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 محبی و نیرومندخانم ها صداقت پیشه، اسامي مدرسين: صداقت پیشه مسوول درس:

 

  :واحد عملي رح درسش

 در طول کاراموزی این واحد ،دانشجویان ضمن اشنایی با واحدهای ارائه کننده خدمات بهداشتی 

 تحت نظارت مربیان انجام می دهند ،مراقبت های دوران بارداری را به همراه نکات الزم

 یرش مدد جو وانجام معاینات بالینیپذ-

 ،نسسخه نویسی،تشخیص موارد یر طبیعی و پیگیری انها درخواست ازمایشات معمول دوران بارداری-

 انجام اموزش های الزم به پدر و مادر در رابطه با بهداشت دوران بارداری نظیر تغذیه و ورزش و امادگی برای ایفای نقش والدی-

 اموزش ورزشهای دوران بارداری و تمرینات تن ارامی جهت امادگی زایمان-

 هت تشخیص شروع زایمان و مراحل پیشرفت زایمانانجام معاینات واژینال ج-

 :عملي اهداف کلي

 اشنایی با واحدهای ارائه کننده مراقبت های دوران برداری )مراکز بهداشتی درمانی(-1 .1

 تشخیص واداره یک حاملگی طبیعی و کسب مهارت در انجام مراقبت های دوران بارداری-0 .0

در رابطه با حاملگی )بهداشت دوران بارداری ،شکایت های شایع دوران بارداری ،طرق پیشگیری از انها  اشنایی با اموزش و مشاوره مادران باردار -3 .3

 و........

 برقرای ارتباط صحیح با مادر و خانواده -4 .4

 های مربوطه )ارجاع و غیره ..... تشخیص موارد غیر طبیعی با نظارت مربی و اناجام مراقبت -2 .2

 رعایت موازین انسانی ،اخالقی و اسالمی حرفه ای در قبال مادر باردار ،همراهان و کارکنان-9 .9

 اهداف ویژه :

 

 در انتهاي واحد درسی از دانشجويان انتظار می رود:

 مددجو را پذیرش نماید- .1

 الزم گرفتن شرح حال و ارزیابی روانی و اچتماعی و فیزیکی مادر باردار طبیعی همراه با اموزش های- .0

 گرفن شرح حال و ارزیابی روانی و اجتمتعی و فیزیکی مادر باردار غیر طبیعی همراه با اموزش های الزم -

 معاینات عمومی شامل وزن ،اندازه گیری فشار خون ،عالئم حیاتی ومعاینات فیزیکی را انجام دهد.- .3



 معاینات شکمی ومانور های لئو پولد را به در ستی انجام دهد .- .4

2. -FHR  به درستی ارزیابی  و ثبت نماید. را 

 ازمایشات الزم در دوران بارداری را درخواست نماید.- .9

 جواب ازمایشات را تفسیر نماید.- .9

 موارد غیر طبیعی  را تشخیص دهد و نحوه ی پیگیری موارد را بداند.- .8

 اموزش های الزم با توجه به سن بارداری به مادر بدهد.- .6

 ن بارداری ،تغذیه و ورزش های دوران بارداریانجام اموزش های بهداشت دورا- .12

 اموزش ورزش های دوران بارداری جهت امادگی برای زایمان - .11

 معاینات واژینال را انجام دهد و شروع زایمان و مراحل پیشرفت را تشخیص دهد.- .10

 تفسیر وراهنمایی صحیح بر اساس جواب سونوگرافی و ازمایشات ارزیابی جنین .13

 است ازمایشات روتین بارداریتشکیل پرونده ودرخو- .14

 اموزش و توضیح تست حرکت جنین- .12

 NSTمشاهده حداقل یک مورد تست - .19

 roll over testمورد  0-1انجام حداقل - .19

 بررسی اندام تحتانی از نظر بررسی میزان ادم و واریس- .18

 تجویز داروهای  مجاز در دوران بارداری- .16

 u/A،U/Cازمایش ادرار و تفسیر جواب  درخواست- .02

 :یوه ی ارزشیابی دانشجویان ش .01

 %20  در محیط کاراموزیورعایت  موارد انضباطی و اسالمی حضور فعال - .00

 %02چگومگی انجام تکالیف محوله نظیر ترجمه مقاله ،پمفلت و شرکت در جلسات پرسش وپاسخ - .03

 %60چگونگی انجام امور مربوط به مددجو- .42

 


