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 جنینی ونوزادی درزایمانهای غیرطبیعی می باشد.-این درس به منظور شناخت موارد غیرطبیعی درزایمان واداره عوارض مادری:مقدمه

 

 :هدف کلی

 دربارداری وزایمان غیرطبیعیکسب دانش کافی درمورد تشخیص،اداره ومراقبت ازمادروجنین 

  :رفتاریاهداف 

 قادرباشد : ددانشجو پس ازشرکت درجلسات درس بای

 اداره وتشخیص دیستوشی بعلت اختالل انقباضات رحمی راتوضیح دهد.-1

 توضیح دهد. WHOتشخیص دیستوشی رابامنحنی فریدمن وپارتوگراف -2

 کشیده راشرح دهد. اداره مرحله دوم زایمان طول-3

 (رابیان کند.بریچاداره زایمان درانواع نمایشهای غیرطبیعی جنین)صورت ،پیشانی،عرضی و-4

 اداره زایمان درموارداکسیپوت خلفی وآسنکلتیسم راشرح دهد.-5

 دیستوشی ناشی ازتنگی لگن )ورودی،میانی،خروجی(رابیان کند.اداره -6

 آن راتعریف کند. مضراتاندیکاسیون بکارگیری فورسپس وواکیوم مزایا و-7

 ومراقبتهای بعد ازعمل راتوضیح دهد.عوارض سزارین -8

 انواع پارگیهای رحم وکانال زایمان راشرح دهد.-9

 انواع خونریزیهای بعداززایمان راتوضیح دهد.-10

 برگشتگی رحم علل وادراه آن رابیان کند.-11

 اداره مرحله سوم لیبروخروج دستی جفت راتوضیح دهد.-12

 انواع عفونتهای بعداززایمان تشخیص علل ودرمان آنها رابیان کند.-13

 سقط حاملگی خارج رحمی مول هیداتیفرم مول مهاجم تشخیص علل ودرمان آن راشرح دهد.-14

 انواع خونریزی دربارداری ودوره قبل اززایمان تشخیص علل ودرمان آنها راتوضیح دهد.-15

 جفتی)اکرتا اینکرتا پرکرتا( راشرح دهد.انواع بیماریها وناهنجاریهای -16

 زایمان زودرس ودیررس تشخیص علل واداره آنها رابیان کند.-17

 تأخیررشد داخل رحمی تشخیص علل ودرمان آن راتوضیح دهد.-18

 بارداری وزایمان غیرطبیعی– 3 بارداری وزایمان: نام درس 

 2تعداد واحد: 
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 2582تلفن داخلی دفتر:
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 شنبه چهارروز کالس : 

  10-8 ساعت کالس :

 9/9/96 تاريخ امتحان ميان ترم:

 تاريخ امتحان پايان ترم:

 

  

 



 مراقبتهای پره ناتال درموارد استفراغ شدید حاملگی راشرح دهد. -19

 فشارخون راتوضیح دهد.پره اکالمپسی واکالمپسی وانواع اختالالت -20

 

 :روش تدريس

 .بصورت سخنرانی وپرسش وپاسخ می باشد

 فعاليتهای فراگيران:

 حضورمنظم فعال وبدون غیبت درکالس درس-1

 شرکت فعاالنه در مباحث درس -2

 انجام تکالیف مربوطه -3

 رکت درامتحان میان ترم وپایان ترمش-4

 :روش ارزشيابی

  نمره 1وپرسش درکالس  کوییز-1

 نمره 1فعالیت کالسی و حضور و غیاب -2

 نمره 18امتحان پایان ترم  -3

 9396-97سال تحصيلی اول نيمسال 3بارداری وزايمان  جدول زمانبندی درس

 رئوس مطالب تاريخ رديف

1 29/6/69  ،نحوه اداره دیستوشی بدلیل اختالل نیروهای عملکرد رحمیتعریف دیستوشی علل وانواع آن  

2 5/7/69  میانی خروجی ونحوه اداره آنهادیستوشی ناشی ازتنگی لگن ورودی  

3 21/7/69  دیستوشی بدلیل نمایش غیرطبیعی جنین )صورت( علل ونحوه اداره آن 

4 19/7/69  دیستوشی بدلیل نمایش غیرطبیعی جنین )پیشانی( علل ونحوه اداره آن 

5 26/7/69  وآسنکلتیسماداره زایمان درموارداکسیپوت خلفی  

6 3/8/69  دیستوشی بدلیل نمایش عرضی جنین علل ونحوه اداره آن 

7 01/8/69  دیستوشی بدلیل نمایش بریچ علل ونحوه اداره آن 

8 17/8/69  مراقبتهای مربوطههیسترکتومی و فورسپس واکیوم سزارین و 

9 24/8/69  آن ودرمان علل تشخیص مهاجم مول هیداتیفرم مول 

10 1/9/69   سقط- امتحان ميان ترم 

11 8/9/69  رحمی  خارج حاملگی 

12 22/9/69  رحم  وبرگشتگی زایمانی کانال پارگیهای 

13 29/9/69  نفاسی عفونتهای -بعداززایمان  خونریزیهای انواع 

14 6/10/69  دربارداری فشارخون اختالالت انواع و واکالمپسی اکالمپسی پره 

15 13/10/96  جنین رحمی رشدداخلمحدودیت  

 

 منابع اصلی درس:

 .1393 ،دوم  جلد -بارداری وزایمان ویلیامز،کانینگهام وهمکاران.ترجمه دکترملک منصوراقصی -1

 درسنامه مامایی میلز،میلز،مارگارت اف آخرین چاپ -2

 مراقبتهای ادغام یافته سالمت مادران،دوجلد،وزارت بهداشت،دفترسالمت خانواده،جمعیت،اداره سالمت مادران. -3



راهنمای کشوری انجام زایمان طبیعی وارائه روشهای غیردارویی کاهش درد زایمان، وزارت بهداشت،دفترسالمت خانواده،جمعیت،اداره  -4

 سالمت مادران.

راهنمای کشوری ارائه خدمات مامایی وزایمان،بیمارستانهای دوستدارمادر، وزارت بهداشت،دفترسالمت خانواده،جمعیت،اداره سالمت  -5

 مادران.

 سالمت زن ازمنظری دیگر،روستا فیروزه،مینوکده شیوا. -6
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