دانطگاه علوم پسضکی کرهانطاه
دانطکذه پیراپسضکی
طرح دوره
عنواى درس  :تکىًلًژی جراحی در جراحی قلب،عريق ي تًراکس
مخاطبان :داوشجًیان کارشىاسی پیًستٍ اتاق عمل ترم 5
تعذاد و نوع واحذ (نظری – عملی )3:واحد نظری
درس پیص نیاز :فیزیولوژی  ،تشریح ،آسیب شناسی
زهاى ارائه درس  :شنبه ها  61هفته ساعت  64-61و یکشنبه ها  8هفته اول ساعت 64-61

ساعت پاسخگویی ته سواالت فراگیر  :شنبه و یکشنبه ها 62-64
هذرس :سهراب نصرتی

سال تحصیلی:نیمسال اول 6444-6446

هذف کلی درض:آشنایی دانشجو با کلیات و هفاهین بیواریها و تکنیکهای جراحی در جراحیهای های قلب،عروق و
توراکط و هراقبت های هربوطه
اهذاف کلی جلعات :

 -1آناتوهی و فیسیولوشی قلب ،اصطالحات و ابسار جراحی هورد اظتفاده در جراحی قلب را کاهال شرح دهذ.
 -2هعاینات و اقذاهات تشخیصی هربوط به قلب و داروهای هورد اظتفاده در جراحی های قلب را شرح دهذ.
 -3آهاده ظازی ،هراقبت ها ،برغ ها،روغ بیهوشی بیوار و تجهیسات هورد اظتفاده در جراحی های قلب را توضیح دهذ.
 -4انواع تکنیک های جراحی های هربوط به جراحی عروق کرونری قلب را شرح دهذ.
 -5انواع تکنیک های جراحی های هربوط به آنصیوگرافی قلب را شرح دهذ.
 -6انواع تکنیک های جراحی های هربوط به جراحی دریچه های قلبی را شرح دهذ.
 -7انواع تکنیک های جراحی های هربوط به بیواری های هادرزادی قلب را شرح دهذ.
 -8دظتگاه پیط هیکر،انواع و هراقبت های آى را توضیح دهذ
 -9دظتگاه پوپ قلب-ریه و اجسای آى را توضیح دهذ.
 -11آناتوهی و فیسیولوشی توراکط ،اصطالحات و ابسار جراحی هورد اظتفاده در جراحی توراکط را کاهال شرح دهذ
 -11ه عاینات و اقذاهات تشخیصی هربوط به توراکط و داروهای هورد اظتفاده در جراحی های توراکط را شرح دهذ.
 -12آهاده ظازی ،هراقبت ها ،برغ ها ،روغ بیهوشی بیوار و تجهیسات هورد اظتفاده در جراحی های توراکط را توضیح دهذ.
 -13تکنیک جراحی پنوهکتوهی را شرح دهذ.
 -14اهتحاى هیاى ترم
 -15تکنیک جراحی لوبکتوهی را شرح دهذ.
 -16تکنیک جراحی ظگونکتوهی را شرح دهذ.
 -17انواع تکنیک های جراحی های هربوط به جراحی تروهای قفعه ظینه را شرح دهذ.
 -18انواع تکنیک های جراحی های برونکوظکوپی،هذیاظتینوظکوپی و توراکوظکوپی را شرح دهذ.
 -19آناتوهی و فیسیولوشی عروق ،اصطالحات و ابسار جراحی هورد اظتفاده در جراحی عروق را کاهال شرح دهذ.
 -21هعاینات و اقذاهات تشخیصی هربوط به عروق و داروهای هورد اظتفاده در جراحی های عروق را شرح دهذ.
 -21آهاده ظازی ،هراقبت ها ،برغ ها،روغ بیهوشی بیوار و تجهیسات هورد اظتفاده در جراحی های عروق را توضیح دهذ.
 -22انواع تکنیک های جراحی های هربوط به عروق هحیطی را شرح دهذ.
-23

تکنیک جراحی انذآرتکتوهی کاروتیذ را شرح دهذ.

-24تکنیک جراحی آهبولکتوهی را شرح دهذ.

اهذاف ویصه به تفکیک اهذاف کلی هر جلعه:
اهذف کلی جلعه اول :آناتوهی و فیسیولوشی قلب  ،اصطالحات و ابسار جراحی هورد اظتفاده در جراحی قلب را کاهال شرح دهذ.

اهذاف ویصه جلعه اول:
در پایاى دانشجو قادر باشذ:
 -1-1آًاتَهی ٍ فیشیَلَصی قلة را تَػیح دّذ
 -2-1دریچِ ّای قلة را شٌاسایی کٌذ
 -3-1گزدش خَى کزًٍزی را تشٌاسذ
 -4-1سیستن ّذایتی قلة را تَػیح دّذ.
 5-1تزهیٌَلَصی سیستن قلة ٍ عزٍق را تَػیح دّذ.
هذف کلی جلعه دوم :هعاینات و اقذاهات تشخیصی هربوط به قلب و داروهای هورد اظتفاده در جراحی های قلب را شرح دهذ.

اهذاف ویصه جلعه دوم:
در پایاى دانشجو قادر باشذ:
 -2-1تَجْات کلی در جزاحی ّای قلة را شزح دّذ..
ٍ -2-2سایل ٍ تجْیشات عول جزاحی قلة را تشٌاسذ.
-2-3اًَاع دارٍّای قلثی را تیاى کٌذ.
 -2-4اقذاهات تشخیظی هَرد استفادُ در اعوال قلثی را ًام تثزد.
هذف کلی جلعه ظوم :آهاده ظازی ،هراقبت ها ،برغ ها،روغ بیهوشی بیوار و تجهیسات هورد اظتفاده در جراحی های قلب را
توضیح دهذ.

اهذاف ویصه جلعه ظوم:
در پایاى دانشجو قادر باشذ:
 -3-1خَسیشي قزارگیزی تیوار ٍ هزاقثت ّای خاص جزاحی ّای قلة تَػیح دّذ.
 -3-2رٍش ّای هختلف تیَْشی را در جزاحی ّای قلة را شزح دّذ.
-3-3اطَل علوی در اًجام خزج ٍ درج در جزاحی ّای قلثی را تیاى کٌذ.
-3-4اًَاع سَسى ّا ٍ ًخ ّای هَرد استفادُ در جزاحی قلثی را شزح دّذ.
هذف کلی جلعه چهارم :انواع تکنیک های جراحی عروق کرونری قلب را شرح دهذ.

اهذاف ویصه جلعه چهارم:
در پایاى دانشجو قادر باشذ:
 -4-1آهادگی تیوار را جْت جزاحی تای خس عزٍق کزًٍز شزح دّذ.
ٍ -4-2سایل السم جْت جزاحی جزاحی تای خس عزٍق کزًٍز تَػیح دّذ
 -4-3هزاحل جزاحی تای خس عزٍق کزًٍز را کاهل شزح دّذ

هذف کلی جلعه پنجن :انواع تکنیک های جراحی های هربوط به آنصیوگرافی قلب را شرح دهذ.

اهذاف ویصه جلعه پنجن
در پایاى دانشجو قادر باشذ:
 -5-1اًَاع استٌت قلثی را تَػیح دّذ.
ٍ -5-2سایل آًضیَگزافی را شزح دّذ
 -5-3هزاحل آًضیَگزافی را تَػیح دّذ.
هذف کلی جلعه ششن :انواع تکنیک های جراحی های هربوط به جراحی دریچه های قلبی را شرح دهذ.

در پایاى دانشجو قادر باشذ:
 -6-1اًَاع دریچِ ّای هظٌَعی قلة را تَػیح دّذ را شزح دّذ.
 -6-2اًَاع تیواری ّای دریچِ ای را شزح دّذ
 -6-3جزاحی ّای تعَیغ دریچِ ّای قلثی را شزح دّذ
-6-3هعیارّای اًتخاب ًَع دریچِ را شزح دّذ
هذف کلی جلعه هفتن :انواع تکنیک های جراحی های هربوط به بیواری های هادرزادی قلب را شرح دهذ.

اهذاف ویصه جلعه هفتن:
در پایاى دانشجو قادر باشذ:
 -7-1جزاحی ًقض دیَارُ تیي دّلیشی را شزح دّذ.
 -7-2جزاحی ًقض دیَارُ تیي تطٌی را شزح دّذ.
 -7-3جزاحی هجزای تاس شزیاًی را شزح دّذ.
 -7-4جزاحی تتزالَصی فالَت را شزح دّذ.
هذف کلی جلعه هشتن :دظتگاه پیط هیکر،انواع و هراقبت های آى را توضیح دهذ

اهذاف ویصه جلعه هشتن:
در پایاى دانشجو قادر باشذ:
 -8-1اًَاع دستگاُ خیس هیکز را تَػیح دّذ
 -8-2هزاقثت اس خیس هیکز در تیواراى تحت عول جزاحی را تَػیح دّذ
 -8-3رٍش جزاحی کاشت خیس هیکز را تَػیح دّذ
هذف کلی جلعه نهن :دظتگاه پوپ قلب-ریه و اجسای آى را توضیح دهذ.

اهذاف ویصه جلعه نهن:
در پایاى دانشجو قادر باشذ:
 -9-1اجشای دستگاُ خوح قلة ریِ را تَػیح دّذ
ً -9-2حَُ تکارتزدى خوح قلة ریِ را تَػیح دّذ
 -9-3عَارع دستگاُ خوح قلة ریِ را تَػیح دّذ

هذف کلی جلعه دهن :آناتوهی و فیسیولوشی توراکط ،اصطالحات و ابسار جراحی هورد اظتفاده در جراحی توراکط را کاهال شرح
دهذ

اهذاف ویصه جلعه دهن:
در پایاى دانشجو قادر باشذ:
 -11-1آًاتَهی تَراکس را کاهل شزح دّذ.
 -11-2آًاتَهی ریِ ّا را کاهل شزح دّذ.
 -11-3تزهیٌَلَصی هزتَط تِ سیستن تٌفس را تیاى کٌذ
هذف کلی جلعه یازدهن :هعاینات و اقذاهات تشخیصی هربوط به توراکط و داروهای هورد اظتفاده در جراحی های توراکط را
شرح دهذ.

اهذاف ویصه جلعه یازدهن:
در پایاى دانشجو قادر باشذ:
 -11-1ارسیاتی ّای قثل اس عول تَراکس را ًام تثزد
 -11-2تستْای تشخیظی قثل اس عول تَراکس را شزح دّذ.
ٍ -11-3سایل اتاق عول تَراکس را تشٌاسذ
 -11-3دارٍّای هَرد استفادُ در جزاحی ّای تَراکس را شزح دّذ.
هذف کلی جلعه دوازدهن :آهاده ظازی ،هراقبت ها ،برغ ها ،روغ بیهوشی بیوار و تجهیسات هورد اظتفاده در جراحی های
توراکط را توضیح دهذ.

اهذاف ویصه جلعه دوازدهن:
در پایاى دانشجو قادر باشذ:
 -12-1تجْیشات هَرد استفادُ در جزاحی ّای تَراکس را ًام تثزد.
 -12-2تزش خَستزٍلتزال تَراکَتَهی را شزح دّذ.
 -12-3تزش اًتزٍلتزال تَراکَتَهی را رشح دّذ.
 -12-4تزش اگشیالری تَراکَتَهی را شزح دّذ.
 -12-5تَراکَتَهی سیز خستاًی قذاهی چح را شزح دّذ.
 -12-6تزش کالهشل را شزح دّذ.
 -12-7هذیي استزًَتَهی را شزح دّذ
هذف کلی جلعه ظیسدهن :تکنیک جراحی پنوهکتوهی را شرح دهذ.

اهذاف ویصه جلعه ظیسدهن:
در پایاى دانشجو قادر باشذ:
 -13-1اًَاع ٍسایل هَرد ًیاس عول جزاحی خٌَهکتَهی را شزح دّذ.
 -13-2آهادگی تیوار را جْت جزاحی خٌَهکتَهی شزح دّذ.
 -13-3تجْیزات السم جْت جزاحی خٌَهکتَهی تَػیح دّذ
 -13-4هزاحل جزاحی خٌَهکتَهی کاهل شزح دّذ
هذف کلی جلعه چهاردهن :اهتحاى هیاى ترم

اهذاف ویصه جلعه چهاردهن:ارزیابی دانشجو

هذف کلی جلعه پانسدهن :تکنیک جراحی لوبکتوهی را شرح دهذ.

اهذاف ویصه جلعه پانسدهن:
در پایاى دانشجو قادر باشذ:
 -15-1اًَاع ٍسایل هَرد ًیاس عول جزاحی لَتکتَهی را شزح دّذ.
 -15-2آهادگی تیوار را جْت جزاحی لَتکتَهی شزح دّذ.
 -15-3تجْیزات السم جْت جزاحی لَتکتَهی تَػیح دّذ
 -15-4هزاحل جزاحی لَتکتَهی کاهل شزح دّذ
هذف کلی جلعه شانسدهن :تکنیک جراحی ظگونکتوهی را شرح دهذ.

اهذاف ویصه جلعه شانسدهن:
در پایاى دانشجو قادر باشذ:
 -16-1اًَاع ٍسایل هَرد ًیاس عول جزاحی سگوٌکتَهی را شزح دّذ.
 -16-2آهادگی تیوار را جْت جزاحی سگوٌکتَهی شزح دّذ.
 -16-3تجْیزات السم جْت جزاحی سگوٌکتَهی تَػیح دّذ
 -16-4هزاحل جزاحی سگوٌکتَهی کاهل شزح دّذ
هذف کلی جلعه هفذهن :انواع تکنیک های جراحی های هربوط به جراحی تروهای قفعه ظینه را شرح دهذ.

اهذاف ویصه جلعه هفذهن:
در پایاى دانشجو قادر باشذ:
 -17-1اًَاع تزٍهاّای تَراکس را ًام تثزد.
 -17-2خٌَهَتَراکس ٍ عالین آًزا شزح دّذ.
 -17-3تزٍهای قفسِ سیٌِ ٍ هذیزیت آى را تیاى کٌذ.
 -17-4هزاحل جزاحی چست تیَب گذاری را کاهل شزح دّذ
هذف کلی جلعه هجذهن :انواع تکنیک های جراحی های برونکوظکوپی،هذیاظتینوظکوپی و توراکوظکوپی را شرح دهذ.

اهذاف ویصه جلعه هجذهن:
در پایاى دانشجو قادر باشذ:
 -18-1اًَاع ٍسایل هَرد ًیاس عول جزاحی تزًٍکَسکَخی را شزح دّذ.
 -18-2آهادگی تیوار را جْت جزاحی تزًٍکَسکَخی شزح دّذ.
ٍ -18-3سایل السم جْت جزاحی هذیاستیٌَسکَخی تَػیح دّذ.
 -18-4هزاحل جزاحی تَراکَسکَخی کاهل شزح دّذ.
هذف کلی جلعه نوزدهن :آناتوهی و فیسیولوشی عروق  ،اصطالحات و ابسار جراحی هورد اظتفاده در جراحی عروق را کاهال شرح
دهذ.

اهذاف ویصه جلعه نوزدهن:
در پایاى دانشجو قادر باشذ:

 -19-1آًاتَهی ٍ فیشیَلَصی عزٍق را ًام شزح دّذ
 -19-2ارسیاتی ّای قثل اس عول عزٍق را تَػیح دّذ
 -19-3اططالحات هَرد استفادُ در جزاحی ّای عزٍق را شزح دّذ.
ٍ -19-4سایل اتاق عول عزٍق را تشٌاسذ
هذف کلی جلعه بیعتن :هعاینات و اقذاهات تشخیصی هربوط به عروق و داروهای هورد اظتفاده در جراحی های عروق را شرح
دهذ.

اهذاف ویصه جلعه بیعتن:
در پایاى دانشجو قادر باشذ:
 -21-1تستْای تشخیظی قثل اس عول عزٍق را شزح دّذ.
 -21-2دارٍّای هَرد استفادُ در جزاحی ّای عزٍق را شزح دّذ.
 -21-3هعایٌات تشخیظی قثل اس عول عزٍق را شزح دّذ.
هذف کلی جلعه بیعت و یکن :آهاده ظازی ،هراقبت ها ،برغ ها،روغ بیهوشی بیوار و تجهیسات هورد اظتفاده در جراحی
های عروق را توضیح دهذ.

اهذاف ویصه جلعه بیعت و یکن:
در پایاى دانشجو قادر باشذ:
 -21-1ارسیاتی ّای قثل اس عول عزٍق را ًام تثزد
 -21-2هزاقثت ٍ آهادُ ساسی تیواراى دارای جزاحی عزٍق را تَػیح دّذ.
 -21-3جْیشات اتاق عول عزٍق را تشٌاسذ
هذف کلی جلعه بیعت و دوم :انواع تکنیک های جراحی های هربوط به عروق هحیطی را شرح دهذ.

اهذاف ویصه جلعه بیعت و دوم:
در پایاى دانشجو قادر باشذ:
 -22-1اًَاع تکٌیک ّای جزاحی ٍاریس را کاهل شزح دّذ
 -22-2هزاحل جزاحی اًَاع تای خس عزٍق هحیطی کاهل شزح دّذ
 -22-3هزاحل جزاحی آًاستَهَس عزٍق هحیطی کاهل شزح دّذ
-22-3اًَاع دستزسی عزٍقی هاًٌذ شٌت گذاری ٍ شالذٍى ٍ ...را تَػیح دّذ
هذف کلی جلعه بیعت و ظوم :تکنیک جراحی انذآرتکتوهی کاروتیذ را شرح دهذ.

اهذاف ویصه جلعه بیعت و ظوم:
در پایاى دانشجو قادر باشذ:
 -23-1اًَاع ٍسایل هَرد ًیاس عول جزاحی اًذآرتکتَهی کارٍتیذ را شزح دّذ.
 -23-2آهادگی تیوار را جْت جزاحی اًذآرتکتَهی کارٍتیذ شزح دّذ.
 -23-3تجْیزات السم جْت جزاحی اًذآرتکتَهی کارٍتیذ تَػیح دّذ

 -23-4هزاحل جزاحی اًذآرتکتَهی کارٍتیذ را کاهل شزح دّذ
هذف کلی جلعه بیعت و چهارم :تکنیک جراحی آهبولکتوهی را شرح دهذ.

اهذاف ویصه جلعه بیعت و چهارم:
در پایاى دانشجو قادر باشذ:
 -24-1اًَاع ٍسایل هَرد ًیاس عول جزاحی آهثَلکتَهی را شزح دّذ.
 -24-2آهادگی تیوار را جْت جزاحی آهثَلکتَهی شزح دّذ.
 -24-3تجْیشات السم جْت جزاحی آهثَلکتَهی تَػیح دّذ
 -24-4هزاحل جزاحی آهثَلکتَهی کاهل شزح دّذ

مىابع برای مطالعٍ:
1- Surgical Technology for the surgical Technologist, Publisher Delmar Learning.
2- Pocket guide to the operating room. Publisher F.A. Davis, ISBN.
3-Berry & Kohn, operating Room. Techniqiue. Publishermos by 2012
4. Alexander's surgical procedures/ Jane C. Rothrock PhD RN CNOR FAAN (Author),
Sherri Alexander CST (Author) / Mosby; 1 edition/ ISBN: 978032307555
-5تکىًلًژی جراحی در جراحی َای تًراکس،قلب ي عريق لیال ساداتی ،اوتشارات جامعٍ وگر ،آخریه چاپ
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هقررات درس و انتظارات از دانشجو:
 .1حضور هنظن و به هوقع در توام جلسات درس
 .2شرکت فعال در بحث های گروهی
 .3هراجعه به هنابع اعالم شده و هطالعه هوضوعات هربوطه
 .4هشارکت در تهیه و ارائه کنفرانس گروهی(گروه های  3نفره)
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