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                    شکیفوریت های پزتحصیلی:رشته دانیکار:مقطع         گروه آموزشی:       و فوریت پزشکی پلدختر  پرستاری دانشکده:
 99-98:سالتحصیلی    دوم :نیمسال تحصیلی

  تئوری  واحد 5/2 :تعداد واحد                 2فوریت های داخلی : نام واحد درسی
 ول و مراقبت هااص :یش نیازپ 

    12-10و یکشنبه  10-8 :ساعت   شنبه: زمان برگزاري كالس

 3و 4کالس شماره : مکان برگزاري

  واحد( 1.25واحد( آقای محمدی ) 1.25)توحیدیخانم  :مدرس    21 تعداد دانشجویان:

 چهار شنبهروز های شنبه تا ساعات مشاوره با دانشجو:

 )لطفا شرح دهید( شرح دوره:

، غدد و ، اعصابادراری، گوارشی، تناسلی، مسمومیت هافوریت های ن درس دانشجو به برای مراقبت از مددجویان در در ای

 گوارش آمادگی پیدا نمایند

  هدف كلی:
 سمومیت ها،سلی، ماقدامات اولیه در بیماران با مشکالت در فوریت های ادراری، گوارشی، تناآشنایی دانشجویان با اصول 

 و گوارش اعصاب، غدد

 بینابینی:اهداف 
 آناتومی و فیزیولوژی و تست های تشخیصی سیستم کلیوی و تناسلی را توضیحی دهد .1

 هددعوامل خطر، عالئم و نشانه ها، مراقبت و درمانهای اورژانسی در سنگ های کلیوی را توضیح  .2

 هدرا توضیح دعوامل خطر، عالئم و نشانه ها، مراقبت و درمانهای اورژانسی در نارسایی کلیوی  .3

 آناتومی و فیزیولوژی و تست های تشخیصی سیستم عصبی را توضیحی دهد .4

 عوامل خطر، عالئم و نشانه ها، مراقبت و درمانهای اورژانسی در تشنج را توضیح دهد .5

 یح دهدعوامل خطر، عالئم و نشانه ها، مراقبت و درمانهای اورژانسی در کاهش سطح هوشیاری را توض .6

 ح دهدا توضیم و نشانه ها، مراقبت و درمانهای اورژانسی در سردرد، سنکوب و سرگیجه رعوامل خطر، عالئ .7

 آناتومی و فیزیولوژی و تست های تشخیصی سیستم گوارش و غدد را توضیحی دهد .8

 هدا توضیح دییدی رعوامل خطر، عالئم و نشانه ها، مراقبت و درمانهای اورژانسی در هیپوتیروئیدی و هیپرتیرو .9

 ر، عالئم و نشانه ها، مراقبت و درمانهای اورژانسی در دیابت را توضیح دهدعوامل خط .10

 ح دهدا توضیعوامل خطر، عالئم و نشانه ها، مراقبت و درمانهای اورژانسی دراختالالت غده فوق کلیوی ر .11

 ح دهدرا توضی عوامل خطر، عالئم و نشانه ها، مراقبت و درمانهای اورژانسی در اختالالت هیپوفیز .12

 مل خطر، عالئم و نشانه ها، مراقبت و درمانهای اورژانسی در گاستریت را توضیح دهدعوا .13

 هددعوامل خطر، عالئم و نشانه ها، مراقبت و درمانهای اورژانسی درخونریزی گوارشی را توضیح  .14

 را توضیح دهد آپاندیسیتعوامل خطر، عالئم و نشانه ها، مراقبت و درمانهای اورژانسی در  .15

 را توضیح دهد پانکراتیتعالئم و نشانه ها، مراقبت و درمانهای اورژانسی در عوامل خطر،  .16

 

 تهیه ماجول یادگیری  هاي تدریس:شیوه

 √ پرسش و پاسخ سخنرانی برنامه ریزی شده             √سخنرانی

 (TBLیادگیری مبتنی بر تیم)         (PBLیادگیری مبتنی بر حل مسئله)  بحث گروهی

 وهیگرتکالف : سایر موارد

 وظایف و تکالیف دانشجو:
 انجام تکالیف کالسی
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 وسایل كمک آموزشی:  

     √اسالید            پروژکتور خته و گچت وایت برد

  :  سایر موارد

  :درصد نمرهنحوه ارزشیابی و 
 درصد نمره 80آزمون پایان ترم 

 درصد نمره 20 فعالیت در کالس

 نوع آزمون
  غلط -صحیح جور کردنی       ایچندگزینه         پاسخ کوتاه     تشریحی

 

 )لطفا نام ببرید( سایر موارد

  

 :)لطفا نام ببرید(: منابع پیشنهادي براي مطالعه

 میستوویچ ، جزف ، هفن ، برنت . کارن ، کیت . اورژانس های طبی پیش بیمارستانی پایه  – 1

 رد . اورژانس های طبی پیش بیمارستانی میانی بلد سو،برایان . پورتر ، رابرت . چری ، ریچا – 2
  - Bowwman , warren .D.David .lt jone .outdoor Emergency care : comprehensive 
prehospital care for nonvrnban seting   thed .Boston : jones and Bartlet . co 2005 
  - Phillip LEet all . Emergency for hazardous matericals expousvre , stlouis , Elsevier 
. Mosby . com . 2005 

 

 

 

 

 جدول هفتگی كلیات  ارائهي درس

 استاد مربوط عنوان مطالب جلسه

 خانم توحیدی آناتومی و فیزیولوژی و تست های تشخیصی سیستم کلیوی و تناسلی  .1

 خانم توحیدی درمانهای اورژانسی در سنگ های کلیوی  .2

 خانم توحیدی رژانسی در نارسایی کلیویدرمانهای او  .3

 خانم توحیدی آپاندیسیت /درمانهای اورژانسی در گاستریت  .4

 خانم توحیدی درمانهای اورژانسی در شکم حاد و پریتونیت  .5

 خانم توحیدی درمانهای اورژانسی در پانکراتیت  .6

 خانم توحیدی درمانهای اورژانسی در زخم های گوارشی  .7

 خانم توحیدی سی در مسمومیت ها)کلیات/ سالیسیالت ها/ بنزودیازپین و..(درمانهای اورژان  .8

 خانم توحیدی درمانهای اورژانسی در مسمومیت ها)مخدرها/ آمفتامین ها و...(  .9

 خانم توحیدی درمانهای اورژانسی در مسمومیت ها)ارگانوفسفره، قارچ های سمی و...(  .10

 آقای محمدی سیستم عصبیآناتومی و فیزیولوژی و تست های تشخیصی   .11
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 آقای محمدی مراقبت و درمانهای اورژانسی در تشنج   .12

 آقای محمدی مراقبت و درمانهای اورژانسی در کاهش سطح هوشیاری  .13

 آقای محمدی مراقبت و درمانهای اورژانسی در سردرد  .14

 آقای محمدی مراقبت و درمانهای اورژانسی در ترومای سر  .15

 آقای محمدی ژانسی در سنکوب و سرگیجهمراقبت و درمانهای اور  .16

 آقای محمدی مراقبت و درمانهای اورژانسی در افزایش فشار داخل جمجمه  .17

 مانهایدرو  درمانهای اورژانسی در اختالالت هیپوفیزو  تست های تشخیصی سیستم گوارش و غدد  .18

 اورژانسی دراختالالت غده فوق کلیوی

 آقای محمدی

 آقای محمدی پاراتیرویید اختالت و یپوتیروئیدی و هیپرتیروییدیدرمانهای اورژانسی در ه  .19

 آقای محمدی  درمانهای اورژانسی در دیابت  .20

 


