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آشنایی دانشجویان با بیماریهای داخلی و جراحی و اثر بیماریها بر بارداری و بارداری بر بیماریها.
آشنایی دانشجویان با روند تشخیص و درمان بیماریها.
آشنایی دانشجویان با موارد استعمال سرمها و داروها در بیماریهای داخلی و جراحی و موارد استعمال آنها در
بارداری و شیردهی.

اهداف رفتاري :
در پایان دوره دانشجویان مامایي باید قادر باشند :
 بر اساس اصول علمی شرح حال گیری ،از بیمار بستری شرح حال بگیرد.
 معاینه مربوط به هریک از سیستمها ( سروگردن  ،قفسه سینه و ریه و قلب  ،شکم  ،اندامها و عروق محیطی ) را
به طور صحیح انجام دهند.
 روند تشخیص و درمان را بر اساس عالئم بالینی و آزمایشگاهی مربوط به بیمار بستری در بخش را با استفاده از
پرونده بیمار بطور کامل و صحیح تفسیر کنند.
 گزارش صحیح و دقیقی از وضعیت بیمار و اطالعات کامل در مورد آن بیماری به مربی ارائه دهد.





اثر بیماری فوق را بر بارداری و اثر بارداری را بر بیماری فوق بطور کامل و صحیح توضیح دهند.
در مورد هر بیماری حداقل یک دارو ( شامل دسته دارویی  ،مکانیسم اثر  ،عوارض جانبی  ،نحوه مصرف و دوز
مصرف ) را بطور کامل و صحیح توضیح دهند و ارتباط آن را با بارداری ذکر نمایند.
حداقل یک مقاله جدید ( مربوط به  3سال اخیر ) را از یک ژورنال معتبر ( موجود در مدالین ) در مورد بارداری
و بیماریها تهیه و ارائه دهند.
به سواالت شفاهی و کتبی ،در رابطه با اطالعات بیماری از پرونده بیمار،که توسط استاد بالینی مطرح می
گردد،پاسخ صحیح و کامل بدهند.

نحوه ارزشيابي :
 )2رعایت مقررات و نظم  ،بهداشت و حضور به موقع
 )2حضور فعال و انجام وظایف روزانه
 )3ارائه كنفرانس و شركت در بحث هاي گروهي
 )4برخورد صحیح با بیمار  ،مربي ،پرسنل و همكاران
 )5برگه ارزشیابي دانشجویان (از شرح حال ها ومعاینات ارائه شده)
 )6امتحان بالیني آخرین روز كار آموزي

برنامه اموزشي روزانه
روز اول - :آشنائي با اهداف كار آموزي و نحوه ارزشيابي و برنامه روزانه
آشنائي با بيمارستان
آشنائي با بخش (پرسنل ووظائف آنها،تجهيزات و)...
آشنايي با مقررات و روتين بخش
انجام آزمون ورودي جهت تعيين ميزان اطالعات دانشجويان
تعيين كنفرانس دانشجويان
روز دوم  - :برقراری ارتباط با بيمار و آماده نمودن بيمار جهت معاينه
 مروری بر شرح حال گيری جامع از بيمار مروری بر انجام صحيح معاينه اندامهاروز سوم  - :گرفتن شرح حال از يک بيمار مبتال به يکی از بيماريهای غدد
 -مطالعه و بررسی پرونده و پيگيری يک بيمار مبتال به بيماری غدد

روز چهارم  - :گرفتن شرح حال از يک بيمار قلبی
 -مطالعه و بررسی پرونده و پيگيری يک بيمار قلبی

روز پنجم - : :گرفتن شرح حال از يک بيمارريوی
 -مطالعه و بررسی پرونده و پيگيری يک بيمارريوی

فعاليت دانشجو
 مرور اهداف کارآموزی مشاهده و بازديد بخشهای داخلی و جراحی مطالعه مباحث تعيين شده توسط مربي برقراری ارتباط با بيمار معاينه فيزيکی گرفتن حداقل يک مورد شرح حال جامع ازبيمار
 معاينه فيزيکی گرفتن شرح حال از يک بيمار مطالعه و بررسی پرونده بيمارفوق تشخيص بيماری بر اساس عالئم بالينی وپاراکلينيکی
 ارائه گزارش از بيمار و توضيح سيربيماری
 ارائه توضيح در مورد يک دارو مربوط بهبيماری فوق و مصرف آن در بارداری و
شيردهی
 ارائه توضيح در مورد بيماريهای غدد دربارداری
 معاينه قلب گرفتن شرح حال از بيمارقلبی مطالعه و بررسی پرونده بيمارقلبی تشخيص بيماری فوق بر اساس عالئمبالينی و پاراکلينيکی
 ارائه گزارش از بيمارفوق و توضيح سيربيماری
 ارائه توضيح در مورد يک دارو مربوط بهبيماری فوق و مصرف آن در بارداری و
شيردهی
 ارائه توضيح در مورد بيماريهای قلبی دربارداری
 معاينه ريه گرفتن شرح حال از بيمارريوی مطالعه و بررسی پرونده بيمارريوی تشخيص بيماری فوق بر اساس عالئمبالينی و پاراکلينيکی
 ارائه گزارش از بيمارفوق و توضيح سيربيماری
 ارائه توضيح در مورد يک دارو مربوط بهبيماری فوق و مصرف آن در بارداری و
شيردهی
 ارائه توضيح در مورد بيماريهای ريوی دربارداری

روز ششم  - :آموزش معاينه پستان بطور صحيح به بيمار()self exam
 گرفتن شرح حال از يک بيمار مبتال به بدخيمی مطالعه و بررسی پرونده و پيگيری يک بيمارسرطانیروز هفتم  - : :گرفتن شرح حال از يک بيمار گوارشی
 -مطالعه و بررسی پرونده و پيگيری يک بيمارگوارشی

روزهشتم  - :گرفتن شرح حال از يک بيمار ديابتی
 مطالعه و بررسی پرونده و پيگيری يک بيمارديابتیبررسی بيماری ديابت در بارداری توضيح علل ،تشخيص  ،پيشگيری و درمان ديابت در بارداری -آموزشهای الزم به مادران ديابتی

روز نهم  - : :گرفتن شرح حال از يک بيمار کليوی
 -مطالعه و بررسی پرونده و پيگيری يک بيمارکليوی

 معاينه پستان و قفسه سينه آموزش معاينه پستان به بيمار بررسی يک caseبدخيمی وتوضيحدرخصوص علل  ،تشخيص  ،پيشگيری،
درمان  ،پيگيری و آموزش به بيمار
 معاينه شکم گرفتن شرح حال از بيمارگوارشی مطالعه و بررسی پرونده بيمارگوارشی تشخيص بيماری فوق بر اساس عالئمبالينی و پاراکلينيکی
 ارائه گزارش از بيمارفوق و توضيح سيربيماری
 ارائه توضيح در مورد يک دارو مربوط بهبيماری فوق و مصرف آن در بارداری و
شيردهی
 ارائه توضيح در مورد بيماريهای گوارشیدر بارداری
 معاينه اندامها و عروق محيطی گرفتن شرح حال از بيمارديابتی مطالعه و بررسی پرونده يک بيمارديابتی تشخيص ديابت بر اساس عالئم بالينی وپاراکلينيکی
 ارائه گزارش از بيمارفوق و توضيح سيرديابت

 توضيح تاثير ديابت بر بارداری و بارداریبر ديابت
 ارائه توضيح در مورد يک دارو مربوط بهديابت و مصرف آن در بارداری و شيردهی
 آموزشهای الزم در مورد ديابت و تغذيه وورزش و مراقبتهای الزم در بيماران ديابتی
 آموزش نحوه تزريق و مصرف انسولين گرفتن شرح حال ازيک بيمارکليوی مطالعه و بررسی پرونده بيمارکليوی تشخيص بيماری فوق بر اساس عالئمبالينی و پاراکلينيکی
 ارائه گزارش از بيمارفوق و توضيح سيربيماری
 ارائه توضيح در مورد يک دارو مربوط بهبيماری فوق و مصرف آن در بارداری و
شيردهی
 ارائه توضيح در مورد بيماريهای کليوی دربارداری
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