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 98طرح درس  پرستاري در اختالالت سالمت مادر و نوزاد، گروه دو ورودي مهر 

 پرستاري در اختالالت سالمت مادر و نوزادنام درس: 

 2پیش نیاز: پرستاری بهداشت مادر و نوزاد تعداد واحد: 

 واحد نظری 2تعداد واحد : 

 پسر( 20تر و دخ 12) شنبه ها -1گروه  -فراگیران : دانشجويان پرستاری کارشناسی

 11/11/99شروع ترم: 

 مسئول درس:دکتر باستانی

 12-10شنبه ها ساعت زمان و ساعت کالس :   

 خانم زمانی -مدرسین : دکتر باستانی

 

 :هدف كلي درس

هدف اين درس ايجاد توانائی در دانشجو برای شناخت نیاز ها ، مسائل و مشکالت جسمی ، روانی و 

انتظار ررزند به خصوص مادر و نوزاد در معرض خطر و کسب آگاهی در  اجتمااعی اراراد خانواده در

 the high risk ) ) مورد اهمیت آموزش در پیشاگیری از عوارض در موارد آسیب پذيری

conditions  در مادر و نوزاد . تاکید بر نظريه ها ، تئوری هاا و اصول علمی پرستاری پايه ای

اربرد تحقیق و ررآيند پرستاری در مراقبت بهداشتی در زنان و خواهد بود برای تفکر انتقادی و ک

 .خانواده های آسیب پذير

  : شرح درس

ی ( ين درس که شامل موارد غیر طبیعی و موقعیت های آسیب پذيری در مراحل مختلف بارور

هد درصت می جو رحااملگی ، زايماان ، بعد از زايمان ، نوزادان و مشکل نازائی ) می باشد به دانش

ای ا بررکه با حضور رعاال در آماوزش نظاری و عرصه های مختلف خدمات ، توانائی های الزم 

ای ر بربررسی و شناخت خانواده در موقعیت های بحرانی به خصاوص مادر و نوزاد در معرض خط

 تدابیر نجاماکشف مشکالت بالفعل و بالقوه سالمتی آنها کسب نمايد و آموخته هاای خاود را باا 

کار  ا بههپرستاری به موقع در موقعیت های بحرانی مختلف جهت تطبیق خانواده با اين موقعیت 

 .گیرد

 :اهداف جزئي

 در پايان درس انتظار میرود دانشجويان قادر باشند:
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  :اهداف جزئي

 .هندرح دشاستفراغ های وخیم حاملگی ، تعريف ، علل ، تدابیر پرستاری و آموزش های الزم را 

مپسای اکال لت رشار خون در بارداری ، تعريف و طبقه بندی رشار خون در بارداری ، پرهاختاال 

اس طاه براساتعريف ، عالئم ، علل ، تدابیر درمانی و مراقبت های پرساتاری مربو ( واکالمپسای

  .ررايندپرساتاری) را بیاان نمايند

ع ؛ انوا تعريف حاملگی خارج از رحم (خونريزی های نیمه اول بارداری : سقط ، مول هیداتی ررم ،  

  .هنددشرح ، عالئام و نشانه ها ، اقدامات درمانی و تدابیر پرستاری مربوطه ) را شناسايی و

فت ) خونريزی های نیمه دوم بارداری : اختااللت جفت ( جفت سر راهی و جداشدن زودرس ج 

 .ددهن اری مربوطه) را توضیحتعريف عالئام و نشانه ها، تشخیص، درمان و مراقبت های پرست

ار داخاال دی منتشاقاااشااکالت همااراه بااا خااونريزی در بااارداری: هیپوريبرينااومنمی،اختااللت انع

ضیح ا توعروق(تعريف،علل،عالئم و نشانه ها، تشخیص،درمان و مراقبت های پرستاری مربوطه) ر

  .دهند

 ،شانه ها نم و اولیگوهیدروآمنیوس ) انواع ، عالئ اختااللت مايع آمنیوتیک ( پلی هیدروآمنیوس ،

  .تشخیص ، درمان و مراقبت های پرستاری مربوطه را در موقعیت های مختلف شرح دهند

ار یر آن بتااي بیماری های داخلی و جراحی در بارداری شامل (اختااللت غدد آندوکرينی : ديابت و 

 ) ئید يسم و هیپوتیروئیديسمحااملگی ،تايیر حاملگی بر ديابت ، هیپر تیرو

  یی قلبیمارب ربیماری های قلبی و عروقی در بارداری و تايیر آن بر حاملگی ، تايیر حاملگی ب 

ل را کل سکم خونی ها ، کم خونی ريزيولومیک ، رقر آهن ، کمبود اسید رولیک ، تاالسمی ، سی

  .شرح دهند

  .اختااللت ريوی : آسم و بیماری سل را توضیح دهند 

بخال توس ، بیماری های عفونی و ويروسی در بارداری : توکسوپالسموز ، سرخجه ، سیتومگالووير 

 یفلیس راسك ، ويروسای ، ايدز ، هپاتیت های ويروسی ، آنفلوآنزا ، عفونت دستگاه ادراری ، سوزا

 توضیح دهند

  .آپانديسیت در حاملگی ، ضربه به شکم را توضیح دهند 
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مار  زجر جنینی ، RH,ABO پذير جنین : حاملگی چند قلو ، ناسازگاری هایوضعیت های آسیب  

  .مايندنیان داخال رحمی جنین ( تعريف، عالئم، روش های تشخیص ، درمان و تدابیر پرستاری را ب

و  رمااندزايمان های آسیب پذير شامل :زايمان سريع ( علت ، عالئم و نشانه ها ، تشخیص ،  

  .ری) را توضیح دهندمراقبات هاای پرستا

تاری را ،علل ، عالئم و نشانه ها ، تشخیص ، درمان و مراقبت های پرسDystocia زايمان مشکل

  .تشاريح نمايند

 ) ، علل يررسزايمان زودرس ، پارگی زودرس کیسه آب ، پروالپس بند ناف ، زايمان پس از موعد( د

 .ندیان نمايبرا  ستاری در هر يک از موارد روق، عالئم ، عوارض ، اقدامات درمانی و مراقبت های پر

زايمان باا  ،اپی زياتومی ) labor of induction ) زايمان های ابزارمند يا تهاجمی :القاء زايمان 

راقبت وارض ، معم ، رورساپس ، زايمان با واکیوم ( وانتوز ) ، سزارين ( تعريف ، انواع ، دالیل انجا

 ز زايمان) را توضیح دهندهای پرستاری قبل حین و پس ا

 ،وارض نوزادان آسیب پذير شامل :تعريف ، نوزاد نارس ، کم وزن و ديررس ( مشخصاات ، عا 

 .مراقبات هاای پرستاری مربوطه) را توضیح دهند

 RH, ABO اایههمولیتیک نوزاد ، يرقان ريزيولومیکی ، يرقان بیماری زا ، ناساازگاری اختالالت 

عاوی اانی ، تو درمهمولیتیک و مراقبت هاای پرساتاری مربوطاه ( رتاوتراپی ، داردرماان بیماری های 

زاد ، ااء ناو، هیپرترمی ، هیپوگلیسمی ، خفگی ، سندرم ديسترس تنفسی در نوزادان ، احی ) خاون

 وو مرده  نجارتادابیر درماانی و مراقبت های پرستاری ، عکس العمل خانواده در مقابل ررزند ناه

  .ينداد آسايب پاذير و نقاش پرستار در تطبیق خانواده با وضعیت جديد را بیان نماناوز

حم ، دن رشصدمات وارد به مادر در حین زايمان :خونريزی های حین زايمان ، هماتوم ، وارونه 

حم ( دن رپاارگی هاای کانال زايمان، آمبولی مايع آمنیوتیک ، احتباس جفت، تاخیر در جمع ش

د از موار ر يکالت ، عالئام و نشانه ها ، تشخیص ، درمان و مراقبت های پرستاری در هتعرياف ، ع

  .روق) را توضیح دهند

صدمات وارد به نوزاددر حین زايمان شامل: صدمات وارد به جمجمه ( سفال هماتوم ، بوس زايماانی، 

سیستم عصبی  کااپوت سوکسیدانوم، شکستگی استخوان جمجمه ، خونريزی داخل مغزی ) صدمات

( رال عصاب صورتی ، صدمه به عصب ررنیک ، آسیب به شبکه بازويی ) ، شکساتگی اساتخوان 
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و نشانه ها ، تشخیص ، درمان و مراقبت های پرستاری  ئمترقاوه، باازو ، ران و در ررتگی پاها ( عاال

  .مربوطه را توضیح دهند

  .ايندان نمعوارض پس از زايمان درمادرشامل: ترومبوآمبولی، ترومبورلبیت، آمبولی ريه را بی 

،سالپنژيت )  PIDعفونت های پس از زايمان در مادر شامل: عفونت دستگاه تناسلی ( آندومتريت ، 

م ، الئعل ، عفونات زخم ، عفونت دستگاه ادراری ، عفونت پستانها ( ماستیت و آبسه پستان ) عل

  .تشخیص ، درماان و تدابیر پرستاری مربوطه را توضیح دهند

بیر ، تادا شاخیصتنازائی و عقیمی تعريف ، انواع ، علل ( نازائی در مردان و در زنان ) روش هاای  

 .درماانی ، مراقبت های پرستاری و آموزش های الزم را بیان نمايند

ده عه منابع به رفی و يا مع ) HAND OUT) نمطالعه بعضی مطالب را می توان با داد تذكر • 

 (.SELF STUDY)   دانشجو  گذاشت

 حيطه هاي يادگيري:

 شناختی، روان حرکتی )عملی( و عاطفی )نگرشی(

 

 روش تدريس:

و يا   BIG BLUE BUTTONروش تدريس با استفاده از آموزش مجازی از طريق 

ADOBE CONNECT  پاسخ، بحث گروهی، به  بصورت سخنرانی توسط مدرسین، پرسش و

 بود. بازاء هر جلسه خواهد سوال کلیدی امتحانی تشريحی 3و ارائه  همراه نمايش فیلم، 

 

 تكاليف و وظايف دانشجويان: 

و  ظراتضمن مشارکت فعال در کالس مجازی و انجام مباحث از فراگیران انتظار می رود که ن

 ند.ور بموقع در امتحان داشته باشمباحث خود را نقد و تفسیر کنند و وقت شناسی و حض
 ارزيابي و امتيازدهي:

 نمره 1                    حضور فعال و به موقع در همه جلسات کالس                                          -1

 نمره 1                                  آمادگی برای پرسش و پاسخ در مورد محتوای جلسه قبل در کالس  -2

                                                                                                               نمره            18                                             زمون پايان ترمآ -3

20 

( شريحينه اي( و يا شفاهي )تتوجه: آزمون پايان ترم بنا به صالحديد اساتيد ميتواند كتبي )چهارگزي

    نمره(. 9باشد )بازا سواالت هر استاد 
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 مقررات:

پويا  ی استمباحث هر جلسه درس طبق برنامه از قبل مشخص می گردد و با توجه به اينکه يادگیری امر -1

طلب مشده به درك  و دو سويه لذا مطالعه قبلی و شرکت در بحث و کفتگو در مورد موضوع تعیین

 ن توجهی می نمايد.کمک شايا

ر د شدن(  ONو  OFFدانشجويان موظفند رأس ساعت در کالس حضور يابند و از تردد ) -2

 کالس خودداری فرمايند.

ريان تصمیم گیری در مورد تآخیر ورود و يا تعجیل در خروج و يا هر عملی که در ج -3

 تدريس وقفه ای ايجاد نمايد با استاد مربوطه است.

ی بیش ساعت می باشد و تصمیم گیری در مورد غیبتها 4د درس غیبت مجاز برای هر واح -4

 از حد مجاز طبق آئین نامه آموزشی خواهد بود.

 غیبت در آزمون پايان ترم صفر و طبق آئین نامه آموزشی خواهد بود. -5

 

 منابع مورد استفاده: 
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