اهداف آموزشی كارورزان بخش زنان
 -Aنحوه برخورد با تظاهرات بالینی شایع:

 .1اختالالت قاعدگی
 .2بارداری و مراقبت های قبل از تولد
 .3خونریزی واژینال در بارداری
 .4تجاوز جنسی و بهداشت جنسی
 .5درد زایمان
 .6خونریزی غیر طبیعی از واژن
 .7ترشح واژینال
 .8یائسگی
 -Bآشنایی با بیماري هاي شایع:

 .1بخش اورژانس






 .2بخش مامایی
IUGR 
 دیابت بارداری
 تستهای بررسی سالمت جنین
 پره كالمپسی
 داروها در بارداری و تراتوژن ها
 .3بخش نازایی
 بررسی زوج نازا
PCOD 
 .3بخش انكولوژی
پره كالمپسی
پره ترم لیبر
پست ترم
خونریزی سه ماه اول
خونریزی سه ماه سوم
خونریزی پست پارتوم

 توده های آدنكسال
 پاپ اسمیر غیرطبیعی
 .4بخش ژینكولوژی
AUB 
 بی اختیاری ادرار
 فیبروم
 واژینیت
( pelvic relaxation ركتوسل ،سیستوسل)
 – Cفارموكولوژي بالینی:

اندیكاسیون های مصرف  ،عوارض و نحوه پی گیری داروهای زیر:
 .1پروژسترون و انواع OCP
 .2سولفات منیزیوم
 .3هیدراالزین
 .4اكسی توسین
 .5پروستاگالندین ها
 .6مولتی ویتامین
 .7آهن
 .8اسیدفولیك
 .9انواع كرمهای واژینال
 .10كلومیفن
 .11آشنایی با آنتی بیوتیكهای روتین در درمان  ،PIPواژینیت ،سروسیت
 .12داروهای ضدفشارخون در بارداری
 .13داروهای كنترل تشنج در بارداری
 -Dتوانمندیهاي كسب شده در پایان دوره:

 .1تشخیص بارداری و سن بارداری
 .2انجام معاینات روتین پره ناتال
 .3مانور لئوپولد
 .4ارزیابی فوندوس رحم
 .5ارزیابی تون رحم

 .6ضربان قلب جنین
 .7خواندن و تفسیر نوار ضربان قلب
 .8تحت نظر گرفتن سیر زایمان
 .9توانایی تشخیص پارگی پرده ها
 .10كنترل  ،FHRانقباضات رحم و حركت جنین
 .11انجام اینداكشن
 .12انجام زایمان طبیعی و تعیین نمره آپگار و اپی زیوتومی
 .13ارائه مراقبت های معمول پس از زایمان و روشهای پیشگیری
 .14گرفتن پاپ اسمیر
 .15آشنایی با معاینه لگن
 .16طرز برخورد با پاپ اسمیر غیرطبیعی
 .17مشاهده كولپوسكوپی
 .18مشاهده سونوگرافی  NST ،و آمنیوسنتز
 .19آشنایی با آزمایشات روتین در نازایی
 .20تشخیص و برخورد با بیمار دچار PCO
 .21تشخیص و برخورد با اسپرموگرام غیرطبیعی
 -Eدر حال حاضر مسئولیت آموزش كارورزي با كدام یک از اعضاي هیات علمی است؟

دكتر طاهره افتخار
 -Fروش ارزیابی پایان دوره كارورزان به چه صورتی انجام می شود؟

بر مبنای عملكرد و الگ بوک تحویل داده شده در انتهای دوره
 -Gبرنامه آموزشی:

-

درمانگاه ژنیكولوژی و پری ناتال
اورژانس زایمان
كالس های ظهر طبق برنامه اعالم شده
شركت در اسكیل لب

