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

:

نام درس
نوع درس  :نظری

بارداری و

زایمان  -4بیماری های داخلی و جراحی در بارداری و زایمان
تعداد واحد  ( 1 :طبق سر فصل با تایید گروه اموزشی مامایی  %111به ساعات

درس اضافه شده است)
مقطع و رشته تحصیلی فراگیران  :کارشناسی پیوسته مامایی  -ترم 6

مدرس  :مهناز جانثار

دروس پیش نیاز  :بارداری و زایمان  2،1و -3فیزیو پاتولوژی و بیماری های داخلی  2،1و  -3فیزیوپاتولوژی و بیماری
های جراحی -کارآموزی بیماری های داخلی و جراحی
نیمسال تحصیلی 76 -79 -2:
مشخصه درس 477 :
مشخصه درس 055 :

مسؤول درس  :جانثار

تاریخ شروع کالس 76 /11/19:

روز و ساعت برگزاری :چها رشنبه  11:41الی 17
روز و ساعت برگزاری  :سه شنبه  11:41الی 17

تاریخ پایان کالس 79/3/23 :
مکان برگزاری  :کالس 7
مکان برگزاری  :کالس 6

روز و ساعت حضور مسؤول درس  7 :صبح سه شنبه الی  17چهارشنبه

تاریخ امتحان پایان ترم :

شرح درس :
 -1اهداف کلی  :شناخت نیازهای اساسی و تشخیص حاالت انسان در هنگام سالمت و بیماری بویژه زن باردار مبتال
به بیماریهای داخلی و جراحی و اثرات ان در بارداری و زایمان و بالعکس .تشخیص و مشکالت و احتیاجات
مادر و اخذ تصمیم مناسب در انتخاب اولویتها در جهت اجرای مراقبتهای مربوطه
 -2کاربرد یافته های علمی در ارائه خدمات به زنان باردار بیمار و اسیب پذیر وفراهم اوردن کمک های پزشکی
الزم در موارد لزوم
 -3تشخ یص مسئولیتهاو محدودیتهای حرفه ای  ،پایبند بودن به رعایت اصول اخالقی و موازین اسالم به هنگام ارائه
خدمات به منظور حفظ جان مادر و بچه و تامین سالمت انها
عنوان جلسه  :دگرگونیهای فیزیولوژیک و تغییرات ایجاد شده در مقادیر ازمایشگاهی ،داروها در بارداری ،اثرات
شماره جلسه 1 :
جراحی و هوشبری بربارداری  ،روشهای تصویر برداری و تروما
هدف کلی  :اشنایی با دگرگونیهای فیزیولوژیک و تغییرات ایجاد شده در مقادیر ازمایشگاهی ،تجویز داروها در
بارداری ،اثرات جراحی و هوشبری بر نتایج بارداری ،روشهای تصویر برداری وتروما
اهداف رفتاری  :دانشجوباید بتواند:
 .1دگرگونیهای فیزیولوژیک در مقادیر آزمایشگاهی درطول دوران بارداری راشرح دهد.
 .2نکات مهم دررابطه باتجویزدارودربارداری راتوضیح دهد.
 .3تاثیرات جراحی وهوشبری رابرنتایج بارداری بیان کند.

 .4آسیبهای ناشی ازتروماهای نافذوغیرنافذ رابرنتایج بارداری شرح دهد.
 .1اقدامات مراقبتی مربوط به ترومادرزنان بارداررابیان کند.
روش تدریس  :سخنرانی ،بحث گروهی ،پرسش وپاسخ  ،استفاده مستقیم از کتابهای مرجع بخصوص بارداری وزایمان
ویلیامز و Case Presentation
حیطه یادگیری  :شناختی
عنوان جلسه  :بیماریهای قلبی و حاملگی واثرات متقابل انها بریکدیگر (بیماریهای دریچه ای ،هیپرتانسیون شریان
شماره جلسه 2:
ریوی،کاردیومیوپاتی،اندوکاردیت عفونی ،پیوندقلب و)...
هدف کلی :اشنایی با بیماریهای قلبی وحاملگی واثرات متقابل انها بریکدیگر( بیماریهای دریچه ای ،هیپرتانسیون شریان
ریوی،کاردیومیوپاتی،اندوکاردیت عفونی،پیوندقلب و)...
اهداف رفتاری  :دانشجوباید بتواند:
 .1نکات مهم در مشاوره قبل از بارداری بیماران قلبی را شرح دهد.
 .2تاثیرات بیماریهای قلبی(بیماریهای دریچه ای،کاردیومیوپاتی،هیپرتانسیون شریان ریوی،اندوکاردیت و )...روی
بارداری راتوضیح دهد.
 .3تاثیربارداری برروندبیماریهای قلبی رابیان کند.
 .4اقدامات مراقبتی مربوط به بیماریهای قلبی دردوران بارداری وزایمان را شرح دهد.
روش تدریس  :نمایش اسالید  ،سخنرانی ،بحث گروهی ،پرسش وپاسخ  ،استفاده مستقیم از کتابهای مرجع بخصوص
بارداری وزایمان ویلیامز و Case Presentation
حیطه یادگیری  :شناختی
عنوان جلسه  :بیماریهای تنفسی وبارداری وتاثیرات متقابل انها برهم (تنگی نفس،پنومونی  ،آسم ،مسمومیت با مونو
شماره جلسه 3:
اکسید کربن ،نارسایی حاد تنفسی ،بیماریهای ترومبوامبولیک  ،امبولی ریوی )
هدف کلی  :اشنایی با بیماریهای تنفسی وبارداری وتاثیرات متقابل انها برهم (تنگی نفس،پنومونی  ،آسم ،مسمومیت با
مونو اکسید کربن ،نارسایی حاد تنفسی ،بیماریهای ترومبوامبولیک  ،امبولی ریوی )
اهداف رفتاری  :دانشجوباید بتواند:
 .1علل تنگی نفس در بارداری را بیان کتد.
 .2علل ،تشخیص،درمان و پیشگیری از پنومونی در بارداری را شرح دهد.
 .3تاثیرات بیماریهای ریوی( از جمله آسم ،پنومونی ،مسمومیت با منوکسید کربن) رابرنتایج بارداری بیان کند.
 .4تاثیربارداری برروندبیماریهای ریوی را شرح دهد.
 .1اقدامات مراقبتی مربوط به بیماریهای ریوی شایع دردوران بارداری وزایمان را توضیح دهد.
 .6سیر بالینی و درمانی نارسایی حاد تنفسی در بارداری را شرح دهد.
 .9نکات مهم در رابطه با عالئم ،اقدامات مراقبتی و پیشگیری از بیماریهای ترومبوآمبولیک در بارداری را توضیح
دهد.
روش تدریس  :نمایش اسالید  ،سخنرانی ،بحث گروهی ،پرسش وپاسخ  ،استفاده مستقیم از کتابهای مرجع بخصوص
بارداری وزایمان ویلیامز و Case Presentation
حیطه یادگیری  :شناختی
عنوان جلسه :بیماریهای دستگاه ادراری در حاملگی ( تغییرات دستگاه ادراری در بارداری ،عفونت های دستگاه
شماره جلسه 4 :
ادراری  :باکتریوری بدون عالمت  ،سیستیت  ،اورتریت ،پیلونفریت حاد و مزمن)
هدف کلی  :اشنایی با بیماریهای دستگاه ادراری در حاملگی ( تغییرات دستگاه ادراری در بارداری ،عفونت های دستگاه

ادراری  :باکتریوری بدون عالمت  ،سیستیت  ،اورتریت ،پیلونفریت حاد و مزمن)
اهداف رفتاری  :دانشجوباید بتواند:
 .1فیزیولوژی تغییرات کلیه ومجاری ادراری دربارداری را شرح دهد.
 .2باکتریوری بدون عالمت دربارداری را توضیح دهد.
 .3روش های تشخیص باکتریوری بدون عالمت دربارداری رابداند.
 .4درمان باکتریوری بدون عالمت در بارداری را توضیح دهد.
 .1عالئم ونشانه های سیستیت دربارداری راذکرکند.
 .6درمان سیستیت دربارداری راذکرکند.
 .9عالئم ونشانه های پیلونفریت دربارداری رانام ببرد.
 .8تشخیص افتراقی های پیلونفریت دربارداری رانام ببرد.
 .7تدابیردرمانی مربوط به پیلونفریت دربارداری راشرح دهد.
 .11الزم جهت خانم بارداربستری تحت درمان پیلونفریت باتب مقاوم به درمان رابداند.
روش تدریس  :نمایش اسالید  ،سخنرانی ،بحث گروهی ،پرسش وپاسخ  ،استفاده مستقیم از کتابهای مرجع بخصوص
بارداری وزایمان ویلیامز و Case Presentation
حیطه یادگیری  :شناختی
عنوان جلسه  :ادامه بیماریهای دستگاه ادراری در حاملگی (سنگ کلیه در بارداری ،گلومرولوپاتی ها :گلومرو نفریت
حاد  ،مزمن،سریعا پیشرونده ،سندروم نفروتیک کلیه پلی کیستیک و بارداری  ،بارداری بدنبال نفرکتومی -،باردار شدن
شماره جلسه 0:
پس از پیوند کلیه  ،دیالیز در زمان بارداری و نارسایی حادکلیه)
هدف کلی  :اشنایی با سایر بیماریهای دستگاه ادراری در حاملگی(سنگ کلیه در بارداری ،گلومرولوپاتی ها :گلومرو
نفریت حاد  ،مزمن،سریعا پیشرونده ،سندروم نفروتیک کلیه پلی کیستیک و بارداری  ،بارداری بدنبال نفرکتومی -،
باردار شدن پس از پیوند کلیه  ،دیالیز در زمان بارداری و نارسایی حادکلیه)
اهداف رفتاری  :دانشجوباید بتواند:
 .1عالئم ونشانه های سنگ کلیه دربارداری رانام ببرد.
 .2تدابیردرمانی مربوط به سنگ کلیه دربارداری راشرح دهد.
 .3عالئم ونشانه های گلومرونفریت دربارداری رانام ببرد.
 .4تدابیردرمانی مربوط به گلومرونفریت دربارداری راشرح دهد.
 .1علل نارسایی حادکلیه رانام ببرد.
 .6درمان های نارسایی حادکلیه دربارداری راشرح دهد.
روش تدریس  :نمایش اسالید  ،سخنرانی ،بحث گروهی ،پرسش وپاسخ  ،استفاده مستقیم از کتابهای مرجع بخصوص
بارداری وزایمان ویلیامز و Case Presentation
حیطه یادگیری  :شناختی
عنوان جلسه :بیماریهای دستگاه گوارش در حاملگی وتاثیرات متقابل انها بریکدیگر (روشهای تشخیصی اختالالت
دستگاه گوارش  ،استفراغهای شدید بارداری،ازوفاژیت رفالکسی  ،فتق هیاتال ،فتق دیافراگمی  ،آشاالزی  ،زخم پپتیک
،خونریزیهای دستگاه گوارش فوقانی  ،اختالالت روده کوچک و کولون،بیماریهای التهابی روده ،استومی ،انسداد روده ،
اپاندیسیت  ،کولیت حاد،استفراغهای شدید بارداری)
شماره جلسه 6:
هدف کلی  :اشنایی با بیماریهای دستگاه گوارش در حاملگی وتاثیرات متقابل انها بریکدیگر (روشهای تشخیصی
اختالالت دستگاه گوارش  ،استفراغهای شدید بارداری،ازوفاژیت رفالکسی  ،فتق هیاتال ،فتق دیافراگمی  ،آشاالزی ،
زخم پپتیک ،خونریزیهای دستگاه گوارش فوقانی  ،اختالالت روده کوچک و کولون،بیماریهای التهابی روده ،استومی
،انسداد روده  ،اپاندیسیت  ،کولیت حاد،استفراغهای شدید بارداری)

اهداف رفتاری  :دانشجوباید بتواند:
 .1روشهای تشخیصی بیماری های گوارشی در بارداری را بیان کند.
 .2تاثیرات بیماریهای گوارشی( از جمله آشاالزی ،زخم پپتیک ،بیماری های التهابی روده و )...رابرنتایج بارداری
شرح دهد.
 .3تاثیربارداری برروندبیماریهای گوارشی مزمن راتوضیح دهد.
 .4اقدامات درمانی و مراقبتی مربوط به بیماریهای گوارشی شایع دردوران بارداری وزایمان را بیان نماید.
 .1فیزیولوژی تغییرات دستگاه گوارش دربارداری راتوضیح دهد.
 .6عالئم تشخیصی استفراغ شدید بارداری (هایپرامزیس گراویداروم) را بیان کند.
 .9روش های ارزیابی استفراغ شدید بارداری (هایپرامزیس گراویداروم) را ذکر کند.
 .8تدابیردرمانی استفراغ شدید بارداری (هایپرامزیس گراویداروم) را شرح دهد.
 .7تاثیربارداری بربیماری کولیت اولسراتیو رابیان کند.
 .11تاثیربارداری بربیماری کرون راذکرکند.
 11تفاوت بین بیماری کرون و کولیت اولسراتیو را توضیح دهد
 .12عالیم بیماری کرون را توضیح دهد.
 .13عالیم بیماری کولیت اولسراتیو را توضیح دهد.
 .14عالئم کولیت حاددربارداری راذکرکند.
 .11عالئم زخم پپتک دربارداری رانام ببرد.
 .11عالئم آپاندیسیت دربارداری رانام ببرد.
 .19روش های تشخیصی ومعاینات مربوط جهت افتراق آپاندیسیت ازسایر علل شکم حاد دربارداری راشرح دهد.
روش تدریس  :نمایش اسالید  ،سخنرانی ،بحث گروهی ،پرسش وپاسخ  ،استفاده مستقیم از کتابهای مرجع بخصوص
بارداری وزایمان ویلیامز و Case Presentation
حیطه یادگیری  :شناختی
عنوان جلسه  :بیماریهای کبدی در حاملگی ( کلستاز داخل کبدی  ،کبد چرب حاملگی ،اختالالت انعقادی  ، ،کبد در پره
اکالمپسی و اکالمپسی و اکالمپسی  ،هماتوم کبدی و پارگی ان ،هپاتیت ویروسی  ،هپاتیت مزمن فعال  ،سیروز  ،واریس
شماره جلسه 7:
های مری  ،پیوندکبد)
هدف کلی  :اشنایی با بیماریهای کبدی در حاملگی ( کلستاز داخل کبدی  ،کبد چرب حاملگی ،اختالالت انعقادی  ، ،کبد
در پره اکالمپسی و اکالمپسی و اکالمپسی  ،هماتوم کبدی و پارگی ان ،هپاتیت ویروسی  ،هپاتیت مزمن فعال  ،سیروز ،
واریس های مری  ،پیوندکبد)
اهداف رفتاری  :دانشجوباید بتواند:
 .1تاثیرات بیماریهای کبدی(استفراغ شدید بارداری ،کلستاز ،کبد چرب ،هپاتیت و )...رابرنتایج بارداری شرح دهد.
 .2تاثیربارداری برروندبیماریهای کبدی مزمن رابیان کند.
 .3تغییرات کبد در پره اکالمپسی و اکالمپسی را شرح دهد.
 .4اقدامات درمانی و مراقبتی مربوط به بیماریهای کبدی شایع دردوران بارداری وزایمان را توضیح دهد.
 .1مراقبتهای بارداری بعد از پیوند کبد را شرح دهد.
روش تدریس  :نمایش اسالید  ،سخنرانی ،بحث گروهی ،پرسش وپاسخ  ،استفاده مستقیم از کتابهای مرجع بخصوص
بارداری وزایمان ویلیامز و Case Presentation
حیطه یادگیری  :شناختی
عنوان جلسه  :بیماریهای خونی در بارداری (کم خونی ها :کم خونی فقر اهن  ،کم خونی ناشی از خونریزی حاد ،کم

خونی همراه با بیماریهای مزمن  ،بیماریهای کلیوی  ،کم خونی مگالوپالستیک ،کم خونی های همولیتیک ارثی و
ترومبوسیتوپنیک
پورپورای
–
سیتمی
پلی
،
ها
:تاالسمی
اکتسابی
شماره جلسه 8:
هدف کلی  :اشنایی با بیماریهای خونی در بارداری (کم خونی ها :کم خونی فقر اهن  ،کم خونی ناشی از خونریزی حاد
،کم خونی همراه با بیماریهای مزمن  ،بیماریهای کلیوی  ،کم خونی مگالوپالستیک ،کم خونی های همولیتیک ارثی و
اکتسابی :تاالسمی ها  ،پلی سیتمی – پورپورای ترومبوسیتوپنیک)
اهداف رفتاری  :دانشجوباید بتواند:
 .1انواع کم خونی ها رانام ببرد.
 .2عالئم ونشانه های مربوط به کم خونی رانام ببرد.
 .3آثارکم خونی بربارداری رابیان کند.
 .4کم خونی فقرآهن دربارداری را تعریف کند.
 .1کم خونی ناشی ازکمبوداسیدفولیک دربارداری را تعریف کند.
 .6تدابیردرمانی کم خونی ناشی ازکمبوداسیدفولیک دربارداری را تعریف کند.
 .9کم خونی مگالوبالستیک دربارداری را تعریف کند.
 .8پورپورای ترومبوسیتوپنیک دربارداری راتعریف کند.
 .7عالئم ونشانه های پورپورای ترومبوسیتوپنیک راذکرکند
 .11تاثیرات بیماریهای خونی شایع( از جمله کم خونی ها ،پلی سیتمی ،ترومبوسیتوپنی و )...رابرنتایج بارداری
توضیح دهد.
 .11تاثیربارداری برروندبیماریهای خونی رابیان کند.
 .12اقدامات درمانی و مراقبتی مربوط به بیماریهای خونی شایع دردوران بارداری وزایمان را شرح دهد.
روش تدریس  :نمایش اسالید  ،سخنرانی ،بحث گروهی ،پرسش وپاسخ  ،استفاده مستقیم از کتابهای مرجع بخصوص
بارداری وزایمان ویلیامز و Case Presentation
حیطه یادگیری  :شناختی
باکتریمی و شوک سپتیک ،تغییرات همودینامیک در شوک سپتیک  ،تشخیص و درمان

عنوان جلسه :
شماره جلسه 9:
هدف کلی  :اشنایی با باکتریمی و شوک سپتیک ،تغییرات همودینامیک در شوک سپتیک  ،تشخیص و درمان
اهداف رفتاری :دانشجوباید بتواند:
 .1علل شوک عفونی دربارداری را لیست کند.
 .2عالئم ونشانه های شوک عفونی دربارداری رابیان کند.
 .3درمان شوک عفونی دربارداری راشرح دهد.
روش تدریس :نمایش اسالید  ،سخنرانی ،بحث گروهی ،پرسش وپاسخ  ،استفاده مستقیم از کتابهای مرجع بخصوص
بارداری وزایمان ویلیامز و Case Presentation
حیطه یادگیری :شناختی
عنوان جلسه :

دیابت وبارداری

هدف کلی  :اشنایی با انواع دیابت واثرات ان برحاملگی
اهداف رفتاری  :دانشجوباید بتواند:
 .1انواع دیابت را نام ببرد
 .2ترتیب دسته بندی دیابت را بیان کند.
 .3عوامل خطرابتالبه دیابت دربارداری رانام ببرد.

شماره جلسه 15:

 .4دیابت حاملگی را تعریف کند
 .1روش غربالگری دیابت بارداری را توضیح دهد.
 .6عوارض مادری دیابت حاملگی رانام ببرد .
 .9عوارض جنینی دیابت حاملگی رانام ببرد .
 .8درمان دیابت حاملگی را شرح دهد.
 .7تعریف دیابت آشکاررابیان کند.
 .11عوارض مادری دیابت آشکار را بنویسد.
 .11عوارض جنینی دیابت آشکار را شرح دهد.
 .12نحوه درمان دیابت آشکار را بیان کند.
 .13نحوه ی اداره ی لیبروزایمان دیابت بارداری رابیان کند.
 .14نحوه ی اداره ی لیبروزایمان دیابت آشکاردربارداری رابیان کند.
 .11پیگیری خانم مبتال به دیابت بارداری بعد از زایمان را توضیح دهد.
روش تدریس :نمایش اسالید  ،سخنرانی ،بحث گروهی ،پرسش وپاسخ  ،استفاده مستقیم از کتابهای مرجع بخصوص
بارداری وزایمان ویلیامز و Case Presentation
حیطه یادگیری :شناختی
عنوان جلسه  :بیماریهای تیروئید و سایر غدد درون ریز واثرات متقابل بیماریها وحاملگی
شماره جلسه 11:
هدف کلی  :اشنایی با بیماریهای تیروئید و سایر غدد درون ریز واثرات متقابل بیماریها وحاملگی
اهداف رفتاری  :دانشجوباید بتواند:
 .1هیپوتیروئیدی را تعریف کند.
 .2تشخیص هیپوتیروئیدی را شرح دهد.
 .3درمان هیپوتیروئیدی درحاملگی را توضیح دهد.
 .4عوارض هیپوتیروئیدی بر نوزاد را بنویسد.
 .1هیپرتیروئیدی را توضیح دهد.
 .6عالئم هیپرتیروئیدی در حاملگی را شرح دهد.
 .9عوارض هیپرتیروئیدی در حاملگی را شرح دهد.
 .8تدابیردرمانی هیپرتیروئیدی در حاملگی را توضیح دهد.
 .7تاثیرات بیماریهای شایع غدد(بیماری های پارا تیروئید،بیماری های آدرنال و )...رابرنتایج بارداری شرح دهد.
 .11تاثیربارداری برروندبیماریهای غددرابیان کند.
 .11اقدامات درمانی و مراقبتی مربوط به بیماریهای غدد شایع دردوران بارداری وزایمان را توضیح دهد.
روش تدریس :نمایش اسالید  ،سخنرانی ،بحث گروهی ،پرسش وپاسخ  ،استفاده مستقیم از کتابهای مرجع بخصوص
بارداری وزایمان ویلیامز و Case Presentation
حیطه یادگیری :شناختی
عنوان جلسه  :بیماریهای اعصاب وروان در بارداری (اختالالت حمله ای  ،صرع ،سردردهای میگرنی  ،MS،سندرم
شماره جلسه 12:
تونل کارپال ،افسردگی پس از زایمان)
هدف کلی  :اشنایی با بیماریهای اعصاب وروان در بارداری (اختالالت حمله ای  ،صرع ،سردردهای میگرنی ،MS،
سندرم تونل کارپال ،افسردگی پس از زایمان)
اهداف رفتاری  :دانشجوباید بتواند:
 .1تاثیرات بیماریهای شایع اعصاب و روان (صرع ،سردرد های میگرنی MS ،و )...رابرنتایج بارداری شرح

.2
.3
.4
.1

دهد.
تاثیربارداری برروندبیماریهای اعصاب و روان شایع رابیان کند.
اقدامات درمانی و مراقبتی مربوط به بیماریهای شایع اعصاب و روان دردوران بارداری وزایمان را شرح دهد.
اتیولوژی و اقدامات مراقبتی سندرم تونل کارپ را توضیح دهد.
اتیولوژی و اقدامات مراقبتی افسردگی بعد از زایمان را شرح دهد.

روش تدریس :نمایش اسالید  ،سخنرانی ،بحث گروهی ،پرسش وپاسخ  ،استفاده مستقیم از کتابهای مرجع بخصوص
بارداری وزایمان ویلیامز و Case Presentation
حیطه یادگیری :شناختی
عنوان جلسه  :فیزیوپاتولوژی ،علل ،عالئم  ،تشخیص ،درمان  ،پیش اگهی وپیشگیری انواع بیماریهای عفونی در
شماره جلسه 13:
حاملگی :بیماریهای ویروسی
هدف کلی  :اشنایی با فیزیوپاتولوژی ،علل ،عالئم  ،تشخیص ،درمان  ،پیش اگهی وپیشگیری انواع بیماریهای عفونی
درحاملگی :بیماریهای ویروسی
اهداف رفتاری :دانشجوباید بتواند:
عالئم مادری  ،عوارض جنینی و نحوه اداره بیماریهای ویروسی شایع ومهم در دربارداری را بیان کند :ابله مرغان
،آنفلوانزا،اوریون ،سرخک ،سرخجه ،پاروویروس وویروس سایتومگال
روش تدریس :نمایش اسالید  ،سخنرانی ،بحث گروهی ،پرسش وپاسخ  ،استفاده مستقیم از کتابهای مرجع بخصوص
بارداری وزایمان ویلیامز و Case Presentation
حیطه یادگیری :شناختی
عنوان جلسه  :فیزیوپاتولوژی ،علل ،عالئم  ،تشخیص ،درمان  ،پیش اگهی وپیشگیری انواع بیماریهای عفونی در
شماره جلسه 14:
حاملگی  :عفونتهای باکتریایی و تک یاخته ای
هدف کلی  :اشنایی با فیزیوپاتولوژی ،علل ،عالئم  ،تشخیص ،درمان  ،پیش اگهی وپیشگیری انواع بیماریهای عفونی
درحاملگی  :عفونتهای باکتریایی و تک یاخته ای
اهداف رفتاری  :دانشجوباید بتواند:
عالئم مادری  ،عوارض جنینی و نحوه اداره عفونتهای باکتریایی و تک یاخته ای شایع ومهم در دربارداری را بیان کند:
استرپتوکوک  ،استافیلوکوک  ،لیستریا ،سالمونال ،شیگال ،توکسوپالسماوماالریا
روش تدریس :نمایش اسالید  ،سخنرانی ،بحث گروهی ،پرسش وپاسخ  ،استفاده مستقیم از کتابهای مرجع بخصوص
بارداری وزایمان ویلیامز و Case Presentation
حیطه یادگیری :شناختی
عنوان جلسه  :فیزیوپاتولوژی ،علل ،عالئم  ،تشخیص ،درمان  ،پیش اگهی وپیشگیری بیماریهای مقاربتی در حاملگی:
سیفیلیس  ،سوزاک  ،عفونتهای کالمیدیایی ،عفونتهای ویروس هرپس سیمپلکس وشانکروئید
شماره جلسه 10:
هدف کلی  :اشنایی بافیزیوپاتولوژی ،علل ،عالئم  ،تشخیص ،درمان  ،پیش اگهی وپیشگیری بیماریهای مقاربتی در
حاملگی :سیفیلیس  ،سوزاک  ،کالمیدیا ،ویروس هرپس سیمپلکس وشانکروئید
اهداف رفتاری :دانشجوباید بتواند:
عالئم مادری  ،عوارض جنینی و نحوه اداره بیماریهای مقاربتی سیفیلیس  ،سوزاک ،عفونتهای کالمیدیایی ،عفونتهای
ویروس هرپس سیمپلکس وشانکروئید در حاملگی را شرح دهد .
روش تدریس :نمایش اسالید  ،سخنرانی ،بحث گروهی ،پرسش وپاسخ  ،استفاده مستقیم از کتابهای مرجع بخصوص

بارداری وزایمان ویلیامز و Case Presentation
حیطه یادگیری :شناختی
عنوان جلسه  :فیزیوپاتولوژی ،علل ،عالئم  ،تشخیص ،درمان  ،پیش اگهی وپیشگیری بیماریهای مقاربتی در
شماره جلسه 16:
حاملگی:غفونت ویروس پاپیلومای انسانی ،واژینیت ها وایدز
هدف کلی  :اشنایی بافیزیوپاتولوژی ،علل ،عالئم  ،تشخیص ،درمان  ،پیش اگهی وپیشگیری بیماریهای مقاربتی در
حاملگی:غفونت ویروس پاپیلومای انسانی  ،واژینیت ها وایدز
اهداف رفتاری :دانشجوباید بتواند:
عالئم مادری  ،عوارض جنینی و نحوه اداره غفونت ویروس پاپیلومای انسانی  ،واژینیت ها وایدز در حاملگی را شرح
دهد .
روش تدریس :نمایش اسالید  ،سخنرانی ،بحث گروهی ،پرسش وپاسخ  ،استفاده مستقیم از کتابهای مرجع بخصوص
بارداری وزایمان ویلیامز و Case Presentation
حیطه یادگیری :شناختی
وسایل کمک آموزشی  :ویدیو پروژکتور  ،لپ تاپ  ،وایت بورد  ،کتاب بارداری وزایمان ویلیامزجلد3
نحوه ارزشیابی دانشجو  :امتحان میان ترم ( 7نمره )پایان ترم ( 7نمره )،کوئیز (1نمره )و فعالیت کالسی ( 1نمره )
تکالیف دانشجویی  :ارائه مقاله تحقیقی جدید در موردبیماریهای داخلی در مامایی وروشهای تشخیصی ودرمانی نوین
نوع سؤاالت امتحانی  :چهار جوابی ،تشریحی  ،جاخالی و جورکردنی
وظایف دانشجو  :حضور به موقع در کالس  ،نداشتن غیبت بیش از حد مجاز ،پاسخ به سواالت مطرح شده در کالس ،
شر کت در بحث گروهی و ،case presentationشرکت در کوئیزهای کالسی وامتحانات میان ترم وپایان ترم
منابع :
فارسی:
 -1دنفورث دیوید  ،مامایی وبیماریهای زنان  ،ویراست دهم  ، 2118 ،ترجمه بهرام قاضی جهانی و1371 ،...
 -2راهنمای کشوری ارائه خدمات مامایی وزایمان بیمارستانهای دوستدار مادر  ،وزارت بهداشت درمان و
اموزش پزشکی ،دفتر سالمت خانواده وجمعیت  ،اداره سالمت مادران  ،چاپ سوم 1371 ،
 -3راهنمای کشوری انجام زایمان طبیعیی وارائیه روشیهای داروییی وغییر داروییی کیاهش درد زایمیان  ،وزارت
بهداشت درمان واموزش پزشکی ،دفتر سالمت خانواده وجمعیت  ،اداره سالمت مادران
 -4لونگو،فوسییی ،کاسییپرو ،....اصییول طییب داخلییی هاریسییون  ،2112ویییرایش هجییدهم  ،ترجمییه مییرادی و،...
نشرارجمند1371،
 - 1مراقبتهای ادغام یافته سالمت مادران  :راهنمای خدمات خارج بیمارستانی  ،وزارت بهداشت درمان و
اموزش پزشکی  ،دفتر سالمت خانواده وجمعیت  ،اداره سالمت مادران ،چاپ ششم  ،تجدید نظر چهارم 1372،
التین:

6-Bennet t v.Ruth , Brown Linda K. , Cooper Margaret ,…;Myles Textbook for
Midwives ; 16th ed. ; 2014
7-Cunninghum , leveno,…; Williams Obstetrics ; 24th ed. , 2014
8- Decherney Alan, Nathan Lauren, Pernoll Martin ; Current Obstetric and
Gynecologic Diagnosis and Treat ment ; 11th ed. ; 2013
9- Hacker Nevile F. , Moore J. George , Gambone Joseph C.,…; Hacker and
Moores Essentials of Obstetrics and Gynecology ; 5th ed.; 2010
10- Orshan Susan A.; Maternity , Newborn and Womens Health Nursing ; 2008
11- Perry Shanon E., Lowdermilk Deitra Leonard ; Maternity and Womens
Health Care ; 11th ed. ; 2016
12- Pilliteri Adelet ; Maternal and Child Health Nursing; 7th ed.; 2014
1- Varney Helen , King Tekoa L. , Brucker Mary C.,…;Varneys Midwifery ;
5th ed.;2015

به نام خدا
دانشگاه آزاد اسالمی استهبان
دانشکده پرستاری و مامایی
طرح دوره ( ) Course Plan
_____________________________________________________________________
بارداری و زایمان  -4بیماری های داخلی و جراحی در بارداری و زایمان
نام درس :
تعداد واحد  ( 1 :طبق سر فصل با تایید گروه اموزشی مامایی  %111به ساعات درس
نوع درس  :نظری
اضافه شده است)
مقطع و رشته تحصیلی فراگیران  :کارشناسی پیوسته مامایی – ترم 6

مدرس  :مهنازجانثار

دروس پیش نیاز  :بارداری و زایمان  2،1و -3فیزیو پاتولوژی و بیماری های داخلی  2،1و  -3فیزیوپاتولوژی و بیماری
های جراحی -کارآموزی بیماری های داخلی و جراحی
نیمسال تحصیلی 76 -79 -2:
مشخصه درس 477 :
مشخصه درس 055 :

تاریخ شروع کالس 76 /11/19:

روز و ساعت برگزاری :چها رشنبه  11:41الی 17
روز و ساعت برگزاری  :سه شنبه  11:41الی 17

مسؤول درس  :جانثار

تاریخ پایان کالس 79/3/23 :
مکان برگزاری  :کالس 7
مکان برگزاری  :کالس 6

روز و ساعت حضور مسؤول درس  7:صبح سه شنبه الی  17چهارشنبه

تاریخ امتحان پایان ترم :

شرح درس :
 -4اهداف کلی  :شناخت نیازهای اساسی و تشخیص حاالت انسان در هنگام سالمت و بیماری بویژه زن باردار مبتال
به بیماریهای داخلی و جراحی و اثرات ان در بارداری و زایمان و بالعکس .تشخیص و مشکالت و احتیاجات
مادر و اخذ تصمیم مناسب در انتخاب اولویتها در جهت اجرای مراقبتهای مربوطه
 -1کاربرد یافته های علمی در ارائه خدمات به زنان باردار بیمار و اسیب پذیر وفراهم اوردن کمک های پزشکی
الزم در موارد لزوم
 -6تشخیص مسئول یتهاو محدودیتهای حرفه ای  ،پایبند بودن به رعایت اصول اخالقی و موازین اسالم به هنگام ارائه
خدمات به منظور حفظ جان مادر و بچه و تامین سالمت انها
اهداف رفتاری  :دانشجوباید بتواند:
.1
.2
.3
.4

دگرگونیهای فیزیولوژیک مادر در طول دوران بارداری را شرح دهند.
نکات مهم در رابطه با تجویز دارو در بارداری را توضیح دهند.
تاثیرات جراحی و هوشبری را بر نتایج بارداری شرح دهند.
آسیب های ناشی از تروما های نافذ و غیر نافذ را بر نتایج بارداری عنوان کنند.

اقدامات مراقبتی مربوط به تروما در زنان باردار را شرح دهند.
.1
تاثیرات بیماری های قلبی( بیماری های دریچه ای ،کاردیومیو پاتی ،هیپرتانسیون شریان ریوی،
.6
اندوکاردیت و )...روی بارداری را بیان کنند.
تاثیر بارداری بر روند بیماری های قلبی را بیان کنند.
.9
اقدامات مراقبتی مربوط به بیماری های قلبی در دوران بارداری و زایمان را شرح دهند.
.8
تاثیرات بیماری های ریوی( آسم ،پنومونی ،نارسایی حاد تنفسی و )...را بر بارداری و جنین بیان کنند.
.7
تاثیر بارداری بر روند بیماری های ریوی را بیان کنند.
.11
اقدامات مراقبتی مربوط به بیماری های ریوی در دوران بارداری و زایمان را شرح دهند.
.11
نحوه ی بررسی بیماری های کلیوی در دوران بارداری را شرح دهند.
.12
تاثیرات بیماری های کلیوی( عفونت های ادراری ،سنگ کلیه ،نارسایی کلیوی ،سندرم نفروتیک و )...را
.13
بر بارداری بیان کنند.
تاثیر بارداری بر روند بیماری های کلیوی را بیان کنند.
.14
اقدامات مراقبتی مربوط به بیماری های کلیوی در دوران بارداری و زایمان را شرح دهند.
.11
تاثیرات بیماری های گوارشی شایع را بر بارداری را بیان کنند.
.16
تاثیر بارداری بر روند بیماری های گوارشی را بیان کنند.
.19
اقدامات مراقبتی مربوط به بیماری های گوارشی در دوران بارداری و زایمان را شرح دهند.
.18
تاثیرات بیماری های کبدی( هپاتیت ،سیروز ،هماتوم کبد و )...را بر بارداری و جنین بیان کنند.
.17
تاثیر بارداری بر روند بیماری های کبدی را بیان کنند.
.21
اقدامات مراقبتی مربوط به بیماری های کبدی در دوران بارداری و زایمان را شرح دهند.
.21
تاثیرات بیماری های خونی شایع رابر نتایج بارداری شرح دهند.
.22
تاثیر بارداری بر روند بیماری های خونی را بیان کنند.
.23
اقدامات مراقبتی مربوط به بیماری های خونی در دوران بارداری و زایمان را شرح دهند.
.24
.21

تاثیرات بیماری های شایع غددرا بر نتایج بارداری شرح دهند.

.26

اقدامات مراقبتی مربوط به بیماری های غدد در دوران بارداری و زایمان را شرح دهند.

تاثیرات بیماری های اعصاب و روان شایع را بر نتایج بارداری شرح دهند.
.29
تاثیر بارداری بر روند بیماری های اعصاب و روان را بیان کنند.
.28
اقدامات مراقبتی مربوط به بیماری های اعصاب و روان در دوران بارداری و زایمان را شرح دهند.
.27
عالئم مادری  ،عوارض جنینی و نحوه اداره بیماریهای ویروسی شایع ومهم در دربارداری را بیان کند:
.31
ابله مرغان ،آنفلوانزا،اوریون ،سرخک ،سرخجه ،پاروویروس وویروس سایتومگال
عالئم مادری  ،عوارض جنینی و نحوه اداره عفونتهای باکتریایی و تک یاخته ای شایع ومهم در
.31
دربارداری را بیان کند :استرپتوکوک  ،استافیلوکوک  ،لیستریا ،سالمونال ،شیگال ،توکسوپالسماوماالریا
.32

عالئم مادری  ،عوارض جنینی و نحوه اداره بیماریهای مقاربتی سیفیلیس  ،سوزاک ،عفونتهای کالمیدیایی،

عفونتهای ویروس هرپس سیمپلکس وشانکروئید در حاملگی را شرح دهد.

عالئم مادری  ،عوارض جنینی و نحوه اداره غفونت ویروس پاپیلومای انسانی  ،واژینیت ها وایدز در

.33

حاملگی را شرح دهد .
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عنوان
دگرگونیهای فیزیولوژیک و تغییرات ایجاد شده در مقادیر ازمایشگاهی ،داروها در
بارداری ،اثرات جراحی و هوشبری بربارداری  ،روشهای تصویر برداری و تروما
بیماریهای قلبی و حاملگی واثرات متقابل انها بریکدیگر
بیماریهای تنفسی وبارداری وتاثیرات متقابل انها برهم
بیماریهای دستگاه ادراری در حاملگی
ادامه بیماریهای دستگاه ادراری در حاملگی
بیماریهای دستگاه گوارش در حاملگی وتاثیرات متقابل انها بریکدیگر
بیماریهای کبدی در حاملگی
بیماریهای خونی در بارداری
باکتریمی و شوک سپتیک ،تغییرات همودینامیک در شوک سپتیک  ،تشخیص و
درمان
دیابت وبارداری
بیماریهای تیروئید و سایر غدد درون ریز واثرات متقابل بیماریها وحاملگی
بیماریهای اعصاب وروان در بارداری
فیزیوپاتولوژی ،علل ،عالئم  ،تشخیص ،درمان  ،پیش اگهی وپیشگیری انواع
بیماریهای عفونی در حاملگی :بیماریهای ویروسی
فیزیوپاتولوژی ،علل ،عالئم  ،تشخیص ،درمان  ،پیش اگهی وپیشگیری انواع
بیماریهای عفونی در حاملگی  :عفونتهای باکتریایی و تک یاخته ای
فیزیوپاتولوژی ،علل ،عالئم  ،تشخیص ،درمان  ،پیش اگهی وپیشگیری بیماریهای
مقاربتی در حاملگی :سیفیلیس  ،سوزاک  ،عفونتهای کالمیدیایی ،عفونتهای ویروس
هرپس سیمپلکس وشانکروئید
فیزیوپاتولوژی ،علل ،عالئم  ،تشخیص ،درمان  ،پیش اگهی وپیشگیری بیماریهای
مقاربتی در حاملگی:غفونت ویروس پاپیلومای انسانی ،واژینیت ها وایدز
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