زاًؾگبُ ػلَم پشؽىی وزهبًؾبُ
زاًؾىسُ پیزاپشؽىی
لبلت ًگبرػ عزح زرط
ػٌَاى درط  :تىٌَلَصی جزاحی در جزاحیْبی اطفبلوخبطجبى :داًؾجَیبى وبرؽٌبعی پیَعتِ اتبق ػول
تؼذاد ٍ ًَع ٍاحذ ( ًظزی – ػولی ) ٍ1:احذ ًظزیذرط پیؼ ًیبس :فیشیَلَصی،تؾزیح،آعیت ؽٌبعی
سهبى ارائِ درط ّ8 :فتِ دٍم.ؽٌجِ.عبػت16-18.

عبػت هؾبٍرُ  :یىؾجِ ّب.عبػت 16-18

هذرط  :رضب فیضیعبل تحصیلیً :یوغبل دٍم00-99

ّذف ولی:آؽٌبیی ثب ولیبت ٍ هفبّین ثیوبریْب،آؽٌبیی ثب ولیبت ٍ هفبّین ٍ تىٌیىْبی جزاحی زر جزاحیْبی اعفبل

اّذاف ولی جلغبت :
 – 1آؽٌبیی ثب هالحظبت ولی در اػوبل جزاحی اطفبل ٍ ًمؼ ووه اٍل یب اعىزاة در ایي جزاحی ّب
-2آؽٌبیی ثب هزالجتْبی لجل ٍ ثؼذ اس جزاحی ّبی اطفبل
 - 3آؽٌبیی ثب آًَاع آتزسی هجزای صفزاٍی،آتزسی هزی  ،رفالوظ هؼذُ ثِ هزی ٍ جزاحی هزثَطِ
 -4آؽٌبیی ثب دفَرهیتی ّبی دیَارُ ؽىن ٍ اوغتزٍفی هثبًِ
ً -5بٌّجبریْبی عیغتن ػصجی هزوشی
 -6آؽٌبیی ثب جزاحی آپبًذوتَهی در اطفبل
-7آؽٌبیی ثبثیوبریْبی هبدرسادی ٍ جزاحی ّبی عیغتن تٌبعلی آلبیبى
 -8آؽٌبیی ثب اًَاع تَهَرّبی هبدرسادی اطفبل

اّساف ٍیضُ ثِ تفىیه اّساف ولی ّز جلغِ
 –1آؽٌبیی ثب هالحظبت ولی در اػوبل جزاحی اطفبل ٍ ًمؼ ووه اٍل یب اعىزاة در ایي جزاحی ّب
در پبیبى داًؾجَ لبدر ثبؽذ:
-1-1

هالحظبت لجل اس ػول زر جزاحی وَزوبى ٍ آهبزگیْبی رٍاًی ٍ جغوی السم را ثیبى ًوبیس.

-1-2

ثزرعی فیشیىی زر وَزوبى را ؽزح زّس.

-1-3

تؼبزل آة ٍ الىتزٍلیت ّب ٍ اذتالالت آى را ثیبى ًوبیس.

-1-4

تَسیغ هبیؼبت ثسى زر وَزوبى را تَضیح زّس.

-1-5

زرجبت زّیسراتبعیَى ٍ الساهبت زرهبًی هزثَط ثِ آى را ؽزح زّس.

-1-6

تؼبزل اعیس ٍثبس ٍ اذتالالت هزثَط ثِ آى را ؽزح زّس.

-1-7

اذتالالت للجی زر وَزوبى را ثیبى ًوبیس.
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-1-8ثزرعی زعتگبُ للجی ػزٍلی زر وَزوبى را تَضیح زّس.
ً-1-9مؼ ووه اٍل یب اعىزاة ٍ عزپزعتبر عیبر یب عیزوَالر زر جزاحی ّبی اعفبل

 - 2آؽٌبیی ثب هزالجتْبی لجل ٍ ثؼذ اس جزاحی ّبی اطفبل
در پبیبى داًؾجَ لبدر ثبؽذ:
 -2-1آهبزگی ّبی جغوی ٍ رٍاًی وَزوبى ثزای ثغتزی ؽسى زر ثیوبرعتبى را ؽزح زّس.
-2-2تساثیز آهبزگی لجل اس ػول جزاحی وَزوبى را ثیبى ًوبیس.
-2-3حجن ذَى ٍ جبیگشیٌی ذَى زر وَزوبى را تَضیح زّس.
ّ-2-5یپزالیوبًتبعیَى ٍ تغذیِ زر وَزوبى را ؽزح زّس.
-2-4هحلْبی ثزلزاری راُ ٍریسی زر وَزوبى ٍ الساهبت السم هزثَط ثِ آى ثیبى ًوبیس.
-2-5تٌظین زهبی ثسى ٍ الساهبت حفظ زهبی ثسى زر عَل جزاحی را ؽزح زّس.
-2-6رٍؽْبی تؾریـ ٍ وٌتزل زرز زر عٌیي هرتلف -وٌتزل غیززارٍیی زرز را تَضیح زّس.
-2-7هزالجت اس گبعتزٍعتَهی ٍ الساهبت السم را ثیبى ًوبیس
-2-8زالیل ایجبز اعتَهی ّب زر وَزوبى ٍ هزالجت اس اعتَهی ّب را ثیبى ًوبیس.

 -3آؽٌبیی ثب آًَاع آتزسی هجزای صفزاٍی،آتزسی هزی  ،رفالوظ هؼذُ ثِ هزی ٍ جزاحی هزثَطِ
در پبیبى داًؾجَ لبدر ثبؽذ:
 Gastroesophageal reflux disease -3-1را ؽزح زّس.
 -3-2ارسیبثی تؾریقی ثیوبری ریفالوظ را تَضیح زّس.
 -3-3تظبّزات ثبلیٌی ٍ هساذالت زرهبًی ٍ تىٌیه جزاحی زر ریفالوظ را ثیبى وٌس.
-3-4عجمِ ثٌسی ٍ اًَاع ًبٌّجبریْبی هزی را ؽزح زّس.
 -3-5ػالئن ثبلیٌی آتزسی هزی ٍ فیغتَل تزاوئَاسٍفبصیبل را ثیبى وٌس.
 -3-6تؾریـ آتزسی هزی ٍ فیغتَل تزاوئَاسٍفبصیبل را تؼزیف وٌس.
 -3-7زرهبى آتزسی هزی ٍ فیغتَل تزاوئَاسٍفبصیبل را ثیبى وٌس.
 -3-8پیؼ آگْی آتزسی هزی ٍ فیغتَل تزاوئَاسٍفبصیبل را ؽزح زّس.
 -3-9اًغساز هبزرسازی زئَزًَم را تَضیح زّس.
 - 3-10یبفتِ ّبی ثبلیٌی اًغساز هبزرسازی زئَزًَم را ؽزح زّس.
 -3-11زرهبى اًغساز هبزرسازی زئَزًَم را ثیبى ًوبیس.
 -3-12آتزسی هجبری ففزاٍی را ثیبى وٌس.
 -3-13تظبّزات ثبلیٌی آتزسی هجبری ففزاٍی را تَضیح زّس.
 -3-14هغبلؼبت آسهبیؾگبّی ٍ هغبلؼبت رازیَلَصیه آتزسی هجبری ففزاٍی را ثیبى ًوبیس.
 -3-15زرهبى ٍػَارك جزاحی آتزسی هجبری ففزاٍی را تَضیح زّس.
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-4آؽٌبیی ثب ًبٌّجبریْبی آًَروتبل ٍ دفَرهیتی ّبی دیَارُ ؽىن
در پبیبى داًؾجَ لبدر ثبؽذ:
 -4-1عجمِ ثٌسی همؼس ثسٍى عَراخ ٍ ٍیضگیْبی آًبى را تَضیح زّس.
 -4-2ػَارك تأذیز زر تؾریـ همؼس ثسٍى عَراخ را ثیبى وٌس.
ً -4-3حَُ زرهبى اًَاع همؼس ثسٍى عَراخ را تَضیح زّس.
 -4-4هیشاى ثزٍس ٍ ًحَُ تؾریـ اهفبلَعل لجل اس تَلس را ؽزح زّس.
-4-5هزالجتْبی لجل اس ػول اهفبلَعل را ثیبى ًوبیس.
 -4-6زرهبى جزاحی اهفبلَعل را تَضیح زّس.
 -4-7ػَارك پظ اس ػول ٍ هساذالت پزعتبری پظ اس ػول اهفبلَعل را ؽزح زّس.
ً-4-8حَُ تؾریـ ٍ زرهبى گبعتزٍؽیشی را ثیبى ًوبیس.
-4-9زرهبى ًمبئـ زیَارُ ؽىن را ثیبى ًوبیس.
-4-10اٍراوَط ثبلیوبًسُ را ؽزح زّس.
-4-11اوغتزٍفی ولَآن(فیؾزهثبًِ ای -رٍزُ ای) را تَضیح زّس.

ً -5بٌّجبریْبی عیغتن ػصجی هزوشی
در پبیبى داًؾجَ لبدر ثبؽذ:
 -5-1زعتِ ثٌسی ًبٌّجبریْبی عیغتن ػقجی هزوشی را ؽزح زّس.
 -5-2ریغه فبوتَرّب ٍ ًحَُ پیؾگیزی اس ًبٌّجبریْبی عیغتن ػقجی هزوشی را ثیبى ًوبیس.
 Anencephaly -5-3را ثیبى ًوبیس.
 -5-4اعپبیٌبثیفیسا ٍ هیلَزیغپالسیب را ؽزح زّس.
 -5-5اعپبیٌبثیفیسا ًَع ًْبًی ٍ ػالئن آى را ثیبى وٌس.
 -5-6اعپبیٌبثیفیسا ًَع ویغتی ٍ ػالئن آى را ؽزح زّس.
 -5-7ثیوبری هیلَهٌٌگَعل را تَضیح زّس.
 -5-8ارسیبثی تؾریقی ٍ تساثیز زرهبًی هیلَهٌٌگَعل را تَضیح زّس.

 -6آپبًذیغیت حبد
در پبیبى داًؾجَ لبدر ثبؽذ:
-6-1یبفتِ ّبی ثبلیٌی آپبًسیغیت حبز را تَضیح زّس.
ً-6-2حَُ تؾریـ آپبًسیغیت حبز را ثیبى ًوبیس.
 -6-3زرهبى ٍ ؽزایظ اًجبم آپبًسوتَهی را تَضیح زّس.
-6-4هزاحل ػول آپبًسوتَهی را تَضیح زّس
 -7آؽٌبیی ثبثیوبریْبی هبدرسادی ٍ جزاحی ّبی عیغتن تٌبعلی آلبیبى
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در پبیبى داًؾجَ لبدر ثبؽذ:
 -7-1ثیوبری وزیپتَارویسیغن را تَضیح زّس.
 -7-2زرهبى ثیضِ ًشٍل ًیبفتِ را ؽزح زّس.
 -7-3پیؼ آگْی آى را ثیبى ًوبیس.
 -7-4اذتالالت ایٌگَیٌبل ٍ اعىزٍتبل را تَضیح زّس.
 -7-5فتك ایٌگَیٌبل ٍ ّیسرٍعل را ثیبى ًوبیس.
 -7-6ریغه فبوتَرّبی ّزًی ایٌگَیٌبل را ثیبى ًوبیس.
-7-7یبفتِ ّبی ثبلیٌی فتك ٍچگًَگی زرهبى فتك ایٌگَیٌبل ٍ ّیسرٍعل را ؽزح زّس.
ً -7-8بٌّجبریْبی هجزای ازراری را ؽزح زّس.

 -8آؽٌبیی ثب اًَاع تَهَرّبی هبدرسادی اطفبل
در پبیبى داًؾجَ لبدر ثبؽذ:
 -8-1یبفتِ ّبی ثبلیٌی تَهَر ٍیلوش را تَضیح دّذ.
ً - 8-2حَُ تؾخیص تَهَر ٍیلوش را ؽزح دّذ.
 -8-3درهبى ٍ چگًَگی ثزداؽتي تَهَر ٍیلوش را ثیبى ًوبیذ.
 -8-4اًذیىبعیًَْبی تبثؼ اؽؼِ ثِ ثغتز تَهَر را ثیبى وٌذ.
ً -8-5مؼ ووه اٍل یب اعىزاة در ایي جزاحی ّب را ؽزح دّذ.
هٌبثغ ثزای هغبلؼِ :
 .1زرعٌبهِ عت وَزوبى ًلغَى .زعتگبُ للجی ػزٍلی ،عزٍیزاعتبر زوتز هْسی ذشػلی ،تزجوِ زوتز ًبفز ثیٌبفزٍ،یزاعت ّیجسّن،
اًتؾبرات حیبى ،چبح اٍل1387 ،
 .2زرعٌبهِ پزعتبری وَزوبى ًٍگ ،تزجوِ پَراى عبهی ،اًتؾبرات ثؾزی ،اذزیي چبح  ،ؿ607 ٍ 564
 .3جزاحی ؽَارتش  ،99تزجوِ زوتز هحوس ثبلز رججی ٍ زوتز هحوس عبّز رججی ٍ ًظبرت زوتزهَعی سرگز ،چبح اٍل  ،1382اًتؾبرات
اًسیؾِ رفیغ
4. Surgical technology for the surgical technologist,2013
5. Barbara V. Wise, Chris McKenna, Gail Garvin. Nursing Care of General Pediatric Surgical patient.
Aspen publisher,2000
 .6وبرًت جزاحی تؾریـ ٍ زرهبى ،تزجوِ عیس هغؼَز ارسالی،ؽْزثبًَ ثحز پیوبً ،...،ؾز تیوَرسازُ ،اذزیي چبح
7. Helen Yeo .Nursing the Neonate,2000,2 th edition, Blackwell science
رٍػ تذریظ:
آهَسػ ثب رٍػ عرٌزاًی ٍ ثب اعتفبزُ اس ٍعبیل ووه آهَسؽی ٍ ثحث گزٍّی هی ثبؽس.جْت هؾبروت فؼبل زاًؾجَ زر والط ،پزعؼ ٍ پبعد
زر حیي تسریظ فَرت هیگیزیس ٍ اثتسای ّز جلغِ ثِ وَئیش اذتقبؿ هی یبثس.
رعبًِ ّبی آهَسؽی
ٍایت ثززٍ -یسیَپزٍصوتَر-وتبة-اعالیس
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عٌجؼ ٍ ارسؽیبثی زاًؾجَیبى
رٍػ

عْن اس ًوزُ ول(ثزحغت زرفس)

تبرید

عبػت

آسهَى

آسهَى وتجی

30زرفس

1400/2/18

18-16

وَئیش

5زرفس

ّزجلغِ

18-16

حضَر فؼبل زر والط

 5زرفس

آسهَى هیبى تزم

آسهَى پبیبى تزم
تىبلیف

آسهَى وتجی

50زرفس

ارائِ وٌفزاًظ

10زرفس

عجك ثزًبهِ اهتحبًبت

همزرات والط ٍ اًتظبرات اس داًؾجَ:
.1رػبیت افَل اذالق اعالهی،حزفِ ای ٍ حضَر ثِ هَلغ ٍ هٌظن زر توبم جلغبت زرط(هَارزی هبًٌس حضَر زاًؾجَیبى پظ اس اعتبز،تزن
ثسٍى اجبسُ والط،اعتفبزُ اس تلفي ّوزاُ ٍ  .....هجبس ًوی ثبؽس).
.2هغبلؼِ هَضَػبت هَرز ثحث ٍ ؽزوت فؼبل زر ثحث ّبی گزٍّی.
.3اًجبم تىبلیف هحَلِ ثب ًظز اعتبز هزثَعِ.
.4هزاجؼِ ثِ هٌبثغ اػالم ؽسُ ٍ هغبلؼِ هَضَػبت هزتجظ.
.5ارائِ پیؾٌْبزات جْت افالح ٍ پیؾجزز اّساف آهَسؽی.
.6ثِ اسای ّز جلغِ غیجت غیزهَجِ زاًؾجَ عجك لَاًیي آهَسؽی زاًؾىسُ السام هی گززز.

ًبم ٍ اهضبء هسرط :رضب فیضی

تبرید تحَیل99/11/22

ًبم ٍ اهضبء هسیز گزٍُ فزؽتِ جاللًَسی

تبرید ارعبل99/11/22

آیب عزح زرط ثزای اٍلیي ثبر تسٍیي ؽسُ ثلِ ⃝

ذیز▄ تبییس هسیزگزٍُ ٍ اهضب
⃝
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ًبم ٍ اهضبء هغئَل  EDOزاًؾىسُ

جسٍل سهبى ثٌسی ثزًبهِ:
عبػت ٍ رٍس جلغِ:ؽٌجِ.عبػت ّ-18-16ؾت ّفتِ زٍم
جلغِ

تبرید

هـسرط

هَضَع ّز جلغِ

/12/23

آؽٌبیی ثب هالحظبت ولی در اػوبل جزاحی اطفبل ٍ ًمؼ ووه اٍل یب اعىزاة در

1400

ایي جزاحی ّب
ثزرعی ّبی ولی -ثزرعی فیشیىی -تؼبدل آة ٍ الىتزٍلیت ّب -تَسیغ هبیؼبت

1

ثذى -درجبت دسّیذراتبعیَى -تؼبدل اعیذ ٍ ثبس-اختالالت للجی در وَدوبى-ثزرعی

رضب فیضی

دعتگبُ للجی ػزٍلی
2

1400/1/21

3

1400/1/28

4

1400/2/4

آؽٌبیی ثب هزالجتْبی لجل ٍ ثؼذ اس جزاحی ّبی اطفبل
آهبدگی ثزای ثغتزی ؽذى در ثیوبرعتبى -حجن خَى ٍ جبیگشیٌیّ -یپزالیوبًتبعیَى
ٍ تغذیِ -هحلْبی ثزلزاری راُ ٍریذی -تٌظین دهبی ثذى -رٍؽْبی وٌتزل درد در
عٌیي هختلف -وٌتزل غیزدارٍیی درد-هزالجت اس گبعتزٍعتَهی -دالیل ایجبد

رضب فیضی

اعتَهی ّب در وَدوبى -هزالجت اس اعتَهی ّب
آؽٌبیی ثب آًَاع آتزسی هجزای صفزاٍی،آتزسی هزی  ،رفالوظ هؼذُ ثِ هزی ٍ
جزاحی هزثَطِ
Gastroesophageal reflux disease

-

ارسیبثی تؾخیصی -تظبّزات

ثبلیٌی رفالوظ هؼذُ ثِ هزی -هذاخالت درهبًی ٍ تىٌیه جزاحی در ریفالوظ-
طجمِ ثٌذی ٍ اًَاع ًبٌّجبریْبی هزی -ػالئن ثبلیٌی آتزسی هزی ٍ فیغتَل
تزاوئَاسٍفبصیبل -تؾخیص آتزسی هزی ٍ فیغتَل تزاوئَاسٍفبصیبل -درهبى آتزسی
هزی ٍ فیغتَل تزاوئَاسٍفبصیبل -پیؼ آگْی آتزسی هزی ٍ فیغتَل
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تزاوئَاسٍفبصیبلfunctional defects of the esophagus -
اًغذاد هبدرسادی دئَدًَم  -یبفتِ ّبی ثبلیٌی اًغذاد هبدرسادی دئَدًَم-
درهبى اًغذاد هبدرسادی دئَدًَم  -آتزسی هجبری صفزاٍی -تظبّزات ثبلیٌی آتزسی
هجبری صفزاٍی -هطبلؼبت آسهبیؾگبّی -هطبلؼبت رادیَلَصیه آتزسی هجبری
صفزاٍی -درهبى -ػَارض جزاحی آتزسی هجبری صفزاٍی
آؽٌبیی ثب ًبٌّجبریْبی آًَروتبل ٍ دفَرهیتی ّبی دیَارُ ؽىن
طجمِ ثٌذی همؼذ ثذٍى عَراخ ٍ ٍیضگیْبی آًبى -ػَارض تأخیز در تؾخیص همؼذ
ثذٍى عَراخً-حَُ درهبى اًَاع همؼذ ثذٍى عَراخOMPHALOCELE-
هیشاى ثزٍس ٍ ًحَُ تؾخیص اهفبلَعل لجل اس تَلذ-هزالجتْبی لجل اس ػول اهفبلَعل-
درهبى جزاحی اهفبلَعل -ػَارض پظ اس ػول -هذاخالت پزعتبری پظ اس ػول
اهفبلَعل -گبعتزٍؽیشیً-حَُ تؾخیص ٍ درهبى گبعتزٍؽیشی-درهبى ًمبئص دیَارُ
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ؽىن-اٍراوَط ثبلیوبًذُ-اوغتزٍفی ولَآن(فیؾزهثبًِ ای -رٍدُ ای)
5

1400/2/11

6

1400/2/18
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1400/3/25
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1400/3/1

ًبٌّجبریْبی عیغتن ػصجی هزوشی
دعتِ ثٌذی ًبٌّجبریْبی عیغتن ػصجی هزوشی -ػلل ٍ ریغه فبوتَرّبً -حَُ
پیؾگیزی اس ًبٌّجبریْبی عیغتن ػصجی هزوشیAnencephaly -
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اعپبیٌبثیفیذا ٍ هیلَدیغپالسی -اعپبیٌبثیفیذا ًَع ًْبًی ٍ ػالئن آى -اعپبیٌبثیفیذا
ًَع ویغتی ٍ ػالئن آى -هیلَهٌٌگَط -ارسیبثی تؾخیصی -تذاثیز درهبًی
آپبًذیغیت حبد
یبفتِ ّبی ثبلیٌی آپبًذیغیت حبد در وَدوبىً -حَُ درهبى آپبًذیغیت حبد -ؽزایط
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اًجبم آپبًذوتَهی -احتوبل ثزٍس آپبًذیظ پبرُ ؽذُ پظ اس ؽزٍع ػالئن در وَدوبى
آؽٌبیی ثبثیوبریْبی هبدرسادی ٍ جزاحی ّبی عیغتن تٌبعلی آلبیبى
آؽٌبیی وزیپتَارویذیغن -درهبى ثیضِ ًشٍل ًیبفتِ -پیؼ آگْی -اختالالت ایٌگَیٌبل
ٍ اعىزٍتبل -فتك ایٌگَیٌبل ٍ ّیذرٍعل -ریغه فبوتَرّبی ّزًی ایٌگَیٌبل-یبفتِ
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ّبی ثبلیٌی فتك-چگًَگی درهبى فتك ایٌگَیٌبل ٍ ّیذرٍعل -آؽٌبیی ثب ًبٌّجبریْبی
هجزای ادراری
آؽٌبیی ثب اًَاع تَهَرّبی هبدرسادی اطفبل
یبفتِ ّبی ثبلیٌی تَهَر ٍیلوش ً -حَُ تؾخیص تَهَر ٍیلوش -درهبى ٍ چگًَگی
ثزداؽتي تَهَر ٍیلوش -اًذیىبعیًَْبی تبثؼ اؽؼِ ثِ ثغتز تَهَر-آؽٌبیی ثب ًمؼ
ووه اٍل یب اعىزاة در ایي جزاحی ّب
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