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مقدمه :مباحث مورد تدريس شامل كليه دروس ليست شده در سر فصل پرستاری کودکان در سوانح ،حوادث و بالیا بوده كه جهت
افزايش دانش دانشجويان پرستاری تدوين شده است.
آمادگيهای الزم جهت دانشجو :در مورد سر فصل دروس قبل از شروع كالس مطالعه داشته باشند.
هدف کلي :آشنا نمودن دانشجويان با نيازهای كودک ونوجوان از نظر جسمی ،روانی و اجتماعی و معنوی هنگام بروز بحران و نحوه
مقابله با اختالالت مرتبط برای هر گروه سنی كودک و خانواده او می باشد.
روش تدريس و وسائل موردنياز :سخنرانی ،پرسش و پاسخ و بارش افكار همراه با بحث گروهی با توجه به موضوع و صالحديد
استاد درس ،با استفاده از وسايل سمعی بصری (اورهد ،اساليد)... ،
روش ارزشيابی :نمره دانشجو شامل موارد زير خواهد بود:
 -1حضور به موقع و شركت فعال در كالس درس (حضور ،بحث گروهی ،بارش افكار ،پاسخ به سؤاالت و آمادگی برای يادگيری) 1
نمره
 -2كنفرانس كالسی  4نمره
 -3ارائه حداقل يک مقاله مرتبط با مفاهيم مربوطه در كالس  1نمره
 -2امتحان پايان ترم  14 :نمره
سياستهاي درس:
فعاليتهای دانشجو در كالس شامل شركت فعال در بحث گروهی ،بارش افكار ،پاسخ به سؤاالت و آمادگی برای يادگيری میباشد.
 در صورتی كه غيبت دانشجو دركالس بيش از  4/17ساعت جلسات شود درس مربوطه حذف يا غيبت محسوب خواهد شد.چنانچه کمتر از مواردفوق بود
 نحوه برخوردبا غيبت غير موجه دانشجو طبق قوانين دانشكدهتاريخ امتحان پايان ترم :طبق برنامه آموزش دانشكده .اعتراض به ارزشيابي تا  3روز پس از نصب نمرات در بورد گروه كودكان قابل بررسي خواهد
بود.
منابع و مآخذ:
1- Wong . nursing care of infants and children. St louis. mosby 2018.
2- Deborah S Adelman: Disaster Nursing, Jones & Bartlett, Last edition.
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سال تحصيلي :نيمسال دوم 99

عنوان درس :پرستاری کودکان در سوانح ،حوادث و بالیا
زمان کالس :طبق جدول زمان بندی

جدول زمانبندي
موضوع

رديف

تاريخ

1

99/11/4

تفاوت های آناتوميک و فيزيولوژيک كودكان و بزرگساالن در ارتباط با تاثير حوادث و
باليا بر آنان

99/11/11

تعريف و شناسايي انواع باليا و حوادث

1

تاثير حوادث و باليا در سنين مختلف كودكي (نوزادی ،شيرخوارگي ،نوپايي ،قبل از مدرسه
و سن مدرسه ،نوجواني)

مدرس
دكتر صادقي

دكتر صادقي

ويژگی های شخصيتی و روانی كودكان كودكان در ارتباط با مراقبت از آنان در حوادث و
باليا

3

00/1/11

4

00/1/30

برقراری ارتباط با كودک در سنين مختلف و خانواده در صحنه حادثه

دكتر صادقي

ترياژ با تاكيد بر سنين مختلف كودكی

دكتر صادقي

ارزيابی صحنه حادثه و امنيت آن برای كودک و خانواده
ارزيابی ،معاينه بالينی اوليه و تدوين شرح حال كودک و خانواده ددر صحنه حادثه
تعيين نيازهای كودک و خانواده و اولوين بندی آنها از نظر جسمی ،روانی،

دكتر صادقي

اجتماعی ،تغذيه
دكتر صادقي

حمايت والدين و ساير مراقبين
كودک آزاری و غفلت از كودكان در حوادث و باليا
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