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 هدف كلی:

و آموزش  این دوران مراقبتهای مربوط بهو آموزش  پس از زایمانآشنایی دانشجو با مراقبت های الزم از مادران در حین بارداری و 

 روشهای پیشگیری از بارداری

 :رفتاریاهداف 
 بایستی قادر باشند: دوران کارآموزییان پس از پایان دانشجو

 را مطالعه کنند و نیازهای مراقبتی و دارویی آنها را انجام دهند.بیماران پرونده  -4

 بگیرند. ، پس از زایمان(باردار )نه فیزیکی را از مادرشرح حال کامل و معای -2

و مثانه و ...(  V.S  ،IV ،VBمراقبت های الزم پس از زایمان طبیعی )لمس فوندرس رحم، بررسی پرینه از نظر بخیه ها، کنترل  -8

 را انجام دهند.

 مادر باردار را جهت سزارین آماده نمایند -1

، مثانه ، فوندوس رحم و سند بیمار و .... (  IO,VB,IV,VSن سزارین )بررسی ناحیه بخیه، کنترل مراقبت های الزم پس از زایما -0

 را انجام دهند.

کنترل بهداشت شخصی و محیطی بیمار، کمک به خروج از تخت دارو و تزریقات، خون گیری،مراقبت های معمول و روزانه از زائو ) -6

 سمان، توجه به دفع ادرار و مدفوع و توجه به رژیم غذایی مادر و ...( را انجام دهند.و راه رفتن مادر، انجام و مراقبت از پان

 آموزش تغذیه از پستان را به مادران با زایمان طبیعی و سزارین ارائه دهند. -2

 آموزش های الزم در مورد خودمراقبتی، مراقبت از نوزاد و آموزش های حین ترخیص را به مادران ارائه دهند. -3

 آزمایشات دستور داده شده توسط پزشک را انجام دهند. -7

 مراقبت از مادران باردار)مانورلئوپولد، گوش کردن قلب و ...( و دادن آموزش های الزم را انجام دهند. -45

 طبیعی( طبق پرونده های بهداشتی را انجام دهند. -پیگیری مادران پس از زایمان )سزارین -44

 استفاده از روشهای پیشگیری از بارداری را آموزش و ارائه دهند.به مددجویان جدید  -42

 بررسی،آموزش و در صورت نیاز تغییر روش پیشگیری از بارداری را در مددجویان تکراری انجام دهند. -48

 با تجهیزات، امکانات، روش کار و نکات استریل در اطاق زایمان آشنا شوند. -41

 مشاهده کنند. در صورت امکان زایمان طبیعی را در اطاق زایمان -40

 گزارش پرستاری را در پایان شیفت به طور کامل بنویسند. -46

 استراتژی كارآموزی: 
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ر در روز اول کارآموزی اساتید، اهداف کارآموزی، طرح درس عملی و فرم های ارزشیابی را به دانشجویان ارائه نمایند و شرایط کار د -

 بخش مامایی و واحد مراقبت مادران و تنظیم خانواده را در مراکزبهداشتی و درمانی برای دانشجویان تشریح نمایند.

در کارآموزی هایی که در بیمارستان انجام می گیرد، دانشجویان به نوبت براساس اهداف درس در بخش مامایی و اطاق زایمان  -

به اطاق زایمان  در صورت امکان وجه به تعداد دانشجویان گروه( در همان ابتدای شیفتنفر )با ت 4-2تقسیم می شوند به ترتیب 

 فرستاده خواهند شد.

 وظایف دانشجو:
 حضور به موقع در محل کارآموزی -4

 شرکت فعال در بخش )انجام امور مربوط به مادر و نوزاد، بحث گروهی، گزارش صبحگاهی و راند بخش و کنفرانس(  -2

 ارزشیابی پایان روز و پایان دوره شرکت در -8

 روش ارزشيابی دانشجو:
 با استفاده از فرم های ارزشیابی مربوط به کارآموزی -

 تکالیف درسی )کنفرانس بالینی، تهیه جزوات یا پمفلت های آموزشی( -

 گروهی( -ارزیابی نحوه آموزش مددجو )فردی -

 ارزیابی روزانه دانشجو -
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 به دانشجویان: چگونگی روش آموزش

 گزارش بخش -4

 راندهای پزشکی -2

 ارائه کیس -8

 یادداشت روزانه و ثبت تمرین بالینی  -1


