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 پیشرفته پایش ویژه ویژه، مراقبتهای بخشهای پرستاری بر ای مقدمه درس و پیش نیاز:
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 هدف کلی درس :

ناشی از آسیبهای های پرستاری از مراقبتهدف اصلی این درس آگاهی و شناخت دانشجویان با 

ضربه به اندامهای مختلف، مسمومیت ها، انواع سوختگی، و مسائل مربوط به حمالت بیوتروریسم 

 است.

 

 هداف کلی جلسات : )جهت هر جلسه یک هدف(ا
 دیده و مراقبت از زخم در این بیماران اصول ارزیابی بیمار آسیبآشنایی دانشجویان با  -4

 اصول مراقبت از بیماران دچار آسیبهای قفسه سینه و اعصاب مرکزی و محیطیان با آشنایی دانشجوی -1

 مراقبت از بیماران دچار سوختگی، گرمازدگی و سرمازدگیآشنایی دانشجویان با  -3

 و مفهوم بیوتروریسم انواع مسمومیتآشنایی دانشجویان با  -1
 

 اهداف ویژه به تفکیک اهداف کلی هر جلسه:
 

 :هدف کلی جلسه اول
 دیده و مراقبت از زخم در این بیماراناصول ارزیابی بیمار آسیبآشنایی دانشجویان با  -4

 اهداف ویژه جلسه اول:

 در پایان دانشجو قادر باشد
 های ناشی از تروما را نام ببرد.انواع آسیب -4-4

 شرح دهد. اصول ارزیابی اولیه بیمار دچار تروما را -4-1



 را توضیح دهد. های اولیه از زخم ناشی از ترومامراقبت -4-3

 های اورژانسی از زخم ناشی از تروما را بیان کند.مراقبت -4-1

 اصول احیاء مایعات در بیماران دچار ضربه را توضیح دهد. -4-5

 

 هدف کلی جلسه دوم:
 اصول مراقبت از بیماران دچار آسیبهای قفسه سینه و اعصاب مرکزی و محیطیآشنایی دانشجویان با  -1

 اهداف ویژه جلسه دوم:
 ان دانشجو باید قادر باشددر پای

 علل و عالئم آسیب به قفسه سینه را نام ببرد. -1-4

 های نافذ و غیرنافذ قفسه سینه را شرح دهد.های اولیه از آسیبمراقبت -1-1

 اقدامات درمانی و مراقبتی تامپوناد قلبی را توضیح دهد. -1-3

 .اصول مراقبت از هموتوراکس و پنوموتوراکس را شرح دهد -1-1

 سیب به سر را بیان کند.های آعالئم و نشانه -1-5

 های سیستم عصبی مرکزی را توضیح دهد.های پرستاری از آسیبمراقبت -1-6

 بیان کند.های نخاعی را اقدامات درمانی و مراقبتی از آسیب -1-7

  

 

 هدف کلی جلسه سوم:
 مراقبت از بیماران دچار سوختگی، گرمازدگی و سرمازدگیآشنایی دانشجویان با  -3

 اهداف ویژه جلسه سوم:
 پایان دانشجو باید قادر باشد: در

 انواع سوختگی را توصیف کند. -3-4

 اقدامات مراقبتی و درمانی از بیمار دچار سوختگی به تفکیک نوع سوختگی را توضیح دهد. -3-1

 عوامل خطرساز گرمازدگی را بیان کند. -3-3

 اقدامات مراقبتی از بیمار دچار گرمازدگی را شرح دهد. -3-1

 عالئم هیپوترمی را بیان کند. -3-5

 تهای پرستاری از فرد دچار سرمازدگی را بیان کند.مراقب -3-6

 

 :جلسه چهارمهدف کلی 
 و مفهوم بیوتروریسم انواع مسمومیتدانشجویان با آشنایی  -1

 اهداف ویژه جلسه چهارم:
 در پایان دانشجو باید قادر باشد:

 های اولیه از بیمار دچار مسمومیت را شرح دهد.ارزیابی -1-4

 انواع مسمومیت را ذکر نماید. -1-1

 اقدامات مراقبتی از بیمار دچار مسمومیت با دارو را بیان کند. -1-3

 اقدامات مراقبتی از بیمار دچار مسمومیت غذایی را شرح دهد. -1-1

 اقدامات مراقبتی از بیمار دچار مسمومیت با ارگانوفسفره را توضیح دهد. -1-5

 مفهوم بیوتروریسم را تعریف کند. -1-6

 حمالت بیوتروریسم را توضیح دهد.های ناشی از اقدامات پیشگیری کننده از آسیب -1-7

 اقدامات مراقبتی از بیمار دچار آسیب ناشی از حمالت بیوتروریسم را بیان کند. -1-8
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 روش تدریس:

سایتها و مقاالت معتبر علمی، بکارگیری رویکرد عملکرد از ، استفاده سخنرانی . پرسش و پاسخ ، بحث گروهی 
 ، کار عملیمبتنی بر شواهد

 
 

 وسایل آموزشی :
 ویدئو پروژکتور، وایت برد، ماژیک

 نجش و ارزشیابیس
  

سهم از نمره کل)بر  روش       آزمون
 حسب درصد(

 ساعت تاریخ 

 01-08 9/8/99 (01) 2 شفاهیآزمون  کوئیز

 01-08 01/8/99 (21)4 آزمون کتبی ترم آزمون میان 

 01/00-01/09 08/01/99 (91) 01 آزمون کتبی آزمون پایان ترم

حضور فعال در 
 کالس

 - - (01) 2 حضور و غیاب

 01-08 از جلسه دوم به بعد (01) 2 سخنرانی ارائه کنفرانس 

 
 کالس و انتظارات از دانشجو:مقررات 

های کالسی رود دانشجویان در کالس حضور فعال  داشته باشند و برای شرکت در بحثانتظار می -0

 با مطالعه قبلی وارد کالس شوند.

 غیبت در هر یک از جلسات کالس در ارزشیابی پایانی موثر است. -2

بتنی بر شواهد است، لذا هدف کالسهای دانشجویان کارشناس ارشد، تقویت رویکرد عملکرد م -0

رود که دانشجویان جهت ارائه کنفرانسهای خود از منابع متعدد، جدید و چالش برانگیز انتظار می

 استفاده نمایند.
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 مدرس موضوع درس تاریخ جلسه

 ارزیابی های پرستاری از بیمار دچار تروما، 1/8/55 4

 اصول مراقبت از زخم در بیماران جراحی و آسیب 

 دیده

 

 عبدی

های پرستاری در بیماران دچار آسیب قفسه مراقبت 5/8/55 1

 های عروق محیطی سینه و آسیب

اصول مراقبت از بیماران با آسیب اعصاب مرکزی و 

 محیطی

 عبدی

 مراقبت از بیمار سوختگی 46/8/55 3

 سرمازدگی و گرمازدگی

 عبدی

 مسمومیت 13/8/55 1

 بیوتروریسم

 عبدی


