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هدف كلي درس:
هدف این درس آماده سازی دانشجو جهت شناخت نیازها ،مسائل و مشکالت
جسمی ،روانی واجتماعی افرادخانواده در انتظار فرزند بخصوص مادر
ونوزاد در معرض خطر وکسب آگاهی در مورد اهمیت آموزش در پیشگیری از
عوارض در موارد آسیب پذیری در مادرونوزاد ،تاکید بر نظریه ها،تئوری
ها واصول علمی در قالب فرآیند پرستاری خواهد بود
شرح واحد درسی:
این درس شامل موارد غیر طبیعی وموقعیت های آسیب پذیری در مراحل
مختلف باروری (حاملگی،زایمان ،بعد از زایمان (برای مادر
ونوزادومشکالت ناباروری میباشد.آموزش این واحد درسی به دانشجو فرصت
میدهد تا تواناییهای الزم برای بررسی وشناخت خانواده در مو قعیتهای
بحرانی وآسیب پذیر بویژه مادر ونوزاد در معرض خطر را کشف کرده
ومشکالت بالفعل و بالقوه سالمتی آنها را با توجه به آموخته های
خودوبا استفاده از مهارتهای خالق در قالب فرآیند پرستاری برای
مددجویان طرح ریزی نماید
اهداف ویژه درس:
در پایان این دوره دانشجو قادر خواهد بود:


موارد آسیب پذیری در مراحل مختلف باروری را نام ببرد( .حیطه
شناختی)
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علل استفراغ شدید حاملگی را شرح دهد( .حیطه شناختی)
تدابیرواقدامات پرستاری وآموزشهای الزم به مدد جویان با مشکل
فوق را طرح ریزی نماید( .حیطه شناختی)
اختالالت فشار خون در بارداری راطبقه بندی نماید( .حیطه شناختی)
اختالالت فشار خون در بارداری را با هم مقایسه کند( .حیطه
شناختی)
علل اختالالت فشار خون در بارداری را بیان نماید( .حیطه شناختی)
درمانهای مورد استفاده در اختالالت پرفشاری خون در بارداری را
بیان نماید(حیطه شناختی)
مراقبتهای پرستاری از مددجویان مبتال اختالالت فشار خون را درچار
چوب فرآیند پرستاری طرح ریزی نماید( .حیطه شناختی)
سقط را تعریف نماید( .حیطه شناختی)
انواع سقط را باهم مقایسه کند ( .حیطه شناختی)
علل وعوامل مداخله گر در سقط رابیان کند( .حیطه شناختی)
درمانهای متداول طبی وجراحی در مورد انواع سقط را شرح دهد.
(حیطه شناختی)
مراقبتهای پرستاری از مددجویان فوق را درقالب فرایند پرستاری
طرح ریزی نماید( .حیطه شناختی)
حاملگی نابجا را تعریف کند( .حیطه شناختی)
عوامل خطر در ایجاد حاملگی نابجا را نام ببرد( .حیطه شناختی)
عالیم ونشانه های حاملی نابجا را بیان کند( .حیطه شناختی)
تدابیر درمانی درمددجویان فوق را بیان کند( .حیطه شناختی)
مول هیداتیفرم راتعریف کرده انواع انرا با هم مقایسه کند.
(حیطه شناختی)
تظاهرات بالینی اختالل فوق رابیان کرده روشهای تشخیصی آنرا
بیان کند( .حیطه شناختی)
تدابیر درمانی در مددجویان با تشخیص مول را شرح دهد( .حیطه
شناختی)
مراقبتهای پرستاری از مددجوی فوق را طرح ریزی کند( .حیطه
شناختی)
جفت سر راهی را تعریف کرده انواع آنرا با یکدیگر مقایسه
نماید( .حیطه شناختی)
عالئم ونشانه هاوروشهای تشخیصی جفت سر راهی را بیان کند( .حیطه
شناختی)
تدابیر درمانی ومراقبتهای پرستاری در جفت سر راهی را بیان
کند( .حیطه شناختی)
دکولمان جفت راتعریف کرده عوامل مداخله گر در آنرا ذکر نماید.
(حیطه شناختی)
عالئم بالینی وروشهای تشخیصی آنرا شرح دهد( .حیطه شناختی)
شیوه های درمانی وتدابیر پرستاری در دکولمان جفت را بیان کند.
(حیطه شناختی)
هیپوفیبرینوژنمی را شرح دهد( .حیطه شناختی)
انعقاد منتشر داخل عروقی را توضیح دهد( .حیطه شناختی)
پلی هیدر آمنیوس را تعریف کرده عوامل همراه آنرا ذکر کند.
(حیطه شناختی)
عالئم وعوارض اختالل فوق را بیان کند( .حیطه شناختی)
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روش تشخیصی وتدابیر درمانی پلی هیدر آمنیوس را شرح دهد( .حیطه
شناختی)
الیگو هیدر آمنیوس را تعریف کرده واتیولوژی آنرا بیان نماید.
(حیطه شناختی)
پیش آگهی وعوارض اختالل فوق راتوضیح دهد( .حیطه شناختی)
حاملگی چند قلویی وانواع انرا شرح دهد( .حیطه شناختی)
عوارض حاملگی چند قلویی را توضیح دهد( .حیطه شناختی)
اندیکاسیون های سزارین در حاملگی دو قلو را نام ببرد( .حیطه
شناختی)
مداخالت پرستاری در حاملگی چند قلویی راطرح ریزی کند( .حیطه
شناختی)
ناساز گاری خونی  ABOراشرح دهد( .حیطه شناختی)
ناسازگاری خونی  RHرا شرح دهد( .حیطه شناختی)
ناسازگاری  ABOو RHرابا هم مقایسه کند( .حیطه شناختی)
اریتروبالستوز جنینی را توضیح دهد( .حیطه شناختی)
اقدامات الزم در مادران  RHمنفی در طی بارداری  ،زایمان و بعد
از زایمان را بیان کند( .حیطه شناختی)
دیسترس جنینی را تعریف کرده،عالئم انرا شرح دهد( .حیطه شناختی)
علل وروشهای تشخیصی این اختالل رابیان نماید( .حیطه شناختی)
تدابیر درمانی رابیان کرده ومداخالت پرستاری راطرح ریزی نماید.
(حیطه شناختی)
مرگ داخل رحمی جنین را تعریف کرده علل انرا بیان نماید( .حیطه
شناختی)
عالئم بالینی مرگ داخل رحمی شرح داده ،شیوه های تشخیصی قطعی
رابیان کند( .حیطه شناختی)
عوارض اختالل فوق را بیان کرده تدابیر درمانی وپرستاری را ذکر
کند( .حیطه شناختی)
دیابت را طبقه بندی نموده وبا هم مقایسه کند( .حیطه شناختی)
دیابت در حاملگی را تعریف کرده ،مالکها وروشهای تشخیصی آنرا
بیان کند( .حیطه شناختی)
آثار دیابت بر حاملگی وبالعکس راشرح دهد( .حیطه شناختی)
اقدامات ومراقبتهای پرستاری قبل از زایمان ،حین زایمان وبعد
از زایمان در دیابت را شرح دهد( .حیطه شناختی)
اختالالت تیروئیدی(هیپو تیروئیدیسم ،هیپر تیروئیدیسم )رادر
حاملگی شرح دهد( .حیطه شناختی)
روشهای تشخیصی ومراقبتهای درمانی وتدابیر پرستاری رادر اختالل
فوق بیان نماید( .حیطه شناختی)
بیماریهای قلبی را کالس بندی نموده،درارتباط با چگونگی حاملگی
ودرمان در هر کالس را ،جداگانه بیان کند( .حیطه شناختی)
مراقبتهای پرستاری الزم در طول بارداری ،حین زایمان وبعد از
زایمان را دربیماران فوق طرح ریزی نماید( .حیطه شناختی)
کم خونی در حاملگی را شرح دهد( .حیطه شناختی)
روشهای تشخیصی ودرمان کم خونی در حاملگی را شرح دهد(حیطه
شناختی).
آسم وحاملگی را شرح دهد( .حیطه شناختی)
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تدابیر درمانی و پرستاری را در آسم مزمن در حاملگی را بیان
نماید( .حیطه شناختی)
بیماریهای عفونی وویروسی مثل توکسوپالسموز ؛سرخچه،ایدز،هپاتید
ویروسی.......،در حاملگی را شرح دهد( .حیطه شناختی)
تدابیر درمانی وپرستاری را در بیماران فوق بیان نماید( .حیطه
شناختی)
انواع عفونتهای دستگاه ادراری رادرخانمهای باردارنام برده
عالئم هر یک را بیان نماید( .حیطه شناختی)
سوزاک وحاملگی را شرح داده وروشهای تشخیصی ودرمان را توضیح
دهد( .حیطه شناختی)
سفیلیس وحاملگی را شرح داده وتشخیص ودرمان آنرا ذکر کند.
(حیطه شناختی)
عالئم بالینی وروشهای تشخیصی آپاندیسیت در حاملگی را بیان کند.
(حیطه شناختی)
دیستوشی را تعریف کرده علل انرا طبقه بندی نموده وهر کدام را
جداگانه شرح دهد( .حیطه شناختی)
زایمان پره ترم را تعریف کرده علل آنرا شرح دهد( .حیطه
شناختی)
عالئم و نشانه های پره ترم لیبر را بیان کند( .حیطه شناختی)
اقدامات الزم دراختالل فوق را بیان کند( .حیطه شناختی)
پارگی زود رس کیسه آب راتعریف کرده علل آنرا بیان نماید .
(حیطه شناختی)
شیوه های تشخیصی تدابیر درمانی وپرستاری رادر مورد فوق بیان
کند( .حیطه شناختی)
حاملگی بعد از ترم را تعریف کرده علل و چگونگی مدیریت آنرا
بیان کند( .حیطه شناختی)
القای زایمانی را تعریف کرده اندیکاسیونهای القا را نام ببرد.
(حیطه شناختی)
کنتر اندیکاسیونهای القا را شرح دهد( .حیطه شناختی)
مراقبت های پرستاری حین القا را بیان کند( .حیطه شناختی)
اپیزیوتومی را تعریف کندوانواع آنرا با هم مقایسه نماید.
(حیطه شناختی)
اندیکاسیونهای استفاده از فورسپس در زایمان را شرح بدهد.
(حیطه شناختی)
عوارض فورسپس گذاری برای مادر و جنین را بیان کند( .حیطه
شناختی)
موارد استفاده از واکیوم در زایمان را شرح دهد( .حیطه شناختی)
معایب و عوارض استفاده از واکیوم را بیان نماید( .حیطه
شناختی)
نوزاد نارس ونوزاد دیر رس را تعریف کرده مشخصات هر یک را
جداگانه بیان نماید( .حیطه شناختی)
مراقبتهای الزم از نوزادان آسیب پذیر را در قالب فرآیند
پرستاری طرح ریزی نماید( .حیطه شناختی)
علل اختالالت همولیتیک در نوزادان را شرح دهد( .حیطه شناختی)
یرقان فیزیولوژیک و پاتولوژیک نو زادان را با هم مقایسه
نماید( .حیطه شناختی)
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 درمانها و مراقبت های پرستاری در یرقان نوزادی را بیان نماید.
(حیطه شناختی)
 نشانه ها و عالئم بالینی هیپوترمی ،هیپوگلیسمی در نوزاد را
بیان کند( .حیطه شناختی)
 سندرم دیسترس تنفسی در نوزاد را شرح داده علل آنرا بیان
نماید( .حیطه شناختی)
 پیشگیری و مراقبتهای درمانی در سندرم فوق را بیان نماید.
(حیطه شناختی)
 تکنیک های احیای نوزاد را شرح دهد( .حیطه شناختی)
 علل و عوامل زمینه ساز خونریزیهای حین زایمان و پس از زایمان
را بیان نماید( .حیطه شناختی)
 مداخالت الزم در خونریزیهای فوق را بیان نماید( .حیطه شناختی)
 صدمات وارد به نوزاد در حین تولد را بیان نماید( .حیطه
شناختی)
 اقدامات الزم در هر یک از صدمات فوق توضیح دهد( .حیطه شناختی)
 عوارض و اختالالت بعد از زایمان را شرح دهد( .حیطه شناختی)
 پیشگیری ومداخالت درمانی را در هر یک از موارد فوق ذکر کند.
(حیطه شناختی)
 نازایی را تعریف کند( .حیطه شناختی)
 علل ناباروری در زنان را شرح دهد( .حیطه شناختی)
 علل ناباروری درمردان را شرح دهد( .حیطه شناختی)
 برخی از روشهای در مانی متداول در نا بار وری را بیان
نماید(.حیطه شناختی)
فعالیت و روش تدریس:سخنرانی-پرسش وپاسخ-بحث گروهی
وسایل کمک آموزشی :ویدئو پروژکتور،اسالید ، power pointاور هد ،ترنس
پرنسی ،تخته وایت برد ،ماژیک
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