بسمه تعالی

ساعت کالس :دو شنبه 10-12

دانشگاه علوم پزشکی بابل – دانشکده پرستاری و مامایی حضرت فاطمه الزهرا (س) رامسر

شروع ترم 98/11/ 12:

کالس جبرانی  :یکشنبه(ی)  8 -10طبق برنامه

برنامه درسی بهداشت باروری دانشجویان بهداشت عمومی ترم سوم

پایان ترم 99/3/21 :

مدرس  :فاطمه شیرینکام

نیمسال دوم سال تحصیلی 98 -99

جلسه اول 89/44/41
 -تعاریف و اهداف

جلسه دوم 89/44/14
 -مروری بر آناتومی

جلسه سوم 89/44/19
 -عوامل موثر در بلوغ

 -وظایف حرفه ای

 -بلوغ

 -حقوق بهداشت باروری

 0تعریف

 -سیر تکاملی انسان

 0فیزیولوژی

جلسه چهارم 89/41/5
* قاعدگی Mensturation

جلسه پنجم 89/41/41
 -بهداشت دوران بلوغ

 -عالئم بلوغ

 .تعریف و فیزیولوژی

 -ویژگی های روانی نوجوانی

 -بلوغ زودرس و دیررس

 .بهداشت قاعدگی

 -نیازهای اساسی نوجوان

 .اختالالت قاعدگی

 اختالالت شایع دوران نوجوانی -نقش والدین و مربیان

جلسه ششم ( 88/4/41ی)

جلسه هفتم 88/4/49
 -معیارهای مهم در انتخاب همسر

جلسه هشتم ( 88/4/11ی)

جلسه نهم ( 88/4/14ی)

* بهداشت ازدواج
 تعریف و اهمیت خانواده ویژگی های فرد آماده ازدواج -آشنایی و ارتباط

 -حاملگی

جلسه یازدهم ( 88/1/1ی)
* سوء رفتار با زنان

جلسه دوازدهم ( 88/1/41ی)
* ناباروری

جلسه سیزدهم 88/1/45
*سرطان های زنان

 -تعریف و اهمیت

 -تعریف و شیوع

-تعریف و فیزیوپاتولوژی

 .عوامل موثر

 -عوامل زمینه ساز

 -علل

 -سرطان پستان

 -راه های پیشگیری

 -پیشگیری و درمان

 .عالئم

*حاملگی های ناخواسته

 -مشاوره ازدواح

 -تعریف و اهمیت

* یائسگی

 ، STD -عوامل زمینه ساز و پیشگیری

 دنباله STD .هرپس

 -ثبات ازدواج

 -عوارض

 .سفلیس

AIDS .

 -لقاح

 -راه های پیشگیری

 .سوزاک

 -سایر بیماری ها

* امتحان

 -نوجوان و حاملگی ناخواسته

 .شیوع و عوامل موثر
 .تشخیص و درمان

جلسه شانزدهم ( 88/1/19ی)

*عفونتهای دستگاه تناسلی

جلسه دهم 88/1/4

جلسه چهاردهم ( 88/1/14ی)
 -سرطان سرویکس

جلسه پانزدهم 88/1/11
 .سرطان آندومتری
 .سرطان تخمدان

* امتحان

 .پیشگیری – درمان

جلسه هفدهم 88/1/18
 -نقش مشارکت مردان در بهداشت

 -تعریف

باروری

 -عالئم و نشانه ها

 -جمع بندی و رفع اشکال

 عوارض -پیشگیری و درمان

*توجه
 امتحان مرحله ای اول  89/41/48 :تا شروع بهداشت ازدواج -امتحان مرحله دوم  88/1/14 :تا پایان ناباوری

ریزنمرات :

امتحان پایان ترم :

( 11نمره )

امتحانات دوره ای :

(  1نمره )

حضور علمی و فیزیکی :

( 1/5نمره )

تکلیف :

(  0/5نمره )

