داَػگبِ عهٕو پسغکی کريبَػبِ
داَػکذِ پیراپسغکی
قبنت َگبرظ عرح درش

عنٌاى درش  :تکنٌلٌژی جراحی در جراحی هغس ً اعصاب
هخاطباى :دانشجٌیاى

ترم  6کارشناضی پیٌضتو اتاق عول

تعذاد ًاحذً 3 :احذ نظری
پیش نیاز :تشریح  ،بافت شناضی ً فیسیٌلٌژی
زهاى ارایو درش :شنبو ىا 21-23
ضاعت پاضخگٌیی بو ضٌاالت فراگیر :شنبو ىا 23-21
هذرش  :خانن ریسه ًنذی
نیوطال تحصیلی :نیوطال دًم ضال تحصیلی 1399-1400

هدف کلی درس :آغُبیی ثب تکُٕنٕژی جرادی در جرادی ْبی
يغس ٔ اعصبة
اهداف کلی جلسات:
 -1داَػجٕ ثب آَبتٕيی فیسیٕنٕژی يغس ٔ اعصبة آغُب غٕد.
 -2داَػجٕ

ثب

پبتٕنٕژی

يرتجظ

ثب

جرادی

يغس

ٔ

اعصبة(تٕيٕرْب-کًب ٔ يرگ يغسی) آغُب غٕد.
 -3داَػجٕ

ثب

پبتٕنٕژی

يرتجظ

ثب

جرادی

يغس

ٔ

اعصبة(افسایع -ICPضکتّ يغسی) آغُب غٕد.
 -4داَػجٕ ثب پبتٕنٕژی يرتجظ ثب جرادی يغس ٔ اعصبة(عفَٕت
ْبی يغسی -ضردرد ٔ ضرگیجّ) آغُب غٕد.

 -5داَػجٕ ثب اقذايبت تػخیصی در َٕرٔضرجری آغُب غٕد.
 -6داَػجٕ

ثب

تکُٕنٕژی

جرادی

ٔ

يغس

اعصبة(کراَیٕتٕيی-

کراَیٕپالضتی) آغُب غٕد.
 -7داَػجٕ ثب تکُٕنٕژی جرادی يغس ٔ اعصبة( ْیذرٔضفبنی-
اضتریٕتبکطی) آغُب غٕد.
 -8داَػجٕ ثب تکُٕنٕژی جرادی ْبی اضپبیُبل(اليیُکتٕيی) آغُب
غٕد.
 -9داَػجٕ ثب تکُٕنٕژی جرادی ْبی اضپبیُبل( غکطتگی ْبی
ضتٌٕ فقرات) آغُب غٕد.
-11

داَػجٕ ثب آغُبیی ثب جرادی ْبی اعصبة يذیغی( -CTSجبثّ

جبیی عصت أنُبر) آغُب غٕد.
 -11داَػجٕ ثب جرادی ْبی اعصبة يذیغی(اصالح ضُذرو خرٔجی
قفطّ ضیُّٔ -اگٕتٕيی) آغُب غٕد.
 -12داَػجٕ ثب جرادی ْبی اعصبة يذیغی(َٕرٔتٕيیَٕ-رٔرافی)
آغُب غٕد.
 -13داَػجٕ

ثب

أرژاَص

ْبی

يغس

ٔ

اعصبة

(ًْبتٕو

ْبی

اپیذٔرال) آغُب غٕد.
 -14داَػجٕ

ثب

أرژاَص

ْبی

يغس

ٔ

اعصبة(

ًْبتٕو

ضبة

آراکُٕئیذ) آغُب غٕد.
 -15داَػجٕ ثب أرژاَص ْبی يغس ٔ اعصبة( ICHيخچّ) آغُب
غٕد.
 -16داَػجٕ

ثب

أرژاَص

ْبی

يغس

ٔ

اعصبة

دٔرال) آغُب غٕد.
اهداف ویژه به تفکیک اهداف کلی هر جلسه :
 - 2آشنایی با آناتٌهی فیسیٌلٌژی هغس ً اعصاب

(ًْبتٕو

ضبة

در پبیبٌ داَػجٕ قبدر ثبغذ:
 - 1 -1ضبختبر ٔ آَبتٕيی جًجًّ را ثّ صٕرت کهی ثیبٌ
ًَبیذ.
 -1 -2ضبختبر ٔ آَبتٕيی ضتٌٕ فقرات را ثّ صٕرت کهی
ثیبٌ ًَبیذ.
 -1 -3اعصبة يغسی ٔ َخبعی را غرح دْذ.
 -1 -4خَٕرضبَی ضیطتى عصجی يرکسی را ثّ صٕرت کهی تٕضیخ
دْذ.
 -3آشنایی با پاتٌلٌژی هرتبط با جراحی هغس ً اعصاب
در پبیبٌ داَػجٕ قبدر ثبغذ:
 - 2 -1ثیًبری دژَراتیٕ دیطک ثیٍ يٓرِ ای را غرح دْذ.
-2 -2

تٕيٕرْبی

ضیطتى

عصجی

يرکسی

ٔ

يذیغی

را

ثیبٌ

ًَبیذ.
 -2 -3آضیت ْبی ٔارد ثّ ضر  ،يغس ٔ عُبة َخبعی را غرح
دْذ.
 -2 -4تفبٔت ثیٍ کًب ٔ يرگ يغسی را ثیبٌ ًَبیذ.

 -4آشنایی با پاتٌلٌژی هرتبط با جراحی هغس ً اعصاب
در پبیبٌ داَػجٕ قبدر ثبغذ:
 -3 -1يطبئم يرثٕط ثّ افسایع  ٔ ICPاقذايبت دريبَی
يرتجظ ثّ آٌ را غرح دْذ.
 -3 -2إَٓریطى داخم جًجًّ ای ٔ  AVMرا غرح دْذ.

ٔ -3 -3یژگی ْبی ضکتّ يغسی ٔ اَفبرکتٕش عُبة َخبعی را
غرح دْذ.
 -5آشنایی با پاتٌلٌژی هرتبط با جراحی هغس ً اعصاب
در پبیبٌ داَػجٕ قبدر ثبغذ:
 -4 -1در يٕرد اَطفبنیت ٔ يُُژیت تٕضیذبت کهی دْذ.
 -4 -2در يٕرد ضردرد ،ضرگیجّ ٔ صرع

تٕضیذبت کهی دْذ.

 -4 -3در يٕرد اضکٕنیٕز ٔ کیفٕز تٕضیذبت کهی دْذ.
 -6آشنایی با اقذاهات تشخیصی در نٌرًضرجری
در پبیبٌ داَػجٕ قبدر ثبغذ:
 -5 -1اقذايبت تػخیصی در َٕرٔضرجری را غرح دْذ.
 - 5 -2عریقّ

 LPکردٌ ٔ يٕارد اَذیکبضیٌٕ آٌ را ثیبٌ

ًَبیذ.
 -6آشنایی با تکنٌلٌژی جراحی هغس ً اعصاب
در پبیبٌ داَػجٕ قبدر ثبغذ:
 -6 -1يراقجت ْبی کهی قجم ٔ ثعذ از اعًبل داخم جًجًّ ای
را تٕضیخ دْذ.
َ -6 -2ذِٕ آيبدِ ضبزی ثیًبر را جٓت اَجبو اعًبل کراَیبل
ثیبٌ ًَبیذ.
-6 -3

کراَیٕتٕيی،

کراَیکتٕيی

ٔ

کراَیٕپالضتی

ًَبیذ.
 -7آشنایی با تکنٌلٌژی جراحی هغس ً اعصاب

را

ثیبٌ

در پبیبٌ داَػجٕ قبدر ثبغذ:
 -7 -1دريبٌ ْبی جرادی در ْیذرٔضفبنی را ثیبٌ ًَبیذ.
 -7 -2عًم ْیپٕفیسکتٕيی تراَص اضفُٕئیذال را غرح دْذ.
 -7 -3اعًبل جرادی اضتریٕتبکطی را ثّ صٕرت کهی تعریف
کُذ.
 -8آشنایی با تکنٌلٌژی جراحی ىای اضپاینال.
در پبیبٌ داَػجٕ قبدر ثبغذ:
 - 8 -1پٕزیػٍ ْبی يٕرد اضتفبدِ ثرای ثیًبراٌ در جرادی
ْبی ضتٌٕ فقرات را غرح دْذ.
 -8 -2إَاع رٔظ ْبی دضترضی ثّ ضتٌٕ فقرات در جرادی ْبی
يرثٕط ثّ ضتٌٕ فقرات را ثیبٌ ًَبیذ.
 -8 -3عًم جرادی اليیُکتٕيی را تٕضیخ دْذ.
 -9آشنایی با تکنٌلٌژی جراحی ىای اضپاینال.
در پبیبٌ داَػجٕ قبدر ثبغذ:
 -9 -1اعًبل جرادی دیطککتٕيی ٔ اليیُٕپالضتی را تٕضیخ دْذ.
 -9 -2إَع غکطتگی ْبی ضتٌٕ فقرات ٔ دريبٌ ْبی يرثٕط ثّ
آٌ ْب را تٕضیخ دْذ.
 -21آشنایی با جراحی ىای اعصاب هحیطی
در پبیبٌ داَػجٕ قبدر ثبغذ:
 -11 -1رٔظ جرادی اصالح ضُذرو کبرپبل تَٕم را تٕضیخ دْذ.

َ -11 -2ذِٕ اصالح جبثّ جبیی عصت أنُبر را از عریق جرادی
ثیبٌ ًَبیذ.
 -22آشنایی با جراحی ىای اعصاب هحیطی
در پبیبٌ داَػجٕ قبدر ثبغذ:
 -11 -1يذاخهّ جرادی در اصالح ضُذرو خرٔجی قفطّ ضیُّ را
ثیبٌ کُذ.
 -11 -2يذاخهّ جرادی در ٔاگٕتٕيی را ثیبٌ کُذ.
 -23آشنایی با جراحی ىای اعصاب هحیطی
در پبیبٌ داَػجٕ قبدر ثبغذ:
 -12 -1يذاخهّ جرادی در ضبیعبت عصت ضیبتیک را غرح دْذ.
-12 -2

رٔظ

ْبی

ضًپبتکتٕيی،

َٕرٔتٕيی

ٔ

َٕرکتٕيی

را

تٕضیخ دْذ.
َٕ -12 -3رٔنیس

َٕ ،رٔرافی ٔ  neurexeresisرا غرح دْذ.

 -24آشنایی با اًرژانص ىای هغس ً اعصاب
در پبیبٌ داَػجٕ قبدر ثبغذ:
َ -13 -1ذِٕ ارزیبثی ثیًبر ثب ترٔيبی يغس ٔ اعصبة را
ثذاَذ.
ًْ -13 -2بتٕو اپی دٔرال را تٕضیخ دْذ.
 -25آشنایی با اًرژانص ىای هغس ً اعصاب
در پبیبٌ داَػجٕ قبدر ثبغذ:

ًْ -14 -1بتٕو ضبة آراکُٕییذ را تٕضیخ دْذ.
ًْ -14 -2بتٕو ضبة دٔرال را تٕضیخ دْذ.
 -26آشنایی با اًرژانص ىای هغس ً اعصاب
در پبیبٌ داَػجٕ قبدر ثبغذ:
 -15 -1خَٕریسی ْبی داخم يغس ٔ يخچّ را تٕضیخ دْذ.
 -15 -2اقذايبت جرادی در أرژاَص ْبی يغس ٔ اعصبة را غرح
دْذ.
 -26آشنایی با اًرژانص ىای هغس ً اعصاب ً تجيیسات جراحی
هغس ً اعصاب
در پبیبٌ داَػجٕ قبدر ثبغذ:
ًْ -16-1بتٕو ضبة دٔرال را تٕضیخ دْذ.
 -16-2إَاع تجٓیسات جرادی يغس ٔ اعصبة را ثػُبضذ .
کبرثرد آَٓب را تٕضیخ دْذ.
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آیب عرح درش ثرای أنیٍ ثبر تذٔیٍ غذِ اضت؟ ثهّ

تبییذ يذیرگرِٔ ٔ ايضب

جدول زمانبندی درس (نظری)
جهطّ
يٕضٕع ْر جهطّ

1

يذرش

تبریخ

آغُبیی ثب آَبتٕيی فیسیٕنٕژی ریسِ َٔذی 99/10/27
يغس ٔ اعصبة
آغُبیی ثب پبتٕنٕژی يرتجظ

2

ریسِ َٔذی 99/11/4

ثبجرادی يغس ٔ اعصبة
(تٕيٕرْب  -کًب يغسی)

3

آغُبیی ثب پبتٕنٕژی يرتجظ ثب ریسِ َٔذی 99/11/11
جرادی يغس ٔ اعصبة

(افسایعICP

 -ضکتّ يغسی)

آغُبیی ثب پبتٕنٕژی يرتجظ ثب ریسِ َٔذی 99/11/18
4

جرادی يغس ٔ اعصبة
(عفَٕت ْبی يغسی -ضرگیجّ)
آغُبیی ثب اقذايبت تػخیصی در ریسِ َٔذی 99/11/25

5

َٕرٔضرجری

آغُبیی ثب تکُٕنٕژی جرادی
6

ریسِ َٔذی 99/12/2

يغس ٔ اعصبة
(کراَیٕتٕيی -کراَیٕپالضتی)
آغُبیی ثب تکُٕنٕژی جرادی

7

ریسِ َٔذی 99/12/9

يغس ٔ اعصبة
( ْیذرٔضفبنی  -اضتریٕتبکطی)
آغُبیی ثب تکُٕنٕژی جرادی

8

ریسِ َٔذی 99/12/16

ْبی اضپبیُبل.
(اليیُکتٕيی)
آغُبیی ثب تکُٕنٕژی جرادی

9

ریسِ َٔذی 99/12/23

ْبی اضپبیُبل
( غکطتگی ْبی ضتٌٕ فقرات)

11

آغُبیی ثب جرادی ْبی اعصبة
يذیغی

ریسِ َٔذی 1400/1/14

()CTS
آغُبیی ثب جرادی ْبی
11

ریسِ َٔذی 1400/1/21

اعصبة يذیغی
( ضُذرو خرٔجی قفطّ
ضیُّٔ -اگٕتٕيی)
آغُبیی ثب جرادی ْبی

12

ریسِ َٔذی 1400/1/28

اعصبة يذیغی
(تٕرٔتٕيیَٕ -رٔرافی)
آغُبیی ثب جرادی ْبی أرژاَص ریسِ َٔذی 1400/2/4

 13يغس ٔ اعصبة
(ًْبتٕو اپی دٔرال)
آغُبیی ثب جرادی ْبی أرژاَص ریسِ َٔذی 1400/2/11
 14يغس ٔ اعصبة
(ًْبتٕو ضبة آراکُٕئیذ)
آغُبیی ثب جرادی ْبی أرژاَص ریسِ َٔذی 1400/2/18
 15يغس ٔ اعصبة
()ICH
آغُبیی ثب جرادی ْبی أرژاَص ریسِ َٔذی 1400/2/25
يغس ٔ اعصبة
16
(ًْبتٕو ضبة دٔرال)

