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

نام درس  :بهداشت مادر وکودک وباروری (بهداشت )4

تعداد واحد 2 :

نوع درس  :نظری

مقطع و رشته تحصیلی فراگیران  :کارشناسی پیوسته مامایی ترم 6
مدرس  :فریبا میرزازادگان شیرازی
دروس پیش نیاز  :بهداشت 3

نیمسال تحصیلی 97-96-1:

تاریخ شروع کالس 96/11/14 :

تاریخ پایان کالس 97/3/24 :

مشخصه درس 491:

روز و ساعت برگزاری  :چهارشنبه 10:45-7:30

مکان برگزاری  :سمعی بصری

مسؤول درس  :فریبا میرزازادگان شیرازی

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

تاریخ امتحان پایان ترم

شرح درس  :در طول این درس دانشجویان با خدمات بهداشت باروری در زمینه بهداشت قبل از ازدواج  ،ازدواج ،
دوران بارداری وپس از زایمان وبهداشت مادر وکودک  ،تنظیم خانواده وگر وههای اسیب پذیر اشنا می گردند .
عنوان جلسه :مراقبتهای بهداشتی اولیه  ،بهداشت مادر وکودک وسیاستهای جمعیتی وتنظیم خانواده
شماره جلسه 1 :
هدف کلی  :آشنایي با مراقبتهای بهداشتی اولیه ( ) PHCوبهداشت مادر وکودک (  ) MCHو حیطه و دامنه بهداشت مادر و كودك
،آشنایي با اموروسیاستهای جمعیتي ،تنظیم خانواده و اهداف آن
اهداف رفتاری :
 PHC -1را تعریف و اصول ان را بیان كند.
 -2اجزاء و اهداف  PHCرا بیان نماید.
 -3نقش  PHCرا در سالمت خانواده وجامعه توضیح دهد.
MCH -4را تعریف و اصول ان را بیان كند.
 -5اجزاء  MCHرا بیان نماید.
 -6اهداف  MCHرا بیان نماید.
 -7نقش  MCHرا در سالمت خانواده و جامعه توضیح دهد.
 -8دامنه بهداشت مادر و كودك را نام ببرد.
 -9چگونگي و فلسفه خدمات بهداشت مادر و كودك و خانواده و طرق مختلف ارائه آن در ایران و جهان را توضیح دهد.
 -10تعیین کننده های اجتماعی سالمت واهداف توسعه هزاره مرتبط با بهداشت باروری راشرح دهد .

-11
-12
-13
-14
-15
-16
-17
-18
-19
-20
-21
-22
-23
-24
-25
-26
-27
-28
-29
-30
-31
-32

جامعه و اجتماع و جمعیت را با تاكید بر جمعیت و نقش خانواده در بافت و ساختار اجتماعي تعریف نماید.
ساختار سني و جنسي جمعیت را توضیح دهد.
هرم سني در جمعیت هاي مختلف رابیان كند.
مراحل مختلف چرخه جمعیتي را توضیح دهد.
انواع حركات جمعتي را نام ببرد.
عوامل موثر بر حركات جمعیتي را تشریح كند.
روشهاي اصلي كسب داده هاي جمعیتي را توضیح دهد.
سازمانها و منابع اطالعاتي جمعیت را نام ببرد.
سیاستهاي جمعیتي را تعریف كند.
انواع و اجزا سیاستهاي جمعیتي را بیان كند.
برنامه ،اهداف و سیاستهاي جمعیتي پنجساله دولت در زمینه تنظیم خانواده را بیان كند.
سیر تحوالت جمعیت جهان را تجزیه و تحلیل كند
سیر تحوالت جمعیت ایران را تجزیه و تحلیل كند.
نحوه استخراج شاخص هاي جمعیتي را توضیح دهد.
شاخص هاي كنوني جمعیتي ایران را با ذكر فرمول بیان نماید.
مشكالت ناشي از جمعیت زیاد در ایران و جهان را توضیح دهد
تنظیم خانواده را تعریف كند.
اهداف اجراي برنامه تنظیم خانواده را بیان كند.
فواید تنظیم خانواده را بیان كند.
تاریخچه تنظیم خانواده در ایران و جهان را توضیح دهد.
تاثیر تنظیم خانواده بر سالمت مادر و كودك را بیان كند.
فعالیت های تنظیم خانواده در ایران رابطور مختصر بیان كند.

روش تدریس  :سخنرانی ،بحث گروهی ،پرسش وپاسخ
حیطه یادگیری  :شناختی
:روشهای

پیشگیری

از

بارداری

هورمونی

خوراکی

ترکیبی

و

پروژسترونی

عنوان جلسه
شماره جلسه 2:
هدف کلی  :آشنایي با انواع روشهای پیشگیری از بارداری هورمونی خوراکی ترکیبی و پروژسترونی ،مکانیسم اثر ،عوارض ،
پیگیری و...
اهداف رفتاری :
 -1تاریخچه اي از روشهاي خوراكي پیشگیري از بارداري بیان كند.
 -2فارماكولوژي هورمونهاي موجود در قرص هاي تركیبي را توضیح دهد.
 -3آثار اختصاصي هورمونهاي استروژن وپروژسترون را بر اجزاي مختلف باروري توضیح دهد.
 -4انواي قرص هاي خوراكي (ال دي -اچ دي -تري فازیك) را از جنبه هاي مختلف(محل كاربرد ،فارماكو كنتیك ،مزایا،
معایب و )..با هم مقایسه كند.
 -5ضریب شكست و كارآئي روشهاي خوراكي پیشگیري از بارداري را بیان كند .
 -6مكانیسم اثر انواع قرصهاي تركیبي را شرح دهد
 -7فواید انواع قرصهاي تركیبي را شرح دهد .
 -8تغییرات متابولیسمي قرص هاي پیشگیري از بارداري بر دستگاه قلبي عروقي را توضیح دهد.
 -9تغییرات متابولیسمي قرص هاي پیشگیري از بارداري بر كربوهیدراتهاو چربیها را توضیح دهد.
 -10تغییرات متابولیسمي قرص هاي پیشگیري از بارداري بر كبد و ایجاد سرطان ها را توضیح دهد.

 -11تغییرات متابولیسمي قرص هاي پیشگیري از بارداري بر دستگاه باروري(قدرت تولید مثل ،بازگشت باروري،
شیردهي ،دوران بلوغ ،باروریو )..را توضیح دهد.
 -12تغییرات متابولیسمي قرص هاي پیشگیري از بارداري بر سیستم آندوكرین را توضیح دهد.
 -13تغییرات متابولیسمي قرص هاي پیشگیري از بارداري در ایجاد عفونتها را توضیح دهد.
 -14واكنش متقابل قرصها با سایر داروها را شرح دهد
 -15نحوه استفاده از قرص جهت به تاخیر انداختن قاعدگي را بیان كند.
 -16نحوه استفاده از قرص در حالت عادي و به هنگام فراموشي(و تفاوت آن در انواع قرص) بیان كند .
 -17موارد منع مصرف مطلق قرصهاي تركیبي را شرح دهد .
 -18موارد منع مصرف نسبي قرصهاي تركیبي را شرح دهد .
 -19عالئم خطرو مشكالت بالیني به هنگام مصرف را بیان كند.
 -20مراقبتهاي مربوطه به هنگام مشاهده عالئم خطرو مشكالت بالیني قرص هاي تركیبي را شرح دهد
 -21نحوه استفاده از قرص های پروژسترونی در حالت عادي و به هنگام فراموشي(و تفاوت آن در انواع قرص) بیان
كند .
 -22موارد منع مصرف مطلق قرصهاي پروژسترونی را شرح دهد .
 -23موارد منع مصرف نسبي قرصهاي پروژسترونی را شرح دهد .
 -24عالئم خطرو مشكالت بالیني به هنگام مصرف را بیان كند.
 -25مراقبتهاي مربوطه به هنگام مشاهده عالئم خطرو مشكالت بالیني قرص هاي پروژسترونی را شرح دهد.
روش تدریس  :نمایش اسالید  ،سخنرانی ،بحث گروهی ،پرسش وپاسخ و Case Presentation
حیطه یادگیری  :شناختی
:

روشهای

پیشگیری

ازبارداری

تزریقی

جلسه
عنوان
شماره جلسه 3:
هدف کلی  :آشنائي باانواع روشهاي تزریقي و کاشتنی پیشگیري از بارداري ،مکانیسم اثر ،عوارض  ،پیگیری و...
اهداف رفتاری :
انواع آمپول هاي پیشگیري از بارداري را نام ببرد.
-1
انواع آمپولها(تركیبي و پروژستروني) را با هم مقایسه كند.
-2
مكانیسم اثرروشهاي تزریقي راشرح دهد .
-3
موارد مصر ف و منع مصرف مطلق و نسبي و آمپولهاي تزریقي را شرح دهد .
-4
نحوه استفاده از آمپولهاي تزریقي را بیان كند
-5
فواید آمپولهاي تزریقي را شرح دهد .
-6
عوارض آمپولهاي تزریقي را شرح دهد .
-7
انواع نورپلنت را نام ببرد.
-8
مكانیسم اثر نورپلنت را شرح دهد .
-9
 -10موارد مصر ف و منع مصرف نورپلنت را شرح دهد .
 -11نحوه كاشت نورپلنت را شرح دهد.
 -12عوارض نورپلنت و نحوه برخورد با آن را بیان كند .
 -13مكانیسم اثر  OPPرا شرح دهد .
 -14موارد مصر ف و منع مصرف  OPPرا شرح دهد
روش تدریس  :نمایش اسالید  ،سخنرانی ،بحث گروهی ،پرسش وپاسخ و Case Presentation
حیطه یادگیری  :شناختی

وکاشتنی

عنوان جلسه  :پیشگیری ازبارداری با IUDو روش هاي اورژانسي
شماره جلسه 4:
هدف کلی  :آشنایي با انواع  IUDو روش هاي اورژانسي  ،مکانیسم اثر ،عوارض  ،پیگیری و...
اهداف رفتاری :
انواع آي یودي را نام ببرد.
-1
مكانیسم اثر انواع آي یودي را شرح دهد.
-2
موارد مصرف و منع مصرف آي یودي و را شرح دهد
-3
نحوه گذاشتن آي یودي و تفاوت آن را بر اساس نوع آیودي شرح دهد
-4
عوارض مربوط به آي یودي و نكات مراقبتي در ارتباط با آي یودي را شرح دهد
-5
انواع روشهاي اورژنسي پبشگیري از بارداري را نام ببرد.
-6
چگونگي استفاده از هریك را بیان كند.
-7
عوارض ومراقبتهاي مربوطه راشرح دهد.
-8
اثربخشي مكانیسم اثر واندیكاسیون هریك را توضیح دهد.
-9
جایگاه سقط را در پیشگیري از بارداري برسري كند
-10
چگونگي انجام سقط را با توجه به سن حاملگي بیان كند
-11
عوارض ومراقبتهاي مربوطه را توضیح دهد.
-12
روش تدریس  :نمایش اسالید  ،سخنرانی ،بحث گروهی ،پرسش وپاسخ و Case Presentation
حیطه یادگیری  :شناختی
پیشگیري

جلسه:

عنوان
شماره جلسه 5:
هدف کلی  :آشنایي با روشهاي پیشگیري از بارداري دائمی :انواع  TLو وازكتومي  ،مکانیسم اثر ،عوارض  ،پیگیری و...
اهداف رفتاری :
 -1انواع  TLرا نام ببرد.
 -2وازكتومي را تعریف كند.
 -3نحوه انجام انواع روشهاي  TLو وازكتومي را شرح دهد .
 -4عوارض روشهاي  TLووازكتومي را شرح دهد.
 -5اصول مراقبتي حین و پس از انجام روشهاي  TLووازكتومي را شرح دهد .
 -6موارد منع انجام وازكتومي وتوبكتومي زا نام ببرد.
 -7نكات كلیدي در موقع مشاوره براي انجام روش هاي دائمي را شرح دهد.
روش تدریس  :نمایش اسالید  ،سخنرانی ،بحث گروهی ،پرسش وپاسخ و Case Presentation
حیطه یادگیری  :شناختی
:

اهداف

از

با

روشهای

طبیعي

و

جلسه
عنوان
شماره جلسه 6:
هدف کلی  :آشنائي با انواع ونحوه کاربرد روشهاي طبیعي و سد کننده پیشگیري از بارداري ،آشنائي با روشهاي نوین وپیشگیري
از بارداري در زنان مسن تر
رفتاری :

پیشگیري

ازبارداری

بارداري

با

TL

و

وازكتومي

سد

کننده

 -1انواع روشهاي پیشگیري از بارداري طبیعي را نام ببرد.
 -2چگونگي استفاده از هر یك از روشهاي پیشگیري از بارداري طبیعي را بیان كند.
 -3اثربخشي ودر صد شكست هر یك از آنان را توضیح دهد.
 -4بازنگري ومحاسبه مجدد در روشهاي طبیعي را شرح دهد.
 -5مراقبت هاي الزم در حین استفاده از روش هاي طبیعي را شرح دهد.
 -6انواع متد باریر را شرح دهنحوه استفاده از انواع روشهاي باریر رابیان کند.
 -7عوارض استفاده از انواع روشهاي باریر رابیان کند.
 -8مبزان موفقیت ,نحوه اثر و مزایای هر یک را توضیح دهد.
 -9روش استفاده و زمان استفاده از هر کدام رابیان کند.
موارد مصرف و منع مصرف انواع روشهاي سدی رابیان کند
-10
انواع روش هاي پیشگیري از بارداري جدید را نام ببرد.
-11
مكانیسم اثر انواع روشهاي جدید پیشگیري از بارداري را شرح دهد
-12
نحوه استفاده از روشهاي جدید پیشگیري از بارداري را شرح دهد.
-13
عوارض انواع روش هاي پیشگیري ااز بارداري جدید را بیان كند.
-14
روش هاي جدید را با روش هاي فعلي در دسته مربوطه مقایسه كند.
-15
مالحظات استفاده از روش پیشگیري را در زنان مسن شرح دهد .
-16
 -17چگونگي استفاده از هریك از روشها را درزنان مسن تر با هم مقایسه كند.
روش تدریس  :نمایش اسالید  ،سخنرانی ،بحث گروهی ،پرسش وپاسخ و Case Presentation
حیطه یادگیری  :شناختی
جلسه

:بهداشت

قبل

از

بارداری

ودوران

عنوان
شماره جلسه 7:
هدف کلی  :آشنایي با بهداشت قبل از بارداری ودوران بارداری  :قبل از ازدواج  ،قبل از لقاح  ،دوران بارداری
اهداف رفتاری :
 -1مواردي كه در مشاوره و بهداشت قبل از ازدواج باید مورد توجه قرار گیرد لیست نمایند.
 -2نتایج معاینات بهداشتي و پزشكي الزم قبل از ازدواج را تفسیرنمایند.
 -3بر اساس آزمایشات و معاینات زوجهایي را كه نیازمند مشاوره ویژه مي باشند افتراق دهند.
 -4بهداشت مقاربت و زمان لقاح را شرح دهند.
 -5عوامل خطر ساز درحاملگي را تجزیه وتحلیل نمایند.
 -6تغییرات جسمي زن باردار را توضیح دهند.
 -7روشهاي خود مراقبتي دوران بارداري رابیان نمایند.
 -8نیازهاي اجتماعي زن باردار راشرح دهند.
 -9آزمایشات روتین دوران بارداري را درخواست نمایند.
 -10آزمایشات روتین دوران بارداري راتفسیر نمایند.
 -11باتوجه به آزمایشات روتین دوران بارداري وضعیت حاملگي را ارزیابي كنند.
روش تدریس  :نمایش اسالید  ،سخنرانی ،بحث گروهی ،پرسش وپاسخ و Case Presentation
حیطه یادگیری  :شناختی

بارداری

عنوان جلسه  :بهداشت روان زن باردار  ،بهداشت دوران بعد از زایمان و مشاوره در خدمات مادر و كودك ،آموزش بهداشت
شماره جلسه 8:
هدف کلی  :آشنایي با بهداشت روان زن باردار  ،بهداشت دوران بعد از زایمان :تغییرات بدنی  ،تغذیه  ،ورزش  ،ایمن سازی و...
اهداف رفتاری :
 .1تغییرات روحي در طي حاملگي را شرح دهد.
 .2وحشت از زایمان ،علل آن و نحوه رفع آن را شرح دهد.
 .3تغییرات فیزیولوژیك بعد از زایمان را شرح دهند.
 .4آموزشهههاي بهداشههتي الزم بههراي مههادران بعههداز زایمههان را بیههان نمایند(.تغذیههه  ،تغییههرات وزن  ،ایمههن سهازی
و)...
 .5ورزشها وتمرینات بدني بعداز زایمان را آموزش دهند .
 .6مشاوره و انواع آن را در خدمات مادر و كودك بیان كند.
 .7نقش ماما بعنوان مشاور را بیان كند.
 .8نحوه انجام مشاوره قبل از ازدواج را تشریح كند.
 .9نحوه انجام مشاوره هنگام ، ،بلوغ و نوجواني را تشریح كند
 .10مشاوره جهت انجام آماده كردن افراد براي پدر و مادر شدن را بیان كند
 .11مشاوره جهت انجام آماده كردن زن براي یائسگي را تشریح كند
 .12اهداف و فلسفه آموزش بهداشت را راتشریح كند.
 .13مباني و اصول آموزش بهداشت را نام ببرد.
 .14انواع روشهاي آموزش بهداشت را براي مادران در دوران حاملگي و پس از زایمان تشریح كند.
 .15فرايند آموزش به جامعه و خانواده را بيان كند.
روش تدریس  :نمایش اسالید  ،سخنرانی ،بحث گروهی ،پرسش وپاسخ و Case Presentation
حیطه یادگیری  :شناختی

جلسه:مشکالت

وبیماریهای

شایع

نوزادان

و

کودکان

عنوان
شماره جلسه 9:
هدف کلی  :آشنایي با مشکالت وبیماریهای شایع نوزادان وکودکان  :دندان دراوردن  ،نفخ  ،دل درد  ،استفراغ  ،یبوست  ،اسهال ،
عفونتهای حاد تنفسی و...ونحوه پیشگیری  ،مراقبت ودرمان انها
اهداف رفتاری:
 -1عوامل مساعد کننده مشکالت دوران نوزادی وکودکی را شرح دهد .
 -2راههای پیشگیری از این مشکالت شایع را بیان کند .
 -3درمانهاومراقبتهای الزم در مورد هریک از این مشکالت را توضیح دهد .
روش تدریس :نمایش اسالید ،سخنرانی ،بحث گروهی ،پرسش وپاسخ و Case Presentation
حیطه یادگیری :شناختی

 :تغذیه كودك

عنوان جلسه :
شماره جلسه 10:
هدف کلی  :آشنایي با تغذیه كودك با شیر مادر  ،تغذیه مصنوعي و از شیرگرفتن  ،وتغذیه کودکان پیش دبستانی ودبستانی
اهداف رفتاری :
 -1اهمیت تغذیه صحیح دوران كودكي را شرح دهند.
 -2اصول تغذیه از شیر مادر را در كودك سالم بیان كند.
 -3فواید شیر مادر را شرح دهد.
 -4نحوه ذخیره  ،فریز وذوب کردن شیر مادر راتوضیح دهد .
 -5اصول تغذیه كودك بیمار از شیر مادر را بیان كند.
 -6موارد منع مصرف دارو توسط مادر در دوران شیردهي را بیان كند.
 -7برنامه تغذیه از شیرهاي غیر شیر مادر (شیر خشك ،شیر گاو و شیر پاستوریزه ) را شرح دهد.
 -8مزایا و معایب تغذیه با شیر مادر و سایر شیرها را با یكدیگر مقایسه كنند.
 -9استفاده از تغذیه تكمیلي را شرح دهند.
 -10نحوه از شیر گرفتن کودک را شرح دهد.
 -11اصول تغذیه کودکان پیش دبستانی ودبستانی رابیان کند .
روش تدریس :سخنرانی ،بحث گروهی ،پرسش وپاسخ و Case Presentation
حیطه یادگیری شناختی
رشد و تكامل كودك

عنوان جلسه :
شماره جلسه 11:
هدف کلی  :آشنایي با رشد و تكامل كودك  :اصول  ،عوامل موثر  ،نحوه ترسیم منحنی رشد وتفسیر ان و...
اهداف رفتاری:
 -1اصول رشد و تكامل كودك را شرح دهد.
 -2انواع تكامل را نام ببرد
 -3عوامل ارثي مؤثر بر رشد و تكامل را شرح دهد.
 -4عوامل محیطي مؤثر بر رشد و تكامل كودك را شرح دهد
 -5تغییرات رشد جسماني كودك در مراحل مختلف زندگي را شرح دهد.
 -6تغییرات تكامل در دورانهاي مختلف زندگي را نام ببرد.
 -7منحني رشد نوزادان و كودكان را ترسیم نمایند.
 -8درباره نوسانات منحني رشد قضاوت نمایند.
 -9عوامل مؤثر در تأمین بهداشت رواني كودك را تجزیه و تحلیل نمایند.
نحوه انجام معاینات دوره اي نوزاد و كودك را شرح دهند.
-10
روش تدریس نمایش اسالید  ،سخنرانی ،بحث گروهی ،پرسش وپاسخ و Case Presentation
حیطه یادگیری شناختی

عنوان جلسه  :واکسیناسیون
شماره جلسه 12:
هدف کلی  :آشنایي با انواع ایمنی  ،واكسیناسیون كودك
اهداف رفتاری:
 -1انواع ایمنی را تعریف کند
 -2برنامه واكسیناسیون روتین از نوزادي تا سن ورود به مدرسه را بیان كنند.
روش تدریس نمایش اسالید  ،سخنرانی ،بحث گروهی ،پرسش وپاسخ و Case Presentation
حیطه یادگیری :شناختی
عنوان جلسه  :ادامه واکسیناسیون
شماره جلسه 13:
هدف کلی  :اشنایی با واکسیناسیون زنان سنین باروری وگروههای پرخطر
اهداف رفتاری:
 -1واکسیناسیون زنان سنین باروری وگروههای پرخطر دیگر راشرح دهد
 -2عوارض و مكانیسم اثر واكسن هاي مربوطه را تشریح كند.
روش تدریس  :نمایش اسالید  ،سخنرانی ،بحث گروهی ،پرسش وپاسخ و Case Presentation
حیطه یادگیری  :شناختی

:

بهداشت

روان

نوزاد

و

بهداشت

اجتماعي

كودك

جلسه
عنوان
شماره جلسه 14:
هدف کلی  :آشنایي با بهداشت روان نوزاد و بهداشت اجتماعي كودك ونقش مادر ،پاداش ،تنبیه  ،بازی  ،مهد کودک و ...در ان
اهداف رفتاری:
 -1نحوه ارتباط كودك با مادر و نقش آن در بهداشت روان كودك را شرح دهد.
 -2اهمیت نوازش و پاداش و تربیت را در تكامل كودكان شرح دهد.
 -3انواع تنبیه را در كودكان شرح دهد.
 -4عوارض و مزایاي انواع تنبیه را شرح دهد.
 -5كیفیت روابط كودك با افراد خانواده و همبازي ها را توضیح دهد.
 -6نقش كودكستان و مهد كودك در تربیت كودك و رشد و تكامل كودك را بیان كند.
 -7انواع بازي كودكان را نام ببرد و توضیح دهد.
 -8تأثیر بازي بر سالمت جسمي رواني و اجتماعي كودك را تشریح كند.
روش تدریس :سخنرانی ،بحث گروهی ،پرسش وپاسخ و Case Presentation
حیطه یادگیری :شناختی

:برخی

اختالالت

رواني

رفتاري

و

جلسه
عنوان
شماره جلسه 15:
هدف کلی  :آشنایي با برخی اختالالت رواني و رفتاري كودك  :اختالل خواب  ،شب ادراری  ،سواستفاده جنسی
اهداف رفتاری:
 -1عالئم ،مشخصات و درمان شب ادراری در كودكان را توضیح دهد.
 -2عالئم ،مشخصات و درمان اختالالت خواب را توضیح دهد.
 -3عالئم ،مشخصات و درمان سوء استفاده جنسي در كودكان و اختالالت جنسي را شرح دهد.

كودك

روش تدریس سخنرانی ،بحث گروهی ،پرسش وپاسخ و Case Presentation
حیطه یادگیری شناختی ،دانش ،درک وتجزیه و تحلیل
جلسه:بهداشت

گروههای

اسیب

عنوان
شماره جلسه 16:
هدف کلی  :اشنایی بابهداشت گروههای آسیب پذیر:سالمندان ،زنان خیابانی ،معتاد  ،فراری وساکن مراکز بازپروری
اهداف رفتاری:
 -1گروههای آسیب پذیررا تعریف و تقسیم بندی نماید
 -2سالمندی و مراحل آن رابیان کند
 -3تغذیه سالم و استفاده از مكملهادر دوران یائسگي را بیان كند.
 -4بهداشت جسمي دوران یائسگي را شرح دهد
 -5بهداشت رواني دوران یائسگي را شرح دهد.
 -6نحوه غربالگری  ،ارجاع وپیگیری گروههای اسیب پذیر رابیان نماید .
روش تدریس  :سخنرانی ،بحث گروهی ،پرسش وپاسخ و Case Presentation
حیطه یادگیری :شناختی

پذیر

وسایل کمک آموزشی  :وایت بورد  ،کامپیوتر  ،ویدئو پروژکتور  ،اسالید  ،کتاب
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 ،پاسخ به سواالت مطرح شده در کالس ،
شر کت در بحث گروهی و ، case presentationشرکت در کوئیزهای کالسی وامتحانات میان ترم وپایان ترم

منابع :
-1
-2
-3
-4
-5

برنامه و راهنمای ایمن سازی ؛ وزارت بهداشت  ،درمان و آموزش پزشکی ؛ ویرایش هفتم 1388،
تغذیه شیرخواران از 6ماهگی تا 12ماهگی  ،انجمن ترویج تغذیه با شیرمادر جمهوی اسالمی ایران
تغذیه گروههای آسیب پذیر :سنین مدرسه  ،نوجوانان وبلوغ ،مادران شیرده وسالمندان ؛ انتشارات دانشگاه
علوم پزشکی شیراز  ،معاونت بهداشتی  ،واحد تغذیه  ،چاپ پنجم 1389 ،
تغذیه گروههای آسیب پذیر  :کودکان زیر  6سال  ،انتشارات دانشگاه علوم پزشکی شیراز  ،معاونت بهداشتی
 ،واحد تغذیه  ،چاپ پنجم 1389 ،
جی ای پارک و ک پارک ;درسنامه پزشکی پیشگیری واجتماعی :کلیات خدمات بهداشتی ; ویرایش هفدهم ،
 ،2002ترجمه حسین شجاعی تهرانی  ،انتشارات سماط  ،چاپ چهارم 1391 ،

 -6درمان اسهال در منزل؛ انتشارات آموزش بهداشت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فارس .
 -7رضا سلطانی پروانه  ،پارسای سوسن ؛ بهداشت مادر و کودک ؛ انتشارات سنجش ؛ چاپ ششم ؛ 1391
 -8فریتز مارک  ،اسهپیروف لئهون ؛ انهدوکرینولوژی بهالینی زنهان و نابهاروری ؛ ویراسهت هشهتم  ،2011ترجمهه
روشنک قطبی وبهرام قاضی جهانی ؛ انتشارات گلبان 1391 ،
 -9مراقبتهای ادغام یافته سالمت مادران  :راهنمای خدمات خارج بیمارستانی  ،وزارت بهداشت درمان
واموزش پزشکی  ،چاپ ششم  ،تجدید نظر چهارم
 -10مراقبت ادغام یافته کودک سالم  :ویژه غیر پزشک  ،وزارت بهداشت درمان واموزش پزشکی  ،چاپ
هفتم 1385 ،
 -11مراقبتهای ادغام یافته ناخوشیهای اطفال  :ویژه غیر پزشک  ،وزارت بهداشت درمان واموزش پزشکی
1386 ،
-12

واکسن پنج گانه  ،معاونت بهداشتی وزارت بهداشت درمان واموزش پزشکی
13 - Cunninghum , leveno,…; Williams Obstetrics ;24th ed. , 2014

به نام خدا
دانشگاه آزاد اسالمی استهبان
دانشکده پرستاری و مامایی
طرح دوره ( ) Course Plan
____________________________________________________________________
نام درس  :بهداشت مادر وکودک وباروری (بهداشت )4

تعداد واحد 2 :

نوع درس  :نظری

مقطع و رشته تحصیلی فراگیران  :کارشناسی پیوسته مامایی ترم 6
مدرس  :فریبا میرزازادگان شیرازی
دروس پیش نیاز  :بهداشت 3
تاریخ شروع کالس 96/11/14:
مشخصه درس 491:
مکان برگزاری  :سمعی بصری

نیمسال تحصیلی 97-96-1 :
تاریخ پایان کالس 97/3/24
روز و ساعت برگزاری  :چهارشنبه 30:7-10:45
مسؤول درس  :فریبا میرزازادگان شیرازی

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

تاریخ امتحان پایان ترم

شرح درس  :در طول این درس دانشجویان با خدمات بهداشت باروری در زمینه بهداشت قبل از ازدواج  ،ازدواج ،
دوران بارداری وپس از زایمان وبهداشت مادر وکودک  ،تنظیم خانواده وگر وههای اسیب پذیر اشنا می گردند .
اهداف کلی :
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8

آشنایي با مراقبتهای بهداشتی اولیه وبهداشت مادر وکودک و حیطه و دامنه بهداشت مادر و كودك ،آشنایي با
اموروسیاستهای جمعیتي ،تنظیم خانواده و اهداف آن
آشنایي با انواع روشهای پیشگیری از بارداری هورمونی خوراکی  ،تزریقی  ،کاشتنی  ،برچسب  ،وسایل داخل رحمی ،
روشهای سدی  ،روشهای عقیم سازی  ،روشهای طبیعی و ، ...مکانیسم اثر ،نحوه کاربرد ،عوارض  ،نحوه پیگیری
وسایر نکات کاربردی مربوط به این روشها
آشنایي با بهداشت بلوغ  ،قبل از ازدواج  ،قبل از لقاح  ،دوران بارداری وپس از زایمان  :تغذیه  ،تغییرات فیزیولوژیک ،
ورزش  ،واکسیناسیون و...
آشنایي با مشاوره در خدمات مادر و كودك ( مشاوره قبل از ازدواج  ،بلوغ  ،و، )...آموزش بهداشت :اهداف  ،فلسفه ،
اصول وانواع روشهای اموزش بهداشت
آشنایي با مشکالت وبیماریهای شایع نوزادان وکودکان  :دندان دراوردن  ،نفخ  ،دل درد  ،استفراغ  ،یبوست  ،اسهال ،
عفونتهای حاد تنفسی و...ونحوه پیشگیری  ،مراقبت ودرمان انها
آشنایي با تغذیه كودك با شیر مادر  ،تغذیه مصنوعي و از شیرگرفتن  ،وتغذیه کودکان پیش دبستانی ودبستانی
آشنایي با رشد و تكامل كودك  :اصول  ،عوامل موثر  ،نحوه ترسیم منحنی رشد وتفسیر ان و...
آشنایي با انواع ایمنی ،برنامه واكسیناسیون كودكان زنان سنین باروری وسایرگروههای پرخطر ،عوارض واکسیناسیون
و...

 -9آشنایي با بهداشت روان نوزاد و بهداشت اجتماعي كودك ونقش مادر ،پاداش ،تنبیه  ،بازی  ،مهد کودک و ...در ان
-10آشنایي با برخی اختالالت رواني و رفتاري كودك  :اختالل خواب  ،شب ادراری  ،سواستفاده جنسی
اشنایی بابهداشت گروههای آسیب پذیر:سالمندان ،زنان خیابانی ،معتاد  ،فراری وساکن مراکز بازپروری
-11
اهداف رفتاری :
 -1مراقبتهای بهداشتی اولیه وبهداشت مادر وکودک راتعریف کرده  ،حیطه و دامنه بهداشت مادر و كودك را شرح داده وتنظیم
خانواده و اهداف آن رابیان کند .
 -2انواع روشهای پیشگیری از بارداری هورمونی خوراکی  ،تزریقی  ،کاشتنی  ،برچسب  ،وسایل داخل رحمی  ،روشهای
سدی  ،روشهای عقیم سازی  ،روشهای طبیعی و ، ...مکانیسم اثر ،نحوه کاربرد ،عوارض  ،نحوه پیگیری وسایر نکات
کاربردی مربوط به این روشها را توضیح دهد .
 -3بهداشت بلوغ  ،قبل از ازدواج  ،قبل از لقاح  ،دوران بارداری وپس از زایمان راشرح دهد .
 -4مشاوره در خدمات مادر و كودك  ،اهداف  ،فلسفه  ،اصول وانواع روشهای اموزش بهداشت راتوضیح دهد .
 -5مشکالت وبیماریهای شایع نوزادان وکودکان  :دندان دراوردن  ،نفخ  ،دل درد  ،استفراغ  ،یبوست  ،اسهال  ،عفونتهای حاد
تنفسی و...ونحوه پیشگیری  ،مراقبت ودرمان انها را بیان کند .
 -6نحوه تغذیه كودك با شیر مادر  ،تغذیه مصنوعي و از شیرگرفتن  ،وتغذیه کودکان پیش دبستانی ودبستانی را شرح دهد .
 -7اصول و عوامل موثربر رشد و تكامل كودك  ،نحوه ترسیم منحنی رشد وتفسیر ان را شرح دهد .
 -8انواع ایمنی ،برنامه واكسیناسیون كودكان ،زنان سنین باروری وسایرگروههای پرخطرو عوارض واکسیناسیون را بیان
نماید .
 -9نقش مادر ،پاداش ،تنبیه  ،بازی  ،مهد کودک و..دربهداشت روان و بهداشت اجتماعي كودك را توضیح دهد .
 -10برخی اختالالت رواني و رفتاري كودك نظیر اختالل خواب  ،شب ادراری و سواستفاده جنسی را شرح داده ونحوه
تشخیص ودرمان را بیان کند .
-11گروههای آسیب پذیررا تعریف وعوامل موثر بربهداشت انان را شرح دهد .
روش تدریس  :نمایش اسالید  ،سخنرانی ،بحث گروهی ،پرسش وپاسخ و Case Presentation
وسایل کمک آموزشی  :وایت بورد  ،کامپیوتر  ،ویدئو پروژکتور  ،اسالید  ،کتاب
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عنوان
مراقبتهای بهداشتی اولیه  ،بهداشت مادر وکودک وسیاستهای جمعیتی وتنظیم خانواده
روشهای پیشگیری از بارداری هورمونی خوراکی ترکیبی و پروژسترونی
روشهای پیشگیری ازبارداری تزریقی وکاشتنی
پیشگیری ازبارداری با IUDو روش هاي اورژانسي
پیشگیري ازبارداری با  TLو وازكتومي
پیشگیري از بارداري با روشهای طبیعي و سد کننده
بهداشت قبل از بارداری ودوران بارداری
بهداشت روان زن باردار  ،بهداشت دوران بعد از زایمان و مشاوره در خدمات مادر و
كودك ،آموزش بهداشت
مشکالت وبیماریهای شایع نوزادان وکودکان
تغذیه كودك
رشد و تكامل كودك
واکسیناسیون
ادامه واکسیناسیون
بهداشت روان نوزاد و بهداشت اجتماعي كودك
برخی اختالالت رواني و رفتاري كودك
بهداشت گروههای آسیب پذیر
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