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شرح درش:
ای ٌ درش شايم بررضی ،يراقبت ٔ اَجاو ضهطهّ اقذاياتی برای
بیًاراٌ در شرایط أرژاَطی يی باشذ  .در طی تذریص ایٍ درش بّ
داَشجٕ کًک يی شٕد تا ضًٍ کطب آگاْی در يٕرد اصٕل ٔ يفاْیى
پرضتاری در فٕریت ْا ،با بٓرِ گیری از يٓارت ْای تفکر خالق ٔ
فرآیُذ حم يشکم بّ طٕر عًهی َیس با َحِٕ ارائّ يراقبت ْای
فٕری بّ يصذٔيیٍ ٔ بیًاراٌ أرژاَص در خارج از بیًارضتاٌ ٔ یا
در بخش أرژاَص آشُا شٕد.

●ىذف كلي:
ْذف کهی ایٍ درش ،افسایش آگاْی ٔ ایجاد تٕاَایی در داَشجٕ
ٌ يصذٔيیٍ ٔ
بّ يُظٕر ارائّ اقذايات فٕری پرضتاری جٓت حفظ جا
پیشگیری از عٕارض درحٕادث ،ضٕاَح ،بالیا ٔ بحراٌ ْا تا رضیذٌ
کًک ْای پسشکی ٔ آيادِ ضازی داَشجٕ جٓت اَجاو يراقبت ْای
پرضتاری بر اضاش اصٕل تریاژ در بخش أرژاَص يی باشذ.

شرح هختصر درش :
در ایٍ درش داَشجٕ ضًٍ کطب آگاْی در يٕرد اصٕل ٔ يفاْیى
پرضتاری در فٕریت ْا ،با بٓرِ گیری از يٓارت ْای تفکر خالق ٔ
فرایُذ حم يشکم بّ طٕر عًهی َیس با َحِٕ ارائّ يراقبت فٕری بّ
يصذٔيیٍ ٔ بیًاراٌ أرژاَص در خارج از بیًارضتاٌ ٔ یا در بخش
أرژاَص آشُا خٕاْذ شذ.

عنٌاى

جلسو

طاختار بخغ
اّرژاًض

اًل

دًم

اصْل
پزطتاری در
فْریت ُا

تزیاژ

بزرطی ّ
ػٌاخت بیواراى
در ّضؼیت
اّرژاًض
سٌم

اىذاف ًیژه
 -1طاختار بخغ اّرژاًض را تؼزیخ ًوایذ.
 -2اصْل پزطتاری در فْریت ُا را ػزح
دُذ.
 -3فزآیٌذ پزطتاری در فْریت ُا را ػزح
دُذ.
 -4هالدظات اخالقی ّ قاًًْی در اّرژاًض
ُا را بیاى ًوایذ.

اىذاف رفتاری
 -1طاختار بخغ اّرژاًض را بَ طْر کاهل
بزاطاص رفزًض تْضیخ دُذ.
 -2اصْل پزطتاری در فْریت ُا را بَ طْر کاهل
ػزح دُذ.
 -3فزآیٌذ پزطتاری در فْریت ُا را بَ طْر کاهل
بز اطاص رفزًض تْضیخ دُذ.
 -4هالدظات اخالقی ّ قاًًْی در فْریت ُا را بَ
طْر کاهل بز اطاص رفزًض تْضیخ دُذ.

 - 1تزیاژ را درهزادل قبل ّ بؼذ
بیوارطتاًی تْضیخ دُذ.

 -1بز اطاص اصْل تزیاژ بیي ّضؼیت ُای
هختلف اّرژاًظی بَ طْر صذیخ اّلْیت بٌذی
کٌذ.

 -1بزرطی ّ ػٌاخت بیواراى در بخغ
اّرژاًض را ػزح دُذ.

 -1بزرطی ّ ػٌادت بیواراى در بخغ اّرژاًض
را بَ طْر کاهل بز رّی هاکت اًجام دُذ.

 -2اصْل ایوٌی ،اهذاد ّ ًجات در بالیای
طبیؼی را ػزح دُذ.

 -2اصْل ایوٌی  ،اهذاد ّ ًجات در بالیای طبیؼی
را بَ طْر کاهل بز اطاص رفزًض تْضیخ دُذ.

 -1هفِْم ادیاء قلبی -ریْی را ػزح دُذ.
 -2تکٌیک ُای باس کزدى راٍ ُْایی را
تْضیخ دُذ.
 -3تکٌیک ُای هختلف تٌفض هصٌْػی را
تْضیخ دُذ.

چيارم

ادیاء قلبی-
ریْی

 -4هفِْم هاطاژ قلبی را تْضیخ دُذ.
 -5هذل صذیخ هاطاژ قلبی ّ ًذٍْ اًجام آى
را تْضیخ دُذ.
ً -6ظبت اًجام هاطاژ قلبی ّ تؼذاد تٌفض را
ػزح دُذ.
هفِْم  ALSرا تْضیخ دُذ.

 -1هزادل ادیاء قلبی -ریْی را بَ طْر کاهل بز
اطاص رفزًض تْضیخ دُذ.
 -2تکٌیک ُای باس کزدى راٍ ُْایی را بَ طْر
کاهل بز اطاص رفزًض تْضیخ دُذ.
 -3تکٌیک ُای هختلف تٌفض هصٌْػی را بَ ط ّر
کاهل تْضیخ دُذ.
 -4هذل صذیخ هاطاژ قلبی را بز رّی هاکت
ًؼاى دُذ.
ً -5ذٍْ هاطاژ قلبی را بز رّی هاکت بَ طْر
صذیخ اًجام دُذ.
 -6رّع ُای هختلف لْلَ گذاری داخل تزاػَ را
بَ طْر کاهل تْضیخ دُذ.

رّع ُای هختلف لْلَ گذاری داخل تزاػَ را
ًام ببزد.
 -1اًْاع تزّهاُا را ًام ببزد.

پنجن

هزاقبت ُای
پزطتاری
اّرژاًض در
تزّها ّ
خًْزیشی ُا

 -2رّع ُای کٌتزل خًْزیشی خارجی را
ػزح دُذ.
 -3ػالئن ًّؼاًَ ُای خًْزیشی داخلی را ًام
ببزد.
 -4هزادل درهاى طبی در خًْزیشی ُای
داخلی را تْضیخ دُذ.

 -1اًْاع ػْک را ًام ببزد.
 -2هکاًیظن ایجاد اًْاع ػْک را تْضیخ دُذ.

ششن

هزاقبت ُای
پزطتاری
اّرژاًض در
ػْک

ىفتن

هزاقبت ُای
پزطتاری
اّرژاًض در
صذهات

 -3ػالئن بالیٌی اًْاع ػْک را تْضیخ دُذ.
 -4درهاى ُای اًْاع ػْک را تْضیخ دُذ.

 -1اًْاع تزّهاُا را بز اطاص تصاّیز پاّرپْیٌت
بَ طْر صذیخ تؼخیص دُذ.
 -2رّع ُای کيتزل خًْزیشی خارجی را بَ طْر
کاهل ّ صذیخ بز اطاص هطالب ارائَ ػذٍ در
کالص تْضیخ دُذ.
 -3هزادل درهاى طبی اّرژاًظی در تزّها ّ
خًْزیشی ُای داخلی را بَ طْر کاهل ّ بز اطاص
رفزًض تْضیخ دُذ.

 -1اًْاع ػْک را بَ طْر کاهل بزاطاص رفزًض
لیظت کٌذ.
 -2هکاًیظن ایجاد اًْاع ػْک را بَ طْر کاهل بز
اطاص رفزًض تْضیخ دُذ.
 -3ػالئن بالیي ی اًْاع ػْک را بَ طْر کاهل
بزاطاص رفزًض تْضیخ دُذ.
 -4درهاى طبی اًْاع ػْک را بَ طْر کاهل بز
اطاص هطالب ارائَ ػذٍ در کالص تْضیخ دُذ.

 -1آًاتْهی دطتگاٍ ػصبی را ػزح دُذ.
 -2هکاًیظن آطیب در صذهات ص ر ّ طتْى
فقزات را تْضیخ دُذ.

 -1آًاتْهی دطت گاٍ ػصبی را بَ طْر صذیخ
رّی تصاّیز اطالیذ ػزح دُذ.
 -2هکاًیظن آطیب در صذهات طز ّ طتْى فقزات

ًخاػی ّ
ضزبَ طز

 -3هزاقبت ُای صذیخ ّ پیؼگیزی اس
ػْارض ثاًْیَ را در آطیب ُای طز ّطتْى
فقزات ػزح دُذ.
 -4ػالئن ّ ًؼاًَ ُای آطیب بَ طز ّطتْى
فقزات را ًام ببزد.
 -5هزاقبت ُای طبی اّرژاًض در آطیب ُای
طز ّ طتْى فقزات را تْضیخ دُذ.
 -6تکٌیک ُای ثابت ًگَ داػتي طز ّ طتْى
فقزات را تْضیخ دُذ.

را بَ طْر کاهل تْضیخ دُذ.
 -3هزاقبت ُای صذیخ ّ پیؼگیزی اس ػْارض
ثاًْیَ را در آطیب ُای طز ّطتْى فقزات بَ طْر
کاهل بز اطاص رفزًض ػزح دُذ.
 -4ػالئن ّ ًؼاًَ ُای آطیب بَ طز ّطتْى فقزات
را بَ طْر کاهل ّصذیخ ًام ببزد.
 -5هزاقبت ُای طبی اّرژاًض در آطیب ُای طز
ّ طتْى فقزات را بَ طْر کاهل ّ صذیخ بز اطاص
رفزًض تْضیخ دُذ.

 -7رّع ُای اًتقال ّ جابجایی هصذّم با
صذهات طز ّ طتْى فقزات را تْضیخ دُذ.

 -6تکٌیک ُای ثابت ًگَ داػتي طز ّ طتْى
فقزات را بَ طْر صذیخ بزرّی هاکت اًجام دُذ.

 -8ػالئن بالیٌی بیوار با خًْزیشی هغشی یا
آطیب ُای هغشی ّ ًخاػی را ػزح دُذ.

 -7رّع ُای اًتقال ّ جا بجایی هصذّم با صذهات
طز ّ طتْى فقزات را بَ طْر صذیخ بز رّی
هاکت اًجام دُذ.

 -9رّع هذاطبَ ططخ ُْػیاری بیوار را
تْضیخ دُذ.

 -8ػالئن بالیٌی بیوار با خًْزیشی هغشی یا آطیب
ُای هغشی ّ ًخاػی را بَ طْر کاهل ػزح دُذ.
 -9رّع هذاطبَ ططخ ُْػیاری بیوار را بَ
طْر صذیخ بز اطاص هؼیار کوای گالطکْ
تْضیخ دُذ.

ىشت
م

هزاقبت ُای
پزطتاری
اّرژاًض در
ػکظتگی ُا
ّ صذهات
قفظَ طیٌَ

 -1اًْاع ػکظتگی را ًام ببزد.

 -1اًْاع ػکظتگی را بَ طْر کاهل ًام ببزد.

 -2ػالئن ػکظتگی اًذام ُا را ًام ببزد.

 -2ػالئن ػکظتگی اًذام ُا را بَ طْر صذیخ
ػزح دُذ.

 -3درهاى ُای اّرژاًظی در ػکظتگی ُا را
تْضیخ دُذ.
 -4ػالئن ػکظتگی دًذٍ ُا را ًام ببزد.
 -5هزاقبت ُای پزطتاری اّرژاًض در
ػکظتگی دًذٍ ُا را تْضیخ دُذ.
 -6ػالئن پٌْهْتْراکض ّ ُوْتْراکض را
ػزح دُذ.
 -7درهاى ُای اّرژاًظی پٌْهْتْراکض ّ
ُوْتْراکض را تْضیخ دُذ.

 -3درهاى ُای اّرژاًظی در ػکظتگی ُا را بَ
طْر کاهل ّصذیخ بز اطاص رفزًض تْضیخ دُذ.
 -4ػالئن ػکظتگی دًذٍ ُا را بَ طْر صذیخ ًام
ببزد.
 -5هزاقبت ُای پزطتاری اّرژاًض در ػکظتگی
دًذٍ ُا را بَ طْر کاهل تْضیخ دُذ.
 -6ػالئن پٌْهْتْراکض ّ ُوْتْراکض را
طْر صذیخ بز اطاص رفزًض ػزح دُذ.

بَ

 -7درهاى ُای اّرژاًظی پٌْهْتْراکض ّ
ُوْتْراکض را بَ طْر کاهل تْضیخ دُذ.

نين

هزاقبت ُای
پزطتاری
اّرژاًض در

 -1هزاقبت ُای پزطتاری اّرژاًض در آطیب
بَ چؼن ،صْرت ّ گزدى را ػزح دُذ.

 -1هزاقبت ُای پزطتاری اّرژاًض در ّرّد
آطیب بَ چؼن ،صْرت ّ گزدى را بَ طْر کاهل
ّصذیخ بز اطاص رفزًض ػزح دُذ.

آطیب بَ چؼن،
صْرت ّ
گزدى

دىن

هزاقبت ُای
ی
پزطتار
اّرژاًض در
آطیب ُای
ًاػی اس
طْختگی

یازدىن

هزاقبت ُای
پزطتاری
اّرژاًض در
آطیب ُای
ًاػی طزم ا ّ
گزها سدگی

دًازدىن

هزاقبت ُای
پزطتاری
اّرژاًض در
آطیب ُای
ًاػی غزق
ػذگی

سیسدىن

هزاقبت ُای
پزطتاری
اّرژاًض در
هظوْهیت ُا

 -2راُکارُای تظکیي درد در بخغ اّرژاًض
را تْضیخ دُذ.

 -2راُکارُای تظکیي درد در بخغ اّرژاًض را
بَ طْر صذیخ بز اطاص رفزًض تْضیخ دُذ.

 -1هزاقبت ُای پزطتاری اّرژاًض در
صاػقَ سدگی ّ طْختگی ُای دزارتی را
تْضیخ دُذ.

هزاقبت ُای پزطتاری اّرژاًض در صاػقَ سدگی
ّ طْختگی ُای دزارتی را بَ طْر کاهل ػزح
دُذ.

ً -1قغ درجَ دزارت طبیؼی در بذى را
تْضیخ دُذ.
 -2ػالئن گزهاسدگی ّ طزهاسدگی را ًام ببزد.
 -3درهاى ُای اّرژاًظی در گزهاسدگی ّ
طزهاسدگی را ًام ببزد.

ً -1قغ درجَ دزارت طبیؼی در بذى را بَ طْر
کاهل ّ بز اطاص هطالب ارائَ ػذٍ در کالص
تْضیخ دُذ.
 -2ػالئن گزهاسدگی ّ طزهاسدگی را بَ طْر
کاهل بزاطاص رفزًض ًام ببزد.
 -3درهاى ُای اّرژاًظی در گزهاسدگی ّ
طزهاسدگی را بَ طْر صذیخ بز اطاص رفزًض
ػزح دُذ.

 -1هزاقبت ُای پزطتاری اّرژاًض در غزق
ػذگی ُا ّ اّرژاًض ُای غْاصی را تْضیخ
دُذ.

 -1طن را تؼزیف کٌذ.
 -2راٍ ُای ّرّد طن بَ بذى را ًام ببزد.
 -3هزاقبت ُای طبی اّرژاًض در اًْاع
هظوْهیت را تْضیخ دُذ.

درهاى ُای اّرژاًظی در غزق ػذگی ُا ّ
اّرژاًض ُای غْاصی را بَ طْر کاهل بز اطاص
رفزًض تْضیخ دُذ.

 -1طن را بَ طْر صذیخ بزاطاص رفزًض تؼزیف
کٌذ.
 -2راٍ ُای ّرّد طن بَ بذى را بَ طْر کاهل ًام
ببزد.

 -4ػالئن هظوْهیت را ػزح دُذ.

 -3ػالئن اًْاع هظوْهیت را بَ طْر کاهل ّ
صذیخ بز اطاص رفزًض تْضیخ دُذ.

 -5اُویت کٌتزل راٍ ُای ُْایی ّ پیؼگیزی
اس آطپیزاطیْى را تْضیخ دُذ.

 -4هزاقبت ُای طبی اّرژاًض در اًْاع
هظوْهیت را بَ طْر صذیخ تْضیخ دُذ.

 -6دالیل هٌطقی ّ ػلوی اطتفادٍ اس آًتی دّت

 -5آًتی دّت ُای طن ُای هختلف را بَ طْر

چىاردىن

هزاقبت ُای
پزطتاری
اّرژاًض در
گشیذگی ُا

پانسدىن

هایغ درهاًی
ّریذی

ُا را ػزح دُذ.

صذیخ بز اطاص رفزًض ًام ببزد.

 -1اًْاع گشیذگی ُا را ًام ببزد.

 -11اًْاع گشیذگی ُا را بَ طْر کاهل ًام ببزد.

 -2هزاقبت ُای اّرژاًظی پیغ بیوارطتاًی
در گشیذگی ُا را تْضیخ دُذ.

 -2هزاقبت ُای اّرژاًظی پیغ بیوارطتاًی در
گشیذگی ُا را بَ طْر کاهل ّ بز اطاص رفزص
تْضیخ دُذ.

 -3هزاقبت ُای طبی اّرژاًض در گشیذگی ُا
را ػزح دُذ.

-1اًْاع هایؼات هْرد اطتفادٍ در ػزایظ
اّرژاًظی را لیظت کٌذ.

شانسدىن

ىفذىن
(عولی)

ادیاء قلبی
ریْی پیؼزفتَ

(عولی)

 -1اًْاع هایؼات ّر یذی را بز اطاص رفزًض بَ
طْر کاهل ًام ببزد.
 -2کاربزد هایؼات هختلف ّریذی در ػزایظ
اّرژاًظی را بَ طْر کاهل ّ صذیخ ػزح دُذ.

 -1هاًْرُای باس کزدى راٍ ُْایی را اًجام
دُذ.
ادیاء قلبی
ریْی پایَ

 -3هزاقبت ُای طبی اّرژاًض در گشیذگی ُا را
بَ طْر کاهل ػزح دُذ.

 -2رّع ُای هختلف تٌفض هصٌْػی را اجزا
ًوایذ.
 -3هاطاژ قلبی را بز رّی هاکت اًجام دُذ.

 -1هاًْرُای باس کزدى راٍ ُْایی را بز اطاص
هطالب ارائَ ػذٍ در کالص بَ طْر صذیخ اًجام
دُذ.
 -2رّع ُای هختلف تٌفض هصٌْػی را بَ طْر
صذیخ بز رّی هاکت اجزا ًوایذ.
 -3هاطاژ قلبی را بَ طْر صذیخ بز اطاص هطالب
ارائَ ػذٍ در کالص بز رّی هاکت اًجام دُذ.

 -1لْلَ گذاری داخل تزاػَ را بز رّی هاکت
اًجام دُذ.
ً -2ذٍْ کار با آهبْبگ را یاد بگیزد.
 -3اس  Airwayبَ هٌظْر باس ًگَ داػتي راٍ
ُْایی اطتفادٍ کٌذ.

 -1لْلَ گذاری داخل تزاػَ را بَ طْر صذیخ بز
اطاص هطالب ارائَ ػذٍ در کالص بز رّی هاکت
اًجام دُذ.
 -2بَ طْر صذیخ بز اطاص هطالب ارائَ ػذٍ در
کالص بزرّی هاکت بزای باس کزدى راٍ ُْایی اس
Airwayاطتفادٍ کٌذ.
 -3اس آهبْبگ بَ طْر صذیخ بز اطاص هطالب
ارائَ ػذٍ در کالص بزرّی هاکت بَ هٌظْر
ًّتیالطیْى اطتفادٍ کٌذ.

ىجذىن
(عولی)
نٌزدىن

باس کزدى راٍ ُْایی با اًجام هاًْر هٌاطب
هاًْر ُیولیخ

رّع ُای

 -1رّع ثابت ًگَ داػتي قظوتی اس بذى را بَ

بَ طْر صذیخ بز اطاص هطالب ارائَ ػذٍ در
کالص بزرّی هاکت هاًْر ُیولیخ را اًجام دُذ.

 -رّع ثابت ًگَ داػتي قظوتی اس بذى را بَ طْر

(عولی)

باًذاژ

اجزا درآّرد.

صذیخ بز رّی هاکت بَ اجزا درآّرد.

 -2ایجاد فؼار هثبت بز قظوتی اس بذى را بَ
اجزا درآّرد.

 -2ایجاد فؼار هثبت بز قظوتی اس بذى را بَ طْر
صذیخ بزر رّی هاکت بَ اجزا درآّرد.

 -3اس رّع باًذاژ بزای کاُغ تْرم اطتفادٍ
ًوایذ.

 -3اس رّع باًذاژ بزای کاُغ تْرم بَ طْر
صذیخ اطتفادٍ ًوایذ.

 -4اس باًذاژ بزای ثابت ًگَ داػتي پاًظواى
اطتفادٍ ًوایذ.

 -4اس باًذاژ بزای ثابت ًگَ داػتي پاًظواى بَ طْر
صذیخ اطتفادٍ ًوایذ.

 -5اًْاع رّع ُای باًذاژ را در هْارد
هختلف بَ اجزا در آّرد.

 -5اًْاع رّع ُای باًذاژ را در هْارد هختلف
بزرّی هاکت بَ طْر صذیخ بَ اجزا در آّرد.

َحِٕ ارزشیابی:

●تکالیف دانشجٌیاى:
 -1حضٕر در كالش ٔ عذو غیبت
 -2شركت در بحج ْا
 -3آيادگي جٓت پرضش ٔ پاضخ در ْر جهطّ
 -4يراجعّ بّ يُابع ركر شذِ ٔ تكًیم يطانب ارائّ شذِ در كالش
● رًشيای یاددىی ً یادگیری  :شخُراَی ،پرضش ٔ پاضخ ،اجرای َقش
ٔ بحج گرْٔی

رًش ارزیابي

نوره

دضْر فؼال در كالص ّ
هؼاركت در بذث

%5

پزطغ ّ پاطخ

آسهْى هیاى تزم

آسهْى پایاى تزم کتبی ّ ػولی

هالحظات

%15

%40

%40

پض اتوام ًیوی اس هبادث آسهْى هیاى تزم گزفتَ خْاُذ
ػذ
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