بسمه تعالی

معاونت اموزشی دانشگاه علوم پزشکی جیرفت (گروه مامایی)

میزان واحد1:

نام درس:تاریخ  ،اخالق ،قوانین و حقوق در مامایی
رشته و مقطع تحصیلی:کارشناسی پیوسته مامایی

نوع درس  :نظری

مدرس  :گروه مامایی

پیشنیاز:بارداری طبیعی 1و-2
بیماریهای زنان و ناباروری ،
بیماریهای کودکان  ،کاراموزی
زایمان طبیعی

هدف کلی درس:
 -1اشنایی با تاریخ مامایی در جهان و ایران و سیر تحوالت حرفه مامایی در چند قرن اخیر
 -2اشنایی با معیارهای اخالقی و معنوی و کاربرد ان در زندگی شخصی و حرفه ای
 -3اشنایی با مقررات و قوانین مامایی و سازمانهای قانونی مربوطه
 -4اشنایی با مسئولیتهای قانونی یک ماما
 -5اشنایی با قوانین مجازات اسالمی در زمینه تخلفات مامایی
 -6اشنایی با سازمانها  ،جمعیتها و انجمهای مامایی
 -7اشنایی با حقوق سالمت باروری
اهداف ویژه

جلسه عنوان درس

زمان جلسه

-سیر تحوالت زنان و زایمان از ابتدای زندگی بشر ،مامایی قبل از تاریخ

1

تاریخ مامایی

2

تاریخ مامایی

و عهد بقراط  ،قبل و بعد از میالد مسیح در قرون وسطی – قبل و بعد از
اسالم و.....

سیر تحوالت مامایی در ایران شامل قرون وسطی و رنسانس تشکیل اداره مامایی در وزارت بهداشت و نقش  ،وظایف وفعالیتهای ان –نقش و سهم مامایی در ادارات مختلف وزارت

 120دقیقه

120دقیقه

بهداشت و برنامه های بهداشتی و بسته های خدمتی
تغییر نگرش در زمینه مسائل باروری شامل پزشکی شدن  ،ازپزشکی در امدن و طبیعی تلقی کردن رخدادهای باروری با طرح
رویکرد پزشکی و رویکرد مامایی در ارائه خدمات باروری

3

اخالق  ،قوانین و
مقررات در
مامایی

4

تعریف اخالق – ارزش و اهمیت اخالق – نظریه های مختلفدانشمندان و فالسفه در مورد اخالق و نظر اسالم در مورد اخالق

اخالق  ،قوانین و

تعریف حرفه مامایی -قوانین بین المللی اخالق -اخالق مامایی –ضمانت های اخالقی

مامایی

-شرح وظایف قانونی و مصوب مامایی در محل های کاری مختلف

مقررات در

 120دقیقه

 180دقیقه

-قوانین استخدامی و عقد و نقض قرارداد

5

اخالق  ،قوانین و
مقررات در
مامایی

جوانب قانونی

6

7

کار مامایی و

 120دقیقه
روابط انسانی پویا در حمایت های عاطفی  ،اطالعاتی و .....و نیز اموزشدر خصوص مادران  ،خانواده  ،جامعه و همکاران

شامل مسئولیتهای شغلی نظیر وقت شناسی  ،انظباط  ،لباس متحد الشکل ،اداب معاشرت و  ....نگهداری سوابق و مدارک و.....

 120دقیقه

وظایف حرفه ای

سازمانها و

-سازمان نظام پزشکی و حضور ماماها در ان به منظور داشتن نظام مامایی

انجمن های

و حرفه ای

مامایی و قانونی
مرتبط با حرفه

-سازمان پزشکی قانونی و نحو ه یارتباط با مامایی

 60دقیقه

حقوق سالمت

8

باروری

حقوق انسانها در زمینه ازدواج  ،مسائل جنسی  ،بارداری و فرزند اوری ،تنظیم خانواده
-حقوق باروری افراد در اهدای گامت  ،رحم اجاره ای  ،کلونینگ و ....

منابع درس :
کتب اخالق و مقررات مامایی و نیز کتب اخالق پزشکی و پرستاریشرح وظایف مصوب ماماها-اسسنامه های سازمانهای نظام پزشکی

 120دقیقه

