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مقدمه:
پرستاري بهداشت مادران و نوزادان رشته اي است از بهداشت كه مراقبت و محافظت كامل از زنان و نوزادان را بر عهده دارد .
هدف كلي از برنامه هاي بهداشت مادران و نوزادان تأمين وحفظ و ارتقاء سالمت جسمي  ،رواني و اجتماعي مادران و نوزادان
جامعه مي باشد كه از طريق ارائه خدمات بهداشتي  ،پزشكي  ،تغذيه اي و بهزيستي عمل مي كنند .
اهــداف كلــي :
 .1بررسي و شناخت احتياجات،مشكالت ومسائل اجتماعي جسمي،رواني افراد و خانواده در انتظار فرزند بخصوص
مادر و نوزاد
 .2آشنايي با نقش مذهب در تامين بهداشت خانواده
 .3آشنايي با ضرورت بهداشت مادر و نوزاد بعنوان يك اولويت در ارائه مراقبتهاي بهداشت اوليه با توجه به
استراتژيهاي سازمان بهداشت جهاني
 .4آگاهي به اهميت آموزش در پيشگيري از عوارض و تامين بهداشت مادران و نوزادان
 .5مهارت در بكار بردن نظريه و مفاهيم پرستاري مادران و نوزادان و كاربرد باليني آن
 .6آشنايي با تشريح و فيزيولوژي دستگاه تناسلي مونث و ضمايم آن,فيزيولوژي لقاح,زايمان طبيعي و مراحل
آن,مكانيسم زايمان
 .7آشنايي با شاخصهايجمعيتي ،سياستهاي جمعيتي روشهاي مختلفپيشگيري از بارداري وچگونگي استفاده آن
ومعايب وفوايد هر يك از آنها.
.8
اهداف جزئــي و رفتاري :
دانشجو بعد از گذراندن اين واحد قادر باشد :
 )1اصطالحات و تعايف در بهداشت مادر و نوزادان را بيان نمايد .
 )2شاخص هاي مهم حياتي در بهداشت مادران ونوزادان را برشمارد.
 )3بهداشت مادر و نوزادان را تعريف نمايد
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هداف بهداشت مادر و كودک را شرح دهد
فرهنگ و تأثير آن بر بهداشت مادر و نوزاد را شرح دهد
تعريف سالمت و سالمت زن و نظر اسالم نسبت به سالمت زن رابيان نمايد.
نقش زن در جامعه را بيان نمايد.
عوامل موثر بر بلوغ را بيان كند.
انواع اختالالت قاعدگي شامل ديسمنوره،خونريزيهاي غير طبيعي وسندرم پيش از قاعدگي را توضيح
دهد.
يائسگي راتعريف كند
عوامل موثر بر يائسگي وعوارض آن را فهرست نمايد.
تدابير پرستاري اين دوران رابيان نمايد.
اعضاي دستگاه ژنيتال داخلي و خارجي را نام ببرد .
-12قسمتهاي مختلف رحم لوله رحم تخمدان را نام ببرد
فيزيولوژي قسمتهاي مختلف رحم لوله رحم تخمدان راشرح دهد.
و عروق و اعصاب و ليگما نهاي دستگاه ژنيتال را توضيح دهد.
سيكل تناسلي مونث را به تفكيك سيكل تخمداني و رحمي شرح دهد.
چگونگي بلوغ تخمك واسپرم را توضيح دهد.
لقاح را تعريف كند ووقايع پس از لقاح تا تشكيل جفت و مايع آمنيوتيك و اعمال آنها را بيان كند.
دوره هاي زندگي جنيني را تفكيك نمايد.
عوامل موثر بر رشد وتكامل جنين را فهرست كند وگردش خون جنين را توضيح دهد.
تاريخچه تنظيم خانواده را در ايران وجهان بازگو نمايد. .
اهميت واهداف تنظيم خانواده را شرح دهد .
نظر اسالم نسبت به تنظيم خانواده و روشهاي تاييد شده پيشگيري از بارداري در اسالم را بيان نمايد.
برنامه ريزي بهداشت و تنظيم خانواده را تعريف نمايد.
روشهاي مختلف پيشگيري از بارداري را نام برده ،تقسيم بندي كند .
روشهاي پاياني پيشگيري از بارداري را تعريف كند .
انواع روشهاي هورموني پيشگيري از بارداري را به تفكيك تركيبات هورموني نام ببرد .
معيارهاي واجد شرايط بودن استفاده از روشهاي هورموني را شرح دهد .
محدوديتهاي بكارگيري روشهاي هورموني را توضيح دهد .
مكانيسم اثر روشهاي هورموني پيشگيري از بارداري را شرح دهد .
اموزش الزم در صورت فراموشي قرصها را بيان نمايد.
انواع  Patchبطور كامل شرح دهد.
روشهاي تزريقي پيشگيري از بارداري را شرح دهد.
مكانيسم اثر نورپالنت را توضيح دهد .
در رابطه با نحوه كاشت وخارج ساختن نورپالنت شرح دهد
انوا ع روشهاي جلوگيري از بارداري بعداز مقاربت ( روشهاي اضطراري را نام ببرد .
اسپرمسيدها را تعريف و موارد استفاده انهارا شرح دهد.
انواع وسايل داخل رحمي پيشگيري از بارداري را نام برده ،با هم مقايسه كند .
انديكاسيونها وكنترانديكاسيونهاي استفاده از وسايل داخل رحمي را بيان كند .
روشهاي بريرياسدكننده (انواع كاندوم  ،ديافراگم  ،كالهك )راتعريف نمايد.
مزايا ومعايب بكارگيري روشهاي برير راتوضيح دهد .
سترون سازي را در مردان وزنان تعريف كند .
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مزاياومعايب سترون سازي در مردان وزنان توضيح دهد .
روشهاي دوره اي پيشگيري از بارداري شرح دهد.
قادر به برقراري ارتباط با مردم جهت ارائه خدمات ارائه خدمات بهداشت وتنظيم خانواده باشد .
تاثير آموزش در برنامههاي تنظيم خانواده را شرح دهد
نشانه هاي حاملگي را به تفكيك حدسي،احتمالي وقطعي فهرست كند.
بر اساس تاريخ آخرين قاعدگي ،زمان احتمالي زايمان را محاسبه نمايد.
تغييرات جسمي ورواني در دوران حاملگي را توضيح دهد.
اهميت مراقبت هاي دوران بارداري را شرح دهد و چگونگي انجام اين مراقبتها را بر حسب زمان بيان
كند.
آموزش مددجو در مورد چگونگي مراقبت از خود در دوران بارداري را شرح دهد.
نيازهاي تغذيه اي در دوران بارداري را فهرست كند.
عالئم خطرناک در دوران بارداري را تفكيك كند و اهميت هر يك را بيان نمايد.
واكسيناسيون در دوران بارداري رابر حسب الزم،ممكن وممنوع تفكيك كند.
ورزشهاي دوران بارداري را به ديگران آموزش دهد.
ناراحتي هاي جزئي در دوران بارداري را ليست كند ونحوه مقابله با هر كدام رابيان نمايد
روشهاي بررسي سالمت جنين( مانيتورينگ داخلي وخارجي  NST,OCT,CVS. FBP ،و موارد
استفاده هر يك را بيان كند .
قوانين مربوط به انتقال صفات ارثي را شرح دهد .
اختالت كروموزومي و ژني را تعريف نمايد.
نظر اسالم نسبت به داشتن نسل سالم را بيان نمايد.
روشهاي مشاوره ژنتيك و تنظيم خانواده در رابطه با خانواده آسيب پذير و نقش پرستار در پيشگيري از
اختالالت ژنتيكي را بيان كند .
علل دردهاي زايمان و روشهاي كاهش درد ( دارويي  ،غير دارويي ) و مزايا و معايب هر روش و
مراقبتهاي پرستاري مربوطه را ليست كند .
آناتومي سر جنيني و اقطار آن را تعريف نمايد.
آناتومي لگني و روشهاي اندازه گيري اقطار لگني را شرح دهد.
تعاريف مربوط به وضعيت جنيني شامل وضع )attitude ),قرار يا  ,lieنمايش يا , presentation
قرار يا  poisonايستگاه يا stationآنگاژمان را بيان كند.
هدف از انجام معاينه واژينال و واژه هاي مربوط شامل ديالتاسيون,افاسمان و غيره را توضيح دهد
مانورهاي لئوپولد ،اهداف و نحوه انجام آنها را بيان كند.
.تئوريهاي مربوط به شروع زايمان بيان نمايد
عالئم زايمان,زايمان حقيقي و كاذب ,مشخصات انقباضات رحم را توضيح دهد
مراحل زايمان شامل مرحله اول,دوم,سوم و چهارم و مراقبت هاي مربوط به هر مرحله را بيان كند.
مكانيسم زايمان و حركات اساسي آن شامل آنگاژمان نزول,فلكسيون,چرخش داخلي  ,اكستانسيون ,
چرخش خارجي و خروج را تشريح كند.
تغييرات جسمي و رواني بعد از زايمان و آموزشهاي خاص اين دوره را شرح دهد .
نظر اسالم نسبت به بهداشت دوره نفاس و احكام شرعي مربوطه را بيان كند
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جلسه اول
" دوم
" سوم
" چهارم
" پنجم
" ششم
"هفتم
"هشتم
" نهم
" دهم

جدول زمانبندي و محتواي درس پيش بيني شده براي هرجلسه
معرفي درس  ،آشنايي با دانشجويان،ارائه طرح درس اصطالحات و تعايف در بهداشت مادر و نوزادان  ،شاخص هاي مهم حياتي در بهداشت مادران
ونوزادان ،بلوغ ،ديسمنوره
دستگاه ژنيتال خارجي و داخلي  ،بخش هاي مختلف سرويكس و اثر هورمون استروژن و پروژسترون روي آن
بخش هاي مختلف رحم و ارتباطات آناتوميكي آن را با اعضا ء مجاور  ،ليگمانهاي رحمي و اتصاالت آنها  ،قسمت هاي مختلف لوله تخمدان
سيكل تناسلي مونث به تفكيك سيكل تخمداني و رحمي و چگونگي بلوغ تخمك واسپرم  ،ترشح استروژن و پروژسترون  ،تخمك گذاري قاعدگي .
سندرم پيش از قاعدگي ،يائسگي ،عوامل موثر بر يائسگي وعوارض آن و و تدابير پرستاري اين دوران
لقاح،تشكيل جفت ،بند ناف ،مايع آمنيوتيك ،پرده هاي جنيني ،دوره هاي زندگي جنيني،عوامل موثر بر رشد جنين،گردش خون جنين
باداري ،تعريف واژه ها ،عاليم و نشانه ها ،محاسبه تاريخ احتمالي،تغييرات جسمي دوران بارداري.
ادامه تغييرات جسمي دوران بارداري ،تغيرات روحي و رواني دوران بارداري
چگونگي مراقبت از خود ،تغذيه وعالئم خطرناک دوران بارداري
واكسيناسيون،ورزش وناراحتي هاي جزئي دوران بارداري
روشهاي بررسي سالمت جنين شامل( مانيتورينگ داخلي وخارجي
 NST,OCT,CVS. FBPو موارد استفاده ان
امتحان ميان ترم

" يازدهم

قوانين مربوط به انتقال صفات ارثي  ،اختالت كروموزومي و اختالت ژني
نظر اسالم نسبت به داشتن نسل سالم .

" دوازدهم
" سيزدهم

تشخيص اختالالت زنتيكي در دوران بارداري ،روشهاي مشاوره ژنتيك و تنظيم خانواده در رابطه با خانواده آسيب پذير و نقش پرستار درآن
عوامل موثر بر زايمان طبيعي :آناتومي سر جنيني و اقطار آن  ،آناتومي لگني و روشهاي اندازه گيري اقطار لگني
تعاريف مربوط به وضعيت جنيني شامل وضع )attitude ),قواره يا  ,lieنمايش يا  , presentationقرار يا  poisonايستگاه يا
stationآنگاژمان .

" چهاردهم

مانورهاي لئوپولد ،اهداف و نحوه انجام آنها ،تئوريهاي مربوط به شروع زايمان عالئم زايمان,زايمان حقيقي و كاذب ,مشخصات انقباضات رحم ،
مكانيسم زايمان نزول,فلكسيون,چرخش داخلي  ,اكستانسيون  ,چرخش خارجي و خروج
مراحل زايمان شامل مرحله اول,دوم,سوم و چهارم و مراقبت هاي مربوط به هر مرحله ،هدف از انجام معاينه
واژينال و واژه هاي مربوط شامل ديالتاسيون,افاسمان،آموزشهاي الزم به مدد جو و مرا قبتهاي فوري بعد از زايمان.
تغيرات فيزيكي و فيزيولوژيكي دوران نفاس  ،غم و اندوه بعد از زايمان ،سازگاري خانواده(مادر،پدر،خواهران
و برادران) با تولد نوزاد .نظر اسالم نسبت به بهداشت دوره نفاس و احكام شرعي مربوطه
علل دردهاي زايمان و روشهاي كاهش درد ( دارويي  ،غير دارويي ) و مزايا و معايب هر روش
تنظيم خانواده  ،اهميت واهداف تنظيم خانواده ،نظر اسالم نسبت به تنظيم خانواده و روشهاي تاييد شده پيشگيري از بارداري در اسالم ،انواع روشهاي
پيشگيري از بارداري ،روشهاي پيشگيري از بارداري طبيعي.

"پانزدهم
"شانزدهم
"هفدهم
"هيجدهم
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"نوزدهم

"بيستم

روشهاي موقت پيشگيري از بارداري  :روشهاي هورموني ( هورمونهاي خوراكي ،تزريقي ،كپسولهاي كاشتني،
روشهاي اورژانس پيشگيري از بارداري)
روشهاي غير هورموني ( كاندومهاي مردانه و زنانه ،ساير روشهاي سد كننده و
) IUD
مكانيسم اثر و عوارض و نحوه مشاوره و آموزش به مدد جو.
روشهاي دائمي پيشگيري از بارداري( لوله بستن مردان ،لوله بستن زنان)
مزاياومعايب و نحوه انجام ان ،نقش برقراري ارتباط در ارائه خدمات ارائه خدمات بهداشت وتنظيم خانواده.

موفق باشيد
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