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بهداشت مادرو كودك

كارشناسي پيوسته ترم 5

مدت زمان ارائه درس :

پيش نياز :
مسئول برنامه :

دکتر قاسمی

اهداف کلی اين درس شامل موارد زير می باشد :
هدف از ارائه درس به داشت مادر و كودك آشنائي با مباحث مربوط به ماادرا و كودكاا و ارتءاا
سطح سالمت بهداشت اين گروه كه جز گروههاي آسيب پذير جامعه محسوب مي شوند مي
باشد .در همين راستا دانشجويا مامائي بايد با تغييارا طبيعاي جسامي و رواناي ماادرا در
دوره بااارداري ب بعااد از زايمااا ب شاايردهي و در كااد دوره باااروري و يائسااجي در جهاات كنتاار
حاملجي طبيعي ب ارائه آموزشها و مشااوره ززم ب شناساائي ماوارد يار طبيعاي و پيجياري آ
موارد آشنا شوند و در صور لزوم ارجاع دهند.
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 هدف كلي





با  PHCو  MCHو نءش آنها در سالمت خانواده آشنا باشند.
با بهداشت و سالمت جسماني ب رواني و اجتمايي ز باردارو نوزاد آشنا باشند.
گروههاي آسيب پذيرو مسائد بهداشتي مربوط به آنا را بشناسند.
بااصو بازديد از جامعه و مامائي جامعه نجر آشنائي داشته باشند.

 اهداف اختصاصي
دانشجو بايد بتواند:










































اهداف  PHCرا بيا نمايند.
اجزا  PHCرا بر شمارند.
هدف از بهداشت مادر و كودك (  )MCHرا بيا نمايند.
دامنه فعاليتهاي  MCHرا شرح دهند.
نءاش  PHCو  MCHرا در ساالمت خاانواده ب جامعاه و توساعه اقت اادي اجتماايي تحلياد
نمايند.
مواردي كه در مشاوره و بهداشت قبد از ازدواج بايد مورد توجه قرار گيرد ليست نمايند.
نتايج معاينا بهداشتي و پزشكي ززم قبد از ازدواج را تفسيرنمايند.
بر اساس آزمايشا و معاينا زوجهايي را كه نيازمند مشاوره ويژه مي باشند افتراق دهند.
بهداشت مءاربت و زما لءاح را شرح دهند.
يوامد خطر ساز درحاملجي را تجزيه وتحليد نمايند.
تغييرا جسمي ز باردار را توضيح دهند.
روشهاي خود مراقبتي دورا بارداري رابيا نمايند.
نيازهاي اجتمايي ز باردار راشرح دهند.
مراقبتهاي بهداشتي دورا بعد از زايما وشيردهي را توضيح دهند.
آزمايشا روتين دورا بارداري را درخواست نمايند.
آزمايشا روتين دورا بارداري راتفسير نمايند.
باتوجه به آزمايشا روتين دورا بارداري وضعيت حاملجي را ارزيابي كنند.
تغييرا فيزيولوژيك بعد از زايما را شرح دهند.
آموزشهاي بهداشتي ززم براي مادرا بعداز زايما را بيا نمايند.
ورزشها وتمرينا بدني بعداز زايما را آموزش دهند .
اهداف آموزش بهداشت را تشريح نمايند.
اصو آموزش بهداشت را برشمارند.
روشهاي آموزش بهداشت را ليست كنند.
مزايا ومعايب انواع روشهاي آموزش بهداشت را مءايسه نمايند.
فرآيند آموزش به يك مادر را تحليد نمايند.
يك برنامه بهداشتي درحا اجرا را ارزشيابي نمايند.
درمورد انتخاب روش ير داروئي مناسب كنتر درد زايما قضاو نمايند.
راههاي كنتر يوارض يائسجي را مءايسه نمايند.
بهترين راه را براي هر فرد دركنتر يوارض يائسجي انتخاب نمايند.
فرآيند مشاوره را تحليد نمايند.
مهارتهاي مشاوره را شرح دهند .
هدف از مشاوره قبد از ازدواج رابيا نمايند.
فرآيند مشاوره براي يك زوج نابارور ب مادرداراي فرزند يءب مانده ذهناي بمادروپادر درانتااار
فرزند و يائسجي و..راطراحي نمايند.
مشاوره ژنتيك را تعريف كنند.
انديكاسيونهاي مشاوره ژنتيك را ليست نمايند.
روشهاي تشخي ي دراختالز ژنتيك را نام ببرند.
انديكاسيونهاي مواردارجاع مددجو را ليست نمايند.
انواع گروههاي آسيب پذير را برشمارند.
خ وصيا افراد داراي سالمت رواني را شرح دهند .
افراد داراي يءب ماندگي ذهني را براساس بهره هوشي دسته بندي كنند .
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انواع معلوليت را برشمارند.
فعاليتهاي مناسب درجهت ارتءا سالمت معلولين را ليست كنند.
حيطه هاي مختلف بهداشت سالمندا را تبيين نمايند.
راههاي ايجاد نجرش مثبت در خانمهاي واقع درسنين باروري جهت استفاده از برناماه هااي
تنايم خانواده را انتخاب كنند.
چجونجي گرفتن شرح حا را توضيح دهند.
موارد ززم هنجام ثبت پرونده هاي بهداشتي را ليست نمايند.
يوامد تامين كننده بهداشت جسمي نوزاد را طبءه بندي كنند.
يوامد تامين كننده بهداشت رواني نوزاد را بيا نمايند.
مزايا و معايب تغذيه با شير مادر و ساير شيرها را با يكديجر مءايسه كنند.
نحوه استفاده از تغذيه تكميلي را شرح دهند.
يلت بروز بيماريهاي معمو دوره نوزادي را تجزيه و تحليد نمايند.
تغييرا مربوط به رشد و تكامد دورا شير خوارگي را ارزيابي كنند.
نحوه ايجاد انجيزه و نجرش مثبت در مادرا به مناور مراجعا منام جهت پايش رشد كاودك
را بيا نمايند.
برنامه واكسيناسيو روتين از نوزادي تا سن ورود به مدرسه را بيا كنند.
تغييرا مربوط به رشد و تكامد دورا نوپائي را تجزيه و تحليد نمايند.
درباره نوسانا منحني رشد قضاو نمايند.
منحني رشد نوزادا و كودكا را ترسيم نمايند.
اهميت تغذيه صحيح دورا كودكي را شرح دهند.
يوامد مؤثر در تأمين بهداشت رواني كودك را تجزيه و تحليد نمايند.
نءش بهداشت اجتمايي كودك در شكد گيري شخ يت وي را بيا كنند.
نحوه انجام معاينا دوره اي نوزاد و كودك را شرح دهند.
يوامد موثر در تامين بهداشت دورا قبد از دبستا را ارزيابي نمايند.
يوامد موثر در تامين بهداشت دورا دبستا را تجزيه و تحليد نمايند .
راههاي ايجاد انجيزه در جهت ريايت بهداشت در كودكا سنين مدرسه را انتخاب نمايند..
نحوه ارزشيابي و پيجيري خدما بهداشتي مادر و كودك را ب ور پروژه دانشاجویی تحلياد
کند.

 استراتژی آموزشی
 برای دستيابی به اهداف ذکر شده و مشارکت کاماد دانشاجو از روش بحاث گروهای ب حاد
مسئله ب ارائه کنفرانس توسط دانشجویا و نمایش فيلم بهره گرفته می شود.

روش آموزش


سخنراني ،پرسش و پاسخ ،برگزاري كارگاه عملي

شرايط اجراء
 امكانات آموزشي بخش
 کامپيوتر(برنامه پاورپوینت) – وایت برد و ماژیک ب فيلم های آموزشی

 آموزش دهنده
 اساتيد بخش گروه بهداشت عمومي
منابع اصلي درسي
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 -1دستورالعمد هاي وزارتخانه
-2پارك جي ب اي  .پارك ب ك  .كليا خدما بهداشتي « درسنامه پزشكي پييشجيري و
اجتمايي »  .مترجم دكتر حسن شجايي تهراني  .انتشاارا دانشاجاه يلاوم پزشاكي
گيال  .جلد دوم.
-3پارك جي ب اي  .پارك ب ك  .كليا خدما بهداشتي « درسنامه پزشكي پييشاجيري
و اجتمايي »  .مترجم دكتر حسن شجايي تهراني  .انتشارا دانشجاه يلاوم پزشاكي
گيال  .جلد سوم 1332ف لهاي 1و3و4و. 5
-4كانيجهام ب مك دانلد « .چكيده بارداري و زايما ويليامز »  .ترجمه دكترطناز ابراهيمي
اديب  .انتشارا الباب ب چاپ او  .پائيز . 35

5- Wong , Donnal . Perry , Shannone . “ Maternal Child Nursing Care .” 2th ed
. Mosby 2006.

6-Speroff, leon . Glass H. Kase G . “ Clinical Gynecologic Endocrinology and
infertility”. 6 th . ed . Williams and Wilkins . USA . 2005 . Chapter 10 , 17, 21,
24, 23, 25.
Gynecology Principles and Practice”. 7 th ed .
Chicago . 2006.
GYNE COLOGY” . 12 th . ed .
2006 . chapter contraception.

NOVAK,S

Kistner,s

“7- Ryan , Kenneth .

“ 8-Berek, s Janathan . Adashi , Eliy .

9- Leon , Speroff . Philip , Darney . A clinical guide for contraception .
3 th ed. Lippincott Williams & wilkins . 2008.





10 Andrews , Gilly . Womens sexual Health . 2 th ed .Tindall. 2008.

ارزشيابي
 نحوه ارزشيابي
 شيوه ارزشيابي پاياني دانشجويا در اين درس به صاور
اي ب جاخالي و تشريحي خواهد بود.

ارائاه سائواز

ب چهاار گزيناه

 نحوه محاسبه نمره كل
 حضور فعا در كالس ب شركت در بحث ها ب مطالعاه قبلاي راجاع باه موضاويا
5نمره
 5نمره
 مشاركت در ارائه كنفرانس و يا تكاليف محوله
 5نمره
 كوئيز كالسي
 35نمره
 شركت در امتحا پايا ترم
 111نمره
 جمع
 مقررات
حداقل نمره قبولي

تعداددفعات مجاز غيبت در كالس
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1 رشد و امد ندوااد و

پاورپوینت

1

پاورپوینت

انددددددواي ييودددددد ير و
1 برنامدده واكسينا دديون
هي اني ا ران

كودكي

معا نددددددددددددددات دور ا
نوااد و كودك
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پاورپوینت

بهداشت رواندي ندوااد
نقش باا در.و كودك
1
ددددددددنمت جسدددددددديان
وروان کودک

پاورپوینت

بهداشددددددت اج يددددددا ي
1 كودك يمراقبدت کدودک
در هن دددددای برخددددد اا
ها شا ع
نارا

