بسمه تعالی

معاونت اموزشی دانشگاه علوم پزشکی جیرفت گروه مامایی

میزان واحد1:

نام درس:بارداری وزایمان()4
رشته و مقطع تحصیلی:کارشناسی پیوسته مامایی

نوع درس  :نظری

مدرس  :گروه مامایی

پیشنیاز:بارداری و زایمان 3-2-1
فیزیوپاتولوژی 3-2-1و بیماریهای
جراحی و کاراموزی بیماریهای
ذاخلی و جراحی

هدف کلی درس:
 -1شناخت نیازهای اساسی و تشخیص حاالت انسان در هنگام سالمت و بیماری بویژه زن باردار مبتال به
بیماریهای داخلی و جراحی و اثرات ان در بارداری و زایمان و بالعکس .تشخیص و مشکالت و
احتیاجات مادر و اخذ تصمیم مناسب در انتخاب اولویتها در جهت اجرای مراقبتهای مربوطه
 -2کاربرد یافته های علمی در ارائه خدمات به زنان باردار بیمار و اسیب پذیر وفراهم اوردن کمک های
پزشکی الزم در موارد لزوم
 -3تشخیص مسئولیتهاو محدودیتهای حرفه ای  ،پایبند بودن به رعایت اصول اخالقی و موازین اسالم به
هنگام ارائه خدمات به منظور حفظ جان مادر و بچه و تامین سالمت انها
جلسه اهداف درس

اهداف ویژه

زمان جلسه

-دگرگونیهای فیزیولوژیک و تغییرات ایجاد شده در مقادیر

1

ارزیابی وضعیت
مادر

ازمایشگاهی -تجویز داروها در خالل بارداری -اثرات جراحی و
هوشبری بر نتایج بارداری – روشهای تصویر برداری – اولتراسوند
-تروما (نافذ -غیر نافذ – درمان )

 120دقیقه

2

بیماریهای قلبی
در بارداری

اقدامات کلی – مشاوره قبل از بارداری – پیوند قلب – بیماریهایدریچه ای –هیپرتانسیون شریان ریوی – اثرات روی بارداری –
کاردیومیوپاتی در حول و حوش زایمان – کاردیومیوپاتی ایدیوپاتیک
 اندوکاردیت عفونی – بیماریهای ترومبوامبولیک (ترومبوزوریدهای سطحی – عمقی -درمان ) قبل وبعد از زایمان -امبولی
ریوی

120دقیقه

-تنگی نفس در بارداری – پنومونی  ،علل – تشخیص – درمان و

3

بیماریهای
ریوی

پیشگیری

 120دقیقه

 اسم پاتوفیزیولوژی – اثرات بارداری بر روی اسم – اثرات اسمبر بارداری و جنین – مسمومیت با منو اکسید کربن – نارسایی
حاد تنفسی – سیر بالینی و درمانی
-تغییرات مجاری ادرار در بارداری

4
بیماریهای کلیه و
مجاری ادرار

بررسی بیماریهای کلیوی در حین بارداری – بارداری بدنبالنفرکتومی –عفونت های دستگاه ادرای باکتریواوری بدون
عالمت – سیستیت و اورتریت پیلونفریت حاد و مزمن -سنگ کلیه
در بارداری – تشخیص و درمان

120دقیقه

گلومرولوپاتی ها (گلومرو نفریت – حاد  ،مزمن –سریعاپیشرونده – سندروم نفروتیک )
بیماریهای کلیه پلی کیستیک و بارداری – بیماری مزمن کلیویدر بارداری – باردار شدن پس از پیوند کلیه – دیالیز در زمان
بارداری – نارسایی حاد کلیه

روشهای تشخیصی – اختالالت قسمت فوقانی دستگاه گوارش –استفراغهای شدید بارداری-ازوفاژیت رفالکسی – فتق هیاتال –فتق

5

دیافراگمی – اشاالزی – زخم پپتیک – خونریزیهای دستگاه گوارش
بیماریهای

فوقانی – اختالالت روده کوچکو کولون – بیماریهای التهابی روده و

گوارشی و کبد

بارداری استومی و بارداری -انسداد روده – اپاندیسیت – کولیت حاد
استفراغهای شدید بارداری – کلستاز داخل کبدی در بارداری – کبدچرب حاد در بارداری – اختالالت انعقادی – اثرات ایجاد شده بر
بارداری -کبد در پره اکالمپسی و اکالمپسی و اکالمپسی – هماتوم

 180دقیقه

کبدی و پارگی ان – هپاتیت ویروسی ،مزمن فعال – سیروز و بارداری-
واریس های مری در بارداری – پیوند کلیه
کم خونی ( اتیولوژی اثار کم خونی بر بارداری – کم خونی فقر اهن– کم خونی ناشی از خونریزی حاد – کم خونی همراه با بیماریهای

6

-بیماریهای

مزمن – بیماریهای کلیوی – تاالسمی – کم خونی مگالوپالستیک –

خونی

کمبود اسید فولیک – کمبود ویتامین  – B12کم خونی های همولیتیک

 120دقیقه

– اکتسابی – کم خونی همولیتیک بارداری – پلی سیتمی – پورپورای
ترومبوسیتوپنیک – شوک خونریزی دهنده و کمبود حجم خون –
باکتریمی و شوک سپتیک – تغییرات همودینامیک در شوک سپتیک و
تشخیص و درمان

7

بیماریهای غدد

بیماریهای

8

اعصاب و روان

-دیابت  ،بیماریهای تیروئید و دیگر موارد مهم

 120دقیقه

 پاتوفیزیولوژی اختالالت حمله ای – صرع در بارداری – سردردهای  120دقیقهمیگرنی –  – MSبیماری هانتینگتون – سندرم تونل کارپل – افسردگی
پس از زایمان

منابع اصلی درس :
همانند منابع دروس نظری بارداری و زایمان 1تا 3-بیماریهای داخلی و جراحی در بارداری و زایمان  ،اخرین چاپ

