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  ماماییگروه آموزشی:       پرستاری ومامایی خرم آباد  دانشکده: 

 99-0011:اول تحصیلی تحصیلی و سال اولنیمسال                   کارشناسی ترم چهارم پرستاری  تحصیلی: یرشتهو  مقطع

 1تعداد واحد:       انونوزاد پرستاری در اختالالت سالمت مادران: نام واحد درسی

 پرستاری بهداشت مادران ونوزادان یش نیاز:پ                           نظرید:نوع واح
  بصورت مجازی برگزاری: وضعیت                 11-11 :ساعت  چهارشنبه :زمان برگزاری كالس: روز

 آستیخانم ها )به ترتیب حروف الفبا(: اساتید قاسمیخانم دكتر  مسئول درس:  46تعداد دانشجویان:

 اسمیوق

این درس به بررسی علل ایجاد عوارض غیر طبیعی دربارداری و عالئم وروشهای شرح مختصری از درس : 

تشخیص این عوارض می پردازد و چگونگی پیشگیری، مراقبت و درمان و آموزش های الزم جهت مادران باردار مبتال 

نوزاد، مراقبت هاونیازهای نوزاد طبیعی ،  تدابیرالزم درهنگام تولدبه این عوارض تشریح گردیده است.  همچنین 

 تشخیص، درمان وتدابیرالزم درموردمشكالت سالمتی نوزادان نیز مرور خواهد شد.

 

،  عالئم ، تشخیص علل و عوامل ایجاد عوارض غیر طبیعی دربارداری و اهمیت با : آشنایی هدف کلی  درس

بارداری و آشنا یی با  مشكالت مورد در گرفتن حال رحش نحوه مشاوره و اصول با آشنایی آن، درمان پیشگیری و

 .حاالت نوزاد و شیرخوار در هنگام سالمت و بیماری و تشخیص نیازها و تصمیم گیری مناسب در مورد نوزادان

 پس از اتمام برنامه دانشجو قادر خواهد بود :  اهداف ویژه :

ناف  و مراقبتهای پرستاری از آن را شرح و پروالپس بند آب  كیسه زودرس، پارگی پره ترم ،پست ترم  -1

 دهد.

 و مراقبتهای پرستاری آنرا توضیح دهد. حاملگی چند قلویی -1

 اختالالت مایع آمنیوتیک را شرح دهد. -3

 خونریزیها و عفونتهای  بعداز زایمان  و مراقبتهای پرستاری آنرا توضیح دهد. -4

 زایمان سریع، دیستوشیا، و مراقبتهای مربوطه را شرح دهد. -5

 علل و عوارض سزارین و مراقبتهای مربوطه را شرح دهد.  -6

 اعمال جراحی در مامایی را توضیح دهید. -7

 علل نازایی در زنان ومردان و تدابیر پرستاری الزم را توضیح دهد . -8

 پرستاری در بیماریهای اختالالت غدد اندوكرین در مادران بارداررا بیان نمایید. -9

 زتولدرابه ترتیب اولویت شرح دهد.اقدامات اولیه برای نوزاد پس ا -11

 درمعاینه وشرح حال نوزاد یافته های طبیعی وغیرطبیعی را اریكدیگرتشخیص دهد. -11

 .بیماریهای شایع دوره نوزادی) تنفسی ،ایكتر و...(راتوضیح دهد.  -11

 نوزادان آسیب پذیر و تدابیر پرستاری الزم را توضیح دهد  -13

 رهای دیگرمقایسه كند..مزایای تغذیه نوزادبا شیر مادر راباشی -14
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 نحوه احیاومراحل آن درنوزادان راتوضیح دهد. -15

 .اصول بهداشتی ومواردپیشگیری درسالمت نوزادرا شرح دهد. -16

 

 گفتگوها در پرسش و پاسخ      نقشه مفهومی  شیوه های تدریس :

 (TBLیادگیری مبتنی بر تیم)  (PBLیادگیری مبتنی بر حل مسئله)

 -----------------م ببرید( فیلم آموزشیسایر موارد )لطفاً نا

 وظایف و تکالیف دانشجو: )لطفا شرح دهید(

  گفتگو واسكای روم .حضور فعال وبانشاط در1            سایت نویددر  تكالیف بموقع بارگزاری .1

 این دومورد از اهمیت بسیار باالیی در ارزشیابی دانشجو برخوردار است توجه توجه 

 وسایل کمک آموزشی:  

 فیلم

 

 نوع آزمون
 بصورت ارائه كیس ایچندگزینه،پاسخ كوتاه  ،تشریحی

 روشها و زمان سنجش و ارزیابی دانشجویان:

 ساعت تاریخ نمره روش

 در گفتگوها و اسكای روم  حضور فعال
  وپاسخ گویی به آنها شركت در فعالیتها

11% 
11% 

  

   %31 كدام وپایان ترم هر ترم میانمتحان ا

 :منابع فارسیمنابع : 

ضیغمی كاشانی  ، ربابه . دشتی الهه، بختیاری محمود.. پرستاری بهداشت مادران ونوزادان . تهران : نشر جامعه  -1
 .آخرین چاپنگر ، 

 ذوالفقاری ، میترا ، نوقابی ، احمد علی . پرستاری بهداشت مادر ونوزاد . تهران . انتشارات بشری. -1

 وقی مهناز ؛ درسنامه پرستاری بهداشت مادر ونوزاد . ترجمه ) لیفرگلوریا ، تهران . انتشارات سالمی (ش  -3
 كانینگهام، مک دونالد. بارداری و زایمان. ویلیامز، ترجمه متخصصین زنان ومامایی.تهران،آخرین چاپ -4
 :منابع انگلیسی 

5.Kliegman R,Behrman R.Jenson H,Stantan B.Nelson Text book of Pediatrics 

. Saunders.2017 
6-Wong, D.L, Perry, S.E. Hockenbury , N, Maternal child nursing care. (last 
ed). St Louis: Mosby. 

7- Hcchenberry  MJ,Wilson D.Wong’s.Nursing  care of Infants  and  
children,2015, 10 th ed, Mosby Co. 

 www.pubmed :اینترنتیمنابع 

www.daneshyar.net 
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 زمان بندی وموضوعات جلسات درس

 
 

 
 

 عنوان مدرس جلسات

آشنایی با درس مراقبتهای اولیه پس از تولد، تنفس، حرارت، دلبستگی،   دكترقاسمی 19/6/99
 پیشگیری ازعفونت،آزمایشات غربالگری 

 شرح حال نوزادان، معاینات بالینی، رفلكسها  " 16/6/99

تغذیه نوزاد،مزایای شیر مادر، دارو ها در شیردهی، موارد منع مصرف شیر  " 1/7/99

 مادر
 نوزاد  آ سیفیكسی ، آپنه ؤ احیاء  " 9/7/99

 )نارس ، دیررس ، چند قلو ،مادر دیابتی  و...(پرخطر شناخت انواع نوزاد  " 16/7/99

سیک ) صدمات مكانیكی ، آنسفالوپاتی هیپوكصدمات حین زایمان " 13/7/99
 ایسكمیک،صدمات اعصاب محیطی،احشا واندام (

، ( مكونیوم آپنه، تاكی پنه،،آ سپیراسیون، RDSاختالالت تنفسی)  " 31/7/99
 اختالالت متابولیک)هیپو گلیسمی و هیپوكلسمی(

 ، فتوتراپی ، تعویض خون   انواع زردی نوزادی " 7/8/99
 خونریزیهای دوران بارداری خانم آستی 14/8/99

و  ، پارگی زودرس كیسه آب زایمانهای آسیب پذیر)پره و پست ترم خانم آستی 11/8/99

 الپس بند ناف(روپ

 (یمان سریع وسختزایمانهای آسیب پذیر)زا خانم آستی 18/8/99

 و چند قلویی  اختالالت مایع آمنیوتیک خانم آستی 5/9/99
 ی بعد از زایمان(صدمات زایمانی)خونریزیها و عفونتها خانم آستی 11/9/99

 زایمانهای ابزارمند) سزارین، وكیوم و فورسپس( " 19/9/99

 اختالل غدد اندو كرین " 16/9/99

 نازایی و عقیمی " 3/11/99

دكتر قاسمی و  11/11/99
 خانم آستی

 ی جامع بر مطالب گذشته از طریق اسكای روم رمرو


