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 دانشکده پرستاری و مامایی خرم آباد   دانشکده:

 79-79: اول نیمسال  ارشد کودکان    حصیلی:ت یرشتهو مقطع  پرستاری گروه آموزشی:        

  تئوری +کارآموزی  د:وع واحن   5/0/.+5 تعداد واحد:  پرستاری کودکان در حوادث و بالیا: نام واحد درسی

 تحصیالت تکمیلی 4کالس  مکان برگزاری: 11-10 :ساعت دوشنبه:الس: روززمان برگزاری ک   -:یش نیازپ

 دکتر ولی زاده )به ترتیب حروف الفبا(: اساتید                  دکتر ولی زادهمسئول درس:           7 تعداد دانشجویان:

 ساعات مشاوره با دانشجو:

  شرح دوره:
 ساعت( 9نظری ) -الف

ی کودک و نوجوان از نظر جسمی، روانی و اجتماعی و معنوی هنگام بروز بحران و نحوه آشنایی دانشجو با نیازها

 مقابله با اختالالت مرتبط برای کودکان در هر گروه سنی و خانواده آنها . 

در انتهای این دوره دانشجو بتواند اختالالت مرتبط با بروز بحران و همچنین کلیه مشکالت  هدف کلی:

مبتنی بر تدابیر پرستاری الزم را واده را تشخیص داده و در جهت رفع مشکالت سالمتی کودک و خان

 شواهد به اجرا در آورد.

 :بینابینیاهداف 

 بالیا و حوادث را تعریف و شناسایی نماید . انواع  -1

یگر مقایسه با یکدتفاوت های آناتومیک و فیزیولوژیک کودکان و بزرگساالن تاثیر حوادث و بالیا برآنان را با توجه به  -2
 کند. 

 .تاثیر حوادث و بالیا در سنین مختلف کودکی را شرح داده و مقایسه نماید  -3
 مراقبت از کودکان را درحوادث و بالیا با توجه به ویژگیهای شخصیتی و روانی آنها شرح دهد.اصول  -4

 کند. شرح دهدرا  و خانواده  نحوه ی برقراری ارتباط در صحنه حادثه با کودک -5
 با تاکید بر سنین مختلف کودکی شرح دهد.تریاژ را  -6
 .از نظر ایمنی کودک و خانواده توضیح دهد رزیابی صحنه حادثه را بررسی و ا چگونگی -7

 راههای ایجاد امنیت صحنه برای کودک و خانواده را شرح دهد. -8
 .توضیح دهدنحوه انجام معاینه بالینی اولیه کودک در صحنه را  -9

 .توضیح دهدانواده را در صحنه نحوه گرفتن شرح حال کودک و خ -11
 د.را تعیین کننظر جسمی ،روانی ، اجتماعی ، تغذیه و ...  آنها اولویت بندی و نیازهای کودک و خانواده  -11

 .شرح دهد نحوه ارزشیابی را و مداخالت پرستاری ، اجرای رنامه ریزی ، بتشخیص های پرستاری مبتنی بر شواهد  -12
 را شرح دهد.در حوادث و بالیا اقبین نحوه حمایت از والدین و سایر مر -13
 شرح دهد. انواع کودک آزاری و غفلت از کودکان در حوادث و بالیا را  -14

 
 

 های تدریس:شیوه
 پرسش و پاسخ   سخنرانی برنامه ریزی شده   سخنرانی

 (TBLیادگیری مبتنی بر تیم)  (PBLیادگیری مبتنی بر حل مسئله)  بحث گروهی
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 ----------------- نام ببرید( )لطفاً سایر موارد
 

 وسایل کمک آموزشی:  

   پروژکتور اسالید  وایت برد و ماژیک خته ت  وایت برد
 -------------- ببرید( لطفاً نام)  سایر موارد

 ساعت( 62واحد) 5/0کارآموزی  –ب 

کان، کودک و نوجوان را خدمات: دانشجویان موظفند در بخش های اورژانس بیمارستانهای عمومی و تخصصی کود
 .د ننبه همراه خانواده در شرایط بحرانی و مشکل بررسی کرده و بر اساس فرآیند پرستاری مراقبت ک

 عرصه: بخش اورژانس بیمارستانهای کودکان 

  کشیک: با توجه به برنامه زمان بندی شده

 

 )از نمره کل( :درصد نمرهنحوه ارزشیابی و 

 تئوری
به مقدمه، محتوی، نتیجه گیری با پیشنهادات، نحوه ارائه، استفاده  کنفرانس نمره تئوری)در  %00کنفرانس -1

ث حود حداقل احمبهمچنین هر دانشجو از  از وسائل سمعی و بصری و جدید بودن منابع توجه خواهد شد(.

 سوال طرح نماید . 10

 نمره  % 10انس کنفر اتارائه یک خالصه کارت توسط هر دانشجو مرتبط با موضوع -1

 ایندگزینهچ و     تشریحی:  نوع آزمون     نمره   %05امتحان کتبی پایان ترم  -0

 ممنظشرکت در بحث گروهی، حضور شامل نمره  %10حضور فعال دانشجو در کالس درس -4

 کارآموزی:
و کودک  1دانشجویان موظفند در بخش های اورژانس بیمارستانهای عمومی و تخصصی کودکان، حداقل  -1

مراه خانواده در شرایط بحرانی و مشکل بررسی کرده و بر اساس فرآیند پرستاری مراقبت ه نوجوان را به

 کرده و نتیجه را به صورت گزارش کتبی ارائه نمایند.
ان و بخش تو ارزشیابی بیمارس حرانبو گایدالینهای تریاژ و مدیریت  ، چک لیست هاتهیه و طراحی فرمها -1

 آنها های کودکان بر اساس 

 نجام وظایف بر اساس الگ بوک مربوطه ا -0
  

 : منابع

 
1. Deborah s Adelman: Disaster Nursing. Jones and Bartlett, last edition. 

2. Wong’s, nurses care of Infants and children. 11 edition. 2015 

  3373و همکاران. نشر حکیم، وش مرجان دلخ. پرستاری در بالیا.  ترجمه تی جی لگ. آدلمن ، تیمو دبوره اس .3

. مراقبت های پیش بیمارستانی  فوریت های پزشکی  ، کوهستانی حمیدرضا، ابراهیمی فخار حمیدرضانیره باغچقی . 4

 3399نشر جامعه نگر، در گروه های خاص، 

ر جامعه مدیریت سالمت در بحران:نش .مهدیحقیقی  ، علیاردالن شهرکی واحد عزیز ، عباس زاده عباس ،  .5

 3373،نگر
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ی درسارائه کلیات  جدول هفتگی   

 

 موفق باشید 

 

 تکالیف دانشجویان مدرس عناوین درسی تاریخ  جلسات 

  دکتر ولی زاده  طرح تبین درس 12/2/77 

تفاوت های آناتومیک  -تعریف و شناسایی انواع بالیا و حوادث  جلسه اول

  -و فیزیولوژیک کودکان و بزرگساالن

  دکتر ولی زاده

  یت آن برای کودک و خانوادهارزیابی صحنه حادثه و امن-  جلسه دوم
 تریاژ با تاکید بر سنین مختلف کودکی -

ارزیابی، معاینه بالینی اولیه و تدوین شرح حال کودک و  -

    خانواده در صحنه حادثه

کنفرانس + خالصه  دکتر ولی زاده 
 کارت

جلسه 

 سوم

از نظر  تعیین نیازهای کودک و خانواده و اولویت بندی آنها- 

 ی، اجتماعی، تغذیه.....جسمی، روان

تعیین تشخیص های پرستاری مبتنی بر شواهد، برنامه  -

 ریزی، اجرای مداخالت پرستاری و ارزشیابی 

کنفرانس + خالصه  دکتر ولی زاده 

 کارت

جلسه 
 چهارم

تاثیرات حوادث و بالیا  وویژگی های شخصیتی و روانی کودکان  - 
 کودکی در سنین مختلف

حمایت از ، لت از کودکان در حوادث و بالیاکودک آزاری و غف -

 والدین و سایر مراقبین
 برقراری ارتباط با  کودک و خانواده در صحنه حادثه -

 

کنفرانس + خالصه  دکتر ولی زاده 
 کارت


