بسمه تعالی

دانشگاه علوم پزشکی یاسوج
دانشکده پرستاری و مامایی
طرح درس :واحد پرستاري بهداشت مادر و نوزاد

* نام مدرس :سهیال زابلی پور

* عنوان درس :پرستاري بهداشت مادر و نوزاد

*تعداد واحد2/5:
*پیش نیاز :فارماکولوژي و فرآیند آموزش به بیمار
ساعت تدریس 22/5 :ساعت نظري
*زمان تدریس81-81 :دو شنبه و  82-81چهارشنبه

* تعداد دانشجویان 51 :نفر

شرح درس :این درس بر پی ریزي یک جامعه سالم مبتنی بر موازین اسالم استوار است بر این اساس
مفاهیم بهداشت مادران و نوزادان ،قلمرو فعالیت مادر ،نوزاد و سالمت زن به عنوان یک اولویت در
ارائه مراقبتهاي بهداشتی اولیه و اهمیت آموزش در تامین ،حفظ و ارتقا سالمت مادران و نوزادان و
پیشگیري از عوارض ناشی از تغییرات بلوغ ،بارداري ،زایمان و یائسگی شرح داده می شود.
هدف كلی :انتقال دانش ،نگرش و مهارتهاي الزم به دانشجو نسبت به بهبود سالمت مادران و نوزادان
با رویکرد خانواده محور در راستاي تامین سالمت جسمی ،روانی ،اجتماعی و معنوي از لقاح تا
کهنسالی و شناخت پویاي فیزیکی ،فیزیولوژیکی و روانی مادر و نوزاد و نحوه سازگاري آنها با این
مراحل
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اهداف اختصاصی  :در پایان درس از دانشجویان انتظار می رود :
- 8بهداشت مادران و نوزادان را تعریف کند .
- 2وظائف پرستار بهداشت مادران و نوزادان را لیست کند .
- 3شاخصهاي بهداشتی جامعه را محاسبه نماید .
- 2استراتژیهاي سازمان بهداشت جهانی را فهرست کند .
- 5آناتومی قسمتهاي مختلف دستگاه تناسلی زن را شرح دهد .
- 1فیزیولوژي قسمت هاي مختلف دستگاه تناسلی زن را بیان کند .
- 7قسمتهاي مختلف استخوان لگن را تشریح نماید .
- 1قسمتهاي مختلف استخوان لگن را روي شکل نامگذاري کند .
- 9انواع لگن ها را از نظر ساختمانی با یگدیگر مقایسه نماید .
 - 81تاثیر ابعاد لگن در سطوح مختلف را بر سیر زایمان تفسیر نماید .
 - 88روشهاي بالینی پلویمتري را شرح دهد .
 - 82اعمال پستان را نام ببرد .
 - 83چرخه قاعدگی را بیان کند .
 - 82عالئم بلوغ را دسته بندي نماید .
 - 85عوارض یائسگی را فهرست کند .
 - 81نحوه تشکیل سلول تخم را بیان کند .
 - 87انواع جفت( طبیعی و غیر طبیع ) را با هم مقایسه کند .
 - 81علل ایجاد دردهاي زایمان را فهرست کند .
 - 89شرایط استفاده از انواع بی حسی را در زایمان شرح دهد .
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 - 21روشهاي تسکین غیر دارویی درد زایمان را با یگدیگر مقایسه کند .
 - 28موارد نیاز زوجین به مشاوره ژنتیک را نام ببرد .
 - 22انواع شایع بیماریهاي کروموزومی را لیست کند .
 - 23احتمال وقوع برخی از بیماریهاي ژنتیکی ر ا در مادر محاسبه نماید .
 - 22بر اساس طرح شجره نامه نحوه انتقال بیماري ارثی را تشخیص دهد.
 - 25نظر اسالم نسبت به نسل سالم را بیان کند .
 - 21طرز تشکیل بند ناف را شرح دهد .
 - 27منبع تشکیل مایع آمینوتیک را بیان کند .
 - 21اعمال مربوط به بند ناف را توضیح دهد .
 - 29نقش مایع آمینوتیک را در رشد و تکامل جنین توضیح دهد .
 - 31مشخصات هر یک از دوره هاي جنینی را شرح دهد.
 - 38دوره هاي جنینی را تقسیم بندي نماید .
 - 32گردش خون جنینی را شرح دهد .
 - 33گردش خون جنینی را با گردش خون پس از تولد مقایسه نماید .
 - 32تغییرات فیزیولوژیک دوران بارداري را در ارگانهاي مختلف توضیح دهد .
 - 35طرز گرفتن تاریخچه مامایی را شرح دهد .
 - 31فواصل مراقبتهاي پره ناتال را بیان نماید .
 - 37آزمایشهاي روتین دوران حاملگی را لیست کند .
 - 31نتایج آزمایشهاي روتین دوران حاملگی را تفسیر نماید .
 - 39آزمایشهاي الزم به مدد جو در دروان بارداري ( بهداشت روحی – جسمی – تغذیه ،ورزش
) را بیان کند .
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 - 21واکسنهاي مجاز در بارداري را فهرست کند .
 - 28حاملگی هاي پر خطر را شرح دهد.
 - 22بر اساس  BMIمادر باردار  ,میزان اضافه وزن مجاز براي وي را بیان نماید.
 - 23انواع ورزشها و روشهاي آرامسازي دوران بارداري را شرح دهد.
 - 22انواع روشهاي بررسی سالمت جنین را بیان کند .
 - 25روشهاي بررسی سالمت جنین را با یکدیگر مقایسه نماید .
 - 21روش انجام  NSTرا شرح دهد .
 - 27نتیجه تست  NSTرا تفسیر نماید .
 - 21تکنیک OCTرا توضیح دهد .
 - 29موارد اندیکاسیون انجام تکنیک  OCTرا فهرست نماید .
 - 51آموزشهاي الزم پس از زایمان را لیست کند .
 - 58انواع روشهاي تشخیص حاملگی را نام ببرد .
 - 52سن حاملگی را در خانم باردار با توجه به تاریخ  LMPوي محاسبه نماید .
 - 53تاریخ احتمالی زایمان را در خانم باردار محاسبه نماید .
 - 52اموزشهاي الزم به مادر مبتال به تهوع و استفراغ بارداري راتوضیح دهد .
 - 55اموزشهاي الزم به مادر مبتال به یبوست راتوضیح دهد
 - 51اقطار سر جنین را در چرخش سر مقایسه نماید .
 - 57انواع نمایش هاي سر جنین در داخل لگن مادر را بیان کند .
 - 51انگاژمان سر جنین را تعریف کند .
 - 59هدف از انجام هر یک از مانورهاي لئوپولد را بیان نماید .
 - 11انواع پوژیشن هاي عضو نمایشی در لگن مادر را از روي تصویر شناسایی نماید.
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 - 18قرار جنین را تعریف نماید .
 - 12نقش دیالتاسیون را در پیشبرد زایمان بیان کند .
 - 13واژه مامایی را تعریف کند .
 - 12تئوریهاي مربوط به شروع زایمان را با یکدیگر مقایسه کند .
 - 15عالئم زایمان کاذب را با زایمان حقیقی مقایسه کند .
 - 11خصوصیات انقباضات رحمی را توضیح دهد .
 - 17خصوصیات هر یک از مراحل زایمان را شرح دهد .
 - 11مراقبتهاي ضروري مادر و جنین را در مراحل مختلف زایمان بیان نماید .
 - 19حرکات اساسی در مکانیسم زایمان را به ترتیب بیان نماید .
 - 71آموزشهاي الزم به مادر را در مراحل مختلف زایمان لیست نماید .
 - 78مراقبتهاي فوري مرحلهچهارم زایمان را شرح دهد .
 - 72تقیرات رحم در دوره بعد از زایمان را شرح دهد
 - 73تغیرات دستگاه گردش خون در دوره بعد از زایمان را شرح دهد
 - 72انواع روشهاي پیشگیري از بارداري را نام ببرند
 - - 75موارد استفاده و کنتراندیکاسیون و عوارض جانبی هر روش را بیان نمایند

روش های تدریس :سخنرانی ،بحث گروهی ،پرسش و پاسخ
وسایل كمک آموزشی :ویدئو پرژکتور ،وایت بورد
تکالیف دانشجویان:
 -8حضور در کالس
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 -2شرکت در بحث ها
 -3آمادگی جهت پرسش و پاسخ در هر جلسه
 -2مراجعه به منابع ذکر شده و تکمیل مطالب ارائه شده در کالس
 -5ارائه ترجمه مقاالت مرتبط با موضوع درس
روش ارزشیابی :پرسش و پاسخ در ابتداي جلسات از مبحث جلسه قبل ،شرکت در بحث کالسی،
امتحان کتبی پایان ترم
نمره

روش ارزشیابی

مالحظات

حضور فعال در کالس و مشارکت %5
در بحث
امتحان میان ترم
پرسش و پاسخ
بحث

%25
و شرکت در

%5

هر جلسه از مبحث جلسه قیل پرسش و پاسخ
صورت می گیرد

ترجمه
آزمون پایان ترم

%55

توجه :آزمون پایان ترم شامل محتواي کل کتاب خواهد بود
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