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پيش نياز :فارماكولوِژي
بررسي و شناخت نيازهاي جسمي ،رواني و اجتماعي خانواده در انتظار فرزند بخصوص مادر و نوزاد  ،آشنايي با نقش مذهب در تامين بهداشت خانواده  ،آشنايي به ضرورت
بهداشت مادر و نوزاد به عنوان يك اولويت در ارائه مراقبتهاي بهداشتي اوليه با توجه به استراتژيهاي سازمان بهداشت جهاني  ،آگاهي به اهميت آموزش در پيشگيري از
عوارض و تامين بهداشت مادران و نوزادان و مهارت در بكاربردن نظريه و مفاهيم پرستاري مادران و نوزادان و كاربرد باليني آن

شرح درس :
اهداف كلي :
پس از گذراندن اين واحد درسي از دانشجويان انتظار ميرود تا با شناخت كامل چگونگي تشخيص حاملگي و فيزيولوژي آن با بينش و مهارت الزم بتوانند :
 تغييرات فيزيولوژيك دوران حاملگي را بيان كنند.-

بهداشت و مراقبتهاي دوران بارداري و چگونگي درمان ناراحتيهاي جزئي در زمان حاملگي را بكار بندند .

 در كاربرد نظريه ها و مفاهيم جديد بارداري در ارائه خدمات مامايي مهارت يابند.-

آموزش بهداشت به مادر و خانواده (از نظر جسماني  ،رواني  ،اجتماعي و عاطفي) را انجام بدهند .

-

به چگونگي فرايند زايمان طبيعي جهت ارائه بهتر خدمات مامايي آشنا شوند .

تا بدين ترتيب سالمت مادر و جنين تأمين شوند.
اهداف رفتاري :
از دانشجويان انتظار مي رود كه :
بهداشت مادران و نوزادان را تعريف نمائيد.
-1
 -2اهداف بهداشت مادر و نوزاد را بيان نمايند.
 -3تشريح و فيزيولوژي دستگاه تناسلي زن را توضيح دهند.
 -4فيزيولوژي تخمدان و هورمونهاي آ ن ( چگونگي رشد  ،ساختمان  ،پاره شدن فوليكول دوگراف تخمك گذاري  ،عالئم و آزمايشات تخمك گذاري  ،چگونگي تشكيل
جسم زرد و عمل آن  ،هورمونهاي تخمدان  ،استروژن و پروژسترون ) را بيان نمايند.
 -5احكام اسالم در مورد بهداشت جسمي و رواني زمان لقاح و دوران بارداري را شرح دهند.
چگونگي تشكيل تخم (مهاجرت تخمك و انتقال اسپرم ) و تقسيمات آنرا توضيح دهند.
-6
 -7چگونگي رشد و تكامل جنين (سر نوزاد و اندازه هاي آن  ،تغذيه جنين و عوامل جريان خون در جنين  ،تنفس در داخل زهدان ) را توضيح دهند.
 -8چگونگي تشكيل جفت و اعمال آن و گردش خون جفت  ،گردش خون جنيني مادري را عنوان كنند.
چگونگي تشكيل مايع آمنيوتيك و اعمال آن  ،بند ناف و ساختمان كامل آنرا شرح دهند.
-9
 -11چگونگي ايجاد ناهنجاريهاي تكويني را توضيح دهند.

 -11چگونگي تشخيص حاملگي را بيان نمايند.
 -12تغي يرات دستگاههاي مختلف بدن در دوران بارداري را شرح دهند ( دستگاه تناسلي پوست  ،پستان  ،تغييرات متابوليك سيستم قلبي عروقي ـ دستگاه تنفس  ،دستگاه
اداري ـ غددآندوكرين  ،چشمها و اسكلت بدن )
 -13مراقبت هاي الزم در دوران بارداري ( اهداف  -بهداشت فردي ـ شكايات و ناراحتيهاي جزئي دوران بارداري و چگونگي درمان آنها ورزش هاي دوران بارداري و
آرامسازي ) را توضيح دهند.
 -14تشريح لگن  .سطوح مختلف لگن اقطار آن و انواع لگن  ،اندازه گيري لگن را توضيح دهند.
 -15اصطالحات زايماني و وضع قرار گرفتن جنين در رحم مادر ( روشهاي تشخيص وضع  ،نمايش  ،حالت و قرار جنين و انواع مختلف جنين  ،تشخيص نمايش و قرار
جنين از روي شكم ما نورهاي مختلف و گوش دادن صداي قلب و راديو گرافي را شرح دهند.
 -16مشاوره هاي الزم در مورد آمادگي مادر جهت زايمان را توضيح دهند.
 -17تئوري هاي شروع زايمان را شرح دهند
 -18عالئم شروع زايمان و عوامل موثر در شروع زايمان را بيان نمايند
 -19مراحل مختلف زايمان را بيان نمايند
 -21مراقبتهاي الزم در مراحل مختلف زايمان (مرحله اول  ،دوم ،سوم و چهارم) را توضيح دهند
 -21جوانب باليني بعد از زايمان را بيان كند
 -22روشهاي موثر در رابطه با تسهيل زايمان را شرح دهند
 -23انواع روشهاي پيشگيري از بارداري را نام ببرند
 -24موارد استفاده و كنترانديكاسيون و عوارض جانبي هر روش را بيان نمايند
روش آموزش:
سخنراني با استفاده ازوسايل كمك آموزشي وپرسش وپاسخ ومشاركت ذانشجو.شرايط اجرا:
امكانات آموزشي  :كالس درس
وسايل وتسهيالت كمك آموزشي  :تخته سفيد ،اورهد ،اساليد ،موالژ
منابع اصلي :
پرستاري بهداشت مادران و نوزادان ربابه ضيغمي
پرستاري بهداشت مادران ونوزادان ليفر
نحوه ارزشيابي  :ارزشيابي بصورت كتبي است كه  %31نمره امتحان ميان ترم و %71نمره با استفاده ازامتحان پايان ترم محاسبه ميگردد.
مقررات  :حداقل نمره قبولي  11نمره  ،تعداددفعات مجازغيبت ازكالس  3/17ساعت ارائه شده است.

