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مقدمه
این درس بر پی ریزی یک جامعه ی سالم مبتنی بر موازین اسالم استوار است بر این اساس مفاهیم بهداشت مادران و نوزادان قلمرو فعالیت مادر
نوزاد سالمت زن به عنوان یک اولویت در ارئه ی مراقبت های بهداشتی اولیه با توجه به استراتزی های سازمان بهداشت جهانی است اهمیت
آموزش در تامین حفظ و ارتقا سالمت مادران نوزادان و پیشگیری از عوارض ناشی از تغییرات بلوغ بارداری زایمان و یائسگی شرح داده می شود
این درس با حضور فعاالنه ی دانشجویان در حیطه های آموزش نظری و عملی و اشنایی با مراحل طبیعی زندگی مادر و نوزاد به انها فرصت می
دهد تا توانایی های الزم را برای ارزیابی سالمت مادر جنین و نوزاد و به طور کلی خانواده در انتظار فرزند و تشخیص مسایل و مشکالت ان ها
کسب نمایند نظریه ها و اصول پرستاری ارائه شده در این درس پایه ای برای کاربرد تفکر انتقادی تحقیق و استفاده از فرایند پرستاری در مراقبت
بهداشتی از مادران و نوزادان خواهد بود.

هدف کلی
هدف کلی درس هدف این درس انتقال دانش نگرش ومهارت های الزم به دانشجو نسبت به بهبود سالمت مادران و نوزادان با رویکرد خانواده
محور در راستای تامین سالمت جسمی روانی اجتماعی و معنوی از لقاح تا کهنسالی است ونیز شناخت پویایی فیزیکی فیزیولوزی و روانی مادر
و نوزاد و نحوه ی سازگاری آن ها با این مراحل مد نظر می باشد .همچنین آموزش برای پذیرش نقش مادری و پیشگیری از عوامل تاثیر گذار
مذهبی فرهنگی اقتصادی اجتماعی بر سالمت زن و خانواده در انتظار فرزنداست.

اهداف رفتاری
 -2بهداشت مادران و نوزادان را تعریف نمائید.
 -5اهداف بهداشت مادر و نوزاد را بیان نمایند.
 -2تشریح و فیزیولوژی دستگاه تناسلی زن را توضیح دهند.
 -4فیزیولوژی تخمدان و هورمونهای آن ( چگونگی رشد ،ساختمان ،پاره شدن فولیکول دوگراف تخمک گذاری ،عالئم و آزمایشات تخمک
گذاری ،چگونگی تشکیل جسم زرد و عمل آن ،هورمونهای تخمدان ،استروژن و پروژسترون) را بیان نمایند.
 -2احکام اسالم در مورد بهداشت جسمی و روانی زمان لقاح و دوران بارداری را شرح دهند.
 -6چگونگی تشکیل تخم (مهاجرت تخمک و انتقال اسپرم) و تقسیمات آنرا توضیح دهند.
 -0چگونگی رشد و تکامل جنین (سر نوزاد و اندازه های آن ،تغذیه جنین و عوامل جریان خون در جنین  ،تنفس در داخل رحم) را توضیح
دهند.
 -8چگونگی تشکیل جفت و اعمال آن و گردش خون جفت ،گردش خون جنینی مادری را عنوان کنند.
 -9چگونگی تشکیل مایع آمنیوتیک و اعمال آن ،بند ناف و ساختمان کامل آنرا شرح دهند.
 -27چگونگی ایجاد ناهنجاریهای تکوینی را توضیح دهند.
 -22چگونگی تشخیص حاملگی را بیان نمایند.

 -25تغییرات دستگاههای مختلف بدن در دوران بارداری را شرح دهند (دستگاه تناسلی پوست ،پستان ،تغییرات متابولیک سیستم قلبی عروقی،
دستگاه تنفس ،دستگاه اداری ،غددآندوکرین ،چشمها و اسکلت بدن)
 -22مراقبت های الزم در دوران بارداری ( اهداف  -بهداشت فردی ـ شکایات و ناراحتیهای جزئی دوران بارداری و چگونگی درمان آنها ورزش
های دوران بارداری و آرامسازی) را توضیح دهند.
 -24تشریح لگن  .سطوح مختلف لگن اقطار آن و انواع لگن  ،اندازه گیری لگن را توضیح دهند.
 -22اصطالحات زایمانی و وضع قرار گرفتن جنین در رحم مادر (روشهای تشخیص وضع ،نمایش ،حالت و قرار جنین و انواع مختلف جنین،
تشخیص نمایش و قرار جنین از روی شکم ما نورهای مختلف و گوش دادن صدای قلب و رادیو گرافی را شرح دهند.
 -26مشاوره های الزم در مورد آمادگی مادر جهت زایمان را توضیح دهند.
 -20تئوری های شروع زایمان را شرح دهند.
 -28عالئم شروع زایمان و عوامل موثر در شروع زایمان را بیان نمایند.
 -29مراحل مختلف زایمان را بیان نمایند.
 -57مراقبتهای الزم در مراحل مختلف زایمان (مرحله اول ،دوم ،سوم و چهارم) را توضیح دهند.
 -52جوانب بالینی بعد از زایمان را بیان کند.
 -55روشهای موثر در رابطه با تسهیل زایمان را شرح دهند.
 -52انواع روشهای پیشگیری از بارداری را نام ببرند.
 -54موارد استفاده و کنتراندیکاسیون و عوارض جانبی هر روش را بیان نمایند.
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