بسمه تعالی

دانشگاه آ زاد اسالمی واحد نجف آباد دانشکده پرستاری و مامايی
نيمسال دوم سال تحصيلی 1395 - 96
نام درس :بارداری زايمان 4

مدرس :خانم شکرانی

تعداد واحد 1 :واحد
نوع واحد :نظری

shokranis@ gmail.com : Email
مکان کالس :

مقطع و رشته تحصيلی :کارشناسی مامايی
دروس پيشنياز  :بارداری و زايمان1،2، 3

روز کالس  :شنبه
ساعت کالس 13:30:

تلفن داخلی دفتر:

تاريخ امتحان ميان ترم- :

ساعات حضور در دفتر:

تاريخ امتحان پايان ترم:

مقدمه( :براساس سرفصل درس مربوطه)در طول این درس دانشجویان اطالعاتی در زمینه ناسازگاری خونی ،حاملگی چند قلویی و عفونتهای پس از
زایمان کسب کرده ضمن اینکه با خطرات اعتیاد در حاملگی و حاملگی در سنین باال و پایین نیز اشنا خواهند شد.
هدف کلی  :کسب دانش کافی در مورد اداره و مراقبت از مادر و جنین در بارداریهای پر خطر و عوارض بعد از زایمان
اهداف رفتاری:

دانشجو بتواند:
- 1ناسازگاری  RHو ABOرا شرح دهد
 - 2نحوه اداره حاملگی از مادر مبتال به ناسارگاری خونی را توضیح دهد.
 - 3عوارض نوزاد مادر مبتال به ناسازگاری خونی را شرح دهد.
 - 4شیوع و انواع چند قلویی را بیان کند
 - 5تشخیص و اداره حاملگی چند قلویی را شرح دهد
 - 6عوارض حاملگی چند قلویی را توضیح دهد.
 - 7عالئم عفونت های پس از زایمان را بطور کامل شرح دهد.
 - 8عوارض عفونت های پس از زایمان را توضیح دهد.
 - 9درمان عفونت های پس از زایمان را بیان کند.
 - 10خطرات اعتیاد در حاملگی را توضیح دهد.
- 11خطرات حاملگی در سنین باال و پایین را بیان کند.
 - 12تروما در حاملگی و مراقبت از ان را شرح دهد.
روش تدريس:
سخنرانی،پرسش وپاسخ،کوئيز

فعاليتهای فراگيران:
- 1حضورمنظم وبه موقع درکالس،شرکت فعال درمباحث درسی،
 - 2مطالعه منابع معرفی شده،
 - 3شرکت درامتحان درتاریخ مقرروکسب حداقل نمره تعیین شده

روش ارزشيابی:

 - 3فعالیت کالسی %5

 - 1امتحان میان ترم  - 2 %25کوئیزهای کالسی %5
 - 5امتحان پایان ترم %60
 - 4حضور و غیاب %5

جدول زمانبندی درس بارداری زايمان  4نيمسال دوم سال تحصيلی1395 - 96
رديف
1

تاريخ

رئوس مطالب

96/1/26

مقدمات ناسازگاری RH- ABO

2

96/2/2

اداره حاملگی و عوارض نوزادی ناسازگاریRH- ABO

3

96/2/9

شیوع  ،انواع وتشخیص چند قلویی

4

96/2/16

اداره و عوارض حاملگی چند قلویی

5

96/2/23

عالئم  ،عوارض و درمان عفونت های پس از زایمان

6

96/2/30

خطرات اعتیاد در حاملگی

7

96/3/6

خطرات حاملگی در سنین باال و پایین

8

96/3/13

تروما در حاملگی و مراقبت از ان

منابع اصلی درس:
 - 1بارداری و زایمان ویلیامز،کانینگهام،اف،گاس .اخرین چاپ
 - 2درسنامه مامایی میلز،میلز،مارگارت،اف،اخرین چاپ
 - 3مراقبت های ادغام یافته سالمت مادران در دو جلد  -وزارت بهداشت،دفتر سالمت خانواده جمعیت،اداره سالمت مادران
 - 4راهنمای کشوری انجام زایمان طبیعی و ارائه روشهای غیر دارویی کاهش درد زایمان ،وزارت بهداشت ،دفتز سالمت خانواده جمعیت  ،اداره
سالمت مادران
 - 5راهنمای کشوری ارائه خدمات مامایی و زایمان ،بیمارستان های دوستار مادر – وزارت بهداشت ،دفتر سالمت خانواده و جمعیت  ،اداره سالمت
مادران
 -6سالمت زن از منظری دیگر ،روستا،فیروزه،مینوکده،شیوا،اخرین چاپ

