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  : مقدمه

 ،بحه بیمحاران   آموزش صححی   و انجام مشاوره ،زائيفراگیران با بیماریهای زنان و ناهدف از ارائه این درس، شناخت 

 ری از بیماریهای  زنان مي باشد. گیو پیش معاینات بالیني، درمان

 اهداف کلي : 

 انتظار مي رود فراگيران در پايان دوره بتوانند:

 را كسب كنند.زنان و معاينات باليني  بيمارمهارت كافي در گرفتن شرح حال  -0

 مهارت كافي در انجام مشاوره ، آموزش صحيح به بيمار و پيگيري و ارجاع مددجو را بدست آورند. -2

 را كسب كنند زنان يهايمارياز ب يبرخ يمداوا و صيدر تشخ افيمهارت ك -2

 اهداف جزئي:

 انتظار مي رود فراگير در پايان دوره بتواند:

حريم خصوصي مددجو را رعايت كرده و با احترام رفتار  حمايت جسمي ، روحي ، رواني از مددجو به عمل آورد. -0

 كند.

تیيم بهداشیتي   ديگر  اعضايو  ، همکاران ، خانواده اش ا مددجوب و متناسب موثرارتباط كالمي و غير كالمي  - -2

 برقراركند

 وضعيت سالمت مددجو را از طريق مصاحبه ، مشاهده ، معاينه و  .......  بطور كامل برسي كند .  -2



 د.اخذ و گزارش كن مناسب كامل و شرح حال بيمار را به طور  -4

 رعايت موازين شرعي قراردهد. و با مددجو را جهت انجام معاينات در وضعيت مناسب  -5

 محيط مناسب جهت معاينه و وسايل مورد نياز را آماده كند. -6

 بطور صحيح انجام دهد. را  مددجومعاينات فيزيکي  -0

 اليني بيمار تجزيه و تحليل كند.نيکي موجود را براساس شرح حال و عالئم بيافته هاي پاراكلي -8

  را به طور صحيح وكامل انجام دهد . و لگنيات واژينال، يح قرار داده و معايناسپکولوم را به نحوه صح -9

 معاينه غدد اسکن و بارتولن را انجام دهد. ،معاينه ولو  -01

 ( را تشخيص دهد. …سرويست و  –ضايعات سرويکس ) پوليپ  -00

 را تشخيص دهد . ركتوسل و سسيتوسل ، پروالپس رحم   -02

 ر صحيح تفسير كند.را بطو آننتايج د و پاپ اسمير را بطور صحيح انجام ده  -02

 يکينيپیاراكل  و يکی ينيكل يها افتهياطالعات حاصل از  زيبراساس آنال ليرا با ذكر دال ياحتمال يها صيتشخ -04

 . دينما يبند تياولو

 را به مددجو  بدهد . نهيزم نيالزم در ا يرا درخواست نموده و آموزش ها يضرور يها شيآزما -05

از كاربرد و عیوار    ينموده و اطالعات كامل زيو واژن را تجو کسيسرو يالزم جهت درمان عفونت ها يداروها  -06

 آنها داشته باشد . ياحتمال

 نیه ي، كنتیرل عفونیت و هز   يحفاظیت فیرد   ي، خط مش هیا  يمصرف ريو غ يمصرف ليبهنگام استفاده از وسا -00

 مددجو و موسسه را مورد توجه قرار دهد .

 خود آزمائي پستان را به مددجو آموزش دهد.  -08

 ه پستان را به طرز صحيح انجام و موارد غير طبيعي را گزارش كند.معاين -09

 .  و گزارش دهد تشخيصانواع خونريزيهاي غير طبيعي رحم را   -21

 كند. بياندرمانهاي رايج ديسمنوره را  -20

 عاليم تخمدان پلي كيستيک را در مددجو بررسي و تشخيص دهد. -22

 نحوه تشخيص، ارزيابي و درمان ميوم را توضيح دهد -22



 را در معاينه و سونوگرافي تشخيص دهد. ده هاي خوش خيم و بدخيم تخمدانتو -24

 

 استراتژی آموزشي :  

  آموزش درSkill lab 

 انجام پروسه ابتدا توسط مربي و سپس توسط دانشجو در بالين بيمار 

 بحث گروهي 

  پرسش و پاسخ 

 كنفرانس 

 

 وسائل کمك آموزشي :

  موالژ درSkill lab 

 پمفلتهاي آموزشي 

 سهاي بيماريهاي زناناطل 

 

 وظایف و تکالیف دانشجو:

  اسالمي رئحفظ نکات اخالقي، وضع ظاهر ، شعا 

 حضور به موقع در کارآموزی 

 ارائه کنفرانس، شرکت در بحثهای گروهي و پرسش و پاسخ 

 و دانشجویان تهیه پمفلت های آموزشي برای بیماران 

  د بیماریهای زنانیا پروپوزالهای تحقیقاتي در مور مقاله مروریارائه 

 

 ارائه پمفلت آموزشي براي مددجويان در مورد:  

 پستان و خودآزمايي پستان 

 پاپ اسمير و غربالگري سرطان سرويکس 

 انواع كيست هاي تخمدان 

 فيبروم ها و توده هاي رحمي خوش خيم 

  ديسمنوره وPMS 

 ....و 

 مورد: دانشجويان درارائه پمفلت آموزشي براي  

  اشکال دارويي موجود و روش استفاده و عوار  ،انواع عفونت هاداروهاي مصرفي در 

 اشکال دارويي موجود و روش استفاده و عوار  ،داروهاي مورد استفاده در مشکالت مربوط به پستان 



 اشکال دارويي موجود و روش استفاده و عوار   ،داروهاي مورد استفاده در خونريزي ها 

 .....و 

 

 

 برنامه روزانه
    موضوعات کنفرانس دانشجویان فعالیتها و اقدامات انجام شده دوره کارآموزی

 معارفه مربي ودانشجويان -0  روز اول

آشنائي با اهداف كار آموزي و  -2

 نحوه ارزشيابي 

چگونگي آماده نمودن بيمار  -2

 جهت انجام معاينه

آماده نمودن وسايل الزم جهت  -2

 انجام معاينه زنان

 دستگاه تناسلي خارجيمعاينه  -4

انتخاب و جاگذاري اسپکلوم  -5

 مناسب

شرح و انجام يک مورد معاينه  -6

 دو دستي توسط مربي

 نحوه گرفتن نمونه پاپ اسمير -0

 معاينه پستان -8

 

 

معاينات ژنيکولوژيک و ارزيابي اوليه 

  بيمار

 معاينات پستان

 

تحت  Skill labتمرين عملي در )

 (نظر مربي

 

 آشنائي با درمانگاه )پرسنل و-0 روز دوم

 وظائف آنها،تجهيزات و...(

آموزش آشنايي با مقررات و  -2

ارجاع مددجو به قسمت هاي 

 مختلف و راهنمايي آنها

 تعيين كنفرانس دانشجويان  -2

باره نحوه گرفتن شرح توضيح در -4

 حال و ارتباط با مددجو

اخذ يک مورد شرح حال با  -5

 مستقلو سپس بطور كمک  مربي

 

 شرح حال گيیري و گیزارش  نحوه -

 آن

 با بيمارموثر ارتباط  برقرارياصول -

رعايت اخالق پزشکي در ارتباط با -

 بيمار

 

 ،علیل  :واژينيت و سرويسيتانواع  -آماده كردن محيط و بيمار  -0 روز سوم



 جهت انجام معاينه زنان

 معاينه دستگاه تناسلي خارجي -2

 لوموجاگذاري اسپک -4

انجام معاينه دو دستي تحت  -5

 ينظارت مرب

تشخيص انواع پروالپس ها در  -6

 معاينه

.  بررسي و تشخيص عفونت هاي 0

 ژنيکولوژيک تحت نظارت مربي

. امییوزش و مشییاوره مناسییب بییه  8

بيمییییییاران داراي عفونتهییییییاي  

 ژنيکولوژيک 

 تشخيص و درمان عاليم،

 

در خصیو    و گياهي طب مکمل-

 سيتانواع واژينيت ها و سروي

 انجام فعاليت هاي روز قبل-0 روز چهارم

 در معاينه دودستي PIDبررسي -2

. امییوزش و مشییاوره مناسییب بییه  2

بيمییییییاران داراي عفونتهییییییاي  

 ژنيکولوژيک

-PID 

-STDs 

-UTI 

 تکرار فعاليت هاي قبلي-0 روز پنجم

 مربي كمکگرفتن پاپ اسمير با -2

 تفسير پاپ اسمير -2

ناسیب  . آموزش و توصيه الزم و م4

 به بيمار در مورد نتيجه پاپ اسمير

 ضايعات خوش خيم سرويکس-

 نئوپالزي سرويکس-

: تکنيک انجیام، نحیوه   پاپ اسمير-

 ، اداره بيمارو ارزيابي نتايج تفسير

 

 تکرار فعاليت هاي قبل-0 روز ششم

انجام يک مورد معاينه پستان -2

 توسط مربي

انجام و تشخيص موارد غير  -2

ه پستان توسط طبيعي در معاين

 دانشجو

درخواست تستهاي پاراكلينيک  -4

 تشخيصي توده هاي پستاني

آموزش خود آزمايي پستان به  -5

 مددجو

 

 پستان بيماريهاي خوش خيم -

 پستان  معاينات-

 و روشهاي تشخيصي غربالگري-

 

 

 دوران باروريدر  AUB- فعاليت هاي قبل -0 روز هفتم



-AUB و افتراقتشخيص  -2

DUB 

آزمايشات درخواست -2

 AUB-DUB يتشخيص

. اموزش مناسب به بيماران دچار 5
AUB 

علییل و روش هییاي تشییخيص و   -

 درمان

 

 فعاليت هاي قبل -0 روز هشتم

ست هیا و  كيو افتراق تشخيص  -2

توده هیاي خیوش خیيم و بیدخيم     

 معاينهدر سونوگرافي ها و تخمدان 

تشییییخيص و اداره مناسییییب   -2

 PCOبيماران 

  دجوآموزش مد -4

 خییوش خییيم انییواع كيسییت هییاي-

 تخمدان 

-PCO  

 

 

 فعاليت هاي روز قبل -0 روز نهم

 تشخيص عالئم فيبروم -2

درمییان مناسییب بییا توجییه بییه   -4

 شرايط مددجو

جمع بندي و پاسخ به سیواالت   -5

 و ارزشيابي دانشجويان

 فيبروم-

 انواع ديسمنوره -

طییب مکمییل و گيییاهي در اداره و -

 سمنورهدرمان فيبروم و دي

 .برگزاري امتحان تئوري0 روز دهم

. جمع بندي و پاسخ به سواالت و 2

 ارزشيابي دانشجويان 

و امتحان تئوري از كليه مباحیث   -

كنفرانسها و كيس ريپورتها در طي 

 دوره كاراموزي

 مربي به صورت روزانه بازخورد مثبت و منفي در مورد فعاليت روزانه دانشجو به آنان ارائه مي دهد. 

  انتهاي هر روز كاراموزي، هر يک از دانشجويان در حضور مربي درcase report  خواهند داشت 

 

 روش ارزیابي فراگیران:

  نمره %01    ادب و انضباط،در زمان كارآموزي و بموقع حضور فعال 

 نمره %51                 دورهمربيان پايان  ارزشيابي 

  نمره %21ي                                      شركت در بحث گروهارائه كنفرانسها و 

  نمره %01                      تکاليف مربوطه ارائه 

 

 

 منابع:

 چاپ نيف،اخرورياسپ-0



 چاپ نيزنان نواک.برک.جانان .اس،آخر يهايماريب-2

  چاپ ني.آخران،كنتي.راسنريزنان ك يهايماريب-2

 


