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  :واحد عملی شرح درس

 این درس به دانشجویان کمک مي نماید که خدمات مامایي مربوط به بهداشت باروری و مادر و کودک  

 وتنظیم خانواده  

 و خدمات بهداشت جامعه مربوطه را به نحو صحیح و با مهارت الزم انجام دهند.

 همچنین مشكالت موجود در ارائه خدمات را شناسایي نموده و راه حل مناسب جهت رفع مشكالت ارائه نماید.

 اهداف کلی درس:

 دستیابي به مهارت ارائه خدمات بهداشت باروری ،مادر وکودک وتنظیم خانواده  

 ه را که جزو وظایف اصلي ماما هاست.؛خدمات بهداشت جامعه مربوط

 همچنین تشخیص مشكالت موجود در مورد این خدمات و نیز ارائه راه حل برای انها  

 کسب توانایي در انجام مشاوره با مادر و خانواده

 کسب توانایي در انجام اموزش بهداشت به مادر ،خانواده و جامعه

 کسب توانایي در انجام امور مربوط به معاینات مادر  

 کسب توانایي در انجام امور مربوط به معاینه کودکان  

 کسب توانایي در راهنمایي مادر وخانواده و گروههای آسیب پذیر

 

 

 



 

 اهداف ویژه :

 که خدمات ذیل را به درستي وبا مهارت انجام دهند. در انتهای واحد درسي از دانشجویان انتظار مي رود

 

 : خانواده تنظیم

 نمایدمددجو را پذیرش -

 تشكیل پرونده جدید جهت تنظیم خانواده-

 انجام مشاوره تنظیم خانواده-

 تغییر روش تنظیم خانواده و مشاوره-

 کنندگانمعاینه فیزیكي مراجعه -

 انجام اسمیر دهانه رحم-

 خواندن جواب اسمیر وتفسیر ان-

 انند قرص های ترکیبي و کاندوم و ارائه انواع روش های تنظیم خانواده به مددجویان م-

 مپول های تزریقي و ای یو دی و.......با انجام معاینات و ازمایشات الزم ا

 گذاردن ای یو دی -

 خارج کردن ای یو دی -

 ش فردی و گروهي و اداره کالس تنظیم خانوادهاموز-

 تهیه پمفلت ،بوکلت و پوستر اموزشي-

 واکسیناسیون :

 در استفاده از واکسنها بكارگیری زنجیره سرد-

 بكار گیری اصول اسپتیک به هنگام انجام واکسیناسیون

 بكار گیری شیوه صحیح تجویز وتزریق انواع واکسن 



 تجویز و تزریق واکسن کزاز برای مادران باردار

 برنامه ریزی واکسیناسیون بر اساس فواصل ونوع واکسن برای کودکي که برنامه ی واکسناسیون خود را درست

 وبه موقع انجام داده است .

برنامه ریزی واکسیناسیون بر اساس فواصل ونوع واکسن برای کودکي که برنامه ی واکسناسیون خود را درست 

 وبه موقع انجام نداده است.

 تشخیص موارد منع انجام واکسیناسیون 

 تشخیص واجرای صحیح تفاوت در تجویز مقدار ونوع واکسن در کودکان وبزرگساالن

 سال : 5اقبت از کودک زیر مر

 تشكیل پرونده برای مراجعین جدید 

 اندازه گیری وزن ،قد و دور سر کودکان 

 ترسیم درست منحني رشددر کارت مخصوص 

 برنامه ریزی برای فواصل مراجعه برای پایش رشد 

تشخیص انحرافات از رشد مناسب و پیگیری علت انبا انجام مصاحبه با مادر ودادن توصیه های الزم و در 

 صورت لزوم ارجاع به موقع 

 اموزش  شیردهي صحیح از پستان 

 اموزش تغذیه تكمیلي تا دو سالگي

 اموزش تغذیه با شیر کمكي 

 اموزش تغذیه صحیح کودک باالی دو سال 

 امه ی مراقبتي و اموزش در مورد اسهال ،بیماری تنفسي ،برفک و تب تشخیص و انجام برن

 مراقبت از مادر باردار :

 مراقبت از مادر باردار طبق پروتكل 

 تشكیل پرونده جهت مراجعه کنندگان جدید 



 اندازه گیری قد و وزن و فشار خون 

 انجام معاینات فیزیكي ولئو پولد

 کنترل صدای قلب جنین و عالئم حیاتي مادر 

 درخواست ازمایشات روتین بارداری 

انجام اموزش به مادر در مورد مراقبت از خود در موضوعات مختلف نظیر خواب واستراحت ،استحمام و بهداشت 

 فردی ،فعالیت جنسي ،تغذیه،

 عالئم خطر وتمرینات و ورزشهای دوران بارداری 

 برای ماردار با موضوعات مربوط به اموزش دوران بارداری انجام اموزش گروهي 

 توجه ومعاینه در مورد بهداشت دهان ودندان مادر باردار وارجاع به دندانپزشک 

 معاینه پستان و بررسي ان جهت امادگي برای شیردهي

 ازدواج پیش از اموزش  مشاوره 

 اموزش مشاوره عملكرد جنسي 

 ش رابطین بهداشتي در یک موضوع مرتبط اموز

 بهداشت جامعه:

 شي برای مدارس دخترانه ارائه کالس اموز

ارائه کالس اموزشي در فرهنگسرا برای خانمها با یک موضوع از قبل تعیین ،برنامه ریزی شده واطالع رساني 

 شده 

 ائه اموزش بهداشتي به انان و اربازدید از یک کارگاه ویا یک کارخانه که زنان در ان شاغل میباشند 

 بازدید وارائه خدمات بهداشت مادر و کودک در مرکز بهداشت روستایي

بازدید از مرکز ستادی در شبكه بهداشت و اشنایي با نحوه کار وجمع اوری اطالعات بهداشتي و نظارت در ان 

 مرکز وتهیه ذیج حیاتي وتفسیر ان توسط دانشجویان

 در مسجد برای زنان ارائه کالس اموزشي 



 بازدید از یک مرکز نگهداری سالمندان ومعلوالن وارائه اموزش های الزم به انان 

 بازدید از شهر و روستا با کمک رابطین بهداشتي 

 بازدید از مهد کودک و رسیدگي و اموزش در مورد مسایل بهداشتي کودکان قبل از سنین مدرسه 

 انجام یک پروژه حل مشكل بهداشتي یا مدیریتي 

 هر نوع برنامه بهداشت جامعه دیگری که مربوط به منطقه محل تحصیل و قابل اجرا باشد.

 :شیوه ی ارزشیابی دانشجویان 

 232  در محیط کاراموزیورعایت  موارد انضباطي و اسالمي حضور فعال -

 932کننده و مراجعه نجام مراقبت های مربوطه به مددجو ا

 232گي انجام تكالیف محوله نظیر ترجمه مقاله ،پمفلت و شرکت در جلسات پرسش وپاسخ چگون-

 صداقت پیشه2/33/69

 

 


