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 دانطگاه علوم پسضکی کرمانطاه

 دانطکذه پیراپسضکی

 

 رسقالب نگارش طرح د
  

 ضناسی اتاق عملدانطجویان کارمخاطبان:                                                                                              تکنولوژی جراحی در جراحیهای اطفال عنوان درس : 

 ،تطریح،آسیب ضناسیفیزيولوژی پیص نیاز:    درس                                            نظری واحد 1: عملی (  –نظری  نوع واحذ )تعذاد و  

 8-12ها  چهارشنبهساعت مطاوره :                                                        عصر  2-4 ساعت  هفته  هشت ها شنبهیكزمان ارائه درس :   

 94-95 دومنیمسال  سال تحصیلی:                                                                                   فرشته جاللوندی مذرس : 

 

 

  ات و هفاهين بيواریها،آشنایی با كليات و هفاهين و تکنيکهای جراحی در جراحيهای اطفالكليبا آشنایی  هذف کلی:
 

 اهذاف مرحله ای : 

 ٍ ًقش کوک اٍل یب اعکزاة در ایي جزاحی ّب آشٌبیی بب هالحظبت کلی در اػوبل جزاحی اطفبل       – 1

  آشٌبیی بب هزاقبتْبی قبل ٍ بؼذ اس جزاحی ّبی اطفبل        -2

 جزاحی هزبَطِ ٍ رفالکظ هؼذُ بِ هزی ،آتزسی هزی ، آتزسی هجزای صفزاٍیآشٌبیی بب آًَاع         - 3      

 ٍ اکغتزٍفی هثبًِ دفَرهیتی ّبی دیَارُ شکنآشٌبیی بب         -4

 ًبٌّجبریْبی عیغتن ػصبی هزکشی         -5

 جزاحی آپبًذکتَهی در اطفبلآشٌبیی بب           -6

 آقبیبى عیغتن تٌبعلیٍ جزاحی ّبی هبدرسادی بیوبریْبی  آشٌبیی بب        -7

     اًَاع تَهَرّبی هبدرسادی اطفبلآشٌبیی بب          -8

  ویژه رفتاری به تفکیك اهذاف مرحله ایاهذاف   

 آشٌبیی بب هالحظبت کلی در اػوبل جزاحی اطفبل ٍ ًقش کوک اٍل یب اعکزاة در ایي جزاحی ّب –1 

 بزرعی ّبی کلی -1-1     

 بزرعی فیشیکی -2-1    

 تؼبدل آة ٍ الکتزٍلیت ّب  -3-1    

 تَسیغ هبیؼبت بذى -4-1    

 درجبت دسّیذراتبعیَى -5-1    

 تؼبدل اعیذ ٍ ببس -6-1    

 اختالالت قلبی در کَدکبى-7-1   

 بزرعی دعتگبُ قلبی ػزٍقی -8-1   

 آشٌبیی بب هزاقبتْبی قبل ٍ بؼذ اس جزاحی ّبی اطفبل - 2  
 آهبدگی بزای بغتزی شذى در بیوبرعتبى -1-2 

 حجن خَى ٍ جبیگشیٌی -2-2

 ّیپزالیوبًتبعیَى ٍ تغذیِ  -3-2

 راُ ٍریذیهحلْبی بزقزاری  -4-2

 تٌظین دهبی بذى -5-2

 کٌتزل غیزدارٍیی درد- در عٌیي هختلفکٌتزل درد  رٍشْبی -6-2

 هزاقبت اس گبعتزٍعتَهی-7-2

 دالیل ایجبد اعتَهی ّب در کَدکبى -8-2
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 هزاقبت اس اعتَهی ّب -9-2

 ٍ جزاحی هزبَطِ رفالکظ هؼذُ بِ هزی ،آتزسی هزی ، آتزسی هجزای صفزاٍیآشٌبیی بب آًَاع  -3            
 1-3- Gastroesophageal reflux disease  

 ارسیببی تشخیصی   -2-3        

 تظبّزات ببلیٌی رفالکظ هؼذُ بِ هزی -3-3        

 ٍ تکٌیک جزاحی در ریفالکظ هذاخالت درهبًی -4-3       

 اًَاع ًبٌّجبریْبی هزی طبقِ بٌذی ٍ-5-3       

 ػالئن ببلیٌی آتزسی هزی ٍ فیغتَل تزاکئَاسٍفبصیبل -6-3       

 تشخیص آتزسی هزی ٍ فیغتَل تزاکئَاسٍفبصیبل -7-3       

 آتزسی هزی ٍ فیغتَل تزاکئَاسٍفبصیبل درمان -8-3       

 تزاکئَاسٍفبصیبلآتزسی هزی ٍ فیغتَل پیش آگْی  -9-3       

      11-3- functional defects of the esophagus 

 اًغذاد هبدرسادی دئَدًَم -11-3       

 یبفتِ ّبی ببلیٌی اًغذاد هبدرسادی دئَدًَم - 12-3       

 درهبى اًغذاد هبدرسادی دئَدًَم  -13-3       

 آتزسی هجبری صفزاٍی -14-3      

 ببلیٌی آتزسی هجبری صفزاٍیتظبّزات  -15-3      

 هطبلؼبت آسهبیشگبّی -16-3      

 هطبلؼبت رادیَلَصیک آتزسی هجبری صفزاٍی -17-3      

 درهبى -18-3      

 ػَارض جزاحی آتزسی هجبری صفزاٍی -19-3      
 دفَرهیتی ّبی دیَارُ شکنٍ  ًبٌّجبریْبی آًَرکتبلآشٌبیی بب          -4

 ٍ ٍیضگیْبی آًبى بذٍى عَراخطبقِ بٌذی هقؼذ  -1-4

 ػَارض تأخیز در تشخیص هقؼذ بذٍى عَراخ -2-4

 ًحَُ درهبى اًَاع هقؼذ بذٍى عَراخ -3-4

4-4- - OMPHALOCELE 

 هیشاى بزٍس ٍ ًحَُ تشخیص اهفبلَعل قبل اس تَلذ -5-4

 هزاقبتْبی قبل اس ػول اهفبلَعل-6-4

 درهبى جزاحی اهفبلَعل -7-4

 ػَارض پظ اس ػول -8-4
 ػول اهفبلَعل هذاخالت پزعتبری پظ اس -9-4

 گبعتزٍشیشی -11-4 

 حَُ تشخیص ٍ درهبى گبعتزٍشیشیً-11-4

 درهبى ًقبئص دیَارُ شکن-12-4

 اٍراکَط ببقیوبًذُ-13-4

 رٍدُ ای( -اکغتزٍفی کلَآک)فیشزهثبًِ ای-14-4

 ًبٌّجبریْبی عیغتن ػصبی هزکشی         -5
 عیغتن ػصبی هزکشیًبٌّجبریْبی دعتِ بٌذی  -1-5

 ػلل ٍ ریغک فبکتَرّب -2-5        

 ًبٌّجبریْبی عیغتن ػصبی هزکشیًحَُ پیشگیزی اس  -3-5        

         4-5- Anencephaly 

 اعپبیٌببیفیذا ٍ هیلَدیغپالسیب   -5-5         

 ٍ ػالئن آىاعپبیٌببیفیذا ًَع ًْبًی   -6-5         

 ٍ ػالئن آىًَع کیغتی   اعپبیٌببیفیذا -7-5         

 هیلَهٌٌگَعل -8-5         

 ارسیببی تشخیصی -9-5 
 تذابیز درهبًی -11-5

 آپبًذیغیت حبد  -6
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 یبفتِ ّبی ببلیٌی آپبًذیغیت حبد در کَدکبى -1-6

 ًحَُ درهبى آپبًذیغیت حبد -2-6

 شزایط اًجبم آپبًذکتَهی -3-6

 پظ اس شزٍع ػالئن در کَدکبى احتوبل بزٍس آپبًذیظ پبرُ شذُ -4-6

 آقبیبى عیغتن تٌبعلیهبدرسادی ٍ جزاحی ّبی بیوبریْبی  آشٌبیی بب  -7

 آشٌبیی کزیپتَارکیذیغن -1-7

 درهبى بیضِ ًشٍل ًیبفتِ  -2-7
 پیش آگْی -3-7

  اختالالت ایٌگَیٌبل ٍ اعکزٍتبل -4-7

 فتق ایٌگَیٌبل ٍ ّیذرٍعل -5-7
 ایٌگَیٌبلریغک فبکتَرّبی ّزًی  -6-7

 یبفتِ ّبی ببلیٌی فتق-7-7

 چگًَگی درهبى فتق ایٌگَیٌبل ٍ ّیذرٍعل-8-7

 آشٌبیی بب ًبٌّجبریْبی هجزای ادراری -9-7

  آشٌبیی بب اًَاع تَهَرّبی هبدرسادی اطفبل         -8
 یبفتِ ّبی ببلیٌی تَهَر ٍیلوش  -1-8

 ًحَُ تشخیص تَهَر ٍیلوش - 2-8

 بزداشتي تَهَر ٍیلوشدرهبى  ٍ چگًَگی  -3-8

 اًذیکبعیًَْبی تببش اشؼِ بِ بغتز تَهَر -4-8

 آشٌبیی بب ًقش کوک اٍل یب اعکزاة در ایي جزاحی ّب -5-8
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 جذول زمان بنذی برنامه

                                                    عصر  2-4هفته  ساعت   هشتشنبه ها یك    ساعت: 

      

 وسیلــه روش تـذریس مـذرس موضوع هر جلسه جلسه

1 

آشٌبیی بب هالحظبت کلی در اػوبل جزاحی اطفبل ٍ  

 ًقش کوک اٍل یب اعکزاة در ایي جزاحی ّب

 -الکتزٍلیت ّبتؼبدل آة ٍ   -بزرعی فیشیکی -بزرعی ّبی کلی 

-تؼبدل اعیذ ٍ ببس -درجبت دسّیذراتبعیَى -تَسیغ هبیؼبت بذى

 بزرعی دعتگبُ قلبی ػزٍقی -اختالالت قلبی در کَدکبى
 

 وايت برد-ويذئو پروژكتور سخنرانی،بحث عمومی فرشته جاللونذي

 آشٌبیی بب هزاقبتْبی قبل ٍ بؼذ اس جزاحی ّبی اطفبل 2
حجن خَى ٍ  -بیوبرعتبىآهبدگی بزای بغتزی شذى در  

راُ هحلْبی بزقزاری  -ّیپزالیوبًتبعیَى ٍ تغذیِ -جبیگشیٌی

 در عٌیي هختلفکٌتزل درد  رٍشْبی -تٌظین دهبی بذى -ٍریذی

دالیل ایجبد  -هزاقبت اس گبعتزٍعتَهی-کٌتزل غیزدارٍیی درد-

 هزاقبت اس اعتَهی ّب -اعتَهی ّب در کَدکبى
 

 وايت برد-ويذئو پروژكتور عمومیسخنرانی،بحث  فرشته جاللونذي

،آتزسی هزی  آتزسی هجزای صفزاٍیآشٌبیی بب آًَاع   3

 ٍ جزاحی هزبَطِ رفالکظ هؼذُ بِ هزی ،
Gastroesophageal reflux disease     -    ارسیببی

هذاخالت - تظبّزات ببلیٌی رفالکظ هؼذُ بِ هزی -تشخیصی

طبقِ بٌذی ٍ اًَاع -ٍ تکٌیک جزاحی در ریفالکظ درهبًی

ػالئن ببلیٌی آتزسی هزی ٍ فیغتَل  -ًبٌّجبریْبی هزی

تشخیص آتزسی هزی ٍ فیغتَل  -تزاکئَاسٍفبصیبل

آتزسی هزی ٍ فیغتَل  درمان -تزاکئَاسٍفبصیبل

آتزسی هزی ٍ فیغتَل پیش آگْی  -تزاکئَاسٍفبصیبل

 functional defects of the esophagus -تزاکئَاسٍفبصیبل

یبفتِ ّبی ببلیٌی اًغذاد  - اًغذاد هبدرسادی دئَدًَم        

آتزسی  -درهبى اًغذاد هبدرسادی دئَدًَم  -هبدرسادی دئَدًَم

 -تظبّزات ببلیٌی آتزسی هجبری صفزاٍی -هجبری صفزاٍی

هطبلؼبت رادیَلَصیک آتزسی هجبری  -هطبلؼبت آسهبیشگبّی

 جزاحی آتزسی هجبری صفزاٍیػَارض  -درهبى -صفزاٍی

 وايت برد-ويذئو پروژكتور سخنرانی،بحث عمومی فرشته جاللونذي

ٍ دفَرهیتی ّبی  ًبٌّجبریْبی آًَرکتبلآشٌبیی بب  4

 دیَارُ شکن
ػَارض تأخیز  -ٍ ٍیضگیْبی آًبى طبقِ بٌذی هقؼذ بذٍى عَراخ

ًحَُ درهبى اًَاع هقؼذ  -در تشخیص هقؼذ بذٍى عَراخ

 OMPHALOCELE - بذٍى عَراخ

هزاقبتْبی -هیشاى بزٍس ٍ ًحَُ تشخیص اهفبلَعل قبل اس تَلذ

ػَارض پظ اس  -درهبى جزاحی اهفبلَعل -قبل اس ػول اهفبلَعل

 -ػول اهفبلَعل هذاخالت پزعتبری پظ اس -ػول

درهبى -ًحَُ تشخیص ٍ درهبى گبعتزٍشیشی-گبعتزٍشیشی

اکغتزٍفی -اٍراکَط ببقیوبًذُ-ًقبئص دیَارُ شکن

 رٍدُ ای( -کلَآک)فیشزهثبًِ ای

 وايت برد-ويذئو پروژكتور سخنرانی،بحث عمومی فرشته جاللونذي
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 ًبٌّجبریْبی عیغتن ػصبی هزکشی   5
ػلل ٍ ریغک  -ًبٌّجبریْبی عیغتن ػصبی هزکشیدعتِ بٌذی 

ًبٌّجبریْبی عیغتن ػصبی ًحَُ پیشگیزی اس  -فبکتَرّب

 Anencephaly -هزکشی

ٍ اعپبیٌببیفیذا ًَع ًْبًی   -ٍ هیلَدیغپالسیاعپبیٌببیفیذا    

 -هیلَهٌٌگَط -ٍ ػالئن آىًَع کیغتی   اعپبیٌببیفیذا -ػالئن آى

 تذابیز درهبًی -ارسیببی تشخیصی

 وايت برد-ويذئو پروژكتور سخنرانی،بحث عمومی فرشته جاللونذي

 بًذیغیت حبد آپ 6

درهبى ًحَُ  -یبفتِ ّبی ببلیٌی آپبًذیغیت حبد در کَدکبى

احتوبل بزٍس  -شزایط اًجبم آپبًذکتَهی -آپبًذیغیت حبد

 آپبًذیظ پبرُ شذُ پظ اس شزٍع ػالئن در کَدکبى

 وايت برد-ويذئو پروژكتور سخنرانی،بحث عمومی فرشته جاللونذي

بیوبریْبی هبدرسادی ٍ جزاحی ّبی عیغتن  آشٌبیی بب 7

 تٌبعلی آقبیبى

پیش  -بیضِ ًشٍل ًیبفتِدرهبى   -آشٌبیی کزیپتَارکیذیغن 

فتق ایٌگَیٌبل ٍ  -اختالالت ایٌگَیٌبل ٍ اعکزٍتبل -آگْی

یبفتِ ّبی ببلیٌی -ریغک فبکتَرّبی ّزًی ایٌگَیٌبل -ّیذرٍعل

آشٌبیی بب  -چگًَگی درهبى فتق ایٌگَیٌبل ٍ ّیذرٍعل-فتق

 ًبٌّجبریْبی هجزای ادراری

 وايت برد-پروژكتورويذئو  سخنرانی،بحث عمومی فرشته جاللونذي

  آشٌبیی بب اًَاع تَهَرّبی هبدرسادی اطفبل 8
 -ًحَُ تشخیص تَهَر ٍیلوش - بفتِ ّبی ببلیٌی تَهَر ٍیلوش ی

اًذیکبعیًَْبی تببش  -بزداشتي تَهَر ٍیلوشدرهبى  ٍ چگًَگی 

آشٌبیی بب ًقش کوک اٍل یب اعکزاة در -اشؼِ بِ بغتز تَهَر

 ایي جزاحی ّب

 

 وايت برد-ويذئو پروژكتور سخنرانی،بحث عمومی فرشته جاللونذي

 


