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اهداف كلی اموزشی دوره:
 كسب مهارت در برقراري ارتباط صحیح با مراجعین وكاركنان بهداشتیكسب مهارت در انجام مراقبتها وپايش رشد كودكان
آشنايی با نحوه ارائه مراقبت ها به مادران باردار واعضاي خانواده

 آشنايی با چگونگی ارائه خدمات تنظیم خانواده و واكسیناسیون در مراكز بهداشتی درمانی كسب مهارت درآموزش مراقبت هاي بهداشتی فردي وگروهی به مادران ،خانواده وجامعه كسب مهارت در انجام مشاوره بارداري ،بلوغ،يائسگی ،پیش بارداري وآمادگی براي مادر وپدرشد
مقررات درون بخشی:
-

دانشجویان موظف به رعایت آیين نامه اجرایی كد" پوشش مناسب" و " اخالق حرفه اي"
مصوب شوراي آموزشی دانشگاه می باشند.

-

دانشجویان ملزم به رعایت كليه قوانين و مقررات بيمارستان ها و درمانگاه می باشند.

-

دانشجویان راس ساعت  ( 7:37كارآموزي صبح) و  ( 03:37كارآموزي عصر) در بخش هاي
مربوط حاضر باشند.

-

غيبت موجه به ميزان برابر و غيبت غير موجه به ميزان دوبرابر باید جبران گردد.

-

غيبت موجه بيش از یک روز به ازاي هر واحد كارآموزي منجر به حذف درس و غيبت
غير موجه بيش از یک روز به ازاي هر واحد درسی منجر به اخذ نمره صفر می گردد.

-

دانشجویان تکاليف خود را در زمان مقرر تهيه و ارائه نمایند (.كنفرانس ،ژورنال ،پمفلت)

-

كليه دانشجویان ملزم به شركت در امتحان پایان دوره و امتحان  OSCEپيشرفت
تحصيلی هستند.

فهرست منابع:
بارداري وزایمان ویليامز (آخرین چاپ )
جزوه واكسيناسيون وزارت بهداشت آخرین چاپ
 كنترل باروري _ اندوكرينولوژي اسپيروف ،بارداری وزايمان ويليامزو كنترل باروري (آخرين چاپ)،
بيماريهای کودکان نلسون و جزوات وزرات بهداشت (آخرين چاپ )

مهارت هايی كه دانشجو در طول دوره بايد بیاموزد:
مهارت هاي حركتی:
الف )خدمات زير را در واحد بهداشت خانواده انجام دهد :
 بامادر وكودك ارتباط صحيح برقراركند بامادر در مورد تغذیه وسالمت كودك مشاوره نماید( ) 2مورد براي كودك پرونده بهداشتی تشکيل دهد كودك را به طور صحيح وبا دقت معاینه نماید اهميت تغذیه انحصاري با شير مادر  ،روش صحيح شيردهی و نکات قابل توجه در شيردهی و حفظ آن رابه مادر آموزش دهد .
 رژیم غذایی مادر شيرده رابررسی وآموزش هاي الزم رابدهدراههاي پيشگيري  ،درمان ومراقبت درمشکالت شایع شيردهی ( احتقان پستان ،ماستيت ،آبسه پستان ،
گاالكتوسل  ،شقاق )رابه مادرشيرده آموزش دهد .
 روش جمع آوري ونگهداري شير رابه مادرانی كه ساعاتی در روز از كودك خود جدا می شوند آموزش دهد شيرخواران نيازمند به تغذیه مصنوعی راشناسایی كند نحوه صحيح تغذیه با شيرخشک را به مادرانآموزش دهد .
نحوه شروع وتهيه غذاي كمکی براي كودك ومشکالت مربوط را (درسنين مختلف كودك ) به مادر آموزش
دهد .
 زمان شروع ونحوه استفاده از مکمل ها (آهن و ویتامين  ، D +Aمولتی ویتامين و ) .....را به مادرآموزش دهد .

 نحوه از شيرگرفتن شيرخوار رادرموقع لزوم به مادر آموزش دهد اهميت پایش رشد كودك وارتباط رشد باتغذیه وبيماریها را به مادر آموزش دهد معيارهاي پایش رشد كودك (تغيرات وزن  ،قد و دورسر )را بررسی وثبت نموده ونمودارهاي آن را ترسيموبراي مادر تفسيرنماید .
 اختالالت رشد كودك را تشخيص واقدامات الزم (آموزش ،ارجاع وپيگيري )را انجام دهد سير تکاملی نوزاد وكودك رابررسی واختالالت تکاملی جسمی (حسی و حركتی )كودك را تشخيصواقدامات الزم (آموزش ،ارجاع وپيگيري )را انجام دهد .
 اختالل دركنترل ادرار ومدفوع را تشخيص واقدامات الزم (آموزش ،ارجاع وپيگيري )را انجام دهد راههاي پيشگيري ومراقبتهاي اوليه درعفونت هاي حاد تنفسی  ،اسهال واستفراغ رابه مادر آموزش دهدعونت تنفسی واوتيت ،كم اشتهایی ،نفخ ودل درد را تشخيص  - ،مشکالت شایع كودكان ازقبيل اسهال
ومراقبتهاي الزم(آموزش ،ارجاع وپيگيري )را انجام دهد
كودكان نيازمند به مراقبت ویژه رابراساس دستورالعمل مربوطه تشخيص و اقدامات الزم (آموزش ،ارجاع
وپيگيري )را انجام دهد
 دهان ودندان كودك را معاینه و در مورد نحوه تميز كردن دهان و دندان كودك به مادر آموزش دهدب )خدمات زير را در واحد واكسیناسیون انجام دهد :
 - ،یخچال را ازنظر محل قرارگرفتن ،دما،تعداد ونحوه چيدن كيسه هاي یخ  Ice bagواكسن ها  ،شيشه
هاي آب نمک  ،زمان ونحوه برفک زدایی كنترل كند.
كارت واكسيناسيون كودك را ا نظر فاصله تزریقات قبلی ونوع واكسن موردنياز بررسی كند
كودك را از نظر بيماري ها و موارد منع مصرف واكسيناسيون بررسی نماید
 واكسن را با رعایت نکات صحيح (تاریخ مصرف  ،حفظ زنجيره سرما ،انتخاب سرنگ سوزن و محل تلقيحنماید (از هر واكسن  ،مناسب،انتخاب وضدعفونی كردن محل تزریق .

عوارض واكسن تلقيح شده ومراقبت هاي مربوط را به مادر آموزش دهد
 كودكان دچار عوارض واكسيناسيون را ارجاع وپيگيري نماید واكسن تلقيح شده را دركارت وپرونده ثبت نماید وزمان مراجعه بعدي راتعيين كند لزوم حفظ ونگهداري كارت واكسيناسيون را به مادر آموزش دهدج )خدمات زير در واحد مراقبت مادر باردار با مهارت انجام دهد (با توجه به اينكه قبال" در واحد
پره ناتال با اين مراقبت ها آشنا شده و انجام داده اند ) :
 پرونده بهداشتی مادر باردار را به طور صحيح تشکيل دهد با مادران محترمانه و صميمانه برخورد نماید - .معاینات عمومى شامل سروگردن ،سينه  ،شکم واندامها راانجام دهد
 تغييرات دوران باردارى رادراندامهاى مختلف بدن تشخيص دهد فشارخون را بطور صحيح ودقيق كنترل وثبت نماید قد ووزن مادررابطور دقيق اندازه گيري وثبت نماید BMI .راتعيين وميزان اضافه وزن مجازدرباردارى راتعيين نمایدوبه مادر اطالع دهد
 EDCرابراساس  LMPبطور صحيح محاسبه كند
ارتفاع رحم را بااستفاده ازسانتى متر وانگشتی ومک دونالدازروى شکم تعيين نماید
 سن باردارى رابراساس  LMPمشخص نماید عالئم بالينی باردارى تشخيص دهد مانورهاى لئوپولد راانجام دهد ومواردطبيعی وغيرطبيعی را تشخيص دهد -مکان ضربان قلب جنين رامشخص وآن رادقيقا شمارش كند ومواردغرطبيعی را تشخيص دهد .

كنترل ومراقبت مادران را طی بارداري به طور مناسب انجام دهد و تغييرات طبيعی و غير طبيعی ایجاد شده
را تشخيص داده و در پرونده ثبت نماید .
با مادران باردار طی بارداري و شيردهی به طور صحيح در مورد تغذیه مناسب مشاوره نماید
 مراقبت هاي بعد از زایمان را به طور صحيح و با دقت انجام داده و در پرونده ثبت نماید - .آزمایشات الزم جهت تشخيص باردارى را با توجه به زمان مناسب درخواست كند
 اندیکاسيون هاى الزم براى سونوگرافى درباردارى راذكركند - .در مورد تغذیه صحيح  ،بهداشت دندان ودهان  ،ورزش و واكسيناسيون دوران بارداري با مادر مشاور
نماید
 زمان واكسيناسيون وواكسن هاى مجازدوران باردارى رابه مادر بيان كند درزمينه مشکالت مادردردوران باردارى به او توضيحات وآموزش الزم بدهد آزمایشات دوران باردارى شامل خون وادراردرخواست ونتایج راتفسير كند - .درصورت مشاهده نتایج غيرطبيعى آزمایش مادر را به پزشک ارجاع دهد
 درمورد نوع زایمان (طبيعی  ،سزارین )بامادر مشاوره نماید مادران را از جهت جسمى وروانى براى پذیرش باردارى وزایمان آماده كند - .داروهاي مجاز مورد نياز مادر بارداري را بطور صحيح تجویز نماید
 اهميت استفاده از مولتى ویتامين ،آهن  ،اسيدفوليک را آموزش دهدعالئم خطر درباردارى رابراي مادر توضيح دهد
زمان مراجعات مادر طى باردارى را تعيين وثبت نماید
 - -د )تنظیم خانواده :

دربرخورد با مراجعین انتظار می رود :
 - .با مراجع ارتباط مناسب كالمی وغيركالمی برقرار نماید
درمراجع براي استفاده از روشهاي پيشگيریی از بارداري ایجاد انگيزه كند
 ازمراجع شرح حال بگيرد ودر پرونده ثبت نماید ازمراجع معاینه فيزیکی به عمل آوردباتوجه به سيستم  GATHERمشاوره مزایا  ،معایب،نحوه مصرف وميزان موثربودن روشهاي پيشگيري -
ازبارداري موردنظر او مشاوره نماید
باورهاي غلط مراجع رادرمورد روشهاي پيشگيري از بارداري شناسایی واصالح نماید
 به مراجع درانتخاب آگاهانه یک روش پيشگيري ازبارداري كمک كند درطول مشاوره  ،وسایل سمعی وبصري مناسب رابکارگيرد به سواالت مراجع درمورد روش پيشگيري ازبادراري انتخاب شده  ،پاسخ مناسب وآموزشهاي الزم را بدهد - .آزمایشات الزم براي استفاده از روشهاي پيشگيري از بارداري را درخواست كند
 زمان مراجعات بعدي را مشخص و درپرونده ثبت نماید شرح حال طبی وسابقه استفاده از روشهاي پيشگيري از بارداري او را بررسی نماید رضایت مراجع  ،مناسب بودن وعوارض روش فعلی مورد استفاده را بررسی نماید معاینات دوره اي را انجام دهد ،آزمایشات الزم رادرخواست ودرصورت لزوم مراجع را ارجاع وپيگيري نماید . زنانی را كه دچار عوارض روش پيشگيري مورد مرف فعلی شده اند شناسایی كند واقدامات الزم (آموزش ،ارجاع وپيگيري )را انجام دهد.
به زنانی كه تازگی زایمان یا سقط داشته اند درمورد مناسب ترین روشهاي پيشگيري  ،نحوه مصرف ،تاثير
برشيردهی وبارداري بعدي آموزشهاي الزم را بدهد

عوارض تركيبات پروژسترونی را درمصرف كنندگان تشخيص ومراقبتها وآموزشهاي الزم رابدهد  -روشهاي
تزریقی را طبق دستورالعمل مربوطه تزریق نماید
 آي یودي را طبق دستورالعمل مربوطه جاگذاري نماید آموزشهاي الزم درمورد آي یودي (كنترل نخ ،عالئم خطر وموارد نياز به مراعه فوري  ،استفاده از روشهايپيشگيري كمکی ومراقبت بعدي  ،را به مراجع بدهد .
مصرف كنندگان آي یودي را درفواصل مناسب بررسی كند ودرصورت عدم رویت نخ اقدامات الزم (آمو زش
 ،ارجاع وپيگيري )را انجام دهد.
آي یودي رابه روش صحيح خارج نماید را به مصرف كنندگان  - (ECمزایا  ،معایب  ،نحوه مصرف  ،روش
نگهداري و روشهاي اورژانس پيشگيري  23كاندوم آموزش دهد . .
 مشکالت زنانی كه توبکتومی شده اند شناسایی ودرصورت لزوم ارجاع وپيگيري نماید به مصرف كنندگان روشهاي طبيعی پيشگيري از بارداري ميزان شکست  ،نحوه استفاده از این روش (ثبتواندازه گيري درجه حرارت وبررسی ترشحات واژینال )را آموزش دهد .
اقدامات انجام شده را درپرونده بهداشتی ثبت نماید
شرایط مناسب نگهداري (درجه حرارت  ،نور ،محل مناسب  ،تاریخ مصرف ) .وسایل مختلف پيشگيري
ازبارداري را رعایت نماید .
مهارت هاي شناختی:
-

آشنایی دانشجویان با محيط بيمارستان و مقررات بخش ها

-

كسب دانش در نحوه بررسی و شناخت بيماران

-

كسب دانش در نحوه مراقبت از بيمار با توجه به استانداردهاي مراقبتی

مهارت هاي نگرشی:
-

توانایی برقراري ارتباط با مددجو و خانواده ها

-

توانایی برقراري ارتباط با اعضا تيم بهداشتی درمانی

-

نشان دادن حس مسئوليت و تعهد در مرافبت از بيماران در محدوده مسئوليت هاي مامایی

-

توانایی كنترل عفونت و رعایت نکات ایمنی به هنگام انجام مراقبت هاي مامایی

صفات عمومی دانشجويان محیط بالینی ( كارآموزي و كارآموزي در عرصه)
صفات
عمومی
وقت شناسی

وضعیت
ظاهر

امتیاز
معیارها
حضور به موقع در محل كارآموزي
نداشتن غيبت
داشتن یونيفرم مناسب ( روپوش
سفيد ،تميز ،مرتب ،بلند و راحت ،
شلوار مشکی پارچه اي) كفش
مشکی راحت و تميز بدون صدا و
جلو بسته
مقنعه مشکی بلند با پوشش كامل
موها جهت دانشجویان دختر و
آرایش موهاي دانشجویان پسر به
صورت متعارف
كارت شناسایی معتبر (تگ)

احساس
مسئولیت

عالقه به كار

انجام به موقع و كامل وظایف و
تعهدات و مسئوليت
انجام وظایف با عالقه مندي و
رضایت
تمایل به یادگيري كارهاي جدید
استفاده موثر از ساعات كارآموزي

رعايت نظم
و دقت

برنامه ریزي صحيح جهت انجام
امور محوله
انجام وظایف با در نظر گرفتن
اولویت ها

هميشه
() 0

اغلب
()7/77

گاهی
( ) 7 /7

بندرت
()7/27

مشاهده
نشد ()7

دقت در انجام وظایف
انتقادپذيري

قبول انتقادات وارده و تالش در
جهت از بين بردن اشکاالت

رفتار و

همکاري و رفتار احترام آميز با
پرسنل و همکاران در محيط
كارآموزي

برخورد

همکاري و رفتار احترام آميز با
مددجویان و ارائه راهنمایی هاي
الزم به آنان

حفظ ايمنی،
خلوت و
كنترل
عفونت

رعايت اصول
اخالقی

اعتماد به
نفس

تفكر
انتقادي

بررسی ایمنی محيط بيمار و در
صورت نياز به كار بردن تدابير
ایمنی
رعایت اصول و مقررات مربوط به
كنترل عفونت
رعایت اصول privacy
شستشوي موثر دست ها (
 )effective hand washingو
كوتاه نگهداشتن ناخن
محرمانه نگه داشتن اطالعات بيمار
و قرار ندادن آن در اختيار سایرین
شركت دادن بيماران در تصميم
گيري هاي مراقبتی و درمانی
قدرت اظهار نظر كردن در مواجهه
با موقعيت هاي چالش برانگيز
انجام دادن وظایف محوله بدون
اضطراب
شناسایی مشکالت و مسائل مرتبط
با بيمار ،خانواده و محيط درمانی از
طریق بررسی ها و اطالعات جمع
آوري شده
در نظر گرفتن اولویت در حل
مشکالت و ارائه مراقبت ها

ارزیابی روش هاي اجرا شده و
تمایز راه حل هاي مناسب و غير
مناسب

صفات اختصاصی
اهداف
واكسن را با رعایت نکات صحيح (تاریخ
مصرف  ،حفظ زنجيره سرما ،انتخاب سرنگ
سوزن و محل تلقيح نماید
 BMIراتعيين وميزان اضافه وزن مجازدرباردارى راتعيين
نمایدوبه مادر اطالع دهد
 EDCرابراساس  LMPبطور صحيح محاسبه كند
ارتفاع رحم را بااستفاده ازسانتى متر وانگشتی ومک
دونالدازروى شکم تعيين نماید
 سن باردارى رابراساس  LMPمشخص نماید -آي یودي را طبق دستورالعمل مربوطه جاگذاري نماید

انجام
كامل
()0

نسبتا
كامل
()7/77

با
راهنمایی
()7/7

ناقص
()7/27

فاقد
توانایی
()7

مشاهد
ه نشد

جدول ارزشیابی دانشجو در طول دوره
موارد ارزشيابی

نمره استاندارد

صفات عمومی دانشجو

 0نمره

برگزاري جلسات
آموزشی و و مشاوره در
مراكز بهداشت

 2نمره

فعاليت عملی و مهارتهاي
دانشجو در طی
دوره

 00نمره

فعاليتهاي علمی دانشجو
طی دوره (تهيه كنفرانس
و شركت در جلسات
پرسش و پاسخ

 2نمره

امتحان پایان بخش

 4نمره

نمره دانشجو

چمع نمره دانشجو

نمره كل دانشجو:
نظرات و پيشنهادات مربی:

امضا

