
 

 

 
 
 
 
 

 بسمه تعالی 

 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني استان اصفهان  

 دانشكده پرستاری و مامایي

 

 

 00-1401 :دومنيمسال           پرستاري كودكان در سوانح، حوادث و باليا نام درس: 

   کودکان و نوزادانپرستاری گروه آموزشی :            پرستاری و مامایی  دانشکده: 

 

 

 شرح درس: 

ايران در منطقه  عالوه، حوادث و بههاي بزرگ آن را درزمره كشورهاي بالخیز قرار داده است.  اي خشک و داراي گسل قرارگرفتن 

هاي آسیب پذير در مركز  شوند. كودكان به عنوان يکی از گروهسوانح نیز از عوامل شايع آسیب و مرگ در كشور ما محسوب می

توجه امدادرسانی در سوانح و باليا قرار دارند و پرستاران كودكان بايستی دانش و مهارت كافی را براي رسیدگی به اين گروه در  

 نی كسب كنند. مواقع بحرا

 

 هدف کلی درس:

روانی و اجتماعی و معنوي هنگام بروز بحران و نحوه  هدف اين درس آشنايی دانشجو با نیازهاي كودک و نوجوان از نظر جسمی،

باشد می  او  خانواده  و  گروه سنی كودک  هر  براي  مرتبط  اختالالت  با  با  .  مقابله  رويارويی  در  بتواند  دانشجو  دوره  اين  انتهاي  در 

شرايط بحرانی  مشکالت سالمتی كودک و خانواده را تشخیص داده و در جهت رفع مشکالت مبتنی بر شواهد تدابیر پرستاري الزم  

 را به اجرا در آورد. 

 

 

پرستاري كودكان در سوانح، حوادث و نام و شماره درس:

 515542/باليا

   کارشناسی ارشد پرستاری کودکان :و مقطع تحصيلی شتهر

 ندارد  پيش نياز:                        واحد  5/0 :(عملیتعداد و نوع واحد )

   دانشکده پرستاری، گروه کودکان و نوزادان :فترآدرس د   دکتر زینب همتینام مسوول درس: 

 37927573شماره تماس:  z_hemate@nm.mui.ac.ir : ایميلآدرس 

mailto:z_hemate@nm.mui.ac.ir


 

 

 
 
 
 
 

 

 اهداف رفتاری: 

 کار ببرد. ريزي مراقبت از آنان درحوادث و باليا به برنامه ويژگي هاي شخصيتي و رواني  کودکان را در  -1

 با کودک در سنين مختلف و خانواده ارتباط مناسب مراقبتي برقرار کند.  -2

 ترياژ را با تاکيد بر سنين مختلف کودکي انجام دهد. -3

 روش ارزيابي صحنه حادثه و امنيت آن براي کودک و خانواده را توضيح دهد. -4

 اليني اوليه و تدوين شرح حال کودک کودک و خانواده در صحنه حادثه را شرح دهد. ارزيابي، معاينه ب -5

 نيازهاي کودک وخانواده و اولويت آنها از نظر جسمي، رواني، اجتماعي، تغذيه و ... را ارزيابي کند.  -6

 و ارزشيابي را انجام دهد.   هاي پرستاري مبتني بر شواهد، برنامه ريزي، اجراي مداخالت پرستاري فرايند پرستاري شامل تشخيص  -7

 تاثيرات حوادث و باليا در سنين مختلف کودکي )نوزادي، شيرخوارگي، نوپايي، قبل از مدرسه و سن مدرسه، نوجواني( را بررسي کند.  -8

 

  :منابع اصلی درس

1- Deborah  S  Adelman:Disaster Nursing.Jones & Bartlett , last edition. 

2- Wong’s  Hackenbery    Nursing Care of Infants and Children. Last Edition. 
 

 آفالین و جلسات آنالین به تفکيک(: حضوری، )در جلساتروش تدریس
 در بخش های اورژانس بیمارستانی دانشگاه علوم پزشکی و ارائه مراقبت بر اساس تریاژ 

 

 آفالین و جلسات آنالین به تفکيک(: حضوری، وظایف فراگيران )در جلسات

 حضور به موقع در محل كارآموزي   •

 شركت فعال در مراحل ترياژ و اجراي مراقبت ها و ارزيابی   •

 در صورت غیبت موجه و غیر موجه برابر مقررات تصمیم گیري خواهد شد.  •

 بررسی خواهدبود. روز پس از اعالم نمرات در سايت آموزش قابل    3اعتراض به نمرات حداكثر تا   •

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 
 
 
 

 

 باسمه تعالی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمان اصفهان 

 دانشکده پرستاری و مامایی )گروه کودکان و نوزادان( 

   ارشد کودکان دانشجویان                        درس سوانح و بالیا 

 1400-1401نیمسال اول                          7-30/12روزهای برنامه:  شنبه تا پنج شنبه             ساعت:  

 دکتر همتی  مسئول درس: سرکار خانم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 استاد بیمارستان بخش تاریخ  اسامی گروه

 
 اورژانس  29/1/1401و 27 نگار محمدی

مرکز فوریتها  

اورژانس شهر و 

 بیمارستان کاشانی

 دکتر همتی 

 دکتر همتی  کاشانی " 2/1401/ 6و  5 فاطمه ایزدی

 

 
 


