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جلسه

هدف كلي

1

آشنايي با وضعيت هاي افزايش فشار خون در  -پره اكالمپسي و اكالمپسي را تعريف كند.

در پايان هر جلسه دانشجو بايد قادر باشد كه:
حاملگي و مراقبت از بيماران فوق

 عالئم پره اكالمپسي را در بيمار تشخيص دهد. پره اكالمپسي را از وضعيت هاي ديگر افزايش فشار خون در حاملگي تشخيص افتراقي دهد. -درمان صحيح و مراقبت الزم را از بيماران مبتال به افزايش فشار خون در حاملگي را شرح دهد.

2

كسب اطالعاتي در مورد تشخيص و مراقبت  -عوامل مؤثر در ايجاد اين بيماري ها را نام ببرد.
از بيماران مبتال به استفراغهاي بدخيم حاملگي - ،عالئم اين سه عارضه را در بيمار تشخيص دهد.
سقط و مول

3

 -اقدامات درماني و مراقبتي الزم را در اين بيمار توضيح دهد.

آشنايي با روشههاي تشهخيص و مراقبهت از  -عالئم اين سه عارضه را در بيمار تشخيص دهد.
بيماران مبتال به كنهده شهدن زودرج جفهت - ،جفت سر راهي و كنده شدن زودرج جفت را از هم تشخيص دهد.
جفت سرراهي و حاملگي هاي خارج از رحم  -اقدام مناسب در برخورد با اين سه عارضه را شرح دهد.

4

كسب اطالعهات الزم در مهورد تشهخيص و  -طرز تشخيص حاملگي چند قلو را توضيح دهد.
مراقبت از خانم هاي حامله چند قلو

 مراقبت هاي الزم براي خانم حامله چند قلو در حين حاملگي را شرح دهد. عوارض حاملگي چند قلو را در حين حاملگي و بعد از زايمان نام ببرد. مراقبت الزم را در حين زايمان حاملگي چند قلو از مادر و جنين توضيح دهد. زايمان سريع ،زودرج و ديررج را بطور كامل توضيح دهيد. تشخيص افتراقي زايمان هاي غير طبيعي را از طبيعي توضيح دهد. -مراقبت صحيح را از مادر و جنين در حين زايمان هاي غير طبيعي شرح دهد.

5

كسب مهارت الزم در برخهورد بها عوارضهي  -عوامل مساعد كننده عوارض مذكور را نام ببرد.
همچهههون پهههروالپن بنهههد نهههاف ،پلهههي و  -عالئم عوارض مذكور را بيان كند.
اليگوهيدروآمينوج ،زجر جنين و مرگ داخل  -عوارض بيماري هاي مذكور را شرح دهد.
رحمي

6

 -چگونگي مراقبت الزم در هنگام بروز اين عوارض ر در مادر و جنين توضيح دهد.

كسب اطالعات الزم در مورد اينداكشن ،اپهي  -انديكاسيون ها و كنترانديكاسيونهاي اينداكشن  ،استفاده از فورسهپن  ،واكيهوم ،اپهي زيوتهومي ،انجهام
زيوتومي زايمان با دستگاه و سزارين

سزارين را توضيح دهد.
 مراقبت صحيح را از مادر و جنين در هنگام بكارگيري موارد مذكور را شرح دهد. -مراقبت صحيح را پن از انجام سزارين و اپي زسوتومي از مادر را توضيح دهد.

7

كسههب اطالعههات الزم در مههورد تشههخيص  -زايمان هاي سخت را تعريف كرده و عوامل مؤثر در آن را نام ببرد.
زايمانهاي غير طبيعي و مراقبت صحيح از مادر  -رايمان سخت را در اثر انقباض انقباضات را توضيح دهد.
و جنين او

 زايمان سخت در اثر اختالالت كانال زايماني را تشريح كند. زايمان سريع ،زودرج و ديررج را به طور كامل توضيح دهد. زايمان هاي غير طبيعي را از طبيعي تشخيص افتراقي دهد. -مراقبت صحيح را از مادر و جنين در حين زايمانهاي غير طبيعي شرح دهد.

8

كسب دانش كافي در مورد صدمات وارده بهه  -با توجه به عالئم مربوطه ،عوارض مذكور را در بيمار تشخيص دهد.
مادر در حين زايمان

 -مراقبت صحيح را از بيمار مبتال به عوارض مذكور توضيح دهد.

9

امتحان ميان ترم

11

كسب دانش كافي در مورد عهوارض بعهد از  -عفونتهاي پن از زايمان ،پرشدگي ،عفونت و آبسهه پسهتان ترومبرفلبيهت  ،آمبهولي ريهه ،پريتونيهت ،
زايمان – خونريزي مرحله سوم و چهارم

سالينژيت  ،عفونت و اختالالت ادراري پن از زايمان را شرح دهد.
 با توجه به عالئم مربوطه ،عوارض مذكور را در بيمار تشخيص دهد. -مراقبت صحيح را از بيمار مبتال به عوارض مذكور شرح دهد.

11

كسب دانش اطالعات الزم در مورد نازايي و  -نازايي را تعريف كرده و انواع و علل آن را توضيح دهد.
بيماريهاي خوني و قلبي و عروقهي در دوران  -روش هاي تشخيص نازايي را در مردان و زنان شرح دهد.
بارداري

 تدابير درماني را در نازايي تشرح كند. كم خوني در دوران بارداري را تعريف كرده و انواع كم خوني ها را نام ببرد. روش هاي تشخيصي كم خوني را توضيح دهد. چگونگي آموزش به بيمار را پن از تشخيص كم خوني را شرح دهد. انواع بيماريهاي قلبي در دوران حاملگي را توضيح دهد. مراقبت هاي الزم را در خانم حامله مبتال به بيماري قلبي را در حين حاملگي ،زايمان و بعد از زايمانشرح دهد.

12

كسب دانش كافي در مورد عفوني و ويروسي  -عالئم بيماري هاي عفوني و ويروسي (مثل سرخك ،سرخجه  ،سفلين و  ).....را نام ببرد.
در دوران بارداري

 اثرات اين بيماري ها را بر روي جنين توضيح دهد. -مراقبت و درمان خانم حامله مبتال به بيماري هاي ويروسي و عفوني را تشريح كند.

13

آشنايي بها بيماريههاي گوارشهي و ادراري در  -عالئم بيماري هاي گوارشي (مثل آپانديسسيت  ،كليه سيستيت و …) را نام ببرد.
حين بارداري

 عالئم بيماري هاي دستگاه ادرار (مثل پيلونفريت ،سنگ ادراري و … )..را نام ببرد. اثرات اين بيماريها را روي مادر و جنين توضيح دهد. روش هاي تشخيصي بيماري هاي مذكور را توضيح دهد. -چگونگي مراقبت را از خانم حامله مبتال به بيماريهاي مذكور را شرح دهد.

14

كسب دانش كافي در مورد بيماري هاي غهدد  -عالئم بيماري هاي غدد (مثل ديابت ،تيروئيد ) ..… ،را در حاملگي نام ببرد.
داخلي در حين باداري

 اثرات اين بيماريها را روي مادر و جنين توضيح دهد. روش هاي تشخيصي اين بيماري ها را شرح دهد. -چگونگي مراقبت صحيح را از مادر مبتال به اين بيماريها را شرح دهد.

15

كسب معلومات كافي در مورد نوزادان ،آسيب  -مشخصات نوزادان نارج و ديررج را توضيح دهد.
پذير و بيماري هاي همولتيك نوزادان

 عوارض نارج بودن وديررج بودن نوزاد را توضيح دهد. مراقبت مناسب از نوزادان فوق الذكر را توضيح دهد. انواع يرقان را در نوزادان شرح دهد. درمان يرقان را در نوزادان توضيح دهد. -چگونگي پيشگيري از يرقان را در نوزادان توضيح دهد.

16

دانش كافي در مورد ديسترج تنفسي و احياي نوزاد

17

كسب دانش كافي در مورد هايپرترمي ،هاپيوگليسمي و  -عوامل مستعد كننده هايپرترمي و هايپوگليسمي و صدمه به نوزاد را نام ببرد.
صدمات وارده به نوزاد در حين زايمان
 -انواع صدمات وارده به نوزاد در حين زايمان را نام ببرد.

 سندرم ديسترج تنفسي نوزادان را توضيح دهد. عوامل مستعد كننده ابتالء به اين سندرم را نام ببرد. طرز مراقبت از نوزاد مبتال به اين سندرم را شرح دهد. مراحل احياء نوزاد را توضيح دهد. -اقدام درماني مناسب را براي نوزاد نيازمند به احياء توضيح دهد.

 در مورد عالئم هر يك از عوارض مذكور توضيح دهد. عوارض مذكور را در نوزادان مبتال تشريح كند. -درمان و مراقبت الزم را در اين نوزادان شرح دهد.

فعاليتهاي دانشجويان :حضور فعال در كالج پاسخ به سؤاالت ،ارايه مطالب
شيوه تدريس و رسانه آموزشي :سخنراني  ،ويدئو پروژكتور ،تخته سياه و گچ
ارزشيابي:
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%5

امتحان ميان ترم

%45
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%51
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