بسمه تعالی
دانشگاه علوم پزشکی بابل – دانشکده پرستاری و مامایی حضرت فاطمه زهرا (س) رامسر

شروع ترم 99/66/61 :

برنامه درسی پرستاری در اختالل سالمت مادر و نوزاد دانشجویان پرستاری ترم چهارم

پایان ترم 99/1/16:

نیمسال دوم سال تحصیلی 99 -99

جلسه اول ( 99/66/61چ)

جلسه دوم ( 99/66/16د) 61-61

جلسه سوم ( 99/66/11چ)

ساعت کالس :چهار شنبه (چ)  63 -61 :طبق برنامه
کالس جبرانی :دو شنبه(د) و پنج شنبه (پ) طبق برنامه
مدرس  :فاطمه شیرین کام

جلسه چهارم ( 99/66/19د) 61-61

جلسه پنجم ( 99/66/13چ)

-مروری بر مطالب گذشته

 -مول

-عوارض دوران حاملگی

-پلی هیدرامینوس

-زایمان دیر رس

-خونریزی های دوران حاملگی

-جفت سرراهی

-استفراغهای وخیم حاملگی

-الیکوهیدرآمینوس

-چندقلویی

-سقط

-دکولمان

PIH -

PROM-

IUFD-

-زایمان زودرس

IUGR-

 EPجلسه ششم ( 99 /61/1د) 61 -61

جلسه هفتم ( 99/61/7چ)

جلسه هشتم ( 99/61/9پ) 9 -63

جلسه نهم ( 99/61/9پ) 63 -61

جلسه دهم

( 99/61/61د) 61 -61

عوارض حین و بعد از زایمان:-بیماریهای داخلی جراحی در

 -دنباله بیماریهاای داخلای جراحای  -دنباله بیماریهای داخلی –جراحی

-دیستوشی

-خونریزی پس از زایمان

بارداری و مراقبتهای مربوط

در . . .

-پارگی رحم

-عفونت پس از زایمان

-پروالپس بند ناف

-ترومبوفلبیت

جلسه یازدهم ( 99/61/16چ)

جلسه دوازدهم(99/6/69د) 9 -63

* امتحان

-آمبولی مایع آمینوتیک

-

سزارین

جلسه سیزدهم ( 99/6/13چ)

جلسه چهاردهم ( 99/6/11د) 9 -63

جلسه پانزدهم ( 99/6/17چ)

نوزادان

-برگشتگی رحم

-

فورسپس

-

تعیین سن نوزاد

 -یرقان فیزیولوژیک نوزادی

 -ناسازگاری RH

اعمال مامایی :

-

وکیوم

-

نوزاد نارس

 -یرقان پاتولوژیک نوزادی

 -ناسازگاری ABO

-

ناباروری

-

RDS
هیپوترمی  ،هیپرترمی

-

هیپوگلیسمی

-

القا زایمان

-

اپی زیاتومی

 Versionجلسه شانزدهم(99/1/6د) 9 -63

جلسه هفدهم ( 99/1/1چ)

 -خفگی و احیاء نوزاد

 صدمات حین تولد و CDH عکس العمل خانواده در مقابلنوزاد ناهنجار

* امتحان

*توجه

ریزنمرات :

 -امتحان مرحله ای اول  :تا پایان درس جلسه پنجم ( تا درس بیماریهای داخلی –جراحی )

 -امتحان مرحله دوم  :تا پایان درس جلسه دوازدهم ( تا درس نوزادان )

امتحان پایان ترم :

(  61نمره )

امتحانات دوره ای :

(  1نمره )

حضور علمی و فیزیکی :

( 6/1نمره )

تکلیف :

( 3/1نمره )

