باسمهتعالی
دانشگاه آزاد اسالمی واحد زنجان
دانشکده پرستاری و مامایی
فرم طرح برنامه درسی
مشخصات استاد
نام و نام خانوادگی :معصومه شاکری نژاد

دانشکده :پرستاری و مامایی

گروه آموزشی :مامایی

مدرك تحصیلی :کارشناسی ارشد

مرتبه دانشگاهی :مربی

سابقه تدریس 22 :سال

مشخصات درس
عنوان درس :اصول و فنون مامایی
دروس پیش نیاز:ندارد

تعداد واحد1:

نظری 1:عملی 1:کارآموزی -:کارورزی- :

نیمسال :اول سال تحصیلی65 -69 :

مشخصاتدانشجویان
رشته تحصیلی :مامایی مقطع :کارشناسی

تعداد دانشجویان25:

در صورتیکه بیش از یک مدرس درس فوق را تدریس مینمایندلطفا تعدادواحدیا مجموع ساعاتی را که جنابعالی تدریس میفرمایید ،قید نمایید.
تعداد واحد مدرس دوم- :
نام و نام خانوادگی - :

شرح واحد درسی :این درس به منظور آشنایی دانشجویان با اصول و فنون کلی مراقبت از بیماران بر اساس نیازهای جسمی و روانی و
اجتماعی آنان آشنا شده و اصول و مقررات و همچنین وسایل و روش کار در اتاق عمل و زایمان را می آموزند.
هدف كلی درس:
.1

آشنایی بااصول و فنون کلی مراقبت از بیمار بر اساس نیازهای جسمی و روانی

.2

آشنایی با محیط ،مقررات و وسایل و روش کار در اتاق عمل و زایمان

اهداف جزیی درس:
در پایان این درس از دانشجو انتظار می رود:
.1

اصول و فنون کلی مراقبت جسمی بیماران را توضیح دهد.

.2

اصول وفنون مراقبت روانی از بیماران را توضیح دهد.

.3

محیط و مقررات بیمارستان و کار در محیط های بهداشتی و درمانی را توضیح دهد.

.4

وسایل و روش کار در اتاق عمل و زایمان را توضیح دهد.

.5

تکنیک های مراقبت بهداشتی در بیمارستان را توضیح دهد.
1

.9

وسایل و نحوه استفاده از آنها برای مراقبت جسمی از بیماران را توضیح دهد.

روش تدریس :سخنرانی ،پرسش و پاسخ.
وسایل كمک آموزشی :وایت برد و ماژیک ،وسایل مورد نیاز برای معاینه فیزیکی و بررسی عالئم حیاتی و مراقبت های بهداشتی.

برنامه زمانبندی درس
جلسه

تاریخ

عنوان مبحث

1

65/9/22

آشنایی با کلیات درس ،اهداف  ،رفرنس و برنامه کالس نظری و عملی (پراتیک)

2

7/4

تعریف سالمت و بیماری ،نیازهای اساسی بشر ،مفهوم درد ،استرس ،خواب و مرگ

3

7/11

آشنایی با محیط بیمارستان و انواع آن  -تهیه و ثبت گزارش کتبی و شفاهی کار در بخش

4

7/12

5

7/25

آشنایی با انواع مواد غذایی ،کالری و رژیم های تغذیه ،گاواژ و الواژ

9

2/2

آشنایی با کاربردهای سرما و گرما در درمانی

7

2/6

آشنایی با دفع روده ای و ادراری ،سونداژ ،انما ،نمونه گیری

2

2/19

آشنایی با تکنیک های دارو درمانی و محاسبات دارویی

6

/12/21

امتحان پایان ترم ساعت 2:32

مهارت بالینی در برقراری ارتباط با بیمار -کنترل عفونت و گندزدایی
نشانه های حیاتی ،بهداشت پوست و مو و دهان
انواع پوزیشن و خطرات بی حرکتی و روش های پیشگیری از عوارض آن و مراقبت از زخم ها

اکسیژن درمانی ،ساکشن ،اسیدوز و آلکالوز

نحوه ارزشیابی دانشجویان:
پایان ترم%92 :
تکالیف کالسی٪15 :
شرکت در تمرینات کالس%15 :

منابع:

-تذکری ،زهرا؛ موحد پور ،آسیه .)1362(.اصول و فنون مامایی و روش کار در اتاق عمل و زایمان .تهران .نشر جامعه نگر.
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