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  :  شرح درس

اين درس افق هاي جديدي از مراقبت مادران و نوزادان را پيش روي دانشجويان پرستاري قرار مي دهد و معيارهايي كه كليد 

  .مادران و نوزادان را در اختيار گروه پرستاران قرار مي دهد --- يب پذير هر جامعه بررسي دو گروه آس

  

  :هدف كلي

، رواني و اجتماعي مادران و خانواده در انتظار فرزند و ايجاد و مشكالت جسمي آشنايي دانشجو براي شناخت نيازها، مسائل

در موارد آسيب پذيري در مادر و نوزاد و تأكيد بر تفكر  توانايي در دانشجو در مورد اهميت آموزش در پيشگيري از عوارض

انتقادي و تصميم گيري پرستاران در موارد اجراي فرآيند پرستاري در مراقبت بهداشتي از زنان و نوزادان و خانواده هاي 

  .آسيب پذير

  

  اهداف اختصاصي  رئوس مطالب

كليات پرستاري بهداشت مادران و 

  نوزادان

  مسائل قانوني و اخالقي در بهداشت مادران و نوزادان 

  فرآيند پرستاري در بهداشت مادران و نوزادان 

  خانواده و تأثير آن بر بهداشت مادران و نوزادان 

  تفكر انتقادي در پرستاري بهداشت مادران و نوزادان

  سالمت زن

  تعاريف سالمت زن، نظر اسالم نسبت به سالمت زن 

  نقش زن در جامعه 

  بلوغ اولين قاعدگي       سندرم پيش از قاعدگي

  دوره باروري

  سندرم پيش از يائسگي و تدابير پرستاري در اين دوران 

  تغييرات رواني مادر و پدر

  واكنش هاي رواني مادر و خانواده در انتظار فرزند

  تصوير ذهني زن در بارداري

  بارداريتدابير پرستاري در تطبيق مادر با 

  روان زيستي پدر در دوران بارداري

  نقش پدر در دوران بارداري



  نقش اسالم نسبت به نقش پدر در خانواده در دوران بارداري

  

  

  
  

  اهداف اختصاصي  رئوس مطالب

  مراقبت هاي دوران بارداري

  اهميت مراقبت هاي دوران بارداري 

  آموزش مددجو در رابطه با مراقبت از خود

  دوران بارداريتغذيه در 

  آموزش مددجو در مورد عاليم خطرناك دوران بارداري

  واكسيناسيون دوران بارداري

  آموزش تمرينات تنفسي

  توصيه هاي اسالم در مورد بهداشت جسمي و رواني دوران بارداري

  ناراحتي هاي جزيي دوران بارداري و تدابير پرستاري مربوطه

روشهاي مختلف كاهش درد 

  زايمان

  درد زايمانعمل 

  روش هاي كاهش درد غير دارويي

  مراقبت هاي پرستاري مربوط به اين روشها

  دوره پس از زايمان

  مداخالت پرستاري و آموزش هاي خاص اين دوره 

  رواني اين دوره  –تغييرات روحي 

  سازگاري خانواده با تولد نوزاد

  فرآيند عهده دار شدن نقش والدين

  غم و اندوه بعد از زايمان

  نوزاد طبيعي

  مراقبت هاي پرستاري از نوزاد و آموزش هاي خاص

  معاينات فيزيكي نوزاد

  تماس مادر و نوزاد

  آموزشهاي الزم جهت ارتقاء ارتباط عاطفي مادر و نوزاد و خانواده

  تغذيه نوزاد باتوجه به شرايط نوزاد

  تأكيد بر تغذيه با شير مادر و خواص و ويژگيهاي شير مادر 

  آسيب پذيرنوزادان 

  تعريف نوزاد نارس، كم وزن، ديررس و مشخصات آنها

  مراقبت هاي پرستاري از نوزادان آسيب پذير

  اختالالت در نوزادان آسيب پذير و مرافبتهاي آنها

  مراقبت هاي پرستاري، عكس العمل  خانواده در مقابل فرزند ناهنجار و مرده 

  نقش پرستار در تطبيق خانواده با وضعيت جديد

  صدمات وارد به جمجه و مراقبتهاي الزم  صدمات وارد به نوزاد



  صدمات سيستم عصبي و مراقبتهاي الزم 

  شكستگي ها و مراقبتهاي الزم
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