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  برنامه مدون بخش زنان جهت كار آموزان

  كار آموزي بيماريهاي زنان و مامايي: نام درس

   ۶: واحد

  كارآموزي: مقطع 

   ماه۲: طول دوره 

  مدير گروه ،معاون آموزشي بيمارستان :مدير مسئول برنامه 

دكتر آتوسا تر هاله رحمانپور ، دكتر پروين تدين ، دكتر شيوا فكري ، دكتر فرناز محمديان ، دك:اعضا هيات علمي برنامه 

  دبيري ، دكتر بهناز مواليي

  دكتر بيتا هرمز ، دكتر حميده غالمي :همكار هيات علمي 

   بيمارستان آيت اله موسوي :مكان آموزشي 

  مقررات و شرح وظايف

  :كارآموزان موظفند

  . صبح در گزارش صبحگاهي حضور داشته باشند۸ راس ساعت -۱

  .بگيرند و نسبت به آنها شناخت كامل داشته باشند  بر روي تخت هاي خود شرح حال از بيماران بستري-۲

  . روزانه و سير بيماري بنويسندnote روزانه بيماران خود را ويزيت نموده و در پرونده آنها - ۳

  . قبل از راند آموزش بيماران خود را ويزيت نموده و شركت فعال در بخش داشته باشند- ۴

 ،دوشنبه ، چهارشنبه در كنفرانس دانشجويي شركت كرده و هر كدام از آنها حداقل يك مبحث را جهت  روزهاي شنبه-۵

  .كنفرانس آماده نمايند

  .ارائه شده حاضر شوند journal club روزهاي يكشنبه ، در - ۶

  . روزانه در راند اساتيد آموزش حضور فعال داشته باشند- ۷

  .گاه زنان حضور فعال داشته باشند روزانه با حضور اساتيد  در در مان-۸

  . روزانه طبق برنامه  تنظيمي در بلوك زايمان حضور فعال داشته باشند -۹
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  . روزانه طبق برنامه تنظيمي در اتاق عمل حضور داشته باشند-۱۰

   بلوك زايمان حضور فعال داشته باشند در روزانه طبق برنامه تنظيمي از چهار بعد از ظهر تا هشت شب-۱۱

  ابع مطالعهمن

  .كتاب دنفورث و مطالب ارائه شده در بخش و كالس تئوري زنان

  :ساير منابع جهت مطالعه بيشتر

  )اداره سالمت مادران وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي( نظام كشوري مراقبت مرگ مادري -۱

اداره سالمت (شك عمومي چاپ پنجم  مراقبتهاي ادغام يافته سالمت مادران راهنماي خدمات خارج بيمارستاني ويژه پز-۲

  )مادران وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي

 حداقل توانمنديهاي مورد انتظار از پزشك عمومي دانش آموخته از دانشگاههاي علوم پزشكي كشور جمهوري اسالمي - ۳

  )معاونت آموزشي وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي(ايران 

  )دكتر الهه ملكان راد و همكاران(، آنچه هر استاد باليني بايد بداند  آموزش و ارزيابي باليني - ۴

معاونت آموزشي وزارت بهداشت ( شاخص هاي ارزيابي دروني مبتني بر استانداردهاي پايه دوره آموزش پزشكي عمومي -۵

  )درمان و آموزش پزشكي 

  .محتوايي كه بايد آموزش داده شده و فراگرفته شود

   تناسلي  آناتومي دستگاه-۱

   فيزيولوژي قاعدگي و اشكال طبيعي و غير طبيعي قاعدگي و ديس منوره-۲

   يائسگي- ۳

   بيماريهاي مقاربتي دستگاه تناسلي  تحتاني- ۴

   عفونتهاي دستگاه تناسلي فوقاني-۵

  ) با آنانواع تشخيص هاي افتراقي و روش هاي تشخيصي  و نحوه برخورد با تشخيصي ( خونريزيهاي غير طبيعي رحمي - ۶

  )انواع ، علل ، روش هاي تشخيصي و درماني( نازايي - ۷

  )انواع ، تشخيص و درمان( سقط -۸

   حاملگي خارج رحمي-۹
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  )انواع ، تشخيص و برخورد تشخيصي( آمنوره - ۱۰

اكتورهاي مستعد كننده ، انواع ضايعات  پيش تهاجمي ، پاپ اسمير ، ف( ضايعات پيش تهاجمي و تهاجمي سرويكس -۱۱

  )شامل مرحله بندي ساده ، اشاره به روش هاي درماني و پيش آگهي(نسر سرويكسكا

   بيمايهاي خوش خيم و بد خيم تخمدان ، نحوه برخورد تشخيصي با توده هاي لگني-۱۲

مرحله بندي ساده ،عوامل مستعد كننده ، انواع تشخيص هاي افتراقي ، ( آشنايي با بيماريهاي خوش خيم و بدخيم رحم -۱۳

  ) هاي تشخيصي و درمان در حد ذكر نامروش

   بيماريهاي تروفوبالستيك بارداري-۱۴

  )عوارض.انواع ، كارائي و شكست ، مكانيسم اثر ، موارد مصرف و منع مصرف ،فوائد و ( روش هاي پيشگيري از بارداري - ۱۵

   غربالگري كانسر پستان ، نحوه برخورد تشخيصي با گاالكتوره-۱۶

قلب و عروق ، پوست و پستان ، دستگاه تنفسي ، شامل تغييرات وزن ، خون ،(وژيك در دوران بارداري  تغييرات فيزيول-۱۷

  )ادراري ، تناسلي ، گوارش ، تيروئيد

 روش هاي تشخيص بارداري و مراقبتهاي دوران )ربالگري و تشخيص و درمان بيماريهاي موجودغ( مشاوره قبل از بارداري - ۱۸

  بارداري

  )مكانيسم ، نحوه اداره ، سير و روش هاي بي دردي(ن و زايمان  ساختمان لگ-۱۹

  )خونريزي و عفونت( دوره پس از زايمان و اختالالت آن - ۲۰

  )انواع ، تشخيص ، القاي زايمان ، زايمان با اسباب ، سزارين و عوارض( ديستوشي -۲۱

  )DICدكولمان ، جفت سر راهي ، ( خونريزي هاي مامايي - ۲۲

   هيپوتانسيو در بارداري بيماريهاي-۲۳

   زايمان زودرس ، زايمان دير رس و محدوديت  رشد داخل رحمي-۲۴

   روش هاي ارزيابي سالمت جنين ، زجر جنين ، تشخيص قبل از تولد- ۲۵

   برخورد با حاملگي پر خطر و چند قلوئي-۲۶

ي ، بيماريهاي تيروئيد ، عفونت و سنگ آنمي و ترومبوسيستوپنديابت ، ( بيماريهاي شايع داخلي  و جراحي در حاملگي -۲۷

  )كليه ، بيماريهاي قلبي ، آسم ، صرع ، شكم حاد

   نحوه برخورد تشخيصي در بيمار با درد لگن-۲۸

 

pdfMachine  
A pdf writer that produces quality PDF files with ease! 

Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across 
nearly all Windows platforms, if you can print from a windows application you can use pdfMachine.  

Get yours now! 

http://www.pdfmachine.com?cl


 

4 
 

   داروهاي رايج مصرفي و روش هاي تصوير برداري در زنان و مامايي- ۲۹

 استفاده جنسي ، سقط جنين ، ختم بارداري ،  مسائل قانوني مرتبط با صدور گواهي فوت ، گواهي استعالجي ، موارد سوء- ۳۰

  گزارش عوارض جانبي  داروها

   علل شايع مرگ و مير مادران و وضعيت اين شاخص  در ايران ، منطقه و جهان -۳۱

  روش آموزش دادن 

Lecture based � bed side teaching �skill lab. 

Smll gro up discussion �prosedural skill teaching video presentation 

  حيطه مهارت

  از بيمار توانايي گرفتن شرح حال باليني -۱

   توانايي انجام معاينه فيزيكي بيمار-۲

  )خانم( توانايي انجام معاينه دستگاه تناسلي - ۳

   توانايي انجام معاينه پستان- ۴

  )يك يا دو دستي ( توانايي انجام ماساژ رحمي -۵

   لئوپولد توانايي سمع قلب جنين و معاينه- ۶

   توانائي كنترل حركات جنين و انقباضات رحمي- ۷

   توانايي گذاشتن اسپكولوم و تهيه پاپ اسمير-۸

   توانايي تفسير گزارش پاپ اسمير-۹

  NST توانايي تفسير - ۱۰

  

  حيطه نگرش

  هد به رعايت اصول اخالق اسالمي در رفتار حرفه ايعاعتقاد و ت*

 ايجاد حس اعتماد  واحترام متقابل بين پزشك ، بيمار و كليه همكاران تيم ي داشتن نگرش حرفه اي صحيح و تواناي* 

  بهداشتي

  ارزش نهادن به استقالل بيمار در انتخاب و مشاركت فعاالنه بيمار در تصميم گيريهاي مربوط به وي* 
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  .رعايت حقوق متقابل بيمار و پزشك* 

 فرهنگي ، مذهبي ، اقتصادي ، اجتماعي ، سن ، جنس و ميزان ارتباط مناسب با بيمار و همراهانش بر اساس زمينه هاي*

  تحصيالت

  پزشكي و مشاركت در اعتالي  دانش پزشكيآشنايي  با پيشرفت هاي دانش پزشكي و چگونگي كاربرد روش هاي نوين * 

  شناخت مسئوليت هاي قانوني پزشك عمومي* 

  .عالقمندي به شركت ، برنامه ريزي و انجام امور پژوهشي * 

  روش ارزشيابي* 

انجام )   كل نمرهيك دوم(و ارزشيابي بر نحوه عملكرد كار آموز)  كل نمرهيك دوم(ارزشيابي به صورت ارزشيابي توان علمي 

  . مي شود

  . ارزشيابي در پايان بخش زنان در آخرين روز دوره برگزار مي شود-

  .ن كتبي تشريحي انجام مي شود امتحان شفاهي ، امتحا� OSCE ارزشيابي توان علمي با امتحان -

  . ارزشيابي عملكرد بر اساس بندهاي زير انجام مي شود-

   نمره دادن كنفرانس۲

   بيماريسير نمره شرح حال كامل و۲

  و رعايت اخالق پزشكي  در رفتار با همكاران ، پرسنل و بيماران  نمره حضور و غياب۳

  در راند آموزشي و ژورنال كالب نمره شركت فعال ۲

   نمره شركت فعال در درمانگاه زنان و گزارش صبحگاهي ۱

  . نمره از كل نمرات كسر مي گردد۵/۰به ازاء هر يك جلسه غيبت غير موجه از بخش 

  :موارديكه كارآموز  ملزم به تكرار بخش مي باشد 

  . مي باشد۱۲نمره نهايي ارزشيابي كمتر از 
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ه نويسي در تمامي مناسبتهاي ملي و مذهبي در ورودي يهاي  مركز  نصب پالكارد و پرچم و پارچ-۱  
. نصب پوستر و مطالب علمي و فرهنگي و مذهبي در تمامي بردهاي مركز كه به صورت هفتگي تعويض مي گردد-۲  
  ويزيت رايگان بيماران در روستاهاي هم جوار ، با همكاري بسيج جامعه پزشكي-۳
ورت  هفتگي به تمامي واحد هاي مركز ارسال مطالب برگزيده به ص- ۴  
  و پارچه نويسي جهت عرض تسليت به همكاران در صورت نياز نصب پالكارد- ۵
  هماهنگي با روابط عمومي دانشگاه جهت تهيه گزارش و انعكاس خبري آن در صدا و سيما-۶
  هماهنگي و برگزاري مراسمات مختلف در مناسبتهاي  ملي و مذهبي ويژه كاركنان- ۷
  هماهنگي و تجهيز نمازخانه ي مركز-۸
  هماهنگي و پرداخت حق الزحمه اياب و ذهاب امام جماعت مركز-۹
در بين تمامي كاركنان مركز...  ) دانشگاهي ، استاني و ( هماهنگي و برگزاري مسابقات فرهنگي به صورت سراسري - ۱۰  
گ مرحله سيزدهم  استقرار اكيپ پستي جهت توزيع و ثبت نام كاال بروهماهنگي -۱۱  
قرارداد با مديريت استخرهاي زير جهت خريد كارت استخر با تخفيف ويژه و توزيع آن در بين كاركنان مركز در سال  مذاكره و امضاء -۱۲

استخر وليعصر ، استخر امام علي ، استخر كارگران، استخر حجاب ، استخر صدف : ۸۸ و ۸۷  
. و توزيع آن در بين كاركنان مركز با تخفيف ويژه طي چندين مرحله هماهنگي با مراكز پرورش ماهي و خريد-۱۳  
  در بين كليه كاركنان مركز۱۳۸۷ توزيع بن هاي رمضان سال -۱۴
هماهنگي با شركت سهام عدالت و دريافت مدارك كاركنان رسمي و پيماني و توزيع برگه هاي تائيد شده آن در بين كاركنان مركز  -۱۵  
الزم به ذكر است كه تعداد ( و جمع آوري فرمهاي ثبت نام سهام عدالت براي كليه كاركنان قراردادي و شركتي  دريافت ، تكميل-۱۶

 نفر مي باشند كه با خانواده هاي آنها حدوداً تعداد افراد ۱۰۰۰پرسنلي كه از بدو شروع بكار امور رفاهي تا كنون سهام دار شده اند تقريباً 
) ي رسد نفر م۴۰۰۰سهام دار شده به   

هماهنگي با شركت برق منطقه اي زنجان و توزيع المپ كمك مصرف براي كليه كاركنان طي دو مرحله  به قيمت يارانه اي-۱۷  
  تشكيل تيم هاي مختلف ورزشي از قبيل تيم واليبال و فوتبال مركز-۱۸
%۲۰ توزيع بليط جنگ بزرگ شادي با تخفيف -۱۹  
احمر زنجان با تخفيف ويژه توزيع بليط سيرك داير در هالل - ۲۰  
)هفته اي سه روز( پاكت در روز  در هر نوبت ۱۰۰۰ افزايش سهميه شير مركز تا سقف -۲۱  
.و براي كاركنان كه از طريق فروشگاه مركز توزيع مي شود) بيماران(تهيه نان آزاد پزبا تخفيف ويژه براي مركز -۲۲  
۱۳۸۸ و ۱۳۸۷ني استان در دو نوبت در سال  توزيع بليط شركت در راهپيمائي بزرگ تربيت بد-۲۳  
  عقد قرارداد با استخر وليعصر جهت تشكيل كالس هاي آموزشي شناي خصوصي براي كاركنان با تخفيف ويژه-۲۴
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.خفيف ويژه عقد قرارداد با مجموعه دنياي بازي جهت استفاده كاركنان به صورت نيم بهاء و توزيع كارت هاي طاليي دنياي بازي با ت-۲۵  
به بانك ملت در سال  ثبت نام  قرعه كشي وام هاي خودرو ، خريد لوازم خانگي ،قرض الحسنه ، و جعاله و معرفي اسامي كاركنان-۲۶

۱۳۸۸  بانك صادرات در سال و۱۳۸۷  
. عقد قرارداد با مهد كودك گلهاي هستي و معرفي كاركنان مركز جهت استفاده از خدمات مهد كودك فوق-۲۷  
  رامسر� هماهنگي و اعزام كاركنان از طريق زميني با تور چابكسر  ، ثبت نام-۲۸
  نصب آگهي هاي مختلف در رابطه با تورهاي مسافرتي در برد امور رفاهي مركز-۲۹
 تقدير نامه  ثبت نام و جمع آوري مدارك دانش آموزان ممتاز فرزندان كاركنان مركز و تحويل آن به دانشگاه و دريافت جوايز و تهيه- ۳۰

) نفر۳۵ تعداد ( ۱۳۸۸ و ۱۳۸۷براي اين عزيزان در سال   
  عقد قرارداد با نمايندگي بيمه ايران جهت ارائه خدمات بيمه اي به كاركنان به صورت اقساطي-۳۱
) نفر۹۰۰ در بين ( به قيمت تعاوني و توزيع آن در بين كليه كاركنان مركز تمليكي تهيه آبميوه راني از سازمان اموال -۳۲  
   جلسه۵۰به مدت ...  و آنفوالنزاي خوكي و CPR برگزاري مدون كالسهاي آموزشي از جمله -۳۳
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