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 بسمه تعالی

 دانشگاه علوم پزشکی گلستان  

 پزشکی علوم مرکز مطالعات و توسعه آموزش

 99-99 دوم نیمسال  course planترمی  دوره  طرح 

 99-99 دوم :* نیمسال تحصیلی              ودکبهداشت مادر و ک  *گروه آموزشی:        پرستاری و مامایی بویه:دانشکده* 

                22    کد درس:*              1بهداشت مادران و نوزادان  پرستاریعنوان درس: *

                                             پرستاری رشته تحصیلی : *                                                             کارشناسی   مقطع : *

       : دانشکده پرستاری و مامایی بویهبرگزاری محل*                            64-61ساعت ،  شنبه یکزمان برگزاری:  *

   واحد توسط گروه مامایی( 1واحد توسط گروه کودکان و  5/1واحد تئوری  ) 5/2  :تعداد واحد* 

 11-11شنبه ساعت یک ، روزهای  1-12جلسه از هفته 12واحد توسط دکتر سبزی در  1.5

                11-11، روزهای چهار شنبه ساعت 1-9جلسه  ازهفته  9کتر صدیقه مقسمی در واحد توسط خانم د 1

                                    جلسه  22 تعداد جلسات:  *                                                       نوع واحد:  تئوری *

                    داروشناسی، فرآیند آموزش به بیمارپیش نیاز یا هم نیاز:  *                                           نفر 61فراگیران:     تعداد *

 مدرسین: نام 

 ( واحد 1.5) 11-11جلسه ( ساعت  11) 11تا هفته  1شنبه ها از هفته  یک دکتر سبزی:

 1-8جلسه  ازهفته  8در  یمقسم قهیواحد توسط خانم دکتر صد 1

 یکشنبه -شنبه روزهای تماس با مسئول درس:                                   دکتر زهرا سبزی سوول درس: منام 

                      1و مامایی. اتاق هیئت علمی شماره دانشکده پرستاری  آدرس دفتر: 

   31133353 تلفن:  

                                                                                                                                  Moghasemi.s@gmail.com :پست الکترونیک

zsgorgan@yahoo.com :مسئول درس 

بت قبل،، حلیو و پلز از بلارداری و زایملان در  ملادران       آشنایی دانشجویان با وقایع مهم دوره باروری در زن، نحوه ی مراق: هدف کلی درس

 سالم، و اصول مراقبت بالفاصله و پز از تولد نوزاد سالم

 اهداف اختصاصی:

 از فراگیران انتظار می رود در پایان دوره قادر باشند:

 ارائه خدمات بهداشت مادران و نوزادان و  کلیات پرستاری مدران و نوزادان شام،؛ تعاریف، اهداف پرستاری بهداشت مادران و نوزادان، نظام

 عوام، موثر، شاخص های مهم حیاتی در بهداشت مادران و نوزادان

 حیطه شناختی( آن را شرح دهد یولوژیزیو ف یدستگاه تناسل ساختمان(. 

 ،حیطه شناختی(آندومتر  تشریح نمایند ک،یو س یتخمدان ک،یلقاح، س مراح(. 

 حیطه شناختی(.شرح دهداو ویژگی های آن ر دوره باروری( 

 را شرح دهد)حیطه شناختی(. ی و مراقبتهای مربوطهائسگیو عوام، موثر بر آن ، عوارض  یائسگی،  یائسگیاز  شیسندرم پ 

 حیطه شناختی(کند فیرا تعر ییاصطالحات ماما(. 

 حیطه شناختی(را نام ببرد یحاملگ صیتشخ یروشها(. 

 حیطه شناختی()را شرح دهد یباردار یها و نشانه عالئم. 

 حیطه شناختی(دینما انیجفت را ب های¬جفت را نام برده و عملکرد هورمون یهورمونها(. 

 د)حیطه شناختی(ده حیجفت را توض یولوژیزیف. 

 حیطه شناختی(دهد حیرا توض ویجن یولوژیزیف(. 

 حیطه شناختی(دهد حیتوض یمختلف بدن مادر را با باردار یو تطابق دستگاهها  یدوران باردار کیولوژیزیف راتییتغ( . 

 حیطه شناختی(. )ویزیت پره ناتال و مراقبتهای روزمره( مراقبت های متداول دوران بارداری  را شرح دهد( 

 حیطه شناختی(مراقبتهای پرستاری در ناراحتی های  جزئی در دوران بارداری راشرح دهد(. 

 حیطه شناختی(رح دهدعالئم هشداردهنده و مراقبت های پره ناتال در بارداری را ش(. 

 حیطه شناختی(مختلف ارزیابی سالمت جنیو را شرح دهد روشهای(. 

mailto:zsgorgan@yahoo.com
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 حیطه شناختی(زایمان طبیعی را شرح دهد مکانیسم( . 

 حیطه شناختی(دهد حیرا توض یعیطب مانیمراح، مختلف زا یمراقبتها(. 

 حیطه شناختی(.مراقبتهای متداول بالفاصله پز از زایمان را شرح دهد( 

 حیطه شناختی(.تهای متداول دوران نفاس  را شرح دهدمراقب(  

 حیطه شناختی(و مزایا ومعایب هریک از روشها را شرح داده و با هم مقایسه کنداستفاده  نحوه ،تیموفق زانیم ،خانواده میتنظ یروشها(. 

 حیطه شناختی(کند انیخانواده را ب میتنظ یاز روشها کیهر(. 

 حیطه شناختی(خارچ رحمی را توضیح دهد چگونگی تطابق نوزادان بازندگی(. 

 حیطه شناختی(معاینه فیزیکی  نوزادان و مراقبت های حیو معاینه را شرح دهد(. 

 حیطه شناختی(اقدامات مراقبتی بالفاصله پز از تولد  نوزاد را توضیح دهد(  . 

  .)اقدامات مراقبتی روزانه از نوزاد ، طی ماه اول، را  شرح دهد)حیطه شناختی 

 حیطه شناختی( و مراقبتهای دوران شیر دهی را شرح دهد زایا ی تغذیه با شیر مادر، موارد منع شیردهی و شیردهی در شرایط خاصم(. 

 نحوه ارزشیابی دانشجو:

 (:الف( در طول دوره ) کوئیز، تکالیف، امتحان میان ترم ...

،ارئه شفاهی در کالس  با موضوع مطلب مرتبط با سرفصل،  و  . "میشود هر جلسه در س جلسه قب، کتبی  ازمون گرفته". نمره  1سبزی: دکتر 

 نمره ارفاق ( 1. کسب نمره کام، از کلیه کوییز کالسی)حداکثر نمره مازاد و ارفاق 1هماهنگی قبلی با استاد مربوطه 

 طرح شده در کلالس و ارائله کنفلرانز   به صورت پاسخ به سواالت م کالس فعال در مشارکتنمره  1نمره کوئیزهای کالسی ،  1دکتر مقسمی: 

 ک، نمره(  15%)

 ب( پایان ترم  :

 واحد درسی   1.5نمره از  11سبزی:  دکتر 

 واحد درسی   1.5نمره   از  8 :دکتر مقسمی 

 آزمون:شیوه ج( 

 تستی / تشریحیکتبی/شفاهی        :ن ترم میا

 میان ترم ندارد دکتر سبزی: 

 یحیو تشر تستی – یو شفاه ی: کتبیدکتر مقسم

  :پایان ترم  

 سئواالت تستی و چند گزینه ای : سبزیدکتر 

 یا نهیو چند گز ی: سئواالت تست یدکتر مقسم

   :  نحوه برخورد با غیبت و تاخیر دانشجومقررات و 

س ن درآغیبت موجه موجب حذف  آموزشی ، غیبت غیر موجه در امتحان پایان ترم به منزله  نمره صفر و 11بر اساس ماده 

 خواهد شد .

 وظایف و تکالیف دانشجو:

  خاموش کردن موبای، در کالس درس 

 رعایت اصول اخالقی و احترام به دیگران 

 درحضور و تعجی، در خروج غیر ضروری غیبت و تاخیر خودداری از  

 تا آخریو جلسه کالس درس در ترم جاری ( انجام و ارائه به موقع تکالیف تعییو شده( 

  یادگیری مباحث ستاره دار )*(براساس منابع معرفلی شلده و برعهلده ی د انشلجویان ملی باشلد. محتلوای ایلو         مسئولیت مطالعه و

 جلسات جزء مباحث امتحانی می باشد

        جلساتی که به دلی، تعطیلی توسط دانشجویان تشکی، نمی شود مجددا برگلزار نشلده و مسلئولیت مطالعله و یلادگیری آن برعهلده

 ( در زمان دیگری با هماهنگی برگزار خواهد شد.#ی که به دلی، تعطیالت رسمی برگزار نمی شود)دانشجویان است اما جلسات

 .زمان و مباحث با هماهنگی نماینده کالس اعالم خواهد شد* تاریخ امتحان میان ترم: 

 99 طبق تقویم آموزشی تیر ماه   تاریخ امتحان پایان ترم: *
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 * سایر تذکرهای مهم برای دانشجویان:

 حضور فعال در کالس و مشارکت در پرسش و پاسخ از اهمیت برخوردار است.  

 رعایت شئونات اخال قی در کالس

 :یمنابع اصل

   لیفر، ترجمه: سنجری، مهناز. شوقی، مهناز. آخریو نوبت چاپمادران و نوزادان  درسنامه پرستاری و بهداشت

 غمی و همکاران.  آخریو نوبت ربابه  ضی :تالیفپرستاری بهداشت مادران و نوزادان. 

 و همکاران. آخریو نوبت چاپشوقی    :ترجمه .پرستاری بهداشت مادران و نوزادان ) لودرمیلک(

 خریو نوبت چاپآ .نوزاد طبیعی و آسیب پذیر . فاطمه عالیی و.. انتشارات نور دانش

 اخریو چاپ   .بارداری و زایمان ویلیامز
Pillitteri.  Maternal & child health nursing care  the child hood & childbearing family . 5 edition .2007  
Littleton, Engebertson, J.C (2002). Maternal Neonatal and Women s Health Nursing. 
Wong's .perry, hockenbery.lowdermilk.wilson. maternal child nursing care.2006  
Lowdermilk.D.L.Perry.S.E.Bobak.i.M.(2006).Maternity and womensHealth Care(7 Ed).St Louis: Mosby 
 

 برای یافتن مقاله و سایر اطالعات مفیدکمکی : منابع 

http://www.inlm.org 
www.sciencedirect.com 
www.who.int 
http://newborns.stanford.edu/PhotoGallery/GalleryIndex.htm 
http://www.uptodate.com 
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 1-1هفته  دکتر سبزی ،(نوزاد سالم)  1پرستاری بهداشت مادران و نوزادان ی جدول زمان بندی برنامه درس

 تاریخ ردیف
 

 ساعت

 

 رئوس مطالب
 ارائه درس شیوه

وسایل کمک  فعالیتهای یادگیری دانشجو

 آموزشی

تعریف دوره نوزادای. طبقه بندی  11-11 بهمو  13 1

مشخصات نوزاد ترم و نوزادان. 

انطباق فیزیولوژیک سیستم تنفز 

 و گردش خون

 

  سخنرانی

 بحث گروهی

 پرسش و پاسخ 

گاهی از دلی، و مکانیسم وقوع ا

ناراحتی های جژئی دوران 

 بارداری

ماژیک و وایت 

 بورد، کامپیوتر

انطباق حرارتی، کبدی و یرقان  11-11 بهمو 13 1

 فیزیولوژیک

انطباق کلیوی، جنسی، ایمنی و 

 رفتاری

 سخنرانی

 بحث گروهی

 پرسش و پاسخ 

آگاهی از فیزیولوژی و آناتومی 

خون سیستم تنفز و گردش 

آگاهی از ویژگی های سیستم 

های مختلف و نحوه انطباق با 

 زندگی خارج رحمی

ماژیک و وایت 

 بورد، کامپیوتر

 سخنرانی معاینه فیزیکی نوزاد  11-11 بهمو  12 3

 بحث گروهی

 پرسش و پاسخ 

ماژیک و وایت  مطالعه درس قبلی 

 بورد، کامپیوتر

 سخنرانی بررسی رفلکز های دوره نوزادی 11-11 اسفند  1 1

 بحث گروهی 

 پرسش و پاسخ  

ماژیک و وایت  مطالعه درس قبلی 

 بورد، کامپیوتر

مراقبتهای بالفاصله پز از تولد و  11-11 اسفند 11 5

 1-روزانه  از نوزاد

مراقبت پرستاری بالفاصله  -الف

بدو تولد در اتاق زایمان شام، 

یشگیری تمیز کردن راه هوایی ، پ

از هیپو ترمی، تعییو آپگار، بستو 

 بند ناف و تعیو هویت 

مراقبت های الزم در اتاق  -ب

 نوزادان شام،: 

بررسی وضعیت جسمی مانند وزن، 

قد و دور سر نوزاد، دور سینه ، 

رفلکز های نوزادی، معاینه 

فیزیکی نوزاد   و عالئم حیاتی 

 نوزاد

 سخنرانی

 بحث گروهی 

 پرسش و پاسخ 

ی از ویژگی های سیستم آگاه

های مختلف و نحوه انطباق با 

 زندگی خارج رحمی

ماژیک و وایت 

 بورد، کامپیوتر

مراقبت پرستاری بر اساس ارزیابی  11-11 اسفند  18 1

: تنظیم درجه حرارت ، پیشگیری 

از خونریزی،توجه از چشم، 

پیشگیری عفونت و تست 

غربالگری ، واکسیناسیون و ختنه 

 نوزادان پسر

مراقبتهای بالفاصله پز از تولد و 

  1-روزانه  از نوزاد

مراقبت معمول از نوزاد  -الف

 طبیعی

 سخنرانی

 بحث گروهی

 پرسش و پاسخ 

آگاهی از ویژگی های سیستم 

های مختلف و نحوه انطباق با 

 زندگی خارج رحمی

 ماژیک و وایت

 بورد، کامپیوتر
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بهداشت عمومی )حمام(، مراقبت 

از بند ناف، مراقبت از دستگاه 

تناسلی و ارزیابی ظاهر نوزاد ، 

تغذیه، دفع اداری و دفع روده ای ، 

 فعالیت و پوست نوزاد

مراقبت در منزل : اموزش  -ب

ارتقا دهنده ارتباط عاطفی های 

مادر و نوزاد ، اموزش در مورد 

استحمام، نحوه بغ، کردن، ایمنی، 

درجه حرارت ، آموزش در مورد 

خواب  و بیداری، گریه ، وزن 

 گیری 

  ه صورت کارگاهی برگزار می گردد.مطالعه توسط دانشجو . همچنیو بشیرمادر :  
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 12-7دکتر سبزی هفته ، مراقبتهای دوران بارداری و پس از آن()  1پرستاری بهداشت مادران و نوزادان  یجدول زمان بندی برنامه درس

 تاریخ ردیف
 

 ساعت

 

 رئوس مطالب
 ارائه درس شیوه

وسایل کمک  فعالیتهای یادگیری دانشجو

 آموزشی

کلیات پرستاری بهداشت مادر و  11-11 اسفند  15 1

نوزاد: تعاریف، اهداف پرستاری 

بهداشت مادران و نوزادان، نظام 

ارائه خدمات بهداشت مادران و 

نوزادان و عوام، موثر، شاخص 

های مهم حیاتی در بهداشت 

ادران و نوزاد،  مسائ، و چالش م

های قانونی، مالحظات فرهنگی و 

ی پذیرش خانواده مذهبی، آمادگ

واکنش مادری نسبت به حاملگی، 

و پدری و نقش والدینی در 

 بارداری .سندرم کواید در مردان 

شاخص های حیاتی، تئوری * 

نقش، تئوری بحران، تعریف 

 خانواده و انواع آن

  سخنرانی

 بحث گروهی

 رسش و پاسخ پ

مفاهیم و میزانهای مربوط  مطالعه

به سالمت مادر و نوزاد و نظام 

 ارائه خدمات مادر و کودک

 شرکت در پرسش و پاسخ

ماژیک و وایت 

 بورد، کامپیوتر

مراقبت پرستاری در بارداری :  11-11 فروردیو   12 1

 –معاینات اولیه  –اهداف مراقبتی 

معاینه فیزیکی . تست  -تاریخچه

زمایشگاهی و معاینات روتیو آ

  بارداری

 نحوه تخمیو زمان تولد *

 سخنرانی

 بحث گروهی

 پرسش و پاسخ 

فیزیولوژی و تغییرات  مطالعه

سیستم های مختلف بدن در طی 

 بارداری

 شرکت در پرسش و پاسخ

ماژیک و وایت 

 بورد، کامپیوتر

اصول آموزش به خانم باردار در  11-11 فروردیو   11 3

شت فردی: تغذیه، ا بهدارابطه ب

مراقبت از پوست، رژبم غذایی، 

خواب واکسیناسیون، دفع، 

مقاربت...  ،شغ،، رزش، و.استراحت

 عالئم هشدار دهنده ی بارداری

 سخنرانی

 بحث گروهی

 پرسش و پاسخ 

فیزیولوژی بارداری و  مطالعه

تغییرات ایجاد شده در عملکرد 

 سیستم های مختلف بدن

 خشرکت در پرسش و پاس

ماژیک و وایت 

 بورد، کامپیوتر

ی و ناراحتی جزئی دوران باردار 11-11 فروردیو   31 1

مراقبتهای مربوطه )علت ،عالیم، 

، تهوع، (درمان، تدابیر پرستاری

سوزش تنگی نفز، ادم، یبوست، 

 سر دل و...

 سخنرانی

 بحث گروهی 

 پرسش و پاسخ  

آگاهی از فیزیولوژی و تغییرات 

بدن در طی  سیستم های مختلف

 بارداری

 شرکت در پرسش و پاسخ

ماژیک و وایت 

 بورد، کامپیوتر

دوره بعد از زایمان: تغییرات  11-11 اردیبهشت  2 5

فیزیکی و فیزیولوژیکی، مداخالت 

و آموزش ها، تغییرات  پرستاری

روانی، نقش والدی، غم و  -روحی

 اندوه پز از زایمان

سازگاری خانواده با تولد نوزاد،  *

 م و اندوه بعد از زایمانغ

 سخنرانی

 بحث گروهی 

 پرسش و پاسخ 

فیزیولوژی بارداری و  مطالعه

تغییرات ایجاد شده در عملکرد 

 سیستم های مختلف بدن

 شرکت در پرسش و پاسخ

ماژیک و وایت 

 بورد، کامپیوتر
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مراقبتهای فوری پز از زایمان و  11-11 اردیبهشت  11 1

مراقبتها و آموزش های خود 

هفته پز  1مراقبتی دوران نفاس )

 از زایمان( 

نظر اسالم در مورد احکام شرعی *

 ایو دوره

 سخنرانی

 بحث گروهی

 پرسش و پاسخ 

فیزیولوژی بارداری و  مطالعه

تغییرات ایجاد شده در عملکرد 

 سیستم های مختلف بدن

 شرکت در پرسش و پاسخ

ماژیک و وایت 

 بورد، کامپیوتر
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  (دکتر مقسمیخانم )  )سالمت دوران بارداری و پس از آن(  1پرستاری بهداشت مادران و نوزادان ی جدول زمان بندی برنامه درس

 

 تاریخ ردیف
 

 ساعت

 

 رئوس مطالب
 شیوه ارائه درس

فعالیتهای یادگیری 

 دانشجو

وسایل کمک 

 آموزشی

چهارشنبه  1

11/11/88 

 

 تعاریف سالمت، سالمت زن،- 11-11

دیدگاه اسالم نسبت به  -

 سالمت زن، 

 بلوغ -

عوامل موثر بر شروع اولین  -

سندرم پیش از -قاعدگی 

 قاعدگی،  

 دوره باروری، -

 یائسگی و عوامل موثر برآن -

 یسخنران-

 پرسش و پاسخ-

 بحث گروهی -
شرکت در پرسش و  - 

 پاسخ،

 

 ماژیک و وایت بورد  -

 کامپیوتر

 

 چهارشنبه 1

13/11/88 

و مروری بر آناتومی  - 11-11

زن   یدستگاه تناسل یولوژیزیف

 و مرد 

سیکل تخمدانی، سیکل  -

 قاعدگی 

 سیکل اسپرماتوژنز  -

 یسخنران -

 پرسش و پاسخ-

 یبحث گروه -

شرکت در پرسش و  -

 پاسخ،

مطالعه مباحث جلسه  -

قبل جهت شرکت در 

 آزمون های سریع 
 

 ت بورد ماژیک و وای -

 کامپیوتر

 

 چهارشنبه 3

33/11/88 

 لقاح - 11-11

تکوین و تکامل جفت، بند  -

ناف و مایع آمنیوتیک، پرده 

 های جنینی، 

رشدو تکامل جنین در هر  -

 دوره و عوامل موثر برآن، 

 گردش خون جنینی -

 یسخنران -

 پرسش و پاسخ-

 یبحث گروه -

شرکت در پرسش و  -

 پاسخ،

سه مطالعه مباحث جل -

قبل جهت شرکت در 

 آزمون های سریع 

 

 ماژیک و وایت بورد  -

 کامپیوتر

 

 چهارشنبه 1

2/11/88 

تعریف واژه ها و اختصارات  - 11-11

 بارداری، 

 عالئم و نشانه های حاملگی، -

روش های محاسبه تاریخ -

 احتمالی زایمان ،

تغییرات جسمی دوران - 

بارداری در سیستم تناسلی و 

 سایر سیستمها

 یسخنران -

 پرسش و پاسخ-

 یبحث گروه -

شرکت در پرسش و  -

 پاسخ،

مطالعه مباحث جلسه  -

قبل جهت شرکت در 

 آزمون های سریع 

 

 ماژیک و وایت بورد  -

 کامپیوتر

 

 چهارشنبه 5

11/11/88 

11-11 

جسمی/  راتییتغ -

و  فیزیولوژیک دوران باردای

مختلف  یتطابق دستگاهها

 بدن مادر

 یسخنران -

 سش و پاسخپر-

 یبحث گروه -

شرکت در پرسش و  -

 پاسخ،

مطالعه مباحث جلسه  -

قبل جهت شرکت در 

 آزمون های سریع 

 

 ماژیک و وایت بورد  -

 کامپیوتر
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 دوشنبه 1

11/11/88 

 ارزیابی سالمت جنین :   - 11-11

اهمیت بررسی سالمت  -الف

 جنین، 

انواع روش های تشخیصی  -ب

، سالمت جنین ) مانیتورینگ

سونوگرافی، ارزیابی حرکات 

  - .OCT.NSTجنین ، 

بیوفیزیکال پروفایل جنینی، 

نمونه برداری از پرزهای 

کوریونی، نمونه گیری از بند 

ناف، آمنیوسنتز، و آخرین 

روش ها بر اساس پیشرفت 

 طب جنینی(

 یسخنران -

 پرسش و پاسخ-

 یبحث گروه -

شرکت در پرسش و  -

 پاسخ،

مطالعه مباحث جلسه  -

قبل جهت شرکت در 

 آزمون های سریع

 

 ماژیک و وایت بورد  -

 کامپیوتر

 

 چهارشنبه 

13/1/88 

 زایمان طبیعی - 11-11

روش های تشخیص  -الف 

وضعیت جنین در لگن )لمس 

شکم، مانور لئوپولد، 

 سونوگرافی(. 

نیروهای زایمان :  -ب 

انقباضات زایمانی، خصوصیات 

انقباضات رحمی،) تناوب. 

 ت . دوره استراحت(شدت. مد

عالئم شروع زایمان:  -ج  

عالئم مقدماتی، عالئم کاذب و 

 حقیقی 

 

تئوری های مربوط به شروع  -د

 زایمان: 

حرکات اساسی مکانیزم  -ذ 

 زایمان طبیعی 

مراحل مختلف زایمان )  -س

 (1تا1مرحله 

مراقبت ها و آموزش های  -ز

 الزم به مادر ) آمادگی زایمان ( 

 یسخنران -

 پرسش و پاسخ-

 یبحث گروه -

شرکت در پرسش و  -

 پاسخ،

مطالعه مباحث جلسه  -

قبل جهت شرکت در 

 آزمون های سریع 

 

 ماژیک و وایت بورد  -

 کامپیوتر

 

 چهارشنبه 

12/1/88 

 یروش ها و  مانیعلل درد زا 11-11

 مانیمختلف کاهش درد زا

کاهش درد  یروش هاالف.  

،  Read) روش  یی: دارو ریغ

 ،یطب سوزن زم،یپنوتیاز، هالم

طب   ن،یگزیطب مکمل و جا

 یسخنران -

 پرسش و پاسخ-

 یبحث گروه -

شرکت در پرسش و  -

 پاسخ،

مطالعه مباحث جلسه  -

قبل جهت شرکت در 

 آزمون های سریع 

 

 ماژیک و وایت بورد  -

 کامپیوتر
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، TENS ک،یزیوفیب ،یفشار

هر روش و  بیو معا ایمزا

اثر انها و مراقبت  زمیمکان

 (الزمه

کاهش درد  یروش هاب. 

: استفاده از مسکن ها،  ییدارو

خواب آورها، مخدرها، استفاده 

 یپودندال، اپ یحس یاز ب

 بیو معا ای)مزا یدورال، نخاع

اثر انها و  زمیر روش و مکانه

 (الزمهای مراقبت 
       

       

       

       

       

       

       

       

       
 

 

 

 

 

 

 


