
  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 ؛  ماماییجزوه تخصیص 
 های جهادی درماینگروهویژه 

ارائه خدمات  برای ای از بایسته های کاربردی و تخصصی مجموعه موضوع: 

 در اردوهای جهادی  مامایی 

 ص.   26
همکاری  تولید شده توسط: مرکز مطالعات و هدایت حرکت های جهادی با 

و گروه جهادی منتظران مصلح   معاونت جهادسازندگی سازمان بسیج دانشجویی 
 . دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

 

 1398اتبستان 
 

 



 

 4 -صفحه

 فهرست مطالب 
 5 ................................................................................ هدف

 6 ................................................................. مامارشایط نیروی 

 6 ........................................................................ جامعه هدف

 7 ................................................................ امکاانت و تجهیزات 

 9 ........................................................................... محیط کار

 10 ..................................................................................   فرم

14 ............................................................................. مضیمه



  

 5 -صفحه 

 

 
 

 هدف
های مامایی با هدف کمک به بهبود کیفیت زندگی زن و به تبع آن خانواده، از طریق آموزش 

 شود. الزم، مشاوره و درمان به منطقه اعزام می

های پستان و تر بیماریتواند به تشخیص سریعهای خود میهمچنین با معاینات و آموزش

افزایش امید به   وتر دستگاه تناسلی بانوان کمک کند که به دنبال آن درمان و پیگیری سریع

 زندگی شود.  

ی آموزش بهداشت فردی، بهداشت جنسی،  های آموزشی در زمینهدر قالب گروه مامایی

های دوران بارداری، دوران شیردهی، مراقبت از نوزاد و همچنین دوران بلوغ، مراقبتبهداشت  

ی مشاورات قبل از ازدواج و تنظیم خانواده؛ و آموزش خودآزمایی پستان؛ مشاوره در زمینه

تجهیزات گروه،   و  امکانات جامعه هدف و و نیروهای اعزام شونده درمان، با توجه به 

 کند.رسانی میخدمات

 دارد قرار الویت در امری ر هرد ه هدفمنطق مردم اطالعات بردن باال و پیشگیری  :جهوت

ه  برنام درصدد و کنند  ویژه هتوج مردم مشکالت آمدن وجود هب ه ریشه ب  باید جهادگران و

 .باشند مشکالته ریش کردن حل برای ریزی
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 ماماشرایط نیروی  
 اب هدف آموزش: 

 به شرط گذراندن دروس مربوطه   4تحصیالت: حداقل دانشجوی ترم نفر،  1حداقل 

  مشاوره و درماناب هدف: 

به شرط گذراندن دروس مربوطه و برای    6نفر، تحصیالت: حداقل دانشجوی ترم    1حداقل  

 درمان نیاز به گذراندن کارآموزی مربوطه 

های مرتبط  رشته  های بهداشت، پرستاری، پزشکی یا حضور یک دانشجوی آقا از رشتهنکته:  

های الزم در زمینه سالمت جنسی به آقایان، مفید  با آموزش بهداشت جهت انتقال آموزش

 باشد. می

 جامعه هدف
هایی بانوان در تمامی سنین ) دوران قبل از بلوغ، بلوغ، باروری، یائسگی، زنان شیرده، خانم

 ز ازدواج(با شکایت در حیطه این رشته، مشاوره پیش از ازدواج و بعد ا
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 امکانات و تجهیزات
 :لیست تجهیزات و داروها 

 سفره یک بار مصرف یا کاغذ برای معاینه •

 دستکش یک بار مصرف و ماسک  •

 چراغ قوه  •

ها، سایز  اسپکلوم سایز متوسط و بزرگ )با توجه به منطقه هدف و تعداد زایمان •

 شود(اسپکولوم تعیین می

 لوبریکانت ژل  •

 سرم شست و شو  •

• tab multivitamin 

• tab ferrous sulfate * 

• Cap mefenamic acid 250 mg  

• Pearl vit d3 50000 iu or tab calcuimD 1000  

• Pearl vit E   

• tab metronidazole 250 mg * 

• vaginal jel metronidazole 0.75% 

• cap clindamycin 300 mg 

• vaginal cream clindamycine 2% * 

• vaginal ovule clindamycine 100 mg 

• vaginal cream clotrimazole * 

• cap fluconazole 150 mg ( or 50 mg ) * 

• ointment hydrocortisone 

• ointment triamcinolone * 

• vaginal cream vagisan 

• vaginal cream conjucated estradiol 0.625 mg ( 

premarin ) 
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• vaginal lubricant kyjelly or astroglide 

• tab or cap cefixime 400 mg * 

• tab azithromycin 250 mg * 

• tab doxycycline 100 mg 

• tab nitrofurantoin 100  mg 

• tab ciprofloxacin 250 mg 

•  tab cotrimoxazole 160/800 mg 

• Tab MPA 5 mg   

خانواده صرف نظر کرد  داروهای همتوان از تعدادی از ی اردو، میبا توجه به بودجه نکته:

 ترین را انتخاب کرد. و از اشکال مختلف یک دارو، رایج

 باشد. داروهای ستاره دار حداقل داروهای مورد نیاز می

 :تجهیزات مورد نیاز برای تست اپپ امسیر 

 الم/ اسپچوال/ سواپ/ پاکت کوچک/ فیکساتور

پاتولوژیست  توسط هاالم آمیزی رنگ از پس تست این نتیجه که جاییآن از تذکر:

 های فیکسالم باید نیست فراهم روستاها در اصوال امکانی چنین و شود،می داده تشخیص

 شدن نتایج، ادامه مشخص از پس و  شده منتقل پاتولوژی آزمایشگاه تریننزدیک به  شده

 شود. پیگیری  جهادی تیم اعضای توسط بیماری به مشکوك افراد درمانی روند
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 محیط کار
  اب هدف آموزش و مشاوره )به جز آموزش خودآزمایی پستان و

 شیردهی(: 

مکانی محفوظ جهت ایجاد حس امنیت و اطمینان در مددجو ) ترجیحا دورتر از سایر گروه  

 ها توسط شخص دیگری(ها و اطمینان از عدم شنیدن صحبت

 :اب هدف آموزش خودآزمایی پستان و شیردهی و درمان 

 مکان با محیطی محفوظ و حداقل جا برای دراز کشیدن.  یک
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 فرم
 تاریخ : شماره پرونده : 

 نام و نام خانوادگی:  سن :  نام پدر:

 

 ( : CCشکایت اصلی) 

 ( : PIبیماری حاضر ) 

 ( :  PMHبیماری گذشته ) 

 ( : SHجراحی قبلی ) 

 ( : DHداروهای مصرفی ) 

 ( :  FHسابقه خانوادگی ) 

 ( :  ALHسابقه حساسیت ) 

 ( :  SHسابقه اجتماعی ) 
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 تاریخچه ی قاعدگی:  

 طول مدت سیکل:  تعداد روزهای خونریزی: سن منارك:

حجم و رنگ  

 خونریزی:

 منظم بودن : 

  

  IMB (intraوجود 

mensturation 

bleeding :) 

 

 اولیه و ثانویه بودن آن مشخص شود ( وجود دیسمنوره : ) در صورت وجود آن نوع 

 

 تاریخچه جنسی:

 ترشحات بدبو و بدرنگ:  وجود دیسپارونیا: سن ازدواج: 

 :PCBوجود 

POST COITAL 
BLEEDING 

 : PCPوجود 

POST COITAL PAIN 

روش جلوگیری و مدت 
 استفاده از آن: 
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 تاریخچه بارداری:

)همراه با توضیح(      G P Ab Lch Dch       

 

 مثال توضیحات :

وضعیت سالمت کودك در زمان حال / وزن نوزاد / جنسیت نوزاد/  زمان زایمان / نوع زایمان 

 :G1سال زایمان  /

G2 P1 Ab1 Lch1 Dch0 

 :G1سال پیش  5/پسر/ترم/سزارین به علت بریچ/3100سالم/

D&C) /سال پیش 3(سقط G2:  

 

 در صورت باردار بودن فرد : 

DRUGS: GASTATIONAL 

AGE : 
LMP: 

 مشکالت شایع و عالیم خطر: 
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 سونوگرافی یا ازمایش در صورت به همراه داشتن : 

 

 اقدامات انجام شده : 

 ( : Dxتشخیص )

 ( : PLANدرمان) 

 

 بهداشت و جنسی و بهداشتی الزم آموزشهای پستان، خودآزمایی آموزش 20 باالی سن)

 سنین باروری( زنان به باروری
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 میمهض
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