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مقدمه:این درس به منظور شناخت موارد غیرطبیعی درزایمان واداره عوارض مادری-جنینی ونوزادی درزایمانهای غیرطبیعی می باشد.
هدف کلی:
کسب دانش کافی درمورد تشخیص،اداره ومراقبت ازمادروجنین دربارداری وزایمان غیرطبیعی
اهداف رفتاری:
دانشجو پس ازشرکت درجلسات درس باید قادرباشد :
-1اداره وتشخیص دیستوشی بعلت اختالل انقباضات رحمی راتوضیح دهد.
-2تشخیص دیستوشی رابامنحنی فریدمن وپارتوگراف  WHOتوضیح دهد.
-3اداره مرحله دوم زایمان طول کشیده راشرح دهد.
-4اداره زایمان درانواع نمایشهای غیرطبیعی جنین(صورت ،پیشانی،عرضی وبریچ)رابیان کند.
-5اداره زایمان درموارداکسیپوت خلفی وآسنکلتیسم راشرح دهد.
-6اداره دیستوشی ناشی ازتنگی لگن (ورودی،میانی،خروجی)رابیان کند.
-7اندیکاسیون بکارگیری فورسپس وواکیوم مزایا ومضرات آن راتعریف کند.
-8سزارین عوارض ومراقبتهای بعد ازعمل راتوضیح دهد.
-9انواع پارگیهای رحم وکانال زایمان راشرح دهد.
-10انواع خونریزیهای بعداززایمان راتوضیح دهد.
-11برگشتگی رحم علل وادراه آن رابیان کند.
-12اداره مرحله سوم لیبروخروج دستی جفت راتوضیح دهد.
-13سقط حاملگی خارج رحمی مول هیداتیفرم مول مهاجم تشخیص علل ودرمان آن راشرح دهد.
-14انواع خونریزی دربارداری ودوره قبل اززایمان تشخیص علل ودرمان آنها راتوضیح دهد.
DIC-15علل تشخیص ودرمان آنرا بیان کند.
-16سقط وحاملگی خارج رحمی علل تشخیص ودرمان آنهارابیان کند.
 -17تشخیص علل واداره زایمان زودرس،پارگی زودرس پرده های جنینی وزایمان دیررس رابیان کند.

 -18مراقبتهای پره ناتال درموارد استفراغ شدید حاملگی راشرح دهد.
-19پره اکالمپسی واکالمپسی وانواع اختالالت فشارخون راتوضیح دهد.
روش تدريس:
بصورت سخنرانی وپرسش وپاسخ می باشد
فعاليتهای فراگيران:
-1حضورمنظم فعال وبدون غیبت درکالس درس
-2شرکت فعاالنه در مباحث درس
-3انجام تکالیف مربوطه
-4شرکت درامتحان میان ترم وپایان ترم
روش ارزشيابی:
-1میان ترم  3/5نمره
 -2حضور و غیاب و فعالیت کالسی 0/5نمره
 -3امتحان پایان ترم  16نمره
جدول زمانبندی درس بارداری وزايمان  3نيمسال اول سال تحصيلی9395-96
رديف

تاريخ

رئوس مطالب

1

95/6/31

تعریف دیستوشی علل وانواع آن نحوه اداره دیستوشی بدلیل اختالل نیروهای عملکرد رحمی

2

95/7/7

3

95/7/14

دیستوشی بدلیل نمایش غیرطبیعی جنین (صورت) علل ونحوه اداره آن

4

95/7/28

دیستوشی بدلیل نمایش غیرطبیعی جنین (پیشانی) علل ونحوه اداره آن

5

95/8/5

اداره زایمان درموارداکسیپوت خلفی وآسنکلتیسم

6

95/8/12

دیستوشی بدلیل نمایش عرضی جنین علل ونحوه اداره آن

7

95/8/19

دیستوشی بدلیل نمایش بریچ علل ونحوه اداره آن

8

95/8/16

ميان ترم -فورسپس واکیوم سزارین ومراقبتهای مربوطه

9

95/9/3

تشخیص علل واداره زایمان زودرس،پارگی زودرس پرده های جنینی

10

*95/9/16

تشخیص علل واداره زایمان دیررس

11

95/9/17

پارگیهای کانال زایمانی وبرگشتگی رحم

12

*95/9/23

 DICانواع خونریزیهاو علل تشخیص ودرمان

13

95/9/24

سقط وحاملگی خارج رحمی علل تشخیص ودرمان

14

*95/9/30

پ ره اکالمپسی واکالمپسی وانواع اختالالت فشارخون دربارداری

15

95/10/1

16

95/10/8

دیستوشی ناشی ازتنگی لگن ورودی میانی خروجی ونحوه اداره آنها

بیماریهای تروفوبالستیك حاملگی
استفراغهای شدید حاملگی

*بدلیل دوجلسه تعطیلی رسمی در این تاریخها جبرانی برگزارمیشود
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