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تعداد واحد2:
کددرس 53155145 :

مقطع :كارشناسي
پیش نیاز :بارداری و زایمان (  – ) 1كارآموزی بارداری طبیعي
مدرس :خانم رستاک
ّذف کلی:
آضٌبیی فراگیراى ثب فرایٌذ فیسیَلَشیک زایوبى  ،هراقجت ّبی هبدر ٍ ًَزاد در طی هراحل هختلف زایوبى ٍ دٍرُ
پس از زایوبى  ،رٍضْبی ارزیبثی جٌیي  ،رٍضْبی کبّص درد زایوبى  ،زایوبى در هٌسل ٍ هراکس تَلذ .
اّذاف ٍیصُ عیٌی:
داًطجَ در پبیبى ترم قبدر خَاّذ ثَد :
 - 1تؼبریف پبیِ هرتجط ثب زایوبى ( ،Dilatation ، Position ، Presentation ، Lie ، Attitude
 )Engagement,Station،Effacementرا ثیبى ًوبیذ
 - 2رًٍذ زایوبى ٍ تئَری ّبی ضرٍع زایوبى را تؼریف کٌذ.
- 3هراحل فیسیَلَشیک در رًٍذ زایوبى تَضیح دّذ.
 - 4هٌحٌی فریذهي را ثر اسبس فبزّبی زایوبًی تقسین ثٌذی ٍ تطریح ًوبیذ .
 Cardinal Movement - 5زایوبى را ثب تبکیذ ثر اقطبر لگي هبدر ٍ سر جٌیي ضرح دّذ .
ّstage - 6بی زایوبى را تؼریف کردُ ،اقذاهبت ٍ هراقجت ّبی ّر هرحلِ را ضرح دّذ .
 - 7پبرگی ّبی کبًبل زایوبى ٍ اپیسیبتَهی را ثِ ّوراُ ًحَُ ترهین آًْب تَضیح دّذ .
ً - 8حَُ هصرف  ،ػَارض ٍ هکبًیسن ػول دارٍّبی هَرد هصرف در رًٍذ زایوبى ٍ پس از آى را ثیبى ًوبیذ .
 - 9هکبًیسن ّبی ایجبد درد زایوبى را ثیبى ًوبیذ .
 - 11رٍش ّبی هختلف کبّص درد زایوبى (رٍضْبی فیسیَلَشیک  ،دارٍیی  ،ثیحسی ّبی هَضؼی ٍ هٌطقِ ای ) را
ثِ ّوراُ هسایب  ،هؼبیت ً ،حَُ کبرثرد ٍ هراقجت ّبی ّریک تَضیح دّذ
 - 11دٍراى ًفبس را تؼریف کردُ ٍ ػالٍُ ثر تغییرات ایي دٍرُ  ،هراقجت ّبی ًفبس را ضرح دّذ .
 - 12اًذ یکبسیَى ّب ً ،حَُ اًجبم ٍ کبرثرد رٍش ّبی غیر تْبجوی ارزیبثی سالالهت جٌالیي ( ، OCT، NST ، FAD
 ) BPPرا تطریح ًوبیذ
 - 13کبرثرد رٍش ّبی تْبجوی ثررسی سالهت جٌیي (  ) Amniocentesis ، PUBS ، CVSرا گفتِ ٍ ًحَُ استفبدُ
از ایي هَارد را تَضیح دّذ
 - 14هطخصبت فیسیَلَشیک ًَزاد سبلن را تَضیح دّذ.
ً - 15حَُ اًجبم هؼبیٌبت ثذٍ تَلذ ًَزاد را ضرح دّذ .
 - 16هراقجت ّبی ثذٍ تَلذ ٍ پس از آى را در ًَزاداى تَضیح دّذ.
 - 17فَایذ  ،هؼبیت  ،چگًَگی آهبدگی ٍ ًحَُ ارائِ خذهبت زایوبى در هٌسل را ضرح دّذ.
 - 18اًَاع  ٍ Birth Centerچگًَگی ػولکرد آًْب را ثیبى ًوبیذ.

تکالیف ٍ ٍظایف داًؽجَیاى:
. 1حضَر ثِ هَقغ در کالس
. 2ضرکت فؼبل در ثحث ّبی کالسی
 .3ضرکت در آزهًَْبی هیبى ترم ٍ پبیبى ترم
رٍغ تذریط:
سخٌراًی  ،پرسص ٍ پبسخ  ،ثحث گرٍّی
ٍظایل آهَزؼی:
هذل ّبی آهَزضی زایوبى ٍ -ایت ثرد – کبهپیَتر  -دیتب پرٍشکتَر
ًحَُ ارزؼیابی:
حضَر ٍ غیبة هٌظن ،اهتحبى هیبى ترم ثِ صَرت چْبر گسیٌِ ای  -اهتحبى پبیبى ترم ثِ صَرت چْالبر گسیٌالِ ای ٍ
تطریحی ،فؼبلیت ّبی کالسی
ًحَُ هحاظبِ ارزؼیابی:
رٍش ارزضیبثی

درصذ ًورُ

آزهَى هیبى ترم

21

فؼبلیتْبی کالسی

11

آزهَى پبیبى ترم

81

هقررات:
 حذاقل ًورُ قجَلی  11هی ثبضذ تؼذاد دفؼبت غیجت هَجِ در کالس  3جلسِ ثَدُ ٍ در صَرت غیجت ثیص از سقف تؼییي ضذُ طجق قَاًیيآهَزضی ثرخَرد خَاّذ ضذ.
هٌابع:
. 1ثبرداری ٍ زایوبى ٍیلیبهس ،کبًیٌگْبم ٍ ّوکبراى ،ترجوِ دکتر ثْرام قبضی جْبًی ٍ ّوکبراى  ،اًتطبرات گلجبى
،آخریي چبح .
)2.Neonatal , perinatal Medicine .R , Martin , et al . Elsevier .( last edition
)3.Myles textbook for midwires. M Diane Fraser , et al churchillivingstone..( last edition
4.skills for midwifery practice. Ruth Johnson , wendy Taylor , Elsevier.( last edition).
)5.Maternity &womens Health care. Ditra Leonardlowdermilk . Mosby .(last edition
 - 6راٌّوبی کطَری اًجبم زایوبى ظجیؼی ٍ ارائِ رٍضْبی غیردارٍیی کبّص درد زایوبى ٍ ،زارت ثْذاضت  ،دفتر
سالهت خبًَادُ  ،ادارُ سالهت هبدراى
 - 7راٌّوبی کطَری ارائِ خذهبت هبهبیی – ثیوبرستبى ّبی دٍستذار هبدرٍ،زارت ثْذاضت  ،دفتر سالهت خبًَادُ ،
ادارُ سالهت هبدراى
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جلعِ

هَضَع تذریط

1

تعاریف پایِ زایواى

2

رًٍذ ؼرٍع زایواى – هٌحٌی فریذهي  -هراحل فیسیَلَشیک ٍ بالیٌی زایواى

3

-------------

4

تغییرات ظلَلی  ،بافتی ٍ َّرهًَی در رًٍذ زایواى

5

لگي هادر – ظر جٌیي Cardinal Movement -

6

تعاریف  ،اقذاهات ٍ هراقبت ّای هرحلِ اٍل

7

تعاریف  ،اقذاهات ٍ هراقبت ّای هرحلِ دٍم

8

تعاریف  ،اقذاهات ٍ هراقبت ّای هرحلِ ظَم ٍ پط از آى

9

اپیسیاتَهی –پارگی ّای کاًال زایواى -دارٍّای هصرفی در زایواى

11

رٍغ ّای غیر دارٍیی کاّػ درد زایواى

11

رٍغ ّای دارٍیی کاّػ درد زایواى  -بیحعی ّای هَضعی ٍ هٌطقِ ای

12

تغییرات  ،اقذاهات ٍ هراقبت ّای دٍراى ًفاض

13

رٍغ ّای غیر تْاجوی ارزیابی ظالهت جٌیي

14

رٍغ ّای تْاجوی ارزیابی ظالهت جٌیي

15

هؽخصات ،هعایٌات ٍ هراقبت ّای ًَزاد ظالن

16

زایواى در هٌسل – هراکس تَلذ

