
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

)دستگاه  3اورژانس  در پرستاری مراقبتهای ویژهکار آموزی  رئوس اصلی جلسات درس:

 (، مراقبتهای اورژانس در تروما و همو دینامیککلیه و مجاری ادراریتنفس، قلب و عروق، 

 تنفس دستگاهمراقبت حرفه ای از بیماران  1
  عروق، و قلب بیماران از ای حرفه مراقبت 2
 ادراری، مجاری و کلیه بیماران از ای حرفه مراقبت 3
 دینامیک همو و تروما در اورژانس مراقبتهای بیماران از ای حرفه مراقبت 4
5  
6  
7  
8  

   

 

 

 

 

 

 راهنمای مطالعه دانشجویان

«Study guide» 

 

 دستگاه) 3 اورژانس در پرستاری ویژه مراقبتهایکارآموزی  عنوان درس:

 همو و تروما در اورژانس مراقبتهای ادراری، مجاری و کلیه عروق، و قلب تنفس،

 (دینامیک

 ارشد کارشناسی مقطع تحصیلی:        پرستاری  رشته تحصیلی:

 2 اورژانس در پرستاری ویژه مراقبتهایپیشنیاز:             0/ 5 تعداد واحد:

 65-69نیمسال تحصیلی: 

 پرستاری آموزشی:گروه                                 

 دکتر معصومه اکبری مدرس/ مدرسین:                             

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 هدف کلی درس:

 مجاری و کلیه عروق، و قلب تنفس، دستگاهمراقبت حرفه ای الزم از بیماران فراهم آوردن 

  دینامیک همو و تروما در اورژانس مراقبتهای ادراری،

 روش تدریس:

تصمیم گیری بالینی  اجرای پروسیجرهای تهاجمی الزم برای بیماران و اقدامات درست در

 برای بیماران، اجرای فرایند پرستاری و تفکر انتقادی

 :این درس روش ارزشیابی

 درصد5 مربوطه فعال در بخش موثر حضور

 درصد55 ارزیابی های تکوینی و تکمیلی

 درصد 55  انجام پروسیجرهای تهاجمی و غیر تهاجمی در فراگیران مشارکت

 رصد د55  مربوط به درس کنفرانسهای بالینی ارائه

 :در این درس وظایف و تکالیف دانشجو

 ،موارد مشاهده شده مورد در نقادانه تفکر ،و به موقع در واحد های بالینی فعال حضور

 شده داده تکالیف موقع به انجام ،بیماران به مربوط مسائل وتحلیل

 

 و قلب تنفس، دستگاهاین درس بیماری سیستمهای  اهمیت این درس در یک پاراگراف:

را توضیح می دهد و  دینامیک همو و تروما در اورژانس مراقبتهای ادراری، مجاری و کلیه عروق،

شرح اقدامات ومراقبتهای ویژه اداره بیماران با تشخیص ها و اختالالت مربوطه را بیان می کند. 

را در بخش مراقبت ویژه  ، تنفسی، کلیوی، تروما و همودینامیکپرستاران تغییرات وضعیت کلیوی

 می بندند. بکار رامربوطه فراگرفته حرفه ای اورژانس آموخته و مداخالت پرستاری 

 اشتباهات رایج دانشجویان در این درس عبارتند از:

عدم توجه به نقش تشخیصی و درمانی پرستار اورژانس در مواجه با  بکار گیری تفکر انتقادی،بی توجهی به 

 بیماران مراجعه کننده به اورژانس 

 نکات کلیدی در یادگیری بهتر این درس عبارتند از:

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

 بیماری بالینی درعالئم دقت  پزشکی، و پرستاری

  منابع اصلی درس:

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

Wilkins. Latest edition. 

2. Daily, E. & Powers, R.. International disaster nursing Latest e edition.   

3. Mcquillan, K. A., Makic, M. B. F & Whalen, E., Trauma Nursing: From 

resuscitation through rehabilitation, Saunders. Latest edition. 

4. Proehi, J. A., Emergency nursing procedures, Saunders. Latest edition.     

5. Tener , G. & Ready, R.. Hand book for disaster nursing and emergency preparedness 

St Louis Mo: Mosby. Elsevier. Latest edition.    

 


