باسمه تعالی
دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهرکرد – دانشکده علوم پسشکی
طرح درس – گروه مامایی

ػٌَاى درس :كبرآهَسي ثبرداري عجیؼی

ًَع ٍاحذ :كبرآهَسي
هطخصِ درس:

تؼذاد ٍاحذٍ 1 :احذ
رضتِ ،هقطغ ٍ تزم داًطجَ :كبرضٌبسی هبهبیی
تؼذاد داًطجَيبى:
درٍس پيص ًيبس يب ّوشهبى ................ :
هسئَل درس :هزبيبى ببليٌی گزٍُ هبهبيی

هحل ٍ آدرس کبرآهَسی :درهبًگبُ هبهبیی ثیوبرستبى اهبم ػلی (ع) -فزخطْز
درهبًگبُ ضوبرُ یک ٍ پلی كلیٌیک تخصصی تبهیي اجتوبػی -ضْزكزد
**************** *******************************************************************************

هؼزفی ٍ اّويت درس
ثب تَجِ ثِ اّویت فزاٍاى هزالجتْبي دٍراى ثبرداري ،ایي درس ثِ داًطجَیبى كوک هی كٌذ تب ثب ٍاحذّبي ارائِ كٌٌذُ هزالجت ّبي دٍراى ثبرداري
آضٌب ضًَذ ٍ هزال جتْبي دٍراى ثبرداري را ثِ ّوزاُ ًکبت السم هَرد ًظز تحت ًظبرت هزثیبى اًجبم دٌّذ.
ّذف کلی:
 -1آضٌبیی ثب ٍاحذّبي ارائِ كٌٌذُ هزالجت ّبي دٍراى ثبرداري
 -2تطخیص ٍ ادارُ یک حبهلگی عجیؼی ٍ كست هْبرت در اًجبم هزالجت ّبي دٍراى ثبرداري
 -3آضٌبیی ثب آهَسش ٍ هطبٍرُ هبدراى ثبردار در راثغِ ثب حبهلگی
 -4ثزلزاري ارتجبط صحیح ثب هبدر ٍ خبًَادُ
 -5تطخیص ه َارد غیز عجیؼی ثب ًظبرت هزثی ٍ ا ًجبم هزالجت ّب ٍ الذاهبت هزثَعِ
 - 6رػبیت هَاسیي اًسبًی ،اخاللی ،اسالهی ٍ حزفِ اي در لجبل هبدر ثبردارّ ،وزاّبى ٍ كبركٌبى

اّذاف رفتبری :داًطجَ قبدر بِ اً جبم هَارد ًبهبزدُ در پبيبى دٍرُ کبرآهَسی ببضذ:
 -1ضزح حبل كبهل ٍ صحیح را اس هبدر ثبردار اخذ ًوبیذ.
 -2ثِ هذد جَ احتزام گذاضتِ ٍ ثب اٍ احسبس ّوذردي كٌذ.
 -3ثب گطبدُ رٍیی ثب هذدجَ ارتجبط ثزلزار كٌذ.
 -4حزین خصَصی هذد جَ را حفظ كٌذ.
 -5ضٌبخت كبهلی اس فیشیَلَصي حبهلگی ٍ تطخیص حبهلگی داضتِ ثبضذ.
 - 6اصَل ثْذاضتی ٍ تغذیِ در دٍراى ثبرداري را داًستِ ٍ اجزا ًوبیذ.
 -7تغییزات فیشیَلَصیک هبدر در دٍراى ثبرداري را ثذاًذ
 -8ضکبیبت ضبیغ در ثبرداري را ضٌبختِ ٍ ًحَُ ثزخَرد ثب آى هَارد را اًجبم دّذ.
 -9هؼبیٌبت فیشیکی اػضبي هختلف هبدر ثبردار را ثِ عَر كبهل اًجبم دّذ.
 - 11هبًَرّبي لئَپَلذ را ثِ درستی اًجبم دّذ.
 - 11هؼبیٌِ اًذام تحتبًی هبدر ثبردار را اس ًظز ادم ٍ ٍاریس حذالل در  11هَرد اًجبم دّذ.
 - 12ثب استفبدُ اس سًَیکیذ ٍ گَضی پیٌبرد ضزثبى للت جٌیي را ثِ عَر صحیح كٌتزل ًوبیذ.

 - 13پزًٍذُ دٍراى ثبرداري را تطکیل دادُ ٍ آ سهبیطبت هؼوَل ثبرداري را ثِ درستی درخَاست ًوبیذ.
 - 14دارٍّبي هجبس ٍ السم حیي ثبرداري را تجَیش ًوبیذ.
 - 15هکول ّبي هجبس در ثبرداري را در صَرت ًیبس تجَیش ًوبیذ.
 - 16آسهبیطبت  U/CٍU/Aرا در ثبرداري درخَاست ًوبیذ.
 - 17در صَرت ًیبس سًََگزافی ٍ دیگز تستْبي سالهت جٌیي را درخَاست ًوبیذ.
 - 18حذالل دٍ ًَثت  NSTرا هطبّذُ كٌذ.
 - 19در صَرت ًیبس  NSTرا اًجبم دّذ ٍ ًوَدار حبصل اس آى را تفسیز ًوبیذ.
 - 21تست  Roll overرا در صَرت ًیبس اًجبم دّذ.
ً - 21تبیج سًََگزافی ثبرداري را تَضیح دّذ ٍ هَارد عجیؼی ٍ غیز عجیؼی آى را ثیبى ًوبیذ.
ً - 22تبیج آسهبیطبت خًَی را ث ِ درستی تَضیح دادُ ٍ تفسیز ًوبیذ.
 - 23آسهبیطبت غزثبلگزي را ثِ درستی تفسیز ًوبیذ
 - 24ثز اسبس جَاة آسهبیطبت ً ،تبیج سًََگزافی ٍ تستْبي ارسیبثی جٌیي هزاجؼیي را ثِ درستی راٌّوبیی ًوبیذ.
 - 25تست حزكت جٌیي را ثِ عزس صحیح آهَسش ٍ تَضیح دّذ.
 - 26جْت تطخیص ضزٍع ٍ هزاحل سایوبى ثتَا ًذ هؼبیٌبت ٍاصیٌبل را اًجبم دّذ.
 - 27آهَسش ّبي دٍراى ثبرداري را ثِ صَرت فزدي یب گزٍّی ثِ عَر صحیح ارائِ ًوبیذ.
 - 28در جلسبت پزسص ٍ پبسخ رٍساًِ ثب آهبدگی لجلی ٍ هغبلؼِ هجبحث ًظزي حضَر داضتِ ثبضذ.
*السم ثِ تَضیح است كِ توبم اّذاف رفتبري فَق الذكز در جلسبت اٍلیِ ثب كوک هزثی ٍ در جلسبت پبیبًی ثب ًظبرت هزثی( ثِ عَر صحیح ٍ ثب
حذالل  11درصذ خغب ) صَرت خَّذ گزفت.
ٍظبيف داًطجَ ٍ

سيبستْبی دٍرُ :

 -1حضَر ٍ تزك ثِهَلغ اس هحل كبرآهَسي.
 -2ثزلزاري ارتجبط صحیح اخاللی ٍ حزفِ اي ثب پزسٌل ،هزثی  ،هذد جَیبى ٍ ّوکبري ثب سبیز داًطجَیبى
 -3ضزكت فؼبل در اًجبم اهَر هحَلِ اس عزف استبد .
 -4تؼییي تکبلیف ثب ًظز استبد درس هیثبضذ ٍ كلیِ تکبلیف هحَلِ در عَل كبرآهَسي حذاكثز در آخزیي رٍس كبرآهَسي ثِ استبد هزثَعِ
تحَیل ضَد.
 -5درصَرتیكِ غیجت داًطجَ در عَل كبرآهَسي ثیص اس یکدّن سبػبت كبرآهَسي ضَد درس هزثَعِ حذف ٍ غیجت هحسَة خَاّذ
ضذ .
 - 6داًطجَیبى اس استفبدُ ًوَدى هَثبیل خَدداري ًوبیٌذ ٍ در صَرت تخلف اًضجبعی ٍاحذ هزثَعِ حذف خَاّذ ضذ.
 -7درصَرتیكِ غیجت داًطجَ در عَل كبرآهَسي كوتز اس یکدّن سبػبت كبرآهَسي ضَد ،غیجت هجبس یک رٍس ٍ غیجت غیزهجبس دٍ رٍس
كبرآهَسي ججزاًی خَاّذ داضت ٍدر صَرت ػذم ججزاى آى ثِ اساي ّزرٍس یک ًوزُ اس ًوزُ كل كسز خَاّذ ضذ.
 -8ارسضیبثی :كست ًوزُ ثزاسبس فزم ارسضیبثی پیَست هی ثبضذ.
 -9رػبیت یًَیفزم كبهل عجك ضَاثظ داًطکذُ ٍ ػذم استفبدُ اس آرایص ٍ سیٌت آالت جْت داًطجَیبى .
هَاد آهَسضی  :هبدر ثبردار ،تخت ،لَاسم ٍ تجْیشات پشضکی ٍ هزالجتی در درهبًگبُ هبهبیی

هٌببغ:
 - 1ببرداری ٍ سايوبى ٍيليبهش جلذ  ،3 ٍ 2- 1آخزيي چبپ
 - 2درسٌبهِ هبهبيی هيلش -آخزيي چبپ
َّ - 3رهَى ضٌبسی سًبى اسپيزٍف
 - 4هزاقبتْبی ادغبم يبفتِ سالهت هبدراى در دٍ جلذ ،راٌّوبی خذهبت داخل ٍ خبرج بيوبرستبًیٍ،سارت بْذاضت ،دفتز سالهت خبًَادُ ٍ جوؼيت ،ادارُ
سالهت هبدراى
 - 5راٌّوبی کطَری اًجبم سايوبى طبيؼی ٍ ارائِ رٍضْبی غيز دارٍيی کبّص درد سايوبىٍ ،سارت بْذاضت ،دفتز سالهت خبًَادُ ٍ جوؼيت ،ادارُ
سالهت هبدراى
 - 6راٌّوبی کطَری ارائِ خذهبت هبهبيی ٍ سايوب ى  ،بيوبرستبًْبی دٍستذار کَدکٍ ،سارت بْذاضت ،دفتز سالهت خبًَادُ ٍ جوؼيت ،ادارُ سالهت
هبدراى
7-Danforths obstetrics and gynecology , edited by James R.Scoot
8-High risk pregnancy management option, edited by David K.James
9-Varneys Midwifery-l ast edition
10-Essential of maternity Bobak
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فزم ارسضيببی داًطجَيبى کبرضٌبسی هبهبيی -کبرآهَسی ببرداری طبيؼی
ًبم ٍ ًبم خبًَادگی داًطجَ:
ًبم بيوبرستبى هزبَ طِ:
ًوزُ کل:

دٍرُ:

سبل تحصيلی:

تبريخ ضزٍع کبرآهَسی:

ًيوسبل:
تبريخ پبيبى کبرآهَسی :
تؼذاد غيبت غيز هجبس:

تؼذاد غيبت هجبس:

ًبم ٍ اهضبءهزبی:
رديف ػٌَاى
1

ٍضغ ظبّزی بز هبٌبی هَاسيي اسالهی ٍ بْذاضتی

2

احسبس هسئَليت ٍ ػالقِ بِ کبر

3

تَاًبيی ارتببط ٍ ّوکبری(بيوبراىّ ،وکبراى ،هزبی)

4

سزػت ػول ٍ دقت در کبر

5

بکب رگيزی اصَل اخالقی در بزخَرد بب بيوبر

6

حضَر بِ هَقغ ٍ هٌظن

7

هْبرت در اًجبم کبر(بِ کبر گيزی رٍش صحيح)

8

قذرت ابتکبر ٍ ًظن ٍ تزتيب در کبرّب

9

صزفِ جَيی ٍ هزاقبت اس ٍسبيل

10

ارائِ سويٌبر ٍ تکبليف آهَسضی

رديف ػٌَاى
1

اخذ ضزح حبل ٍ اًجبم هؼبيٌبت فيشيکی خبًن ببردار

2

تطکيل پزًٍذُ ٍ درخَاست آسهبيطبت السم ٍ سًََگزافی بزای خبًن ببردار

3

اًجبم هبًَرّبی لئَپَلذ ٍ تطخيص صحيح
بزرسی اًذام ّب اس ًظز ادم ٍ ٍاريس

4

سوغ  ٍ FHRگشارش هَارد غيز طبيؼی

5

اًجبم هزاقبت ّبی پزُ ًبتبل ٍ NST

6

آهَسش تست حزکت جٌيي ٍ اًجبم تست Roll over

7

ارائِ ی آهَسش ّبی هختلف در دٍراى ببرداری

8

تجَيش دارٍّبی هجبس حيي ببرداری (ًسخِ ًَيسی )

9

تفسيز آسهبيطبت ،تطخيص هَارد غيز طبيؼی ٍ راٌّوبيی صحيح هزاجؼيي

10

اهتحبى پبيبى دٍرُ

اهضبء داًطجَ:
1
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