به نام خدا
دانشگاه آزاد اسالمی استهبان
دانشکده پرستاری و مامایی
طرح درس ( ) Lesson Plan

نوع درس  :نظری

نام درس  :بیماریهای زنان وناباروری

مقطع و رشته تحصیلی فراگیران  :کارشناسی پیوسته مامایی ترم 5

تعداد واحد 3 :

مدرس  :مهناز جانثار

دروس پیش نیاز  :بارداری و زایمان 1و2و ،3نشانه شناسی و معاینات فیزیکی
نیمسال تحصیلی 95-99-1 :
مشخصه درس 121:

تاریخ پایان کالس 95/11/7 :

تاریخ شروع کالس 95/7/9 :

روز و ساعت برگزاری  :سه شنبه 11الی 15:31و15:15الی 17:15
مسؤول درس  :مهناز جانثار

مکان برگزاری  :ساختمان مدرس ،کالس 2

روز و ساعت حضور مسؤول درس 9:15 :سه شنبه الی  19چهارشنبه

تاریخ امتحان پایان ترم 95/11/25 :

شرح درس  :این درس ضمن مرور ساختمان دستگاه تناسلی وچگونگی گرفتن شرح حال به تدریس مباحث فیزیولوژی
قاعدگی واختالالت مربوط به ان  ،دوران یائسگی وبیماریهای دستگاه تناسلی  ،پستان  ،نازایی وتکنولوژیهای کمک
باروری می پردازد .

:

مرور

ساختمان

وعملکرد

دستگاه

تناسلی

داخلی

و

عنوان جلسه
شماره جلسه 1 :
هدف کلی  :شناخت ساختمان و عملکردبخشهای مختلف دستگاه تناسلی خارجی و داخلی زنانه
اهداف رفتاری  -1 :قسمتهای مختلف دستگاه تناسل خارجی (لبهای بزرگ  ،لبهای کوچک  ،مونس پوبیس  ،کلیتوریس ،
پرده بکارت  ،ساختمانهای غددی  ،عروقی و اعصاب) و عملکرد آنها را شرح دهد.
 -2ساختمان و عملکرد واژن را توضیح دهد .
 -3ساختمان و عملکرد رحم را بیان کند .
 -1ساختمان و عملکرد لوله های رحم را توضیح دهد .
 -5ساختمان و عملکرد تخمدان را شرح دهد.
 -9قسمتهای مختلف دستگاه تناسلی را روی شکل وموالژ نشان دهد .
روش تدریس  :نمایش اسالید ،سخنرانی  ،پرسش وپاسخ  ،استفاده از موالژهای دستگاه تناسلی زنان
حیطه یادگیری  :شناختی و روانی حرکتی

خارجی

زنانه

عنوان جلسه  :معاینه بیمار ،آزمایشات ژنیکولوژی و روشهای تشخیصی
شماره جلسه 2 :
هدف کلی  :اشنایی بانحوه گرفتن شرح حال ،انجام معاینهه لگنهی ،روشههای تشخیصهی آزمایشهگاهی ،معاینهات اندوسهکوپی
،رادیوگرافیهای تشخیصی و سونوگرافی
اهداف رفتاری  -1 :یهک شهرح حهال کامهل (تاریخچهه سهالمتی  ،شهرح حهال قاعهدگی و بیماریههای زنان)ازیهک زن بیمهار
فرضی بنویسد .
 -2مراحل و نحوة انجام معاینات لگنی (معاینه با اسپکولوم و معاینه دودستی) را بیان کند و روی موالژ نشان دهد .
 -3روشهای تشخیصی آزمایشگاهی مورد استفاده در بیماریهای زنان (تهیة نمونه مرطوب از ترشحات واژن ،تست فهرن
و  )....را توضیح دهد.
 -1معاینات اندوسکوپی مورد استفاده در بیماریهای زنان ( الپاراسکوپی  ،کولپوسکوپی  ،هیستروسکوپی و  )...را شرح
دهد .
 -5نحوة کاربرد رادیوگرافی های تشخیصی (هیستروسالپنگوگرافی و  )...و سونوگرافی زنان را بیان کند .
روش تدریس  :نمایش اسالید  ،پرسش وپاسخ  ،سخنرانی ،استفاده از موالژهای دستگاه تناسلی زنان
حیطه یادگیری  :شناختی وروانی حرکتی

عنوان جلسه  :سیکل قاعدگی
شماره جلسه 3:
هدف کلی  :اشنایی بافیزیولوژی سیکل قاعدگی وارتباط سیکل قاعدگی و غدد درون ریز
اهداف رفتاری  -1 :فیزیولهوژی سهیکل قاعهدگی (عملکهرد هیپوتهاالموس ،هیپهوفیز ،تخمهدان و انهدومتر و ارتبهاط آنهها) را
کامال توضیح دهد .
 -2عواملی موثر بر سیکل قاعدگی مثل اختالالت غدد اندوکرین (تیروئید  ،ادرنال و  )...را بیان کند.
روش تدریس  :نمایش اسالید  ،سخنرانی  ،بحث گروهی،پرسش وپاسخ و Case Presentation
حیطه یادگیری  :شناختی
عنوان جلسه  :بلوغ
شماره جلسه 1:
هدف کلی  :اشنایی بافیزیولوژی بلوغ  ،مراحل آن و عوامل موثر بر آن
اهداف رفتاری  -1 :بلوغ  ،مراحل آن و عوامل موثر بر آن را بیان کند .
 -2انحرافات مسیر تکاملی بلوغ (بلوغ زودرس  ،دیررس و  )...را شرح دهد .
 -3نحوه تشخیص ودرمان انحرافات بلوغ رابیان نماید .

روش تدریس  :نمایش اسالید  ،سخنرانی ،بحث گروهی ،پرسش وپاسخ و Case Presentation
حیطه یادگیری  :شناختی
جلسه:

وسندرم

امنوره،دیسمنوره

قبل

ازقاعدگی

عنوان
شماره جلسه 5:
هدف کلی  :اشنایی باعلل  ،عالئم ونحوه تشخیص ودرمان امنوره  ،دیسمنوره وسندرم قبل از قاعدگی
اهداف رفتاری  - 1:آمنوره اولیه و ثانویه  ،علل  ،عالیم  ،نحوة تشخیص  ،درمان و اثرات آنها روی بهاروری و زایمهان
را شرح دهد.
 -2دیسمنوره اولیه و ثانویه را تعریف کرده علل  ،عالئم ؛ نحوة تشخیص و درمان هر کدام را بیان کند .
 -3سندرم قبل از قاعدگی را تعریف کرده ،تئوریهای ایجاد آن را شرح داده و درمانهای فعلی اصلی و کمکی را بیان کند
(ورزش  ،درمان دارویی  ،تغییرات تغذیه ای  ،طب مکمل و)...
روش تدریس  :نمایش اسالید  ،سخنرانی ،بحث گروهی ،پرسش وپاسخ و Case Presentation
حیطه یادگیری  :شناختی
:

خونریزی

غیر

طبیعی

رحمی،

اختالالت

کروموزومی(سندرمهای

مختلف)

عنوان جلسه
شماره جلسه 9:
هدف کلی :اشنایی باانواع خونریزی غیر طبیعی رحمی  ،علل ایجاد انها ،عالئم و راههای تشخیص ودرمان ،اشنایی با
انواع اختالالت کروموزومی وسندرمها
اهداف رفتاری  -1:انواع  AUBرا تعریف کند .
 -2علل ایجاد آن را دسته بندی نماید .
 -3نحوة تشخیص و درمان آنها ( درما نهای دارویی  ،سرمها  ،خون و)...را توضیح دهد .
 -1انواع سندرمها ( ترنر  ،کالین فلتر و )...را توضیح داده  ،عالئم ونحوه تشخیص ودرمان انها واثرات انها برروی
باروری را بیان نماید .
روش تدریس  :نمایش اسالید  ،سخنرانی ،بحث گروهی ،پرسش وپاسخ و Case Presentation
حیطه یادگیری  :شناختی

عنوان جلسه  :یائسگی  ،اندومتریوز
شماره جلسه 7:
هدف کلی  :اشنایی با فیزیولوژی یائسگی  ،مشکالت عمده این دوران ونحوه درمان انها  ،اشنایی با اندومتریوز  ،فرضیه
های ایجاد ان  ،عوارض اندومتریوز ونحوه تشخیص ودرمان انها
اهداف رفتاری -1 :یائسگی و دورة کلیماکتریک را تعریف کرده عوامل موثر بر آن را شرح دهد .
 -2عالیم وعوارض یائسگی ( گرگرفتگی  ،اتروفی دستگاه تناسلی  ،پوکی استخوان  ،بیماریهای قلبی عروقی و )...و
درمانهای انها( درمان دارویی  ،ورزش  ،رژیم غذایی و )...را توضیح دهد .
 -3اندومتریوز را تعریف کرده  ،تئوریهای ایجاد آن را شرح دهد .
 -1محلهای ایجاداندومتریوز ،عالیم  ،نحوة تشخیص  ،درمان ( درمانهای دارویی  ،جراحی و )...و اثرات آن را روی
باروری بیان کند .
روش تدریس  :نمایش اسالید  ،سخنرانی ،بحث گروهی،پرسش وپاسخ و Case Presentation
حیطه یادگیری  :شناختی

عنوان جلسه  :بیماریهای مقاربتی
شماره جلسه 8:
هدف کلی  :اشنایی با بیماریهای مقاربتی شایع نظیر سیفیلیس  ،تبخال تناسلی ،زگیل تناسلی و شانکروئید  ،عوارض ،
عالئم ونحوه پیشگیری  ،تشخیص ودرمان انها
اهداف رفتاری  -1 :بیماری سیفیلیس راتعریف کرده عالئم وعوارض مراحل مختلف ان ( سیفیلیس اولیه  ،ثانویه  ،ثالثیه
 ،نهفنه زودرس  ،نهفته دیر رس )را بیان نموده ،راههای مختلف پیشگیری ( غربالگری زنان باردا ر ،کاندوم و)...
راشرح داده ونحوه درمان ان را بیان کند.
 -2علت تبخال تناسلی  ،عالئم  ،راههای پیشگیری ،تشخیص ودرمان ان رابیان کند .
 -3علت زگیل تناسلی  ،عالئم  ،راههای پیشگیری ،تشخیص ودرمان ان رابیان کند .
 -1علت شانکروئید وبرخی بیماریهای مقاربتی دیگر نظیر لنفوگرانولوم ونروم و ...عالئم  ،راههای پیشگیری ،تشخیص
ودرمان انها رابیان کند .
روش تدریس  :نمایش اسالید  ،سخنرانی ،بحث گروهی،پرسش وپاسخ و Case Presentation
حیطه یادگیری  :شناختی
عنوان جلسه  :ایدز
شماره جلسه 9:
هدف کلی  :اشنایی با بیماری ایدز  ،مراحل بیماری  ،عوارض ونحوه پیشگیری  ،تشخیص ودرمان
اهداف رفتاری -1 :بیماری ایدز راتعریف کرده عالئم وعوارض مراحل مختلف ان( عفونت اولیه  ،مرحله بدون عالمت
وایدز )را بیان نماید.
 -2راههای مختلف پیشگیری ( غربالگری خون وزنان باردا ر ،کاندوم و )...راتوضیح دهد .
 -3تاثیرات بیماری بر دستگاههای مختلف بدن را بیان کند .
 -1ازمایشات مختلف تشخیصی ایدز ونحوه درمان راشرح دهد.
روش تدریس  :نمایش اسالید  ،سخنرانی ،بحث گروهی،پرسش وپاسخ و Case Presentation
حیطه یادگیری  :شناختی
عنوان جلسه  :ناهنجاریها وبیماریهای فرج وواژن
شماره جلسه 11:
هدف کلی  :شناخت علل وعالئم بیماریهای عفونی  ،خوش خیم وبدخیم فرج وواژن وروشهای پیشگیری  ،تشخیص
ودرمان این بیماریها
اهداف رفتاری -1:علل  ،عالیم  ،درمان و مراقبتهای بیماریهای غیرعفونی فرج و واژن (همهاتوم  ،تومورهها  ،کیسهتها ،
احتالالت داخل اپی تلیالی  ،نئوپالسمها و  )...را شرح دهد .
 -2علل  ،عالیم  ،درمان و مراقبتهای بیماریهای عفونی فرج و واژن (عفونتهای قارچی  ،انگلی  ،باکتریایی مثل کاندیدا ؛
تریکومونا ؛ واژینوز باکتلایر) را توضیح دهد .
 -3برای یک بیمار فرضی جهت انواع عفونتهای فرج وواژن دارو بنویسد .
 -3روشهای پیشگیری از بیماریهای عفونی و غیرعفونی فرج و واژن (رعایت بهداشت  ،استفاده از کاندوم و  )...را
بیان کند .

روش تدریس :نمایش اسالید  ،سخنرانی ،بحث گروهی ،پرسش وپاسخ و Case Presentation
حیطه یادگیری  :شناختی وروانی حرکتی
:شلی

اعضای

لگنی

،مشکالت

دستگاه

ادراری

جلسه
عنوان
شماره جلسه 11:
هدف کلی  :اشنایی با اناتومی کف لگن  ،شلی اعضای لگنی و مشکالت شایع دستگاه ادراری از جمله بی اختیاری
ادراری
اهداف رفتاری -1 :ساختمان کف لگن (دیافراگم لگنی  ،دیافراگم ادراری تناسلی و  )....را شرح داده و عوامل خطر شلی
اعضای لگن را نام ببرد.
 -2انواع شلی اعضای لگن ( افتادگی رحم  ،شلی رکتوم  ،شهلی پرینهه و)...را نهام بهرده  ،عالیهم  ،نحهوة تشهخیص و اثهر
آنها روی باروری و زایمان را بیان کند .
 -3انواع روشهای درمانی را ( ، APRهیسترکتومی  ، ،پساری و )...شرح دهد .
 -1خالصه ای از فیزیولوژی واناتومی دستگاه ادراری راشرح دهد .
 -5انواع بی اختیاری ادراری ( فوریتی  ،استرسی  ،و )....راتقسیم بندی ونحوه ارزیابی انها را توضیح دهد .
 -9انواع روشهای در مانی بی اختیاری ادراری را( ورزش کگل ،پساری و )...را بیان کند.
 -7ورزش کگل را انجام دهد.
روش تدریس  :نمایش اسالید  ،سخنرانی ،بحث گروهی،پرسش وپاسخ و Case Presentation
حیطه یادگیری  :شناختی وروانی حرکتی
عنوان جلسه :ناهنجاریهاوبیماریهای دهانه رحم
شماره جلسه 12:
هدف کلی  :شناخت علل وعالئم بیماریهای عفونی وغیر عفونی  ،خوش خیم وبدخیم دهانه رحم ،روشهای پیشگیری ،
تشخیص ودرمان این بیماریها
اهددداف رفتدداری -1 :سرویسههیت حههاد و مههزمن را شههرح داده و علههل ایجههاد آن را توضههیح دهههد (سرویسههیت کالمیههدیایی،
گنوکوکی و تریکومونا یی ) .
 -2راههای پیشگیری و درمان سرویسیت را بیان کند .
 -3جهت یک بیمار فرضی دچار انواع سرویسیت دارو بنویسد .
 -1عوامههل خطههر بیمههاری داخههل اپههی تلیههالی سههرویکس و سههرطان سههرویکس ،عالیههم  ،راههههای تشههخیص ،درمههان و نحههوة
پیگیری آنها را شرح دهد

.

 -5نحوة نمونه گیری پاپ اسمیر را بیان کند .
 -9یک پاپ اسمیر فرضی را تفسیر نماید .
روش تدریس :نمایش اسالید  ،سخنرانی ،بحث گروهی ،پرسش وپاسخ و Case Presentation
حیطه یادگیری  :شناختی وروانی حرکتی
عنوان جلسه :ناهنجاریهاوبیماریهای بدنه رحم

شماره جلسه 13:
هدف کلی  :شناخت علل وعالئم بیماریهای عفونی وغیر عفونی  ،خوش خیم وبدخیم بدنه رحم ،روشهای پیشگیری ،
تشخیص ودرمان این بیماریها
اهدددداف رفتددداری -1 :علهههل  ،عالیهههم  ،درمهههان  ،مراقبتهههها و روشههههای پیشهههگیری بیماریههههای عفهههونی و غیرعفهههونی رحهههم
(اندومتریت  ،آدنومیوز و  )...را بیان کند .
 -2علل  ،عالیم  ،درمان و مراقبتهای بیماریهای خوش خیم رحم (لیومیوم  ،پولیپهای اندومتری و  )....را توضیح دهد .
 -3عوامل موثر در ایجاد هیپرپالزی و سرطان اندومتر  ،عالیم  ،نحوة تشخیص  ،مرحله بندی درمان و نحوة پیگیری را
شرح دهد .
روش تدریس  :نمایش اسالید  ،سخنرانی ،بحث گروهی،پرسش وپاسخ و Case Presentation
حیطه یادگیری  :شناختی
:

ناهنجاریها

وبیماریهای

لوله

رحمی

،

بیماری

التهابی

لگن

جلسه
عنوان
شماره جلسه 11:
هدف کلی  :شناخت علل وعالئم بیماریهای عفونی وغیر عفونی  ،خوش خیم وبدخیم لوله های رحمی ،روشهای
پیشگیری  ،تشخیص ودرمان این بیماریها  ،شناخت بیماری التهابی لگن و روشهای پیشگیری  ،تشخیص ودرمان ان
اهداف رفتاری - 1 :علل وعالئم بیماریهای عفونی وغیر عفونی  ،خوش خیم وبدخیم لولهه ههای رحم(ناهنجهاری  ،تومهور
و،)...روشهای پیشگیری  ،تشخیص ودرمان این بیماریها راشرح دهد .
 بیماریی التهابی لگن و انواع آن ( PIDكالمیدیایي ؛  PIDگنوکوکی و  PIDغیر گنوکوکی غیر کالمیدیایی) را تعریفکرده عوامل خطر  ،عالیم  ،نحوة تشخیص و درمان و پیگیری بیماران را بیان کند .
روش تدریس :نمایش اسالید  ،سخنرانی ،بحث گروهی ،پرسش وپاسخ و Case Presentation
حیطه یادگیری :شناختی
عنوان جلسه  :بیماریهای تخمدان
شماره جلسه 11:
هدف کلی  :شناخت علل وعالئم بیماریهای عفونی وغیر عفونی  ،خوش خیم وبدخیم تخمدان ،روشهای پیشگیری ،
تشخیص ودرمان این بیماریها
اهددداف رفتدداری -1:انههواع مشههکالت خههوش خههیم تخمههدان (کیسههت فولیکههولی  ،کیسههت جسههم زرد  ،کیسههتهای تکهها لههوتئینی ،
فولیکول لوتئینیزه پاره نشده  ،سندرم تخمدان پر از کیست و  )...را تعریف کرده عالئم  ،نحوة تشخیص و درمان بیمهاران
را شرح دهد .
 -2عوامل خطر نئوپالزی تخمدان و انواع تومورهای خوش خیم و بدخیم تخمدان (تومورهای ژرم سل  ،تومورهای
اپیتلیایی و  )...را نام برده  ،عالیم نئوپالسمهای تخمدان  ،نحوة تشخیص  ،مرحله بندی  ،گزینه های درمانی  ،پیش آگهی
و نحوة پیگیری بیماران را توضیح دهد .
روش تدریس :نمایش اسالید  ،سخنرانی ،بحث گروهی ،پرسش وپاسخ و Case Presentation
حیطه یادگیری  :شناختی ،دانش ،درک وتجزیه و تحلیل
عنوان

جلسه

:

اناتومی

،

فیزیولوژی

وبیماریهای

پستان

شماره جلسه 19:
هدف کلی  : :شناخت اناتومی  ،فیزیولوژی ،علل وعالئم بیماریهای عفونی وغیر عفونی  ،خوش خیم وبدخیم پستان
،روشهای پیشگیری  ،تشخیص ودرمان این بیماریها
اهداف رفتاری -1آناتومی و فیزیولوژی پستان را شرح دهد .
 -2بیماریهای عفونی (ماستیت) و غیرعفونی خهوش خهیم پسهتان (تغییهرات فیبروکیسهتیک و  )....را شهرح داده  ،عالیهم ،
راههای تشخیصی و درمان را توضیح دهد .
 -3عوامل خطر سرطان پستان را نام برده  ،انواع بدخیمی های پستان  ،عالیهم  ،نحهوة تشهخیص ( مهاموگرافی  ،بیوپسهی
سهوزنی  ،بیوپسهی بههاز  ،سهونوگرافی و ، )...مرحلهه بنههدی  ،درمهان و نحههوة پیگیهری بیمهاران و بههاروری بعهد از سههرطان
پستان را شرح دهد .
 -1مراحل انجام خودآزمایی پستان ( )BSEرا شرح داده و نحوة آموزش آن را به زنان بیان کند.
 -5مراحل معاینه پستان را روی موالژ نشان دهد .
روش تدریس :نمایش اسالید  ،سخنرانی ،بحث گروهی ،پرسش وپاسخ و Case Presentation
حیطه یادگیری :شناختی وروانی حرکتی
عنوان جلسه :نازایی
شماره جلسه 17:
هدف کلی  :شناخت نازایی  ،علل  ،نحوه تشخیص وراههای درمان ان وتاثیرات اختالل غدد درون ریز (هیپوفیز ،
تیروئید  ،پانکراس  ،فوق کلیه و  )...برناباروری
اهداف رفتاری -1 :نازایی را تعریف کرده و انواع آن را شرح دههد (مردانهه  ،زنانهه  :تخمهدانی  ،لولهه ای  ،سهرویکال ،
رحمی و نازایی بدون علت ) .
 -2انههواع روشهههای تشههخیص تخمههک گههذاری را توضههیح دهههد ( .نمههودار حههرارت پایههه بههدن  ،سههونوگرافی  ،انههدازه گیههری
پروژسترون و . )...
 -3انواع درمانهای ناباروری (تحریک تخمک گذاری  ICSI , ZIFT , GIFT , IVF , IUI ،و )...را شرح دهد .
 -1تأثیرات اختالل غدد درون ریز (هیپوفیز  ،تیروئید  ،پانکراس  ،فوق کلیه و  )...روی ناباروری را توضیح داده نحوة
تشخیص و درمان آنها را بیان کند.
روش تدریس :نمایش اسالید  ،سخنرانی ،بحث گروهی ،پرسش وپاسخ و Case Presentation
حیطه یادگیری :شناختی
وسایل کمک آموزشی  :وایت بورد  ،کامپیوتر  ،ویدئو پروژکتور  ،اسالید  ،کتاب  ،موالژ دستگاه تناسهلی زنهان ومهوالژ
پستان
نحوه ارزشیابی دانشجو  :امتحان میان ترم ( 9نمره) ،پایان ترم ( 9نمره) ،کوئیز (1نمره) و فعالیت کالسی (  1نمره)
تکالیف دانشجویی :

نوع سؤاالت امتحانی :چهار گزینه ای  ،تشریحی  ،جاخالی و جورکردنی
وظایف دانشجو  :حضور به موقع در کالس  ،نداشتن غیبت بیش از حد مجاز  ،عدم استفاده از تلفن همراه در کالس ،
پاسخ به سواالت مطرح شده در کالس  ،شر کت در بحث گروهی و ،case presentationانجام معاینه روی موالژ
دستگاه تناسلی وپستان  ،شرکت در کوئیزهای کالسی وامتحانات میان ترم وپایان ترم
منابع  :فارسی :
 -1اکبر زاده پاشا حجت اله  ،اصول کاربردی داروهای زنان  ،ویراست دوم 1392
 -2اکبر زاده پاشا حجت اله  ،اکبرزاده پاشا علی  Order ،زنان زایمان ومامایی  ،ویراست سوم 1391 ،
 -3پارچههه بههاف بیههدگلی محمههد  ،پارچههه بههاف بیههدگلی مژگههان  ،راهنمههای داروهههای ژنریههک ایههران بهها اقههدامات جههامع
پرستاری وپزشکی  ،ویراست دوم 1392 ،
 -1دنفورث دیوید  ،مامایی وبیماریهای زنان  ،ویراست دهم  ، 2118 ،ترجمه بهرام قاضی جهانی و1391 ،...
 -5سادلر تامس  ،جنین شناسی پزشکی النگمن  ،ویراست دوازدهم  ، 2112 ،ترجمه روشنک قطبی 1391 ،
 -9کیستنر رابرت ویلیام ؛ اصول بیماریها ی زنان  ،ویرایش هفتم  ،1999 ،ترجمه بهرام قاضی جههانی وروشهنک
قطبی ؛ 1391
 -7فر یتههز مههارک  ،اسههپیروف لئههون ؛ انههدوکرینولوژی بههالینی زنههان و نابههاروری ؛ ویراسههت هشههتم  ،2111ترجمههه
روشنک قطبی وبهرام قاضی جهانی ؛ انتشارات گلبان 1391 ،
 -8قاضی جهانی بهرام  ،پاپ اسمیر  :تواناییها ومحدودیتها  ،ماهنامهه پزشهک وازمایشهگاه  ،شهماره  ، 3تیهر ومهرداد
1382
 -9لونگو ،فوسی  ،کاسپر ،هوسر  ،جمیسون  ،لوسکالزو ; اصول طب داخلی هاریسون ; ویراست هجدهم ،
 ،2112ترجمه صبامرادی،ناهیدحسن پور وبهنام بوذری( بیماریهای عفونی :ویروس  ،تک یاخته  ،ایدز ،کرم ) ،
چاپ اول 1391 ،
التین :
10 - Berek Janathan S ; Berek & Novaks Gynecology ;15 th E.,2012
11- Cunninghum , leveno,…; Williams Obstetrics ; 24 Th . E . , 2014

به نام خدا
دانشگاه آزاد اسالمی استهبان
دانشکده پرستاری و مامایی
طرح دوره ( ) Course Plan
_____________________________________________________________________
نام درس  :بیماریهای زنان وناباروری

نوع درس  :نظری

مقطع و رشته تحصیلی فراگیران :کارشناسی مامایی

مدرس  :مهناز جانثار

تعداد واحد 3 :

دروس پیش نیاز  :بارداری و زایمان 1و2و ،3نشانه شناسی و معاینات فیزیکی
نیمسال تحصیلی 95-99-1 :

تاریخ شروع کالس 95/7/9 :

مشخصه درس 121:

روز و ساعت برگزاری  : :سه شنبه 11الی 15:31و15:15الی 17:15

مکان برگزاری  :ساختمان مدرس ،کالس 2

تاریخ پایان کالس 95/11/7 :

مسؤول درس  :مهناز جانثار

روز و ساعت حضور مسؤول درس 9:15 :سه شنبه الی 19چهار شنبه

تاریخ امتحان پایان ترم 95/11/25:

شرح درس  :این درس ضمن مرور ساختمان دستگاه تناسلی وچگونگی گرفتن شرح حال به تدریس مباحث فیزیولوژی
قاعدگی واختالالت مربوط به ان  ،دوران یائسگی وبیماریهای دستگاه تناسلی  ،پستان  ،نازایی وتکنولوژیهای کمک
باروری می پردازد .
اهداف کلی  -1:شناخت ساختمان و عملکردبخشهای مختلف دستگاه تناسلی خارجی و داخلی زنانه
 -2اشنایی بانحوه گرفتن شرح حال ،انجام معاینه لگنی ،روشهای تشخیصی آزمایشگاهی ،معاینات اندوسکوپی
،رادیوگرافیهای تشخیصی و سونوگرافی
 -3اشنایی بافیزیولوژی سیکل قاعدگی وارتباط سیکل قاعدگی و غدد درون ریز
 -1اشنایی بافیزیولوژی بلوغ  ،مراحل آن و عوامل موثر بر آن
 -5اشنایی باعلل  ،عالئم ونحوه تشخیص ودرمان امنوره  ،دیسمنوره وسندرم قبل از قاعدگی
 -9اشنایی باانواع خونریزی غیر طبیعی رحمی  ،علل ایجاد انها ،عالئم و راههای تشخیص ودرمان ،اشنایی با انواع
اختالالت کروموزومی وسندرمها
 -7اشنایی با فیزیولوژی یائسگی  ،مشکالت عمده این دوران ونحوه درمان انها  ،اشنایی با اندومتریوز  ،فرضیه های
ایجاد ان  ،عوارض اندومتریوز ونحوه تشخیص ودرمان انها
 -8اشنایی با بیماریهای مقاربتی شایع نظیر سیفیلیس ،ایدز ،تبخال تناسلی ،زگیل تناسلی  ،شانکروئید و...وعوارض ،
عالئم ونحوه پیشگیری  ،تشخیص ودرمان انها

 -9شناخت علل وعالئم بیماریهای عفونی  ،خوش خیم وبدخیم فرج وواژن وروشهای پیشگیری  ،تشخیص ودرمان این
بیماریها
 -11اشنایی با اناتومی کف لگن  ،شلی اعضای لگنی و مشکالت شایع دستگاه ادراری از جمله بی اختیاری ادراری
 -11شناخت علل وعالئم بیماریهای عفونی وغیر عفونی  ،خوش خیم وبدخیم دهانه رحم ،روشهای پیشگیری  ،تشخیص
ودرمان این بیماریها
 -12شناخت علل وعالئم بیماریهای عفونی وغیر عفونی  ،خوش خیم وبدخیم بدنه رحم ،روشهای پیشگیری  ،تشخیص
ودرمان این بیماریها
 -13شناخت علل وعالئم بیماریهای عفونی وغیر عفونی  ،خوش خیم وبدخیم لوله های رحمی ،روشهای پیشگیری ،
تشخیص ودرمان این بیماریها  ،شناخت بیماری التهابی لگن و روشهای پیشگیری  ،تشخیص ودرمان ان
 -11شناخت علل وعالئم بیماریهای عفونی وغیر عفونی  ،خوش خیم وبدخیم تخمدان ،روشهای پیشگیری  ،تشخیص
ودرمان این بیماریها
 -15شناخت اناتومی  ،فیزیولوژی ،علل وعالئم بیماریهای عفونی وغیر عفونی  ،خوش خیم وبدخیم پستان ،روشهای
پیشگیری  ،تشخیص ودرمان این بیماریها
 -19شناخت نازایی  ،علل  ،نحوه تشخیص وراههای درمان ان وتاثیرات اختالل غدد درون ریز برناباروری
اهداف رفتاری :
 -1قسمتهای مختلف دستگاه تناسلی خارجی وداخلی را شرح داده وروی شکل وموالژ نشان دهد.
 -2یک شرح حال کامل ازیک زن بیمار فرضی بنویسد .
 -3مراحل و نحوة انجام معاینات لگنی را بیان کرده و روی موالژ نشان دهد .
 -1موارد استفاده روشههای تشخیصهی آزمایشهگاهی ،معاینهات اندوسهکوپی ،رادیهوگرافی ههای تشخیصهی وسهونوگرافی در
بیماریهای زنان را توضیح دهد.
 - 5فیزیولوژی سیکل قاعدگی و عوامل موثر بران را توضیح دهد .
 -9بلوغ  ،مراحل آن ،عوامل موثر بر آن  ،انحرافات مسیر تکاملی بلوغ ونحوه تشخیص ودرمان انهارابیان کند .
 -7آمنوره اولیه و ثانویه  ،دیسمنوره اولیه و ثانویه ،علل  ،عالیم  ،نحوة تشخیص و درمان را شرح دهد.
 -8سندرم قبل از قاعدگی را تعریف کرده ،تئوریهای ایجاد آن را شرح داده و درمانهای فعلی اصلی و کمکی را بیان کنهد
.
 - 9انواع خونریزی غیر طبیعی رحمی  ،علل ایجاد ،نحوة تشخیص و درمان آنها را بیان کند .

 -11انههواع سههندرمها ( ترنههر  ،کالیههن فلتههر و )...را توضههیح داده  ،عالئههم ،نحههوه تشههخیص ،درمههان واثههرات انههها بههرروی
باروری را بیان نماید .
 -11یائسگی  ،عالیم وعوارض ان و روشهای درمان را توضیح

دهد .

 -12اندومتریوز وتئوریهای ایجاد آن را شرح داده  ،عالیم  ،نحوة تشهخیص  ،درمهان و اثهرات آن را روی بهاروری بیهان
کند .
 -13بیماریهای مقاربتی (سیفیلیس ،ایدز ،تبخال تناسلی  ،زگیل تناسلی  ،شانکروئید  ،لنفوگرانولوم ونروم و )...راتعریف
کرده عالئم وعوارض ،راههای مختلف پیشگیری  ،تشخیص ودرمان انها را بیان کند.
 -11علههل  ،عالیههم  ،درمههان و مراقبتهههای بیماریهههای غیرعفههونی فههرج و واژن (همههاتوم  ،تومورههها  ،کیسههتها  ،احههتالالت
داخل اپی تلیالی  ،نئوپالسمها و  )...را شرح دهد .
 -15علههل  ،عالیههم ،پیشههگیری ،درمههان و مراقبتهههای بیماریهههای عفههونی فههرج و واژن را توضههیح داده وبههرای یههک بیمههار
فرضی جهت انواع عفونتهای فرج وواژن دارو بنویسد .
 -19ساختمان کف لگن ،انواع شلی اعضای لگن  ،عوامهل خطهر ،عالیهم  ،نحهوة تشهخیص و انهواع روشههای درمهانی را
شرح دهد .
 -17خالصه ای از فیزیولوژی واناتومی دستگاه ادراری ،انواع بی اختیاری ادراری ،نحوه ارزیابی وانواع روشهای در
مانی انها را توضیح داده وورزش کگل را انجام دهد.
 -18علل سرویسیت ،راههای پیشگیری و درمان را توضیح داده وجهت یک بیمار فرضی دچهار انهواع سرویسهیت دارو
بنویسد .
 -19عوامل خطر بیماری داخهل اپهی تلیهالی سهرویکس و سهرطان سهرویکس ،عالیهم  ،راهههای تشهخیص ،درمهان و نحهوة
پیگیری آنها را شرح داده و یک پاپ اسمیر فرضی را تفسیر نماید .
 -21علههل  ،عالیههم  ،درمههان  ،مراقبتههها و روشهههای پیشههگیری بیماریهههای عفههونی  ،بیماریهههای خههوش خههیم ،هیپههرپالزی و
سرطان اندومتر رحم را بیان کند .
 -21علل وعالئم بیماریهای عفونی وغیر عفونی  ،خوش خیم وبدخیم لولهه ههای رحمهی ،روشههای پیشهگیری  ،تشهخیص
ودرمان این بیماریها راشرح دهد .

 -22بیماریی التهابی لگن و انواع آن را تعریف کرده عوامل خطر  ،عالیم  ،نحوة تشخیص و درمان و پیگیری بیماران
را بیان کند.
 -23عالئم  ،نحوة تشخیص  ،درمان  ،پیش آگهی و نحوة پیگیری بیماران دچار مشکالت خوش خیم  ،انواع تومورهای
خوش خیم و بدخیم تخمدان را توضیح دهد.
 -21آناتومی و فیزیولوژی پستان  ،بیماریهای عفونی و غیرعفونی  ،انواع بدخیمی های پستان  ،عالیم  ،نحوة تشخیص ،
مرحله بندی  ،درمان و نحوة پیگیری بیماران و باروری بعد از سرطان پستان را شرح دهد .
 -25مراحل انجام خودآزمایی پستان ( )BSEرا شرح وروی موالژ نشان دهدونحوة آموزش آن را به زنان بیان کند.
 -29نازایی و انواع آن  ،انواع درمانههای نابهاروری  ،انهواع روشههای تشهخیص تخمهک گهذاری ،تهأثیرات اخهتالالت غهدد
درون ریز روی ناباروری را توضیح داده نحوة تشخیص و درمان آنها را بیان کند.
روش تدریس  :نمایش اسالید  ،سخنرانی ،بحث گروهی ،پرسش وپاسخ و Case Presentation
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