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 بسمه تعالی

شتي و ردماني اراك  دااگشنه علوم زپشكي و خدمات بهدا

 معاونت آموزش و تحقیقات

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم زپشكي
 

    در بخش های زایمان بیمارستانهای آموزشی caseای بعداز زایمان در موارد طبیعی وموارد رسیدن به مهارت اداره لیبر وانجام زایمان ونیز مراقبته :1کلی دوره  هدف •

 : 2اهداف اختصاصی دوره •

 

 انتظار می رود در پایان دوره دانشجو بتواند:

 شرح حال کامل وصحیح رااز مادر باردار اخذ کند. .1

 به مددجو احترام گذاشته وبا معرفی خود،با او احساس همدردی کند. .2

 با گشاده رویی با مددجو ارتباط یرقرار کند وبرای وی توضیحات هر پروسیجر راقبل از انجام بدهد. .3

 حریم خصوصی مددجو را حفظ کند. .4

 بخش ب

 

 نفر 5 :فراگیران تعداد (6 فاطمه شعبانی :نیمدرس/  مدرس خانوادگي منا و نام (1

2) 
 :آموزشي گروه

 مامایی
 :کامل طور به یکارورز/  یکارآموز دوره عنوان (7

-99نیمسال دوم کارآموزی در عرصه زایمان طبیعی و غیر طبیعی

98 

 واحد 5/2 :واحد تعداد (8 پزشکی :دانشكده نام (3

 دقیقه استراحت( 15ساعت  همراه با  6روز  )روزانه  9 ی:کارورز/  یکارآموز مدت (9 مامایی :راگیرانف تحصیلي رشته (4

         بیمارستان طالقانی LDRبخش لیبر و ی:کارورز /یکارآموز محل (10 کارشناسی :مقطع (5

 

 بخش الف



 

 معاینات فیزیکی را به طور کامل انجام دهد. .5

 مانورهای لئوپولد را به درستی  انجام دهد. .6

 ند.عالیم حیاتی مادر را بر اساس نیاز  وروتین بخش  به درستی کنترل ک .7

 کنترل ضربان قلب جنین را با گوشی مامایی به میزان الزم ودر موارد خطر  انجام دهد. .8

 نبض مادر را به طور همزمان با ضربان قلب جنین کنترل کند. .9

 کنترل ضربان قلب جنین را بعد از کنتراکشن  به مدت یک دقیقه  انجام  دهد. .10

 جنین را انجام دهد. شمارش،ثبت وبکار گیری مانیتورینگ داخلی وخارجی قلب .11

 بررسی وضعیت لگن  وتوشه واژینال را به درستی انجام دهد. .12

 معاینات الزم وتصمیم جهت بستری وپذیرش مادر را انجام دهد. .13

 کنترل لیبر به طور کامل شامل بررسی  صدای قلب جنین، انقباضات رحمی، تغذیه وپوزیشن های  مناسب را انجام دهد. .14

 مایت عاطفی از زائو را انجام دهد.برقراری ارتباط صحیح وح .15

 آموزشهای الزم را به زائو بدهد. .16

 از روشهای دارویی وغیر دارویی جهت کاهش درد زایمان در اداره لیبر بهره گیرد.  .17

 تجویز دارو ومایع درمانی الزم رادر موارد نیاز انجام دهد. .18

 د.در موارد الزم ودر صورت نیاز القاء زایمان را به درستی انجام ده .19

 در صورت لزوم آمنیوتومی را به طرز صحیح انجام دهد. .20

 پارتو گراف زایمان را ترسیم وتفسیر نماید. .21

 زمان مناسب جهت انتقال زائو به اتاق زایمان  را تشخیص دهد. .22

 



 وسایل مورد نیاز  وآماده سازی جهت زایمان را فراهم کند. .23

 دستکش و...( را به طرز صحیح انجام دهد.شرایط استریل وبهداشتی جهت زایمان)پوشیدن گان، ماسک، .24

 پرپ ودرپ را به طرز صحیح انجام دهد. .25

 لزوم انجام اپی زیاتومی را تشخیص دهد. .26

 بی حسی الزم جهت اپی زیاتومی را انجام دهد. .27

 اپی زیاتومی رابه موقع وبه طرز صحیح انجام دهد. .28

 زایمان طبیعی را به طور کامل انجام دهد. .29

 ،گرفتن اثر پا و...(را به درستی انجام دهد.kاد )آپگار،کالمپ بند ناف،جلوگیری از هایپو ترمی،تزریق  ویتامینمراقبتهای اولیه نوز .30

 .پروسه همبستگی مادر ونوزاد )برقراری ارتباط سریع پوست با پوست مادر ونوزاد وقرار دادن نوزاد روی سینه مادر( را به درستی انجام دهد .31

 روج جفت را انجام دهد.کنترل مرحله سوم  زایمان وخ .32

 معاینه جفت  وپرده های جنینی را به طرز صحیح  پس از زایمان انجام دهد. .33

 تشخیص وترمیم پارگی های مجرای زایمان وترمیم به موقع اپی زیاتومی را به درستی انجام دهد. .34

 کنترل میزان خونریزی  وانقباض رحم پس از زایمان را انجام دهد. .35

 زایمان را انجام دهد. دفع صحیح لوازم مصرفی آلوده و جمع آوری ست .36

 روی تخت زایمان وضعیت راحت ومناسب را برای زائو فراهم کند. .37

 نوزاد را در اسرع وقت  در صورت  نیاز به پرستار بخش نوزادان نحویل دهد. .38

 وب انجام دهد.کنترل مرحله چهارم زایمان)خونریزی،ارتفاع رحم،مثانه و...(را به نحو مطل .39

 آموزشهای الزم بعد از زایمان )بهداشت فردی،تغذیه، شیردهی،تنظیم خانواده،واکسناسیون و...(را به طرز صحیح به مادر ارائه دهد. .40

 



 تحویل وانتقال مادر به بخش بعداز زایمان را به درستی انجام دهد. .41

 دهد.معاینات  وآموزشهای الزم در زمان ترخیص مادر ونوزاد را انجام  .42

 در جلسات پرسش وپاسخ روزانه با آمادگی قبلی و مطالعه مباحث نظری حضور داشته باشد. .43

 سرعت انجام دهد.در سیر کنترل لیبر وز ایمان وپس از زایمان موارد غیر طبیعی را تشخیص دهد وسریع به استاد وبخش اطالع دهد واقدامات مورد نیاز را به  .44

 

 10م اهداف رفتاری فوق الذکر  در جلسات اولیه  با کمک مربی  ودر جلسات پایانی با نظارت مربی ) به طور صحیح وبا حداقل که تماالزم به توضیح است :1نکته ❖

 درصد خطا (صورت خواهد گرفت.

 

،قلبی، post term،post dateهایی مانند دیابت،پراکالمپسی،پارگی زودرس کیسه آب،دکولمان، پرویا،case:نیمی تا دو سوم از موارد باال  در 2نکته  ❖

،زایمان زود رس ، وکیوم انجام می شود ونام هر مورد خاص در شرح خالصه ای  که دانشجو می نویسد ثبت میگردد،تا دانشجو IUGRدوقلویی،بریچ، جنین مرده،

 در پایان دوره اداره ومراقبت موارد غیر طبیعی را انجام داده باشد.

 



 

 

 ریپورت.case، سخنرانی، پرسش و پاسخ، بحث گروهی ، ایفای نقش ،الین بیمارآموزش عملی بر ب  :3های یاددهیروش •
 

 ، پس از زایمان بیمارستان طالقانیLDRبخش لیبر،    :4های آموزش بالینیمکان •
 

بت از بیماران نظیر ساکشن، اکسیژن و : تسهیالت و تجهیزات  بخش ها نظیر ترالی اورژانس، تجهیزات مورد نیاز در مراق تسهیالت و تجهیزات مورد نیاز برای دوره:  •

 ،اتاق آموزش. و...
 

 همکاری هیئت علمی گروه مامایی ودر صورت نیاز  گروه زنان،اطفال، بیهوشی   :5نیروی انسانی مورد نیاز •
 

 ارزشیابی آغازین به صورت پرسش و پاسخ ،انجام مراقبت با حضور مربی   : 6های ارزشیابیروش •

رت حضور به موقع در محل کاراموزی وعدم غیبت در کاراموزی، رعایت یونیفرم کامل  طبق ضوابط دانشکده وعدم استفاده از آرایش وزیور ارزشیابی تکوینی به صو •

در امور  ،برقراری ارتباط  صحیح اخالقی با پرسنل، مربی ومددجو ودانشجویان دیگر، شرکت فعال مسئولیت پذیری، همکاری با سایر کارآموزان و ابتکارعملآالت ،

 .انجام صحیح تکنیکهای عملی آموزش دیده در طی دورهو محوله از طرف استاد و پاسخ به سواالت، ارائه کنفرانس، انجام تکالیف  محوله  و انجام مراقبتهای مربوطه

 یان دوره.های مختلف در پا caseدانشجو در  تشخیص،اداره ومراقبت  ارزیابی عملکرد ارزشیابی پایانی با سواالت شفاهی . •

 منابع: 

 ، آخرین چاپ3و2و1.بارداری وزایمان ویلیامز جلد1

 .درسنامه مامایی مایلز2

 اداره سالمت مادران.مراقبتهای ادغام یافته سالمت مادران در دو جلد راهنمای خدمات  داخل وخارج بیمارستانی ، وزارت بهداشت، دفتر سالمت خانواده وجمعیت،3

 دمات مامایی وزایمان، بیمارستانهای دوستدار کودک، وزارت بهداشت، دفتر سالمت خانواده وجمعیت،اداره سالمت مادران.راهنمای  کشوری ارائه خ4

 المت مادران. راهنمای  کشوری انجام زایمان طبیعی وارائه روشهای غیر دارویی کاهش درد زایمان، وزارت بهداشت، دفتر سالمت خانواده وجمعیت،اداره س5
 


