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گروه آموزشی  :زایشگاه

درس :کاراموزی در عرصه زایمان طبیعی و غیرطبیعی

گروه فراگیر :دانشجویان کارشناسی مامایی

محیط بالینی  :زایشگاه

دروس پیش نیاز :ندارد
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نام و نام خانوادگی :

شماره دانشجویی:

سال ورود:

ترم:

تاریخ شروع دوره:

تاریخ پایان دوره:

مربی دوره :فرزانه فراحی

کد درس67:

اهداف کلی اموزشی دوره:
1.کسب آشنایی و مهارت در انجام زایمانهای طبیعی و غیر طبیعی
2.کسب آشنایی و مهارت در کاربرد وسایلی مانند مانیتور جنینی ،فورسپس،واکیوم و کاربرد آن
3آشنایی با کوراژ و کورتاژ-
4تشخیص و مراقبت از بارداریهای غیرطبیعی،آشنایی با انجام زایمانهای غیرطبیعی بریچ،دوقلویی،زودرس و-
دیررس،پره اکالمپسی و.......
مقررات درون بخشی:
-

دانشجویان موظف به رعایت آیین نامه اجرایی کد" پوشش مناسب" و " اخالق حرفه ای" مصوب شورای
آموزشی دانشگاه می باشند.

-

دانشجویان ملزم به رعایت کلیه قوانین و مقررات بیمارستان ها و درمانگاه می باشند.

-

دانشجویان راس ساعت  ( 03:7کارآموزی صبح) و  ( 0:3:7کارآموزی عصر) در بخش های مربوط حاضر
باشند.

-

غیبت موجه به میزان برابر و غیبت غیر موجه به میزان دوبرابر باید جبران گردد.

-

غیبت موجه بیش از یک روز به ازای هر واحد کارآموزی منجر به حذف درس و غیبت غیر موجه بیش از
یک روز به ازای هر واحد درسی منجر به اخذ نمره صفر می گردد.

-

دانشجویان تکالیف خود را در زمان مقرر تهیه و ارائه نمایند (.کنفرانس ،ژورنال ،پمفلت)

فهرست منابع:
بارداری و زایمان ویلیامز2114

مهارت هایی که دانشجو در طول دوره باید بیاموزد:
مهارت های شناختی:
اشنایی کلی با مراکز در مانی دارای بخش زایمان از نظر فضای فیزیکی که پس از اتمام دوره تحصیل ابیستی در انجا مشغولبه تحصیل شود
اشنایی با مقررات مراکز درمانی دارای بخش زایماناشنایی کلی با فعالیت هایی که در مراکز درمانی دارای زایمان انجام میدهند

مهارت های نگرشی3
درک اهمیت انجام مراقبت از مادر از زمان پذیرش در بیمارستان –لیبر –زایمان و پس از زایماندرک مشکالت احتمالی که در طی دوره پذیرش تا ترخیص برای مادر باردار ممکن است رخ دهددرک اهمیت تغییرات فیزیولوژیک بعد از زایمان در مادر،پذیرش فرزند و امادگی برای قبول مسئولیت مادر شدنشناخت موارد پرخطر بارداری و اداره کردن لیبر و زایمان انها
 حرکتی: -0کسب مهارت در پذیرش مادر جهت زایمان
 -2کسب مهارت در مرقبت از مادر درمرحله اول زایمان(لیبر)
 -:کسب مهارت در مراقیبت از مادر در مرحله دوم و اداره زایمان
 -4کسب مهارت در مراقبت از نوزاد بالفاصله بعداز تولد
 -5کسب مهارت در مراقبت از مادر در مرحله سوم زایمان
 -6کسب مهارت درمراقبت از مادر با حاملگی پرخطر(پره اکالمپسی زایمان زودرس و پارگی زودرس کیسه
اب)
 -0کسب مهارت در زایمان باعوارض مانند اتونی ،دیستوشی و پارگی های درجه  :و 4
 -8کسب مهارت و اشنایی با کوراژ و کورتاژ
 -9کسب مهارت و اشنایی با واکیوم

صفات عمومی دانشجویان محیط بالینی ( کارآموزی و کارآموزی در عرصه)
صفات عمومی

وقت شناسی

معیارها

 -1حضور به موقع در محل
کارآموزی
 -5نداشتن غیبت

وضعیت ظاهر

 -3داشتن یونیفرم مناسب (
روپوش سفید ،تمیز ،مرتب،
بلند و راحت  ،شلوار مشکی
پارچه ای) کفش مشکی راحت
و تمیز بدون صدا و جلو
بسته(لباس سبز مخصوص
زایشگاه)
 -4مقنعه مشکی بلند با پوشش
کامل موها جهت دانشجویان
دختر و آرایش موهای
دانشجویان پسر به صورت
متعارف
 -2کارت شناسایی معتبر (تگ)

احساس مسئولیت

 -7انجام به موقع و کامل وظایف و
تعهدات و مسئولیت

عالقه به کار

 -6انجام وظایف با عالقه مندی و
رضایت
 -8تمایل به یادگیری کارهای
جدید
 -9استفاده موثر از ساعات
کارآموزی

رعایت نظم و دقت

 -10برنامه ریزی صحیح جهت انجام
امور محوله
 -11انجام وظایف با در نظر گرفتن
اولویت ها
 -15دقت در انجام وظایف

انتقادپذیری

 -13قبول انتقادات وارده و تالش در
جهت از بین بردن اشکاالت

رفتار و برخورد

 -14همکاری و رفتار احترام آمیز با
پرسنل و همکاران در محیط
کارآموزی

امتیاز
همیشه

اغلب

گاهی

بندرت

مشاهده

( )1

()0/62

()0/2

()0/52

نشد( )0

 -12همکاری و رفتار احترام آمیز با
مددجویان و ارائه راهنمایی
های الزم به آنان
حفظ ایمنی ،خلوت
و کنترل عفونت

 -17بررسی ایمنی محیط بیمار و در
صورت نیاز به کار بردن تدابیر
ایمنی
 -16رعایت اصول و مقررات مربوط
به کنترل عفونت
 -18رعایت اصول privacy
 -19شستشوی موثر دست ها (
)effective hand washing
و کوتاه نگهداشتن ناخن

رعایت اصول
اخالقی

 -50محرمانه نگه داشتن اطالعات
بیمار و قرار ندادن آن در اختیار
سایرین
 -51شرکت دادن بیماران در تصمیم
گیری های مراقبتی و درمانی

اعتماد به نفس

 -55قدرت اظهار نظر کردن در
مواجهه با موقعیت های چالش
برانگیز
 -53انجام دادن وظایف محوله بدون
اضطراب

تفکر انتقادی

 -54شناسایی مشکالت و مسائل
مرتبط با بیمار ،خانواده و محیط
درمانی از طریق بررسی ها و
اطالعات جمع آوری شده
 -52در نظر گرفتن اولویت در حل
مشکالت و ارائه مراقبت ها
 -57ارزیابی روش های اجرا شده و
تمایز راه حل های مناسب و
غیر مناسب

صفات اختصاصی
اهداف

به طور

نسبتا

با

ناقص

توانایی

مشاهده

کامل انجام

کامل

راهنمای

انجام می

انجام کار را

نشد

می دهد ()1

انجام می

ی کامل

دهد

ندارد

دهد

انجام

()0/52

()0

()0/62

می دهد
()0/2

دانشجو قادر باشد :در مرحله پذیرش بیمار
-1از مادرشرح حال گرفته و و او را معاینه کند.
-2سیستمهای مادر را بررسی کرده و معاینه فیزیكي
انجام دهد.
-3سابقه حاملگی و زایمانهای مادر را بپرسد.
-4سن و وزن تخمینی جنین را محاسبه کند.
-5عالئم حیاتي مادر را چارت کند.
معاینه واژینال انجام داده و دستورات پزشک را
مرور و ارزیابی کند.
-6گزارش پرونده از اقدامات انجام شده از
موقع بستري تاكنون را بررسی کند.
-7با توجه به عالئم بیمارموارد پرخطر مانند پره
اکالمپسی ،حاملگی خارج از رحم ،زایمان زودرس،
انواع سقط و  ...را
تشخیص دهد.
دانشجو قادر باشد :در مرحله اول زایمان(لیبر)
-0مادر باردار را به اتاق درد انتقال دهد
-2مادر را درتمام مراحل زایمان از نظر روحی
حمایت کند
-:ضربان قلب جنین را درفواصل مناسب در
مرحله اول زایمان چک و ثبت نماید
-4عالئم حیاتی راچک کند و در صورت لزوم
فشارخون را در توکسمیا چارت ثبت کند
-5انقباضات رحمی را چک کند وانقباضات
تتانیک را تشخیص دهد
-6معاینات لگنی را در فواصل مناسب انجام
دهدونتیجه را ثبت کند
-0مراحل لیبر را تشخیص دهد و در فرم
پارتوگراف ثبت کند
-8روش های کاهش درد را در صورت لزوم به
روش صحیح انجام دهد
-9به کم ابی مادر و تغذیه مادر توجه کند و در
صورت لزوم اقدام نماید(وصل سرم )....قطرات
سرم را كنترل کند.

-07درصورت نیاز القا زایمان را انجام دهد
-00حاملگی های پرخطر را تشخیص داده و
اقدامات الزم انجام دهد
-12زایمان های زودرس را تشخیص و
اقدامات مربوط به ان را به درستی انجام دهد
 -0:زایمان های دیررس را تشخیص و
اقدامات مربوط به ان را به درستی انجام
دهد(پاره کردن مصنوعی کیسه اب و تشخیص به
موقع دفع مکونیوم)
13ست سولفات رادر بیماران پره اکالمپسی آماده
كند.
14منیزیوم سولفات را به میزان مناسب
تزریق کند.
 -05داروهای ضدفشارخون مانند هیدراالزین را
درمادران با هیپرتنشن به کارگیرد
-06در بیماران با دیابت بارداری پیشرفت زایمان
و هیپوگلیسمی مادر را مورد توجه قراردهد(عدم
دریافت انسولین در لیبر)
-06مثانه مادر را کنترل و در صورت لزوم تخلیه
کند
-00دستورات پزشک را چک کند
-08زمان مناسب انتقال مادر به اتاق زایمان را
تشخیص دهد
-11بارداری های با نمایش غیر طبیعی را
تشخیص و اداره آن را به درستی انجام می
دهد
 -27ارزیابي سالمت جنین OCTرا انجام
دهد وتست را بدرستی تفسیر کند
دانشجو قادر باشد :در مرحله دوم زایمان
-0قبل از ورود به اتاق زایمان ماسک بزند
-2وسایل مورد نیاز زایمان را (ست زایمان)اماده
نموده و وارمر را برای نوزاد روشن کند در موارد
زایمان زودرس ست احیا را اماده کند
-:مادر را در پوزیشن مناسب قرار دهد
-4قبل از زایمان اسکراپ را به طور صحیح انجام
دهد
-5گان و دستکش را به طور صحیح بپوشد
-6پرپ و درپ را به طرز صحیح انجام دهد
-0ضربان قلب را در فواصل منظم چک کند
-8وضعیت پرینه را از نظر نیاز یه اپی زیاتومی با

کمک مربی تشخیص دهد
-9زمان مناسب جهت انجام بی حسی وضعی
تشخیص دهد
-07بی حسی موضعی را به طرز صحیح انجام
دهد
-00اپی زیاتومی را به طرز صحیح انجام دهد
 -02مانور ریتنگن را بموقع انجام داده وبه
طرز صحیح سر جنین را خارج کند
-13وجود بند ناف دور گردن را کنترل کرده
واقدام مناسب را انجام دهد.
 -04در موارد دتشخیص دیستوشی و یا حاملگی
بریچ و دوقلویی مانورهای الزم را به کارگیرد
-05درموارد الزم نحوه کار با واکیوم را بداند
-0:بعداز خروج سر راه هوایی را باز کرده و
همزمان وجود بند ناف دور گردن را چک کند
-04زایمان تنه را به طور صحیح انجام دهد
-05بندناف را کالمپ کندو سپس قطع کند
-06نوزاد را به وارمر انتقال دهد
-00نمره اپگار دقیقه اول و پنجم را اعالم کند
08دستبند مشخصات هویت نوزاد را وصل کنددانشجو قادر باشد :در مرحله سوم زایمان
-0عالئم جداشدن جفت را چک کند
-2روش های جداشدن جفت را بداند
-:زایمان جفت را به طور صحیح انجام دهد
-4در صورت نیاز برای تعیین گروه خون نوزاد
نمونه ازجفت تهیه شود
-5معاینه جفت را به طورکامل انجام دهد
-6پرینه واژن و سرویکس را جهت تشخیص
پارگی احتمالی چک کند
-0خونریزی غیر طبیعی را تشخیص و داروهای
مورد استفاده راجهت کنترل خونریزی(اکسی
توسین ،مترژین و  ).........به کارگیرد
-8در صورت انجام اپی زیاتومی الیه های مختلف
را به طرز صحیح ترمیم کند
-9از داروهای منقبض کننده رحم استفاده کند
-07دستگاه تناسیلی خارجی را با مواد ضدعفونی
کننده شستشو دهد
-00رحم مادر را از نظر انقباض و وجود خونریزی چک

کند
دانشجو قادر باشد :در مرحله چهارم زایمان
-0عالئم حیاتی و خونریزی مادر را در یک
ساعت اول بعد از زایمان هر ربع ساعت کنترل و
ثبت کند
-2به مادر جهت تغذیه نوزاد با شیر مادر کمک
کند
-:به مادر اموزش های الزم را در جهت مراقبت
از نوزاد ازمایش های غربالگری و واکسیناسیون
اموزش دهد
-4به مادر اموزش های الزم را در جهت رعایت
بهداشت ،تنظیم خانواده و.....بدهد
 -5درموارد پره اکالمپسی و تزریق منیزیوم
سولفات تنفس  ،نبض  out put ،و رفلكس
پاتال را كنترل کرده و چارت کند.
-6درموارد دیابت بارداری تغذیه سریع تر نوزاد با شیر
مادررا جهت جلوگیری از هیپوگلیسمی انجام دهد

جدول ارزشیابی دانشجو در طول دوره
موارد ارزشیابی

نمره استاندارد

صفات عمومی دانشجو

%:7

صفات اختصاصی دانشجو

%57

کنفرانس داروئی

%5

کنفرانس( راند) بالینی

%8

تهیه پمفلت آموزشی و آموزش به بیمار

%0

بخش ادمیت

بخش لیبر

بخش زایمان

(  2نمره)

( 2نمره)

(10نمره)

چمع نمره دانشجو

نمره کل دانشجو:
نظرات و پیشنهادات مربی3

امضا

نظرات و پیشنهادات دانشجو

امضا

