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کد درس22:

هدف کلی درس:
ایجادتوانایی در دانشجو برای شناخت نیازها،مسایل و مشکالت جسمی،روانی و اجتماعی افرادخانواده در انتظار فرزند به خصوص مادر و نوزاد
در معرض خطر.کسب اگاهی در مورد اهمیت اموزش در پیشگیری از عوارض در موارد اسیب پذیری در مادر و نوزادبا تاکید بر نظریه ها ،تئوری
ها و اصول علمی پرستاری
اهداف اختصاصی
الف :در حیطه شناختی
در پایان دوره دانشجو باید بتواند:
-1بارداری های غیر طبیعی راتعریف کند
-2وضعیت های پرخطر وعوامل خطر ساز را در مادر وجنین نام ببرد

-2استفراغ وخیم بارداری راتوضیح دهد
-4عالئم بالینی و تشخیص افتراقی استفراغ وخیم بارداری را شرح دهد
-5انواع خونریزی ها رادر نیمه اول بارداری نام ببرد
-6انواع و علل سقط رابیان کند
-9انواع اموزش های الزم به مادر را در تهدید به سقط بیان کند
-9انواع حاملگی های خارج از رحم و عالئم و مراقبت هارا بیان کند
-7مول هیداتیفورم را توضیح دهد واهمیت پیگیری ان را شرح دهد
-11عالئم و مراقبت های پرستاری از بیمار با عالئم مول را توضیح دهد
-11درمان و مراقبت های پرستاری انواع خونریزی های نیمه اول بارداری را بیان کند
-12انواع خونریزی های نیمه دوم بارداری را شرح دهد
-12انواع جفت سرراهی و تشخیص ان را شرح دهد
-14انواع دکولمان و علل ان را با ذکر اهمیت تشخیص بیان کند
-15اهمیت تشخیص به موقع و صحیح هریک از خونریزی های نیمه دوم بارداری را توضیح دهد
-16اختالالت فشارخون را توضیح دهد
-19دسته بندی انواع افزایش فشارخون در بارداری را بیان کند
-19تئوری مختلف در ارتباط با مسمومیت بارداری را شرح دهد
-17داروهای مورد استفاده در پره اکالمپسی و چگونگی مصرف انها را بیان کند
-21مراقبت های الزم از بیمار در حین تشنج را بیان کند
-21چگونگی ایجاد حاملگی های چندقلویی را توضیح داده واموزش و مراقبت های الزم از مادر بابارداری چندقلویی را شرح دهد
-22ناسازگارهای خونی ABO ,RHرا در مادر و نوزاد توضیح دهد
-22روش های ارزیابی سالمت جنین در مادری که گروه خونی منفی دارد را شرح دهد
-24الیگوهیدرامنیوس و پلی هیدرامنیوس و راه های تشخیص ان ها را شرح دهد

-25تست های تشخیصی پارگی زودرس پرده های جنینی راتوضیح دهد
-26اموزش و مراقبت از بیمار با پارگی پرده های جنینی را توضیح دهد
-29زایمان زودرس و دیررس را تعریف کند
-29نحوه مراقبت از نوزاد پره ترم را بیان کند
-27علل محدودیت رشد داخل رحمی را بیان کند
-21عوارض رایج در نوزادان پرخطر را نام ببرد
-21دیستوشی را تعریف نموده و علل و عوامل ایجاد دیستوشی را توضیح دهد
-22پروالپس بندناف را توصیف و دو عارضه مرتبط با انرا بیان کند
-22دیابت حاملگی راتعریف و تاثیر دیابت بر بارداری را شرح دهد
-24اثرات بارداری بر بیماری های قلبی و عکس ان را توضیح دهد
-25انواع کم خونی و عوارض ان رد بارداری و ره های پیشگیری راتوضیح دهد
-26عوارض استفاده و عدم استفاده از اینداکشن را همراه با مراقبت های پرستاری توضیح دهد
-29انواع اپی زیاتومی –مزایا و معایب ان را شرح دهد
-27مراقبت بعداز اپی زیاتومی را ذکرکندو مزایا و معایب استفاده ا زانها را شرح دهد
-41سزارین را تعریف و دالیل انجام ان را بیان کند
-41مراقبت های قبل و بعداز انجام سزارین را ذکرکند
-42انواع صدمات زایمانی در مادر را نام برده و عوارض ان را شرح دهد
-42تقسیم بندی ،تشخیص و عالئم پارگی رحم را توضیح دهد
-44خونریزی پس از زایمان را تعریف و انواع ان را نام ببرد
-45انواع هماتوم های نفاسی را نام برده و عوامل خطر مرتبط با ان را توضیح دهید
-46انواع عفونت های بعداز زایمان را با معیارهای تشخیصی ان ذکرکند
-49انواع امبولی در زایمان و پس از ان ذکرکند

-49مراحل تکامل در نوجوانان را توضیح دهد
-47نیازهای اموزشی بهداشتی نوجوانان باردار را شناسایی کند
-51سندرم قبل از قائدگی را تعریف کند
-51عامل فیزیولوژیک شروع یائسگی را توضیح دهد
-52دوروش غربالگری تشخیص زودرس سرطان پستان را نام ببرد
-52در رابطه بابیماری های منتقله از راه جنسی بحث کند
-54دوروش درمان سرطان پستان را توضیح دهد
-55نازایی و عقیمی را تعریف کند
-56عوامل موثر در ایجاد نازایی در زن و مرد را شرح دهد
-59تدابیر درمانی در انواع ناباروری را بیان کند
-59درباره حداقل پنج روش پیشگیری از بارداری بحث کند
ب) در حیطه روان – حرکتی
در پایان دوره دانشجو باید بتواند:
-1داروهای مورد استفاده جهت استفراغ وخیم بارداری را لیست کند
 -2برنامه مراقبتی -آموزشی بر اساس فرایند پرستاری برای مبتالیان فشارخون بارداری تدوین کند
-2چنداقدام پرستاری برای مراقبت از خانمی که خونریزی دارد تدوین کند
-4برنامه مراقبتی -آموزشی بر اساس فرایند پرستاری برای مبتالیان به انواع کم خونی در بارداری تدوین کند.
-5برنامه مراقبتی -آموزشی بر اساس فرایند پرستاری برای بادرا و مبتال به بیماری قلبی تدوین کند.
-6برنامه مراقبتی -آموزشی بر اساس فرایند پرستاری برای مبتالیان به دیابت بارداری تدوین کند.
-9مراقبت های پرستاری و داروهای مرتبط با زایمان زودرس را لیست کند
-9اقدامات درمانی مرتبط با پارگی زودرس پرده ها را لیست کند
-7برنامه مراقبتی -آموزشی بر اساس فرایند پرستاری برای بیماران مبتال به اختالالت ترومبو امبولیک تدوین کند.

-11برنامه مراقبتی -آموزشی بر اساس فرایند پرستاری برای نوجوانان باردار ارائه دهد
-11چندمورد از مسایل بهداشتی در زنان را با اقدامات پرستاری لیست کند.
-12چندروش پیشگیری از بارداری را لیست کند
-12چهار نوع پروتکل درمانی در مدیریت نازایی ارائه دهد
ج) در حیطه نگرشی
دانشجو باید بتواند:
 -1در بحث های گروهی به طور فعال شرکت نماید.
 -2در کالس های نظری به طور منظم حضور داشته باشد.
 -2مرتبط با موضوعات درسی مطالعه داشته باشد.
 -4در قبال انجام و تحویل تکالیف محوله احساس مسوولیت نماید.
 -5در فعالیت های گروهی در کالس همکاری کند.
منابع:
1-Burroughs, A ,$Leifer, G ,Maternity Nursing:AN Introduction text.(last ed).
2-ob Williams 1،2،2
2-Dickason,E,J, Silverman. B.L,Kaplan,J, Maternal Infant Nursing care.(last ed).St Louis:Mosby
4-Wong ,D,L, Perry,S.E,Hockenbury ,N,Maternal child Nursing Care(last ed). St Louis:Mosby
نحوه محاسبه ی نمره ی پایانی:
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ﺟﻠﺴﻪ  :اول
ﻧﺎم درس  :ﭘﺮﺳﺘﺎري ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻣﺎدر و ﻧﻮزاد2ﻣﺪت ﮐﻼس 2 :ﺳﺎﻋﺖ
ﻣﺪرس :زﻫﺮا ﻓﺎﺿﻞ ﻧﯿﺎ ﻣﻮﺿﻮع ﮐﻼس  :ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﺎرداري ﻫﺎي اﺳﯿﺐ ﭘﺬﯾﺮو ﺧﻮﻧﺮﯾﺰي ﻫﺎ در ﺳﻪ ﻣﺎه اول( اﻧﻮاع ﺳﻘﻂ ،ﻣﻮل و ﺣﺎﻣﻠﮕﯽ ﺧﺎرج ر
حمی و )....تهوع واستفراغ شدید بارداری تشخیص و علل و ارائه تدابیر درمانی
هدف کلی  :دانشجو باید پس از گذراندن این کالس قادر باشد:
اهداف رفتاری
-1حضورفعال دانشجو در
کالس
 -2توانایی و تشخیص
بارداری های اسیب پذیر از
بارداری های بدون مشکل
 --2تهوع و استفراغ شدید
بارداری را توضیح دهد -4
ارائه راه حل های درمانی در
استفراغ های شدید در
بارداری و
 -5علل خونریزی در
بارداری را نام ببرد
 -6راه های درمان خونریزی
در بارداری رابیان کند
-9علت واقدامات پرستاری
سقط خودبه خودی را
توضیح دهد
 -9علت واقدامات پرستاری
مول را توضیح دهد
-7علت واقدامات پرستاری
حاملگی خارج رحمی رابیان
کند

روش تدریس

-

سخنرانی
پرسش و پاسخ
بحث گروهی

وسایل مورد نیاز

-

ویدئو پروژکتور و لب
تاپ
powerpoint
استفاده از ماژیک و
وایت برد

ارزیابی و فعالیت تکمیلی
-

-

منابع
آموزشی

طرح سوال و
در منبع شماره
جواب
 -1فصل 12
کالس
سوال
تخقیق

جهت

ﺟﻠﺴﻪ  :دوم
ﻧﺎم درس  :ﭘﺮﺳﺘﺎري ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻣﺎدر و ﻧﻮزاد 2ﻣﺪت ﮐﻼس 2 :ﺳﺎﻋﺖ
ﻣﻮﺿﻮع ﮐﻼس  :ﻋﻠﻞ ﺧﻮﻧﺮﯾﺰي در ﺳﻪ ﻣﺎه دوم وﺳﻮم و اﺧﺘﻼﻻت ﺟﻔﺖ(ﺟﻔﺖ ﺳﺮراﻫﯽ و ﺟﺪاﺷﺪن زودرس ﺟﻔﺖ
ﻣﺪرس :زﻫﺮا ﻓﺎﺿﻞ ﻧﯿﺎ
و ....تشخیص و علل و ارائه تدابیر درمانی
هدف کلی  :دانشجو باید پس از گذراندن این کالس قادر باشد:
اهداف رفتاری

روش تدریس

وسایل مورد نیاز

ارزیابی و فعالیت تکمیلی

منابع
آموزشی

-1دونوع جداشدن زودرس
جفت را مقایسه کند
-2علل جفت سرراهی و عالئم
را بیان کند
-2اقذامات پرستاری برای
مراقبت از خانمی که
خونریزی دارد رابیان کند
-4علل و عالئم دکولمان
جفت رابا تدابیردرمانی بیان
کند

-

سخنرانی
پرسش و پاسخ
بحث گروهی

-

ویدئو پروژکتور و لب
تاپ
powerpoint
استفاده از ماژیک و
وایت برد

-

-

طرح سوال و
در منبع شماره
جواب
 -1فصل 12
کالس
سوال
تخقیق

جهت

جلسه  :سوم
نام درس  :پرستاری بهداشت مادر و نوزاد2مدت کالس 2 :ساعت
موضوع کالس  :مشکالت همراه باخونریزی در بارداری (هیپوفیبرینوژنمی و اختالل انعقادی منشر داخل
ﻣﺪرس :زﻫﺮا ﻓﺎﺿﻞ ﻧﯿﺎ
عروقی)تعریف و علل ،عالئم ونشانه ها همراه با تشخیص و درمان
هدف کلی  :دانشجو باید پس از گذراندن این کالس قادر باشد:
اهداف رفتاری
-1حضورفعال دانشجو در
کالس
 -2علل اختالالت انعقادی
در بارداری را بیان کند
-2عالئمی که بیماری با
اختالل انعقادی دارد را مرور
کند و راه های درمانی را
شرح دهد

روش تدریس

-

سخنرانی
پرسش و پاسخ
بحث گروهی

وسایل مورد نیاز

-

ویدئو پروژکتور و لب
تاپ
powerpoint
استفاده از ماژیک و
وایت برد

ارزیابی و فعالیت تکمیلی
-

-

منابع
آموزشی

طرح سوال و
در منبع شماره
جواب
 -1فصل 12
کالس
سوال
تخقیق

جهت

جلسه  :چهارم
نام درس  :پرستاری بهداشت مادر و نوزاد2مدت کالس 2 :ساعت
ﻣﺪرس :زﻫﺮا ﻓﺎﺿﻞ ﻧﯿﺎ
موضوع کالس  :اختالالت فشارخون،تعریف و طبقه بندی (فشارخون بارداری،پره اکالمشی و اکالمشی)و عالئم
واراﺋﻪ ﺗﺪاﺑﯿﺮ درﻣﺎﻧﯽ
هدف کلی  :دانشجو باید پس از گذراندن این کالس قادر باشد:
اهداف رفتاری
-1حضورفعال دانشجو در
کالس
 2عوامل خطر فشارخون
بارداری را ذکرکند
 -2انواع فشارخون در
بارداری و طبقه بندی ان را
توضیح دهد
-4اقدامات درمانی فشارخون
بارداری را بیان نماید
 -5داروهای ضدفشارخون
در بارداری شناسایی کند

روش تدریس

-

سخنرانی
پرسش و پاسخ
بحث گروهی

وسایل مورد نیاز

-

ویدئو پروژکتور و لب
تاپ
powerpoint
استفاده از ماژیک و
وایت برد

ارزیابی و فعالیت تکمیلی
-

-

طرح سوال و
جواب در
کالس
سوال جهت
تخقیق

منابع
آموزشی
منبع شماره
 -1فصل 12

ﺟﻠﺴﻪ :ﭘﻨﺠﻢ
ﻧﺎم درس  :ﭘﺮﺳﺘﺎري ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻣﺎدر و ﻧﻮزاد 2ﻣﺪت ﮐﻼس 2 :ﺳﺎﻋﺖ
ﻣﻮﺿﻮع ﮐﻼس  :ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﯿﻤﺎرﯾﻬﺎي ﻏﺪد درون رﯾﺰ در ﺑﺎرداري و ﺑﯿﻤﺎري ﻫﺎي ﻗﻠﺒﯽ و اﻧﻮاع ﮐﻢ ﺧﻮﻧﯽ در ﺑﺎرداري و
ﻣﺪرس :زﻫﺮا ﻓﺎﺿﻞ ﻧﯿﺎ
اﻗﺪاﻣﺎت درﻣﺎﻧﯽ و ﭘﺮﺳﺘﺎري ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ
هدف کلی  :دانشجو باید پس از گذراندن این کالس قادر باشد:
اهداف رفتاری
-1حضورفعال دانشجو در
کالس
 -2اثرات دیابت دربارداری را
نام ببرد
-2در مورد بیماری های
قلبی در بارداری بحث کند
-4انواع کم خونی را با
اقدامات پرستاری بیان کند

روش تدریس

-

سخنرانی
پرسش و پاسخ
بحث گروهی

وسایل مورد نیاز

-

ویدئو پروژکتور و لب
تاپ
powerpoint
استفاده از ماژیک و
وایت برد

ارزیابی و فعالیت تکمیلی
-

-

طرح سوال و
جواب در
کالس
سوال جهت
تخقیق

منابع
آموزشی
منبع شماره
 -1فصل 17

ﺟﻠﺴﻪ  :ﺷﺸﻢ
ﻧﺎم درس  :ﭘﺮﺳﺘﺎري ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻣﺎدر و ﻧﻮزاد2ﻣﺪت ﮐﻼس 2 :ﺳﺎﻋﺖ
ﻣﺪرس :زﻫﺮا ﻓﺎﺿﻞ ﻧﯿﺎز ﻣﻮﺿﻮع ﮐﻼس  :اﺧﺘﻼﻻت ﻣﺎﯾﻊ اﻣﻨﯿﻮﺗﯿﮏ(ﭘﻠﯽ ﻫﯿﺪراﻣﻨﯿﻮس و اﻟﯿﮕﻮﻫﯿﺪراﻣﻨﯿﻮس) ﺗﻌﺮﯾﻒ و ﻋﻠﻞ ،ﻋﻼﺋﻢ وﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫﺎ
ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺗﺸﺨﯿﺺ و درﻣﺎن ﺑﺮرﺳﯽ زاﯾﻤﺎن ﻫﺎي اﺳﯿﺐ ﭘﺬﯾﺮ ﺗﻌﺮﯾﻒ و ﻋﻠﻞ ،ﻋﻼﺋﻢ وﻧﺸﺎﻧﻪ و ﺗﺸﺨﯿﺺ و درﻣﺎن:زاﯾﻤﺎن زودرس (ﭘﺎرﮔﯽ زودرس
ﮐﯿﺴﻪ اب و ﭘﺮوﻻﭘﺲ ﺑﻨﺪﻧﺎف) ،زاﯾﻤﺎن ﭘﺲ از ﻣﻮﻋﺪ،
هدف کلی  :دانشجو باید پس از گذراندن این کالس قادر باشد:
اهداف رفتاری
-1حضورفعال دانشجو در
کالس
2تعریف و راه هایتشخیص الیگوهیدرامنیوس
و پلی هیدامنیوس بداند
-2علل و خطرات الیگو و
پلی هیدرامنیوس بیان کند
-4فاکتورهای مرتبط با
زایمان زودرس و پست ترم
را بیان کند
داروهای مرتبط با زایمان
زودرس را بیان کند
-5اصطالح پارگی زودرس
پرده ها ی جنینی را بیان
کند

روش تدریس

-

سخنرانی
پرسش و پاسخ
بحث گروهی

وسایل مورد نیاز

-

ویدئو پروژکتور و لب
تاپ
powerpoint
استفاده از ماژیک و
وایت برد

ارزیابی و فعالیت تکمیلی
-

-

طرح سوال و
جواب در
کالس
سوال جهت
تخقیق

منابع
آموزشی
منبع شماره
 -1فصل 14

ﺟﻠﺴﻪ  :ﻫﻔﺘﻢ
ﻧﺎم درس  :ﭘﺮﺳﺘﺎري ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻣﺎدر و ﻧﻮزاد2ﻣﺪت ﮐﻼس 2 :ﺳﺎﻋﺖ
ﻣﻮﺿﻮع ﮐﻼس  :زاﯾﻤﺎن ﺳﺮﯾﻊ و دﯾﺴﺘﻮﺷﯽ ،اﻟﻘﺎ زاﯾﻤﺎن و اﭘﯽ زﯾﺎﺗﻮﻣﯽ و زاﯾﻤﺎن ﺑﺎ ﻓﻮرﺳﭙﺲ و واﮐﯿﻮم وﺳﺰارﯾﻦ و
ﻣﺪرس :زﻫﺮا ﻓﺎﺿﻞ ﻧﯿﺎ
زاﯾﻤﺎن ﺑﺮﯾﭻ
هدف کلی  :دانشجو باید پس از گذراندن این کالس قادر باشد:
اهداف رفتاری
-1حضورفعال دانشجو در
کالس
-2انواع وعلل دیستوشی را
بیان کند
 -2سه روش رایج برای
القای زایمان را توضیح دهد

روش تدریس

-

سخنرانی
پرسش و پاسخ
بحث گروهی

وسایل مورد نیاز

-

ویدئو پروژکتور و لب
تاپ
Powerpoint
نمایش فیلم
استفاده از ماژیک و
وایت برد

ارزیابی و فعالیت تکمیلی
-

-

طرح سوال و
جواب در
کالس
سوال جهت
تخقیق

منابع
آموزشی
منبع شماره
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-4روش زایمان با واکیوم را
شرح دهد
-5ضرورت انجام اپی
زیاتومی راتوضیح داده و دو
روش اصلی اپی زیاتومی را
نام ببرد
-6انواع بریچ و دوعارضه
احتمالی زایمان بریچ را نام
ببرد

ﺟﻠﺴﻪ  :ﻫﺸﺘﻢ
ﻧﺎم درس  :ﭘﺮﺳﺘﺎري ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻣﺎدر و ﻧﻮزاد2ﻣﺪت ﮐﻼس 2 :ﺳﺎﻋﺖ
ﻣﻮﺿﻮع ﮐﻼس  :ﻧﻮزادان اﺳﯿﺐ ﭘﺬﯾﺮ(ﻧﻮزادان ﮐﻢ وزن ،ﭘﺮه ﺗﺮم وﭘﺴﺖ ﺗﺮم و ﻣﺤﺪودﯾﺖ رﺷﺪ
ﻣﺪرس :زﻫﺮا ﻓﺎﺿﻞ ﻧﯿﺎ
ﺟﻨﯿﻨﯽ):ﻣﺸﺨﺼﺎت،ﻋﻮارض وﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻫﺎي ﭘﺮﺳﺘﺎري دراﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻧﻮزادان ﭘﺮﺧﻄﺮ
هدف کلی  :دانشجو باید پس از گذراندن این کالس قادر باشد:
اهداف رفتاری
-1حضورفعال دانشجو در
کالس
 -2نحوه تعیین سن خاملگی
راتوصیف کند
-2نوزاد پره ترم و پست ترم
را باهم مقایسه کند
-4علل محدودیت رشد
داخل رحمی را بیان کند

روش تدریس

-

سخنرانی
پرسش و پاسخ
بحث گروهی

وسایل مورد نیاز

-

ویدئو پروژکتور و لب
تاپ
powerpoint
استفاده از ماژیک و
وایت برد

ارزیابی و فعالیت تکمیلی
-

-

طرح سوال و
جواب در
کالس
سوال جهت
تخقیق

منابع
آموزشی
منبع شماره
 -1فصل 15

ﺟﻠﺴﻪ  :ﻧﻬﻢ
ﻧﺎم درس  :ﭘﺮﺳﺘﺎري ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻣﺎدر و ﻧﻮزاد 2ﻣﺪت ﮐﻼس 2 :ﺳﺎﻋﺖ
ﻣﻮﺿﻮع ﮐﻼس  :اﺧﺘﻼﻻت ﻫﻤﻮﻟﯿﺘﯿﮏ ﻧﻮزادان(ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎري ﻫﺎي ﺧﻮﻧﯽ وﯾﺮﻗﺎن ﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژﯾﮏ ودرﻣﺎن (ﻓﻮﺗﻮﺗﺮاﭘﯽ دارو
ﻣﺪرس :زﻫﺮا ﻓﺎﺿﻞ ﻧﯿﺎ
درﻣﺎﻧﯽ و ﺗﻌﻮﯾﺾ ﺧﻮن).و اﺧﺘﻼﻻت ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﯿﮏ در ﻧﻮزادان
هدف کلی  :دانشجو باید پس از گذراندن این کالس قادر باشد:
اهداف رفتاری

روش تدریس

وسایل مورد نیاز

ارزیابی و فعالیت تکمیلی

منابع
آموزشی

-1حضورفعال دانشجو در
کالس
 -2انواع زردی و
علل(فیزیولوژیک و
پاتولوژیک) ان را بیان کند
عالئم افزایش زردی را بیان
کند وراه های درمان را بازگو
کند
اختالالت متابولیسمی مثل
بیماری گاالکتوزمی و
بیماری ادرار شربت افرا و
فنیل کتونوری و ...را توصیف
کند

-

سخنرانی
پرسش و پاسخ
بحث گروهی

-

ویدئو پروژکتور و لب
تاپ
powerpoint
استفاده از ماژیک و
وایت برد

-

-

طرح سوال و
جواب در
کالس
سوال جهت
تخقیق

منبع شماره
 -1فصل 16

ﺟﻠﺴﻪ  :دﻫﻢ
ﻧﺎم درس  :ﭘﺮﺳﺘﺎري ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻣﺎدر و ﻧﻮزاد 2ﻣﺪت ﮐﻼس 2 :ﺳﺎﻋﺖ
ﻣﺪرس :زﻫﺮا ﻓﺎﺿﻞ ﻧﯿﺎ ﻣﻮﺿﻮع ﮐﻼس  :ﺻﺪﻣﺎت و ﻋﻮارض در دوره ﻧﻔﺎس (ﻣﺎﺳﺘﯿﺖ،ﻋﻔﻮﻧﺖ ﻫﺎي زﺧﻢ ﻋﻔﻮﻧﺖ دﺳﺘﮕﺎه ادراري ،اﻣﺒﻮﻟﯽ ﻣﺎﯾﻊ
اﻣﻨﯿﻮﺗﯿﮏ...و ﺻﺪﻣﺎت ﺑﻪ ﻣﺎدر در ﺣﯿﻦ زاﯾﻤﺎن و ﺧﻮﻧﺮﯾﺰي ﻫﺎي ﺣﯿﻦ زاﯾﻤﺎن(ﻫﻤﺎﺗﻮم ،واروﻧﻪ ﺷﺪن رﺣﻢ،ﭘﺎرﮔﯽ ﻫﺎي ﮐﺎﻧﺎل زاﯾﻤﺎن ﺗﺎﺧﯿﺮدر ﺟﻤﻊ
ﺷﺪن رﺣﻢ و ﻋﻼﺋﻢ وﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫﺎ ،ﺗﺸﺨﯿﺺ و درﻣﺎن
هدف کلی  :دانشجو باید پس از گذراندن این کالس قادر باشد:
اهداف رفتاری
-1حضورفعال دانشجو در
کالس
 -2علل خونریزی بعداز
زایمان را به طور خالصه
بیان کند
-2چند مورد از عوارض
دوران نفاس را بیان کند
مراقبت های پرستاری در
-4ترومبوامبولیک را بیان
کند
-5محل های شایع عفونت
دوران نفاس را بیان کند و
مراقبت های پرستاری
رادراین حیطه بداند

روش تدریس

-

سخنرانی
پرسش و پاسخ
بحث گروهی

وسایل مورد نیاز

-

ویدئو پروژکتور و لب
تاپ
powerpoint
استفاده از ماژیک و
وایت برد

ارزیابی و فعالیت تکمیلی
-

-

طرح سوال و
جواب در
کالس
سوال جهت
تخقیق

منابع
آموزشی
منبع شماره
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ﺟﻠﺴﻪ :ﯾﺎزدﻫﻢ
ﻧﺎم درس  :ﭘﺮﺳﺘﺎري ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻣﺎدر و ﻧﻮزاد 2ﻣﺪت ﮐﻼس 2 :ﺳﺎﻋﺖ
ﻣﻮﺿﻮع ﮐﻼس  :ﺻﺪﻣﺎت وارده ﺑﻪ ﻧﻮزاد:ﺻﺪﻣﻪ ﺑﻪ ﺟﻤﺠﻤﻪ ،ﺳﻔﻠﻮﻫﻤﺎﺗﻮم،ﮐﺎﭘﻮت ﺳﻮﮐﺴﯿﺪﻧﻮم،ﺧﻮﻧﺮﯾﺰي داﺧﻞ ﻣﻐﺰﯾﻮ
ﻣﺪرس :زﻫﺮا ﻓﺎﺿﻞ ﻧﯿﺎ
ﺻﺪﻣﺎت ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺼﺒﯽ ،ﻋﺼﺐ ﺑﺎزوﯾﯽ،ﻓﺮﻧﯿﮏ،ﺷﮑﺴﺘﮕﯽ اﺳﺘﺨﻮان ﮐﻼوﯾﮑﻞ و در رﻓﺘﮕﯽ ﭘﺎﻫﺎ ﺑﺎزو وران ،ﻋﻼﺋﻢ وﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫﺎ ،ﺗﺸﺨﯿﺺ و درﻣﺎن و
ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﭘﺮﺳﺘﺎري
هدف کلی  :دانشجو باید پس از گذراندن این کالس قادر باشد:
اهداف رفتاری
-1حضورفعال دانشجو در
کالس
 -2علل صدمه به نوزاد را
درحین زایمان بداند
علل سفالوهماتوم ،کاپوت ،و
خونریزی داخل مغزی را
بیان کند
مراقیت های پرستاری را
درحین صدمه به نوزاد بداند

روش تدریس

-

سخنرانی
پرسش و پاسخ
بحث گروهی

وسایل مورد نیاز

-

ویدئو پروژکتور و لب
تاپ
powerpoint
استفاده از ماژیک و
وایت برد

ارزیابی و فعالیت تکمیلی
-

-

طرح سوال و
جواب در
کالس
سوال جهت
تخقیق

منابع
آموزشی
منبع شماره
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جلسه :دوازدهم
نام درس  :پرستاری بهداشت مادر و نوزاد 2مدت کالس 2 :ساعت
موضوع کالس  :حاملگی در نوجوانان و پرستاری بهداشت مادر و کودک در جامعه
ﻣﺪرس :زﻫﺮا ﻓﺎﺿﻞ ﻧﯿﺎ
هدف کلی  :دانشجو باید پس از گذراندن این کالس قادر باشد:
اهداف رفتاری
-1حضورفعال دانشجو در
کالس
 -2نیازهای اموزشی
بهداشتی نوجوانان را
شناسایی کند
-2بیماری های منتقله از راه
جنسی را که رد جمعیت
نوجوان افزایش یافته را نام

روش تدریس

-

سخنرانی
پرسش و پاسخ
بحث گروهی

وسایل مورد نیاز

-

ویدئو پروژکتور و لب
تاپ
powerpoint
استفاده از ماژیک و
وایت برد

ارزیابی و فعالیت تکمیلی
-

-

طرح سوال و
جواب در
کالس
سوال جهت
تخقیق

منابع
آموزشی
منبع شماره
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ببرد
-4درباره راهکارهای جامعه
برای پیشگیری از بارداری
نوجوانان بحث کند

نام درس  :پرستاری بهداشت مادر و نوزاد 2مدت کالس 2 :ساعت
موضوع کالس  :تنظیم خانواده و روش های پیشگیری از بارداری
ﻣﺪرس :زﻫﺮا ﻓﺎﺿﻞ ﻧﯿﺎ

جلسه :سیزدهم

هدف کلی  :دانشجو باید پس از گذراندن این کالس قادر باشد:
اهداف رفتاری
-1حضورفعال دانشجو در
کالس
 -2درباره پنج نوع روش
پیشگیری از بارداری بحث
کند
-2مزایا و معایب پنج روش
پیشگیری از بارداری را بیان
کند
-4یک روش پیشگیری از
بارداری که خطر عفونت
های منتقله از راه جنسی را
کاهش می دهد توضیح دهد

روش تدریس

-

سخنرانی
پرسش و پاسخ
بحث گروهی

وسایل مورد نیاز

-

ویدئو پروژکتور و لب
تاپ
powerpoint
استفاده از ماژیک و
وایت برد

ﻧﺎم درس  :ﭘﺮﺳﺘﺎري ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻣﺎدر و ﻧﻮزاد 2ﻣﺪت ﮐﻼس 2 :ﺳﺎﻋﺖ
ﻣﻮﺿﻮع ﮐﻼس  :ﻣﺴﺎﯾﻞ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ در زﻧﺎن
ﻣﺪرس :زﻫﺮا ﻓﺎﺿﻞ ﻧﯿﺎ

ارزیابی و فعالیت تکمیلی
-

-

طرح سوال و
جواب در
کالس
سوال جهت
تخقیق

منابع
آموزشی
منبع شماره
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جلسه  :چهاردهم

هدف کلی  :دانشجو باید پس از گذراندن این کالس قادر باشد:
اهداف رفتاری
-1حضورفعال دانشجو در
کالس
 -2سندرم قبل از قائدگی را
تعریف کند

روش تدریس

-

سخنرانی
پرسش و پاسخ
بحث گروهی

وسایل مورد نیاز

-

ویدئو پروژکتور و لب
تاپ
powerpoint

ارزیابی و فعالیت تکمیلی
-

-

طرح سوال و
جواب در
کالس
سوال جهت

منابع
آموزشی
منبع شماره
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--2عامل فیزیولوژیک شروع
یائسگی را توضیح دهد
-52دوروش غربالگری
تشخیص زودرس سرطان
پستان را نام ببرد
-52در رابطه بابیماری های
منتقله از راه جنسی بحث
کند
-54دوروش درمان سرطان
پستان را توضیح دهد

-

استفاده از ماژیک و
وایت برد

تخقیق

