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 پرستاری گروه آموزشی:                                                  پرستاری بروجرد  دانشکده:

 0911-0011: اول  نیمسال تحصیلی و سالتحصیلی                      کارشناسی پرستاری  :تحصیلی یرشتهو مقطع 

                  پرستاری در اختالالت سالمت مادر و نوزاد  :نام واحد درسی

 نوزادبهداشت مادر و  پرستاری یش نیاز:پ   نظری د:نوع واح           2    تعداد واحد:

 سامانه نوید مکان برگزاری:  11الی  11ساعت ها  یکشنبه زمان برگزاری کالس:

  22 تعداد دانشجویان:

 خانم سیاحی  –خانم الماسی  )به ترتیب حروف الفبا(: اساتید  خانم الماسی مسئول درس:

 12-11چهارشنبه  ساعات مشاوره با دانشجو:

  شرح دوره:

این درس شامل موارد غیر طبیعی و موقعیت های آسیب پذیری در مراحل مختلف باروری )حاملگی، زایمان، بعدد از  

و رصههای  زایمان، نوزادان و مشکل نازایی( می باشد. به دانشجو فرصت داده میشود با حضور فعال در آموزش نظری

مختلف خدمات، توانایی های الزم را برای بررسی و شناخت خانواده در موقعیت های بحرانی به خصوص مادر و نوزاد 

در معرض خطر کسب نمایند و مشکالت بالفعل و بالقوه سالمت آن ها را تشخیص داده، تدابیر پرسدتاری مبتندی بدر    

 شواهد در موقعیت های خاص را انجام دهد.  

 ی: هدف کل

هدف این درس ایجاد توانایی در دانشجو برای شناخت نیازها، مسائل و مشکالت جسمی، روانی و اجتماعی  

افراد خانواده در انتظار فرزند به خصوص مادر و نوزاد در معرض خطدر، کسدب آهداهی در مدورد اهمیدت آمدوزش در       

نظریه ها، تئوری ها و اصدول علمدی پرسدتاری     پیشگیری از عوارض در موارد آسیب پذیری در مادر و نوزاد، تاکید بر

برای کاربرد فرآیند پرستاری مبتنی بر تفکر انتقادی و همچنین تحقیق در مراقبت های بهداشتی از مدادران   پایه ای

 خواهد بود.  و نوزادان آسیب پذیر

 

 (اهداف را با توجه به حیطه ها و سطوح مختلف بنویسید)بینابینی:اهداف 

 هذراندن این واحد باید :  دانشجو پس از 

   . آموزش های الزم به مادری که مبتال به استفراغهای بدخیم حاملگی می باشد را شرح دهد 

   .عالئم اکالمپسی خفیف و اکالمپسی شدید را مقایسه کند 

   .مراقبتهای پرستاری الزم از بیمار مبتال به پر اکالمپسی را شرح دهد 

 ی آنها را با هم مقایسه کند.  انواع سقط را نام برده و ویژهیها 

   . اهمیت سقط فراموش شده را نسبت به انواع دیگر سقط شرح دهد 

 .علت نیاز به پیگیری مادر در موارد مول را تجزیه و تحلیل نماید 

 .علل ایجاد حاملگی خارج از رحم را نام ببرد 

   .اقدامات درمانی الزم در صورت وقوع پروالپس بند ناف را توضیح دهد 

 ئم جفت سر راهی را با دکلمان جفت مقایسه کند.عال 
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 .عوامل موثر در ایجاد انواع  اختالالت مایع آمنیوتیك را شرح دهد 

   .عوامل مؤثر در ایجاد حاملگی های دو قلو دو تخمی را با حاملگی های دوقلو تك تخمی مقایسه نماید 

   .راههای تشخیص پارهی زودرس کیسه آب را بیان کند 

 پرستاری الزم از مادری که دچار زایمان زودرس می باشد را شرح دهد.   مراقبت های 

  .علل خونریزی های مرحله سوم زایمان را نام ببرد 

   .اقدامات درمانی الزم در مورد خونریزی های بعد از زایمان را شرح دهد 

  .عالئم هماتومهای واژینال را نام ببرد 

 ید .  عالئم ماستیت را با هاالکتوسل مقایسه نما 

 .عوامل موثر در ایجاد عفونت بعد از زایمان را نام ببرد 

    .مفهوم نوزاد آسیب پذیر را تعریف نماید 

  .مراقبت های پرستاری از نوزاد زودرس، دیر رس و کم وزن را شرح دهد 

   زردی، ناسازهاری( اختالالت همولیتیك نوزادانRH,ABO .را توضیح دهد ) 

  سندرم دیسترس تنفسی در نوزاد را شرح دهد.هیپرترمی، هیپوهلیسمی و 

 .صدمات وارده به نوزاد در حین زایمان را نام ببرد  

 

 های تدریس:شیوه

   بحث هروهی     پرسش و پاسخ               سخنرانی 
 

  وظایف و تکالیف دانشجو:

  ثبت تیك تائیدد مطالعده در   دانلود و مطالعه محتواهای آپلود شده در سامانه نوید طبق برنامه درسی )عدم

 سامانه نوید به منزله غیبت در آن جلسه محسوب میشود.(

  حضور فعال در جلسات هفت و هوی مجازی و شرکت در پرسش و پاسخ در سامانه نوید وsky room 

  ارائه تکالیف مشخص شده در زمان مقرر 

 

 وسایل کمک آموزشی:   

   *پروژکتور اسالید  خته و هچت  وایت برد

 : پاور پوینت صدا هزاری شده سایر موارد

 

     )از نمره کل( :درصد نمرهنحوه ارزشیابی و 

    نمره   1انجام تکالیف                            نمره 2فعال در کالس  حضور

 نمره 11 آزمون پایان ترم                                  نمره 1 آزمون میان ترم

 

 نوع آزمون

 غلط -صحیح جور کردنی   چند هزینه ای  کوتاه پاسخ     تشریحی
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 :)لطفا نام ببرید(: منابع پیشنهادی برای مطالعه
 

ترجمه  دکتر بهرام قاضدی جهدانی و روشدنك     –.کانینگهام و همکاران ، بارداری و زایمان ویلیامز 1

 .1128ناشر : هلبان نشر  تهران  –قطبی با نظارت دکتر ملك منصور اقصی 

. ذوالفقاری ,میترا. اسدی نوقانی,احمد علی. پرسدتاری بهداشدت مدادران و ندوزادان. ناشدر بشدری       2

 1181مرکزی علوم پزشکی. چاپ اول 

 1181. ضیغمی کاشانی، ربابه. پرستاری بهداشت مادران و نوزادان. نشر جامعه نگر. 1
 

 

ی درسارائه کلیات  جدول هفتگی  

 اد مربوطاست عنوان مطالب تاریخ جلسه

 سیاحی خون در بارداری } پره اکالمپسی {فشار 11/1/88 1

 سیاحی فشارخون در بارداری } اکالمپسی { 21/1/88 2

 سیاحی { 1خونریزیهای نیمه اول بارداری } انواع سقط  13/1/88 1

 سیاحی {2خونریزیهای نیمه اول بارداری } انواع سقط  1/1/88 1

 سیاحی {EP ه اول بارداری } مول + خونریزیهای نیم 11/1/88 5

 سیاحی خونریزیهای نیمه دوم بارداری } پالسنتا پرویا { 23/1/88 1

 سیاحی خونریزیهای نیمه دوم بارداری }دکلمان{ 21/1/88 1

 سیاحی حاملگی چند قلویی و مراقبت های الزم 1/2/88 2

8 11/2/88 IUFD   سیاحی + انواع مایع آمنیوتیك غیر طبیعی 

 سیاحی زایمان های آسیب پذیر 12/2/88 13

 سیاحی 1عوارض بعد از زایمان  25/2/88 11

 سیاحی 2عوارض بعد از زایمان  2/8/88 12

 الماسی نوزاد پرخطر و خانواده 8/8/88 11

 الماسی هیپوهلیسمی و هیپوترمی  11/8/88 11

 الماسی ایکتر و اختالالت همولیتیك 21/8/88 15

 الماسی سندرم دیسترس تنفسی و صدمات وارده به نوزاد  13/8/88 11

 امتحان پایان ترم 11
 


