت و آموخته اورژانس ویژه های مراقبت مراقبت در را قلبی و تنفسی

 .بندند می بکار و فراگرفته

 اشتباهات رایج دانشجویان در این درس عبارتند از:

پرستاری که سابقه کار بالینی دارند معموال کارهای بالینی را به طوور روتوین یواد    دانشجویان 

گرفته و عالقه دارند آن را  روتین وار انجام دهند و در مقابل تغییرات معموال مقاومت می کنند. 

و ایراد اصلی دیگر دانشجویان پرستاری معموال دنبال اقدامات پزشکی هستند تا مراقبوت هوای   

 پرستاری.

   نکات کلیدی در یادگیری بهتر این درس عبارتند از:

مشارکت دانشجویان در جلسات تدریس به صورت شورکت  تجارب بالینی اساتید  و بهره گیری از 

   در بحثهای کالسی، فعالیتهای گروهی...

 :منابع اصلی درس

 


