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طرح درس عملی کارآموزی بهداشت مادر و کودک و تنظیم خانواده

ٍاحذ :ثْذاضت هبدر ٍ وَدن ٍ تٌظین خبًَادُ در هزاوش ثْذاضتی درهبًی

ًبم
ًَع ٍاحذ :ػولی(وبرآهَسی)
پیطٌیبس:تئَری ثْذاضت هبدر ٍ وَدن ٍ تٌظین خبًَادُ
فزاگیزاى:داًطجَیبى وبرضٌبسی هبهبیی
تبریخ ضزٍع وبراهَسی:

تؼذاد
هزثی

ٍاحذ2:

تبریخ اتوبم

وبرآهَسی:

ّذف ولی()1
در پبیبى وبرآهَسی داًطجَ ثبیذ لبدر ثِ اًجبم خذهبت تٌظین خبًَادُ در هزاوش ثْذاضتی درهبًی ثبضذ.

اّذاف اختػبغی:
.1هطبٍرُ تٌظین خبًَادُ را اًجبم دّذ.
.2رٍضْبی پیطگیزی اس ثبرداری را وبهال ثطٌبسذ(.اًذیىبسیَى -وٌتزاًذیىبسیَى-ػَارؼ-الذاهبت در غَرت ثزٍس ػَارؼ)
ٍ.3سبیل هَرد ًیبس گذاضتيIUDرا ثطٌبسذ
.4جبیگذاری IuDرا ثِ ًحَ غحیح اًجبم دّذ.
ً.5حَُ تشریك DMpAراثذاًذ.
.6چٌذ هَرد تشریكDMpAرا اًجبم دّذ.
.7پیگیزی رٍضْبی پیطگیزی اس ثبرداری را ثِ ًحَ غحیح اًجبم دّذ.
ً.8سخِ ًَیسی را ثب ًظبرت هزثی اًجبم دّذ.
ً.9حَُ تىویل پزًٍذُ ّبی تٌظین خبًَادُ را ثذاًذ.
.11لَاسم هَرد ًیبس اتبق هؼبیٌِ را ثذاًذ.
ً.11حَُ غحیح استفبدُ اس دسٌگبُ فَر را ثذاًذ.

.12تست پبح اسویز را ثِ درستی اًجبم دّذ.
.13جَاة تست پبح اسویز را تفسیز وٌذ.
.14هؼبیٌِ پستبى را در سهبى هٌبست اًجبم دّذ.
. .15هؼبیٌِ پستبى را ثِ عَر غحیح اًجبم دّذ.
.16هسبیل هزثَعِ را ثتَاًذ ثِ هزاجؼِ وٌٌذگبى ثِ غَرت فزدی آهَسش دّذ.
 .17هسبیل هزثَعِ را ثتَاًذ ثِ هزاجؼِ وٌٌذگبى ثِ غَرت گزٍّی آهَسش دّذ.
 .18هسبیل هزثَعِ را ثتَاًذ ثِ غَرت پَستز پوفلت ٍ یب تزاوت ًطبى دّذ.
.19هطبٍرُ هطىالت جٌسی را اًجبم دّذ.
 .21هطبٍرُ لجل اس اسدٍاج را اًجبم دّذ.
.21آسهبیطبت هزثَط ثِ لجل اس اسدٍاج را ثذاًذ.
 .22ثِ ثْذاضت هحیظ وبراهَسی خَد اّویت ثذّذ.
.23جْت ثْجَد ٍضؼیت ثْذاضتی پیطٌْبداتی ثذّذ.

ّذف ولی ()2
داًطجَ ثبیذ در پبیبى وبرآهَسی هزالجت ّبی ثْذاضتی اس وَدوبى سیز  6سبل را اًجبم دّذ.

اّذیبف اختػبظ:
.1داًطجَ ثبیذ لبدر ثِ تطىیل پزًٍذُ ثْذاضتی وَدن ثبضذ.
.2داًطجَ ثبیذ هزالجتْبی رٍتیي را اًجبم دّذ.
 .3داًطجَ ثبیذ سهبى هزاجؼِ ثؼذی را ثِ هبدراى یبدآٍری وٌذ.
 .4داًطجَ ثبیذ هٌحٌی رضذ را تفسیز وٌذ.
 .5داًطجَ ثبیذ هَارد غیز عجیؼی را در وَدن تطخیع دّذ.
 .6داًطجَ ثبیذ سیز تىبهلی وَدن را اس عزیك هطبّذُ حزوبت ٍ ٍاوٌطْبی ػػجی حزوتی ٍی ارسیبثی وٌذ.
.7تغذیِ ثب ضیز هبدر را آهَسش دّذ.
ً.8حَُ غحیح تغذیِ تىویلی را آهَسش دّذ.
. 9اّویت استفبدُ ثِ هَلغ اس لغزُ اّي ٍ هَلتی ٍیتبهیي را ثِ هبدراى آهَسش دّذ.

ً .11حَُ غحیح استفبدُ اس لغزُ اّي ٍ هَلتی ٍیتبهیي را ثِ هبدراى آهَسش دّذ.
.11اًجبم ثِ هَلغ تست ّبی غزثبلگزی وَدوبى(تزیپل  3-5رٍسگی_ 7CBCهبّگی_ U/Aیه سبلگی ٍ )...
.12گزٍّْبی پز خغز در وَدوبى راضٌبسبیی وٌذ.
.13اًذیىبسیَى ّبی ارجبع وَدن ثِ پشضه را ثذاًذ.
.14هزالجتْبی ثْذاضتی وَدوبى سیز 6سبل را ثِ غَرت پوفلت تزاوت ٍ پَستز ًطبى دّذ.
.15هزالجتْبی هزثَط ثِ ثْذاضت دّبى ٍ دًذاى وَدوبى را ثِ هبدراى آهَسش دّذ.
.16سهبى ارجبع وَدوبى ثِ دًذاى پشضه را ثذاًذ.

ّذف ولی()3
داًطجَ در پبیبى وبرآهَسی ثْذاضت هبدر ٍ وَدن ٍاوسیٌبسیَى را ثِ غَرت غحیح اًجبم هی دّذ.

اّذاف اختػبغی:
.1داًطجَ ثبیذ اًَاع ٍاوسٌْب را ثطٌبسذ.
ً.2حَُ غحیح تشریك ٍاوسي ّب را ثذاًذ.
ٍ.3اوسي ّب را ثب دٍس هٌبست تجَیش وٌذ.
ً.4حَُ ثِ وبرگیزی سًجیزُ سزد در استفبدُ اس ٍاوسي ّب را ثذاًذ.
.5ػَارؼ احتوبلی ثؼذ اس تجَیش ٍاوسي ّب را ثطٌبسذ.
.6هزالجت ّبی ثؼذ اس ٍاوسیٌبسیَى را ثِ ٍالذیي آهَسش دّذ.
.7هَارد هٌغ اًجبم ٍاوسیٌبسیَى را ثطٌبسذ.
.8وبرت ٍاوسیٌبسیَى را ثِ غَرت غحیح تىویل وٌذ.

ّذف ولی ()4
داًطجَ ثبیذ در پبیبى وبراهَسی اًجبم ولیِ هزالجت ّبی دٍراى ثبرداری ٍ ثؼذ اس اى را ثذاًذ.

اّذاف اختػبغی:
.1هطبٍرُ لجل اس ثبرداری را اًجبم دّذ.
.2آسهبیطبت رٍتیي ثبرداری را ثزای هبدر درخَاست دّذ.
.3آسهبیطبت رٍتیي ثبرداری را تفسیز وٌذ.

.4هَارد غیز عجیؼی آسهبیطبت را تطخیع دّذ.
.5هؼبیٌبت فیشیىی دٍراى ثبرداری را اًجبم دّذ.
.6هبًَرّبی لئَپَلذ را ثِ عَر غحیح اًجبم دّذ.
.7اًذیىبسَى ّبی سًََگزافی در ثبرداری را ثذاًذ.
.8جَاة سًََگزافی در ثبرداری راتفسیز وٌذ.
.9هَارد غیز عجیؼی در دٍراى ثبرداری را تطخیع دّذ.
.11هزالجت ّبی السم را ثِ هبدراى ثبردار آهَسش دّذ.

ٍظبیف داًطجَ:
 هغبلؼِ دلیك عزح درس حضَر ثِ هَلغ در هحل وبرآهَسی پَضیذى فزم هخػَظ ضبهل :رٍپَش سفیذ ـ ضلَار ٍ همٌؼِ هطىی ـ جَراة هطىی ـ وفص سبدُ ثب رًگ تیزُ (رػبیت ضئًَبت داًطجَیی) ًػت وبرت ضٌبسبیی ثز رٍی لجبس ػذم استفبدُ اس تلفي ّوزاُ در عَل سبػبت وبرآهَسی ػذم استفبدُ اس سیَر آالت ثخػَظ دستجٌذ ٍ اًگطتز ّوزاُ داضتي فزم یبدداضت ،هذاد ٍ هذاد پبن وي ثزلزاری ارتجبط هٌبست ثب پزسٌل ٍ هزاجؼِ وٌٌذگبى ثِ هزاوش ٍ ّوزاّبى آًبى ثزلزاری ًظن اتبق ٍ حفظ ًَثت ٍ اسزار هزاجؼیي رػبیت ضئًَبت حزفِ ای در ولیِ سبػبت حضَر در ثخص -ارائِ ثِ هَلغ تىبلیف تؼییي ضذُ اس عزف هزثی

ارسضیبثی:
 -1فؼبلیت ػولی ٍ هْبرتْبی داًطجَ در عی دٍرُ
 -2فؼبلیتْبی ػلوی داًطجَ عی دٍرُ (تْیِ

وٌفزاًس

ٍ

ضزوت

در

جلسبت

پزسص

 -3اهتحبى پبیبى ثخص
 -4ثزگشاری جلسبت آهَسضی ٍ ٍ هطبٍرُ در هزاوش ثْذاضت
ٍ -5یژگیْبی ػوَهی داًطجَ

هٌبثغ:
 -1دستَرالؼول ّبی وطَری تٌظین خبًَادُ

 -2دستَرالؼول ّبی وطَری ٍاوسیٌبسیَى

 -3هزالجتْبی ادغبم یبفتِ سالهت هبدراى

 -4هزالجتْبی ادغبم یبفتِ وَدن سبلن

ًَانًَان
سًبىسًبى
ّبی
فػل
ثیوبریّبی
 -5ثیوبری

 -6اغَل
ویستٌزفػل
سًبىویستٌز
ّبیسًبى
ثیوبریّبی
ثْذاضت ٍٍ ثیوبری
اغَل ثْذاضت

ٍیلیبهش فػل
سایوبى ٍیلیبهش
ثبرداری ٍٍ سایوبى
 -7ثبرداری

 -8ثْذاضت هبدر ٍ وَدن سٌجص تىویلی

ٍ

پبسخ

