ﺑﺴﻤﮫ ﺗﻌﺎﻟﻲ

داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ واﺣﺪ ﺧﻠﺨﺎل
داﻧﺸﻜﺪه ﭘﺮﺳﺘﺎري و ﻣﺎﻣﺎﯾﯽ
ﮔﺮوه داﺧﻠﻲ ﺟﺮاﺣﻲ
ﻃﺮح درس ﭘﺮﺳﺘﺎری در ﺑﺤﺮان ،ﻓﻮرﯾﺖ ھﺎ و ﺣﻮادث ﻏﯿﺮ ﻣﺘﺮﻗﺒﮫ
ﺗﻌﺪاد واﺣﺪ٢ :واﺣﺪ
ﻧﻮع واﺣﺪ :ﻧﻈﺮي -ﻋﻤﻠﯽ
ﭘﯿﺶ ﻧﯿﺎز :ﭘﺮﺳﺘﺎري ﺑﯿﻤﺎرﯾﮭﺎی داﺧﻠﯽ -
زﻣﺎن و ﻣﻜﺎن :داﻧﺸﮑﺪه ﭘﺮﺳﺘﺎری
ﺟﺮاﺣﯽ۴
اﺳﺘﺎد :ﻗﻠﯽ ﭘﻮر
ﻓﺮاﮔﯿﺮان :داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ
ﭘﺮﺳﺘﺎری
ھﺪف ﻛﻠﻲ :آﺷﻨﺎﯾﻲ ﺑﺎ اﺻﻮل ﭘﺮﺳﺘﺎري در ﺑﺤﺮان ،ﻓﻮرﯾﺖ ھﺎ و ﺣﻮادث ﻏﯿﺮ ﻣﺘﺮﻗﺒﮫ
ﺟﻠﺴ
ه

آﺷﻨﺎﯾﻲ
داﻧﺸﺠﻮ
ﺑﺎ:

 .١ﻃﺮح درس

ﺗﺮﯾﺎژ و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ
درد

.٣



ا ﺻﻮل ﭘﺮ ﺳﺘﺎری در ﻓﻮر ﯾﺖ ھﺎ را ﺷﺮح
دھﺪ.



ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﭘﺮﺳﺘﺎری در ﻓﻮرﯾﺖ ھﺎ را ﺷﺮح
دھﺪ.



ﻣﻼﺣ ﻈﺎت اﺧﻼ ﻗﯽ و ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ در اورژا ﻧﺲ
ھﺎ را ﺑﯿﺎن ﻧﻤﺎﯾﺪ.



ـﺎران
ـﻨﺎﺧﺖ ﺑﯿﻤـ
ـﯽ و ﺷـ
ﺑﺮرﺳـ
اورژاﻧﺲ را ﺷﺮح دھﺪ.



ﻧﺤﻮه ﺗﮭﯿﮫ ﻧﻤﻮ ﻧﮫ ھﺎی آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎھﯽ و
ﻧﻮع ﻧﻤﻮﻧﮫ ھﺎی آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎھﯽ در ﺷﺮاﯾﻂ
اورژاﻧﺲ را ﺗﻮﺿﯿﺢ دھﺪ.



ﻣﻔﮭﻮم ﺗﺮﯾﺎژ را ﺗﻮﺿﯿﺢ دھﺪ.



اﻧﻮاع ﺗﺮﯾﺎژ را ﻧﺎم ﺑﺒﺮد.



ﺗﺮﯾﺎژ  ESIﺑﺎ ﺑـﮫ ﻃـﻮر ﮐﺎﻣـﻞ ﺗﻮﺿـﯿﺢ
دھﺪ.



روﺷﮭﺎی ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ درد را ﺑﯿﺎن ﮐﻨﺪ.

١

ـﺶ
در ﺑﺨـ

 ١٢٠دﻗﯿﻘﮫ

ﺑﺮرﺳﯽ و
ﺷﻨﺎﺧﺖ
ﺑﯿﻤﺎران
در وﺿﻌﯿﺖ
اورژاﻧﺲ



ﺳــﺎﺧﺘﺎر ﺑﺨــﺶ اورژاﻧــﺲ را ﺗﺸــﺮﯾﺢ
ﻧﻤﺎﯾﺪ.

ﻧﻈﺮي -ﻓﯿﻠﻢ-ﭘﺎورﭘﻮﯾﻨﺖ

اﺻﻮل
ﭘﺮﺳﺘﺎری
در
ﻓﻮرﯾﺘﮭﺎ

اھﺪاف درس را ﺑﺪاﻧﺪ.

ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ ﭘﯿﺶ از ﻛﻼس ،ﺟﺴﺘﺠﻮ در ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻋﻠﻤﻲ ،ﻣﺸﺎرﻛﺖ
ﻓﻌﺎل در ﻣﺒﺎﺣﺚ درﺳﻲ

 .٢ﺑﺮرﺳﯽ
ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ
ﺳﺎﺧﺘﺎر
ﺑﺨﺶ
اورژاﻧﺲ

اھﺪاف وﯾﮋه
از داﻧﺸﺠﻮ اﻧﺘﻈﺎر ﻣﻲ رود ﺗﺎ در ﭘﺎﯾﺎن
اﯾﻦ دوره ﺑﺘﻮاﻧﺪ :داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ

ﻓﻌﺎﻟ
ﯾﺖ
داﻧﺸ
ﺟﻮ

ﻧﺤﻮه
اراﺋﮫ

زﻣﺎن
ﮐﻼس

اﯾﻤﻨﯽ،
اﻣﺪاد و
ﻧﺠﺎت در
ﺑﻼﯾﺎی
ﻃﺒﯿﻌﯽ
اﺣﯿﺎی ﻗﻠﺒﯽ رﯾﻮی ﭘﺎﯾﮫ
ﺗﻤﺮﯾﻦ ﻋﻤﻠﯽ
اﺣﯿﺎی ﻗﻠﺒﯽ رﯾﻮی ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﮫ

.٨

ﺗﻤﺮﯾﻦ ﻋﻤﻠﯽ

.٩

اﺣﯿﺎء
ﻗﻠﺒﯽ
رﯾﻮی در
ﺷﺮاﯾﻂ
ﺧﺎص



ﻣﻔﮭﻮم ﻣﺎﺳﺎژ ﻗﻠﺒﯽ را ﺗﻮﺿﯿﺢ دھﺪ.



ﻣ ﺤﻞ ﺻﺤﯿﺢ ﻣﺎ ﺳﺎژ ﻗﻠ ﺒﯽ و ﻧ ﺤﻮه اﻧ ﺠﺎم
آن را ﺗﻮﺿﯿﺢ دھﺪ.



ﻧ ﺴﺒﺖ اﻧ ﺠﺎم ﻣﺎ ﺳﺎژ ﻗﻠ ﺒﯽ و ﺗ ﻌﺪاد
ﺗﻨﻔﺲ را ﺷﺮح دھﺪ.



ﻣﺎﻧﻮر ھﺎی
اﻧﺠﺎم دھﺪ.

ھﻮاﯾﯽ را



روش ھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻨﻔﺲ ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ را اﺟﺮا
ﻧﻤﺎﯾﺪ.



ﻣﺎﺳﺎژ ﻗﻠﺒﯽ را
دھﺪ.

ﺑﺮ روی ﻣﺎﮐﺖ اﻧﺠﺎم



ﻣﻔﮭﻮم  ALSرا ﺗﻮﺿﯿﺢ دھﺪ.



ا ﺻﻮل اﺣ ﯿﺎء ﻗﻠ ﺒﯽ-ر ﯾﻮی ﭘﯿ ﺸﺮﻓﺘﮫ را
ﺗﻮﺿﯿﺢ دھﺪ.



روش ھﺎی ﻣﺨﺘ ﻠﻒ ﻟﻮ ﻟﮫ
ﺗﺮاﺷﮫ را ﻧﺎم ﺑﺒﺮد.

ﮔﺬاری دا ﺧﻞ



ـﯽ را
ـﻮک اﻟﮑﺘﺮﯾﮑـ
ـﺎی ﺷـ
ـﻮاع روش ھـ
اﻧـ
ﺗﻮﺿﯿﺢ دھﺪ.



ﻣﮑﺎﻧﯿ ﺴﻢ دارو ھﺎی ﻣﻮرد ا ﺳﺘﻔﺎده در
ﺷﺮاﯾﻂ اورژاﻧﺴﯽ را ﺗﻮﺿﯿﺢ دھﺪ.



ﻟﻮ ﻟﮫ ﮔﺬاری دا ﺧﻞ ﺗﺮا ﺷﮫ را ﺑﺮ روی
ﻣﺎﮐﺖ اﻧﺠﺎم دھﺪ.



ﻧﺤﻮه ﮐﺎر ﺑﺎ آﻣﺒﻮﺑﮓ را ﯾﺎد ﺑﮕﯿﺮد.



از  Airwayﺑﮫ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺎز ﻧﮕﮫ داﺷـﺘﻦ
راه ھﻮاﯾﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ.



ا ﺻﻮل اﺣ ﯿﺎء در ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﺎص را ﺑﺪا ﻧﺪ
و ﺑﮑﺎر ﮔﯿﺮد.

ﮐﺮدن راه

ﺑﺎز

٢

ﭘﺮاﺗﯿﮏ

.٧



ﺗﮑﻨ ﯿﮏ ھﺎی ﻣﺨﺘ ﻠﻒ
ﺗﻮﺿﯿﺢ دھﺪ.

ﺗﻨﻔﺲ ﻣ ﺼﻨﻮﻋﯽ را

ﻧﻈﺮي

.۶



ﺗﮑﻨ ﯿﮏ ھﺎی ﺑﺎز ﮐﺮدن راه ھﻮاﯾﯽ را
ﺗﻮﺿﯿﺢ دھﺪ.

ﭘﺮاﺗﯿﮏ

.۵



ﻣﻔ ﮭﻮم اﺣ ﯿﺎء ﻗﻠ ﺒﯽ -ر ﯾﻮی را
دھﺪ.

ﺷﺮح

١٢٠
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اﺻﻮل اﯾﻤﻨﯽ ،اﻣﺪاد و ﻧﺠﺎت در ﺑﻼﯾﺎی
ﻃﺒﯿﻌﯽ را ﺷﺮح دھﺪ.

ﻣﺮاﻗﺒﺘﮭﺎی ﭘﺮﺳﺘﺎری
اورژاﻧﺴﯽ در ﺧﻮﻧﺮﯾﺰی ھﺎ،
ﻣﺎﯾﻊ درﻣﺎﻧﯽ

 ١١ﻣﺮاﻗﺒﺘﮭﺎ
ی
ﭘﺮﺳﺘﺎری
اورژاﻧﺲ
دراﻧﻮاع
ﺷﻮک

١٢

ﻣﺮاﻗﺒﺘﮭﺎی ﭘﺮﺳﺘﺎری اورژاﻧﺲ درﻣﺴﻤﻮﻣﯿﺖ
ھﺎ

١٣



روش ھﺎی ﮐﻨ ﺘﺮل
ﺷﺮح دھﺪ.



ﻋﻼ ﺋﻢ وﻧ ﺸﺎﻧﮫ ھﺎی ﺧﻮﻧﺮﯾﺰی داﺧ ﻠﯽ را
ﻧﺎم ﺑﺒﺮد.



ﻣﺮا ﺣﻞ در ﻣﺎن ﻃ ﺒﯽ در ﺧﻮﻧﺮﯾﺰی ھﺎی
داﺧﻠﯽ را ﺗﻮﺿﯿﺢ دھﺪ.



اﻧــﻮاع ﻣﺎﯾﻌــﺎت ﻣــﻮرد اﺳــﺘﻔﺎده در
ﺷﺮاﯾﻂ اورژاﻧﺴﯽ را ﻟﯿﺴﺖ ﮐﻨﺪ.



ﺧﻮﻧﺮﯾﺰی

ﺧﺎرﺟﯽ را

اﻧﻮاع ﺷﻮک را ﻧﺎم ﺑﺒﺮد.

ﻣﺮاﻗﺒﺘﮭﺎی ﭘﺮﺳﺘﺎری اورژاﻧﺲ در
آﺳﯿﺐ ھﺎی ﻧﺎﺷﯽ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﯿﻄﯽ



ﻣﮑﺎﻧﯿﺴﻢ اﯾﺠﺎد اﻧﻮاع ﺷﻮک را ﺗﻮﺿﯿﺢ
دھﺪ.



ﻋﻼ ﺋﻢ
دھﺪ.

ﺷﻮک را ﺗﻮ ﺿﯿﺢ



درﻣﺎن ھﺎی اﻧﻮاع ﺷﻮک را ﺗﻮﺿﯿﺢ دھﺪ.



ﺳﻢ را ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﻨﺪ.



راه
ﺑﺒﺮد.

ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ ا ﻧﻮاع

ھﺎی ورود

ﺳﻢ

ﺑﮫ

ﺑﺪن را

ﻧﺎم

ﻣﺮاﻗ ﺒﺖ ھﺎی ﻃ ﺒﯽ اورژا ﻧﺲ در ا ﻧﻮاع
ﻣﺴﻤﻮﻣﯿﺖ را ﺗﻮﺿﯿﺢ دھﺪ.


ﻋﻼﺋﻢ ﻣﺴﻤﻮﻣﯿﺖ را ﺷﺮح دھﺪ.



ﻣﺮاﻗ ﺒﺖ ھﺎی ﻃ ﺒﯽ اورژا ﻧﺲ در ا ﻧﻮاع
ﻣﺴﻤﻮﻣﯿﺖ را ﺑﮫ ﻃﻮر ﺻﺤﯿﺢ ﺗﻮﺿﯿﺢ دھﺪ.



اھﻤﯿــﺖ ﮐﻨﺘــﺮل راه ھــﺎی ھــﻮاﯾﯽ و
ﭘﯿﺸــﮕﯿﺮی از آﺳﭙﯿﺮاﺳــﯿﻮن را ﺗﻮﺿــﯿﺢ
دھﺪ.



 -۶دﻻ ﯾﻞ ﻣﻨﻄ ﻘﯽ و ﻋﻠ ﻤﯽ ا ﺳﺘﻔﺎده از
آﻧﺘﯽ دوت ھﺎ را ﺷﺮح دھﺪ.



ﻧ ﻘﺶ در ﺟﮫ
ﺗﻮﺿﯿﺢ دھﺪ.

ﺑﺪن را



ﻋﻼ ﺋﻢ ﮔﺮ ﻣﺎزدﮔﯽ و ﺳﺮﻣﺎزدﮔﯽ را ﻧﺎم
ﺑﺒﺮد.



در ﻣﺎن ھﺎی اورژاﻧ ﺴﯽ در ﮔﺮ ﻣﺎزدﮔﯽ و
ﺳﺮﻣﺎزدﮔﯽ را ﻧﺎم ﺑﺒﺮد.



ـﮫ
ـﻌﻮد ﺑـ
ـﯽ از ﺻـ
ـﺎری ﻧﺎﺷـ
ـﻢ ﺑﯿﻤـ
ﻋﻼﺋـ
ارﺗﻔﺎﻋﺎت را ﻧﺎم ﺑﺒﺮد.



در ﻣﺎن ھﺎی اورژاﻧ ﺴﯽ در ﺑﯿﻤﺎرﯾ ﮭﺎی
ﻧﺎﺷﯽ از ارﺗﻔﺎﻋﺎت را ﺷﺮح دھﺪ.



ﻣﺮاﻗ ﺒﺖ ھﺎی ﭘﺮ ﺳﺘﺎری اورژا ﻧﺲ در
ﻏﺮق ﺷﺪﮔﯽ ھﺎ و اورژا ﻧﺲ ھﺎی ﻏﻮا ﺻﯽ

ﺣﺮارت ﻃﺒﯿ ﻌﯽ در

٣

ﻧﻈﺮي

١٠



اﻧﻮاع زﺧﻢ ھﺎ را ﻧﺎم ﺑﺒﺮد.

را ﺗﻮﺿﯿﺢ دھﺪ.



اﻧﻮاع ﮔﺰﯾﺪﮔﯽ ھﺎ را ﻧﺎم ﺑﺒﺮد.



ﻣﺮاﻗﺒـــﺖ ھـــﺎی اورژاﻧﺴـــﯽ ﭘـــﯿﺶ
ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ در ﮔﺰﯾﺪﮔﯽ ھﺎ را ﺗﻮﺿﯿﺢ
دھﺪ.



ﻣﺮاﻗﺒﺖ ھﺎی ﻃﺒﯽ اورژاﻧﺲ در ﮔﺰﯾﺪﮔﯽ
ھﺎ را ﺷﺮح دھﺪ.

١۵
ﻣﺮاﻗﺒﺘﮭﺎی ﭘﺮﺳﺘﺎری اورژاﻧﺲ در
ﺷﮑﺴﺘﮕﯽ ھﺎ و ﺻﺪﻣﺎت ﻗﻔﺴﮫ ﺳﯿﻨﮫ

١۶
ﻣﺮاﻗﺒﺖ ھﺎی ﭘﺮﺳﺘﺎری در ﺻﺪﻣﺎت ﻧﺨﺎﻋﯽ و ﺿﺮﺑﮫ ﺑﮫ ﺳﺮ



ـﺎم
ـﺎ را ﻧـ
ـﺪام ھـ
ـﺘﮕﯽ اﻧـ
ـﻢ ﺷﮑﺴـ
ﻋﻼﺋـ
ﺑﺒﺮد.



در ﻣﺎن ھﺎی اورژاﻧ ﺴﯽ در ﺷﮑ ﺴﺘﮕﯽ ھﺎ
را ﺗﻮﺿﯿﺢ دھﺪ.



ﻋﻼﺋﻢ ﺷﮑﺴﺘﮕﯽ دﻧﺪه ھﺎ را ﻧﺎم ﺑﺒﺮد.



ﻣﺮاﻗ ﺒﺖ ھﺎی ﭘﺮ ﺳﺘﺎری اورژا ﻧﺲ در
ﺷﮑﺴﺘﮕﯽ دﻧﺪه ھﺎ را ﺗﻮﺿﯿﺢ دھﺪ.



ﻋﻼ ﺋﻢ ﭘﻨﻮﻣﻮ ﺗﻮراﮐﺲ و ھﻤﻮ ﺗﻮراﮐﺲ را
ﺷﺮح دھﺪ.



در ﻣﺎن ھﺎی اورژاﻧ ﺴﯽ ﭘﻨﻮﻣﻮ ﺗﻮراﮐﺲ و
ھﻤﻮﺗﻮراﮐﺲ را ﺗﻮﺿﯿﺢ دھﺪ.



آ ﻧﺎﺗﻮﻣﯽ د ﺳﺘﮕﺎه ﻋ ﺼﺒﯽ را ﺷﺮح
دھﺪ.



ﻣﮑﺎﻧﯿ ﺴﻢ آ ﺳﯿﺐ در ﺻﺪﻣﺎت ﺳﺮ و
ﺳﺘﻮن ﻓﻘﺮات را ﺗﻮﺿﯿﺢ دھﺪ.



ﻣﺮاﻗ ﺒﺖ ھﺎی ﺻﺤﯿﺢ و ﭘﯿ ﺸﮕﯿﺮی
از ﻋﻮارض ﺛﺎﻧﻮ ﯾﮫ را در آ ﺳﯿﺐ
ھﺎی ﺳﺮ وﺳﺘﻮن ﻓﻘﺮات ﺷﺮح دھﺪ.



ﻋﻼﺋﻢ و ﻧﺸﺎﻧﮫ ھﺎی آﺳﯿﺐ ﺑﮫ ﺳﺮ
وﺳﺘﻮن ﻓﻘﺮات را ﻧﺎم ﺑﺒﺮد.



ﻣﺮاﻗ ﺒﺖ ھﺎی ﻃ ﺒﯽ اورژا ﻧﺲ در
آ ﺳﯿﺐ ھﺎی ﺳﺮ و ﺳﺘﻮن ﻓ ﻘﺮات را
ﺗﻮﺿﯿﺢ دھﺪ.



ﺗﮑﻨﯿﮏ ھﺎی ﺛﺎﺑﺖ ﻧﮕﮫ داﺷﺘﻦ ﺳﺮ
و ﺳﺘﻮن ﻓﻘﺮات را ﺗﻮﺿﯿﺢ دھﺪ.



روش ھــﺎی اﻧﺘﻘــﺎل و ﺟﺎﺑﺠــﺎﯾﯽ
ﻣ ﺼﺪوم ﺑﺎ ﺻﺪﻣﺎت ﺳﺮ و ﺳﺘﻮن
ﻓﻘﺮات را ﺗﻮﺿﯿﺢ دھﺪ.
۴

١٢٠



اﻧﻮاع ﺷﮑﺴﺘﮕﯽ را ﻧﺎم ﺑﺒﺮد.

١٢٠

 ١۴ﻣﺮاﻗﺒﺖ
ھﺎی
ﭘﺮﺳﺘﺎری
اورژاﻧﺲ
د ر
ﮔﺰﯾﺪﮔﯽ



ﻣﺮاﻗ ﺒﺖ ھﺎی ﭘﺮ ﺳﺘﺎری اورژا ﻧﺲ در
ﺻﺎﻋﻘﮫ زدﮔﯽ و ﺳﻮﺧﺘﮕﯽ ھﺎی ﺣﺮارﺗﯽ را
ﺗﻮﺿﯿﺢ دھﺪ.

 ٢٠روش ھﺎی
ﺣﻤﻞ
ﻣﺼﺪوم



ﻣﺮاﻗ ﺒﺖ ھﺎی ﭘﺮ ﺳﺘﺎری اورژا ﻧﺲ
در ورود اﺟﺴﺎم ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﮫ ﭼﺸﻢ ،
ﮔﻮش ،ﺣﻠﻖ و ﺑﯿﻨﯽ را ﺷﺮح دھﺪ.



راھﮑﺎر ھﺎی ﺗ ﺴﮑﯿﻦ درد در ﺑ ﺨﺶ
اورژاﻧﺲ را ﺗﻮﺿﯿﺢ دھﺪ.



ﺧﺼﻮﺻــﯿﺎت اﻧــﻮاع ﺳــﻼح ھــﺎی
ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ را ﺗﻮﺿﯿﺢ دھﺪ.



ﻋﻼﺋـﻢ وﻧﺸـﺎﻧﮫ ھـﺎی ﺗﻤـﺎس ﺑـﺎ
اﻧﻮاع ﺳﻼح ھﺎی ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ را ﺷﺮح
دھﺪ.



ﺗﺪاﺑﯿﺮ در ﻣﺎﻧﯽ در ﺗ ﻤﺎس ﺑﺎ
اﻧـﻮاع ﺳـﻼح ھـﺎی ﺷـﯿﻤﯿﺎﯾﯽ را
ﺗﻮﺿﯿﺢ دھﺪ.



روش ﺛﺎ ﺑﺖ ﻧ ﮕﮫ دا ﺷﺘﻦ ﻗ ﺴﻤﺘﯽ از
ﺑﺪن را ﺑﮫ اﺟﺮا درآورد.



اﯾ ﺠﺎد ﻓ ﺸﺎر ﻣﺜ ﺒﺖ ﺑﺮ ﻗ ﺴﻤﺘﯽ از
ﺑﺪن را ﺑﮫ اﺟﺮا درآورد.



از روش ﺑﺎﻧــﺪاژ ﺑــﺮای ﮐــﺎھﺶ
ﺗﻮرم اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﺪ.



از ﺑﺎﻧـﺪاژ ﺑـﺮای ﺛﺎﺑـﺖ ﻧﮕـﮫ
داﺷﺘﻦ ﭘﺎﻧﺴﻤﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﺪ.



ا ﻧﻮاع روش ھﺎی ﺑﺎ ﻧﺪاژ را در
ﻣﻮارد ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﮫ اﺟﺮا در آورد.



از اﺑﺰارھــﺎی اﻧﺘﻘــﺎل ﺳــﺮﯾﻊ
ﺑﯿﻤﺎر اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ.



روش ھــﺎی اﻧﺘﻘــﺎل ﻣﺼــﺪوم را
اﺟﺮا ﻧﻤﺎﯾﺪ

****ﺗﻮﺟﮫ :ﻣﺪت زﻣﺎن ھﺮ ﮐﻼس  ١٢٠دﻗﯿﻘﮫ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ****.
۵

١٢٠

 ١٩روش ھﺎی
ﺑﺎﻧﺪاژ



روش ﻣﺤﺎﺳــﺒﮫ ﺳــﻄﺢ ھﻮﺷــﯿﺎری
ﺑﯿﻤﺎر را ﺗﻮﺿﯿﺢ دھﺪ.

١٢٠

 ١٧ﻣﺮاﻗﺒﺖ
ھﺎی
ﭘﺮﺳﺘﺎری
در ورود
اﺟﺴﺎم
ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﮫ
ﭼﺸﻢ،
ﮔﻮش،
ﺣﻠﻖ،
ﺑﯿﻨﯽ
 ١٨ﻣﺮاﻗﺒﺖ
ھﺎی
ﭘﺮﺳﺘﺎری
در ﺣﻮادث
زﻣﺎن ﺟﻨﮓ



ﻋﻼﺋــﻢ ﺑــﺎﻟﯿﻨﯽ ﺑﯿﻤــﺎر ﺑــﺎ
ﺧﻮﻧﺮﯾﺰی ﻣ ﻐﺰی ﯾﺎ آ ﺳﯿﺐ ھﺎی
ﻣﻐﺰی و ﻧﺨﺎﻋﯽ را ﺷﺮح دھﺪ.

ﺷﯿﻮه
ارزﺷﯿﺎﺑﻲ :اﻣﺘﺤﺎن ﮐﺘﺒﯽ  ١٧ﻧﻤﺮه  +ﻋﻤﻠﯽ  ٣ﻧﻤﺮه
ﺷﺮﮐﺖ در اﻣﺘﺤﺎن ﻋﻤﻠﯽ اﻟﺰاﻣﯽ اﺳﺖ و در ﺻﻮرت ﻋﺪم ﺷﺮﮐﺖ ﻧﻤﺮه ﮐﻞ
ﺻﻔﺮ ﻣﺤﺴﻮب ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ.
ﺳﻮاﻻت اﻣﺘﺤﺎن اﮐﺜﺮا ﺗﺸﺮﯾﺤﯽ ،Case presentation،ﮐﻮﺗﺎه ﭘﺎﺳﺦ،
ﺟﺎﺧﺎﻟﯽ ۵ ،ﮔﺰﯾﻨﮫ ای و...ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ.
ﻣﻨﺎﺑﻊ:








ﻣﻘﺎﻻت ﺗﺎزھﺎی CPRﻣﻮﺟﻮد در ﺳﺎﯾﺖ http://circ.ahajournals.org
ﭘﺎﻣﻼ اس و ھﻤﮑﺎران) .(٢٠٠۵ﻣﺮﺟﻊ ﭘﺮﺳﺘﺎری در اورژاﻧﺲ .ﺗﺮﺟﻤﮫ:
ﺳﯿﻼﻧﯽ ،ﺧﺎﻃﺮه و ھﻤﮑﺎران .ﺗﮭﺮان .ﻣﺘﺮﺟﻤﯿﻦ.
ﻧﺎروﯾﯽ س و ھﻤﮑﺎران)(١٣٨٧داﻧﺴﺘﻨﯿﮭﺎی ﺗﺨﺼﺼﯽ ﭘﺮﺳﺘﺎری وﯾﮋه ﺑﺨﺶ
اورژاﻧﺲ .ﺗﮭﺮان .اﻧﺘﺸﺎرات ﻧﮭﻀﺖ ﭘﻮﯾﺎ.
ﮔﯿﺘﯽ اﻟﻒ )(١٣٨٩ﭘﺮﺳﺘﺎری ﻓﻮرﯾﺖ ھﺎ .ﺗﮭﺮان .ﻧﺸﺮ ﺑﺸﺮی
ﻏﻔﺎری ف  ،ﺷﻤﺴﻌﻠﯽ ﻧﯿﺎ ع) (١٣٨۵ﭘﺮﺳﺘﺎری ﻓﻮرﯾﺖ ھﺎ و ﺣﻮادث ﻏﯿﺮ
ﻣﺘﺮﻗﺒﮫ .ﺗﮭﺮان .ﻧﺸﺮ ﺑﺸﺮی
ﻧﯿﮏ روان ﻣﻔﺮد م و ھﻤﮑﺎران)(١٣٨٢ﮐﺘﺎب ﺟﺎﻣﻊ  CPRدر ﺑﺎﻟﻐﯿﻦ .ﺗﮭﺮان.
اﻧﺘﺸﺎرات ﻧﻮر داﻧﺶ

۶

