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اهداف کلی اموزشی دوره:
رسیدن به مهارت اداره لیبر و انجام زایمان و نیز مراقبت های بعد از زایمان در موارد طبیعی و موارد  Caseدر بخش های
زایمان بیمارستان های آموزشی

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  ( 9::1کارآموزی صبح) و  ( 0:::1کارآموزی 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 بهازای هر واحد درسی منجر به اخذ نمره صفر می گردد.
 دانشجویان تکالیف خود را در زمان مقرر تهیه و ارائه نمایند (.کنفرانس ،ژورنال ،پمفلت)-

کلیه دانشجویان ملزم به شرکت در امتحان پایان دوره و امتحان  OSCEپیشرفت تحصیلی هستند.

فهرست منابع:
0- F. Gary Cunningham, Kenneth J. Leveno, Steven L. Bloom, John C. Hauth, Larry
Gilstrap III, Katharine D. Wenstrom: Williams Obstetrics.5101

مهارت هایی که دانشجو در طول دوره باید بیاموزد:
مهارت های شناختی:
-

آشنایی دانشجویان با محیط بیمارستان و مقررات بخش ها

-

کسب دانش در نحوه بررسی و شناخت بیماران

-

کسب دانش در نحوه مراقبت از بیمار با توجه به استانداردهای مراقبتی

مهارت های نگرشی:
-

توانایی برقراری ارتباط با مددجو و خانواده ها

-

توانایی برقراری ارتباط با اعضا تیم بهداشتی درمانی

-

نشان دادن حس مسئولیت و تعهد در مرافبت از بیماران در محدوده مسئولیت های مامایی

-

توانایی کنترل عفونت و رعایت نکات ایمنی به هنگام انجام مراقبت های مامایی

مهارت های حرکتی:
 -0کسب مهارت در شرکت در کالس های خوشایند سازی بارداری و آمادگی برای زایمان
 -5کسب مهارت در گرفتن شرح حال  ،معاینات فیزیکی و مانور لئوپولد و گرفتن عالئم حیاتی
 -:کسب مهارت در کنترل  FHRشامل پیدا کردن محل صحیح ،کنترل نبض جنین با نبض مادر ،کنترل  0دقیقه ای
کامل ،کنترل الزم بالفاصله بعد از کنترکشن ،شمارش و ثبت و بکارگیری مانیتورینگ داخلی و خارجی

 -4کسب مهارت در معاینه واژینال ،دیالتاسیون ،افاسمان ،استیشن ،احیانا پوزیشن ،موقعیت سرویکس ،وضعیت کیسه آب و
تا حدی معاینه لگن
 -2کسب مهارت در معاینه الزم و تصمیم در بستری کردن زائو در لیبر
 -2کسب مهارت در اجرای روش های غیر دارویی کاهش درد زایمان
 -9کسب آماده کردن زائوی بستری شده برای استقرار در اتاق لیبر( لباس ،تخت ،توصیه به تخلیه مثانه ،گرفتن رگ و وصل
سرم در صورت لزوم و خونگیری و توضیحات الزم به زائو)
 -8کسب مهارت در اداره و کنترل لیبر به طور کامل( شامل کنترل صدای قلب ،کنترل انقباضات رحمی ،تغذیه ،پوزیشن،
برقراری ارتباط اعتمادآمیز و آموزش های الزم و حمایت عاطفی از زائو ،معاینه واژینال ،توجه به تخلیه مثانه ،کمک به
تسکین درد ،تجویز دارو و مایع درمانی الزم در موارد مورد نیاز ،پاسخ به سواالت زائو و ،...
 -7کسب مهارت در انجام آمنیوتومی با رعایت تمامی شرایط الزم
 -01کسب مهارت در تشخیص زمان زایمان و انتقال به موقع زائو به اتاق زایمان
 -00کسب مهارت در پوشیدن صحیح دستکش و گان
 -05کسب مهارت در استفاده صحیح از وسائل و باز کردن صحیح پک زایمان و فراهم کردن وسائل مورد نیاز با بکارگیری
اصول صحیح استریلیتی
 -0:کسب مهارت در انجام صحیح پرپ و درپ پرینه
 -04کسب مهارت در انجام صحیح بی حسی اپی زیوتومی
 -02کسب مهارت در انجام صحیح بی حسی پودندال و اپیدورال
 -02کسب مهارت در تشخیص نیاز و انجام اپی زیوتومی
 -09کسب مهارت در ترمیم اپی زیوتومی
 -08کسب مهارت در ترمیم پارگی
 -07کسب مهارت در کمک به انجام زایمان در مورد Case 2-2
 -51کسب مهارت در انجام زایمان به طور کامل ( طبیعی و )Case
 -50کسب مهارت در رسیدگی به وضعیت نوزاد بالفاصله بعد از زایمان( باز کردن راه هوایی ،جلوگیری از هیپوترمی ،تحریک
برای تنفس بهتر و دادن آپگار دقایق  0و )2
 -55کسب مهارت در کالمپ بند ناف و معاینه فیزیکی نوزاد و تزریق ویتامین  Kو نظارت بر دستبند و گرفتن اثر پای نوزاد
 -5:کسب مهارت در کمک به ترمیم اپی زیاتومی یا پارگی با توجهات و مراقبت های ضروری قبل و حین و بعد از ترمیم
 -54کسب مهارت در انجام صحیح زایمان جفت و معاینه کامل آن
 -52کسب مهارت در خروج دستی جفت و بررسی داخل رحم در مرحله چهارم
 -52کسب مهارت در دفع صحیح وسایل مصرفی آلوده و جمع آوری درست وسایل غیر مصرفی در محل های مربوطه پس از
زایمان
 -59کسب مهارت در برقراری  bounding, attachmentبین مادر و نوزاد پس از زایمان

 -58کسب مهارت در تهیه یک پمفلت یا پوستر آموزشی (فردی یا گروهی)
 -57کسب مهارت در برقراری وسائل راحتی زائو و انجام کنترل های مرحله چهارم ( شامل کنترل خونریزی ،ارتفاع و قوام
رحم ،عالئم حیاتی ،هشیاری زائو هر ربع ساعت تا  0ساعت) پس از زایمان و ثبت درست و گزارش آن به مربی/مامای
بخش
 -:1کسب مهارت در مشاهده سقط ،کورتاژ و سزارین و کمک به مراقبت های مادر و نوزاد بعد از آن
 -:0کسب مهارت در دادن آموزش کامل بعد از زایمان قبل از انتقال مادر به بخش بعد از زایمان( شامل مراقبت از خود و
بهداشت فردی ،حمام ،مراقبت از زخم ،لوشیا ،تغذیه ،بهداشت در دفع مدفوع ادرار ،عالئم خطر در مادر و نیاز به مراجعه
فوری ،نحوه شیردهی ،واکسیناسیون ،دفع مدفوع و ادرار نوزاد ،دیگر مراقبت های نوزاد ،عالئم خطر نوزاد ،آزمایشات الزم
برای غربالگری بیماری های منجر به عقب افتادگی نوزاد ،نزدیکی جنسی و تنظیم خانواده و بازگشت قاعدگی و نیز
احتمال بارداری مجدد و زمان و مکان مراجعه بعدی
 -:5کسب مهارت در ترخیص مادر با انجام معاینات و دادن آموزش های الزم حین ترخیص در مورد خود و نوزاد(طبیعی،
)Case

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

وقت شناسی

معیارها

 -0حضور به موقع در محل کارآموزی
 -5نداشتن غیبت

وضعیت ظاهر

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

احساس مسئولیت

 -2انجام به موقع و کامل وظایف و تعهدات
و مسئولیت

عالقه به کار

 -9انجام وظایف با عالقه مندی و رضایت
 -8تمایل به یادگیری کارهای جدید
 -7استفاده موثر از ساعات کارآموزی

رعایت نظم و دقت

 -01برنامه ریزی صحیح جهت انجام امور
محوله
 -00انجام وظایف با در نظر گرفتن اولویت
ها
 -05دقت در انجام وظایف

انتقادپذیری

 -0:قبول انتقادات وارده و تالش در جهت از
بین بردن اشکاالت

رفتار و برخورد

 -04همکاری و رفتار احترام آمیز با پرسنل و
همکاران در محیط کارآموزی
 -02همکاری و رفتار احترام آمیز با
مددجویان و ارائه راهنمایی های الزم
به آنان
 -02رعایت اخالق و رفتار حرفه ای

حفظ ایمنی ،خلوت
و کنترل عفونت

 -09بررسی ایمنی محیط بیمار و در صورت
نیاز به کار بردن تدابیر ایمنی
 -08رعایت اصول و مقررات مربوط به کنترل
عفونت

امتیاز
همیشه

اغلب

گاهی

بندرت

مشاهده

() 1

()0/57

()0/7

()0/57

نشد( )0

 -07رعایت اصول privacy
 -51شستشوی موثر دست ها ( effective
 )hand washingو کوتاه نگهداشتن
ناخن
رعایت اصول
اخالقی

 -50محرمانه نگه داشتن اطالعات بیمار و
قرار ندادن آن در اختیار سایرین
 -55شرکت دادن بیماران در تصمیم گیری
های مراقبتی و درمانی

اعتماد به نفس

 -5:قدرت اظهار نظر کردن در مواجهه با
موقعیت های چالش برانگیز
 -54انجام دادن وظایف محوله بدون
اضطراب

تفکر انتقادی

 -52شناسایی 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
 -59ارزیابی روش های اجرا شده و تمایز
راه حل های مناسب و غیر مناسب

صفات اختصاصی
به طور
کامل
انجام
می دهد
()0

اهداف

دانشجو قادر باشد:


ادمیت

 -0در کالس های خوشایند سازی بارداری و آمادگی برای
زایمان شرکت کند و با تدوین برنامه آموزشی به مادر باردار
آموزش دهد.
 -5گرفتن شرح حال  ،معاینات فیزیکی و مانور لئوپولد و
گرفتن عالئم حیاتی را انجام دهد.
 -:کنترل  FHRشامل پیدا کردن محل صحیح ،کنترل نبض
جنین با نبض مادر ،کنترل  0دقیقه ای کامل ،کنترل الزم
بالفاصله بعد از کنترکشن ،شمارش و ثبت و بکارگیری
مانیتورینگ داخلی و خارجی را انجام دهد
 -4معاینه واژینال ،دیالتاسیون ،افاسمان ،استیشن ،احیانا
پوزیشن ،موقعیت سرویکس ،وضعیت کیسه آب و تا حدی
معاینه لگن را انجام دهد.
 -2معاینه الزم و تصمیم در بستری کردن زائو در لیبر را انجام
دهد.
 -2روش های غیر دارویی کاهش درد زایمان را بکار گیرد.


لیبر

 -9زائوی بستری شده برای استقرار در اتاق لیبر را آماده کند(
لباس ،تخت ،توصیه به تخلیه مثانه ،گرفتن رگ و وصل
سرم در صورت لزوم و خونگیری و توضیحات الزم به زائو)
 -8لیبر را به طور کامل اداره و کنترل کند( شامل کنترل
صدای قلب ،کنترل انقباضات رحمی ،تغذیه ،پوزیشن،
برقراری ارتباط اعتمادآمیز و آموزش های الزم و حمایت
عاطفی از زائو ،معاینه واژینال ،توجه به تخلیه مثانه ،کمک
به تسکین درد ،تجویز دارو و مایع درمانی الزم در موارد

نسبتا
کامل
انجام می
دهد
()1/92

با
راهنمای
ی کامل
انجام
می دهد
()1/2

ناقص
انجام می
دهد
()1/52

توانایی
انجام
کار را
ندارد
()1

مشاه
ده
نشد

مورد نیاز ،پاسخ به سواالت زائو و )...
 -7آمنیوتومی را با رعایت تمامی شرایط الزم انجام دهد.
 -01بتواند زمان زایمان و انتقال به موقع زائو به اتاق زایمان را
تشخیص دهد.


زایمان

 -00دانشجو قادر باشد طرز پوشیدن صحیح دستکش و گان و
استفاده صحیح از وسائل و باز کردن صحیح پک زایمان و
فراهم کردن وسائل مورد نیاز را با بکارگیری اصول صحیح
استریلیتی انجام دهد.
 -05پرپ و درپ پرینه را به روش صحیح انجام دهد.
 -0:بی حسی اپی زیوتومی ،بی حسی پودندال و اپیدورال را به
طور صحیح انجام دهد.
 -04نیاز و انجام اپی زیوتومی را تشخیص و انجام دهد.
 -02اپی زیوتومی را ترمیم کند.
 -02پارگی را ترمیم کند.
 -09به انجام زایمان در مورد  Case 2-2کمک کند.
 -08زایمان به طور کامل ( طبیعی و  )Caseانجام دهد.
 -07به وضعیت نوزاد بالفاصله بعد از زایمان( باز کردن راه
هوایی ،جلوگیری از هیپوترمی ،تحریک برای تنفس بهتر و
دادن آپگار دقایق  0و  )2رسیدگی کند.
 -51کالمپ بند ناف و معاینه فیزیکی نوزاد و تزریق ویتامین  Kو
نظارت بر دستبند و گرفتن اثر پای نوزاد را انجام دهد.
 -50به ترمیم اپی زیاتومی یا پارگی با توجهات و مراقبت های
ضروری قبل و حین و بعد از ترمیم کمک کند.
 -55زایمان جفت و معاینه کامل آن را به طور صحیح انجام
دهد.
 -5:خروج دستی جفت و بررسی داخل رحم در مرحله چهارم را
انجام دهد.
 -54وسایل مصرفی آلوده و جمع آوری درست وسایل غیر
مصرفی در محل های مربوطه پس از زایمان را به طور
صحیح دفع کند.


پست پارتوم

 bounding, attachment -52بین مادر و نوزاد پس از

زایمان را برقرار کند.
 -52یک پمفلت یا پوستر آموزشی (فردی یا گروهی) تهیه کند.
 -59وسائل راحتی زائو را آماده کند.
 -58کنترل های مرحله چهارم ( شامل کنترل خونریزی ،ارتفاع
و قوام رحم ،عالئم حیاتی ،هشیاری زائو هر ربع ساعت تا 0
ساعت) پس از زایمان را انجام دهد.
 -57کنترل های مرحله چهارم را در پرونده ثبت کند.
 -:1کنترل های مرحله چهارم را به مربی/مامای بخش گزارش
دهد.
 -:0سقط ،کورتاژ و سزارین و کمک به مراقبت های مادر و
نوزاد بعد از آن را مشاهده کند.
 -:5مراقبت کامل بعد از زایمان قبل از انتقال مادر به بخش بعد
از زایمان( شامل مراقبت از خود و بهداشت فردی ،حمام،
مراقبت از زخم ،لوشیا ،تغذیه ،بهداشت در دفع مدفوع ادرار،
عالئم خطر در مادر و نیاز به مراجعه فوری ،نحوه شیردهی،
واکسیناسیون ،دفع مدفوع و ادرار نوزاد ،دیگر مراقبت های
نوزاد ،عالئم خطر نوزاد ،آزمایشات الزم برای غربالگری
بیماری های منجر به عقب افتادگی نوزاد ،نزدیکی جنسی و
تنظیم خانواده و بازگشت قاعدگی و نیز احتمال بارداری
مجدد و زمان و مکان مراجعه بعدی را ،آموزش دهد.
 -::در خصوص ترخیص مادر با انجام معاینات و دادن آموزش
های الزم حین ترخیص در مورد خود و نوزاد(طبیعی،
 ،)Caseمراقبت داده شود.

جدول ارزشیابی دانشجو در طول دوره
موارد ارزشیابی

نمره استاندارد

صفات عمومی دانشجو

%:1

صفات اختصاصی دانشجو

%21

کنفرانس داروئی

%2

کنفرانس( راند) بالینی

%8

تهیه پمفلت آموزشی و آموزش به بیمار

%9

بخش ادمیت

بخش لیبر

بخش زایمان

(  7نمره)

( 7نمره)

(10نمره)

چمع نمره دانشجو

نمره کل دانشجو:
نظرات و پیشنهادات مربی:

امضا

نظرات و پیشنهادات دانشجو

امضا

