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               19/3/99تاریخ  پایان کالس:             14/11/98تاریخ شروع کالس:                         34کددرس:                       /تشریحشناسی
                   روش تدریس: سخنرانی/بحث گروهی                      4/4/99  تاریخ آزمون:            15-16  ساعت کالس:              دوشنبهروزکالس: 

   نیا مطهرياستاد مدرس:     فر      ن 25تعداد:              علوم پزشکی محل اجرا: دانشکده        آموزشی: اسالید/ پروژکتور     رسانه 

هاي جراحی اتاق عمل اطفال،زمان مناسب اعمال جراحی در کودکان، وظایفی که در این واحد تئوري دانشجو با تکنیکشرح درس:
باید در نقش کمک اول یا دوم جراح داشته باشد، وسایل جراحی که باید به کار گیرد آشنا شده ضمناً دانشجو با اصول مراقبتی که 

  .بعد از اعمال جراحیهاي اطفال باید رعایت نماید، آشنا می گرددقبل، حین و 

  اشناگردد.کودکان و نوزادان تکنیک هاي جراحی با کلیات و مفاهیم بیماري ها و  دانشجو :کلی هدف

  :رفتاري اهداف

  : که بود خواهد قادر دانشجو هر درس این پایان در

  .ببرد نام را کودکان جراحی هاي اندیکاسیون  -

  .دهد توضیح کودکان تکاملی هاي ویژگی  -

اسپینابیفیدا،  نافی، طناب فتق گاستروشزي، امفالوسل،) جداري نواقص و ها ناهنجاري جراحی هاي بیماري در کلی مفاهیم  - 
  .دهد توضیح مربوطه جراحی هاي تکنیک و( اینگوئینال فتق دیافراگم، فتق سل، میلو مننگو و مننگوسل

  .دهد توضیحرا  اسپادیازیس اپیUPJO ،UUJO ،VUR ، PUVادراري سیستم هاي ناهنجاري جراحی هاي بیماري در کلی مفاهیم -

  .دهد توضیح % خطا20 با را مربوطه جراحی هاي تکنیک و( ختنه مثانه، اکستروفی هیپواسپادیازیس، -

  .کند لنفوما راتعریف تراتوما، هپاتوبالستوما، نوروبالستوما، ویلمز، کودکان در جراحی نیازمند تومورهاي در کلی مفاهیم  -

  .دهد توضیح را کودکان به مربوط جراحی عمل هر عمل مناسب زمان -

  .دهد توضیح خطا درصد 5 با را جراحی به نیازمند تومورهاي به مربوط جراحی تکنیک هاي -

  پلی اندام، طولی اختالف CDH همانژیوم اندام، هاي آنومالی کام، و لب شکاف هاي بیماري در مربوطه جراحی هاي تکنیک -

  .دهد توضیح خطا درصد 5 با هیدروسفالی و سینداکتلی ، داکتلی

  انواژیناسیون، کلون، باریک، روده دئودنوم، مري،) گوارش دستگاه نواقص و ها ناهنجاري جراحی هاي بیماري در کلی مفاهیم -



   
  دفتر توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسالمی واحد علی آباد کتول دانشکده علوم پزشکی                    

  دانشکده علوم پزشکی واحد علی آباد کتول 
  .دهد توضیح خطا %20 با را مربوطه جراحی هاي تکنیک و عمل مناسب زمان بسته، آنوس صفراوي، آترزي ، بزوار

  .دهد توضیح را جراحی عمل تحت کودکان در بیهوشی القاء انواع -

  .دهد توضیح را جراحی عمل تحت کودکان در بیهوشی داروهاي -

  تعادل تغذیه، و متابولیسم با رابطه در عمل از قبل مداخالت و ها مراقبت: کودکان در جراحی عمل از قبل هاي مراقبت - 

 .دهد توضیح درد و عفونت، بدن، دماي ها، الکترولیت و مایعات

  و عفونت، بدن، دماي ها، الکترولیت و مایعات تعادل تغذیه، و متابولیسم با رابطه در کودکان در جراحی عمل حین هاي مراقبت-

  .دهد توضیح را درد

  و عفونت، بدن، دماي ها، الکترولیت و مایعات تعادل تغذیه، و متابولیسم با رابطه در کودکان در جراحی عمل بعد هاي مراقبت-

  دهد توضیح درد

  :دانشجو ارزشیابی روش

  نمره4نمره                  میان ترم 16ازمون پایان ترم 

  . کند اعمال نمره به نسبت را خود اعتراض تواند می دانشجو سایت در نمره اعمال از پس روز 5 حداکثر

 مسئول اختیار در آن نتایج و شود می انجام ترم هر در پزشکی آموزش توسعه و مطالعات مرکز توسط آزمون سوااالت وتحلیل تجزیه
  .گیرد می قرار درس

  :درس قوانین و ها سیاست

  .است الزامی کالس در موقع به حضور و اي حرفه ،اسالمی  اخالق اصول رعایت
بخشش می باشد. غیبت موجه قابل  جلسه یک   
نمره از نمره پایان ترم کسر می گردد1ي هر یک جلسه غیبت به ازا  
  : منابع

  اخرین چاپ . .نگر جامعه: ناشر قارداشی فاطمه - زردشت رقیه ، عمومی عمل اتاق در کار روش. 1

 رویا و قارداشی فاطمه - زردشت رقیه. عمل اتاق کارشناسی دروس فصل سر طبق عمل اتاق تجهیزات و وسایل با آشنایی. 2
  :ناشر. اکبرزاده

  اخرین چاپ.نگر جامعه
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اخرین .نگر جامعه: ناشر . گلچینی، احسان ، لیالساداتی.  کارشناسی دروس فصل سر طبقجراحی اطفال و نوزادان  ، تکنولوژي. 3

  چاپ

1. Nancymarie Phillips. Berry & Kohn's Operating Room Technique. Last published 

2. Jane C. Rothrock .Alexander's Care of the Patient in Surgery, Last published 

3. Jane C. Rothrock , Sherri Alexander .Alexander's Surgical Procedures, Last published  

  تاریخ برگزاري جلسات:

  نام استاد  عنوان  ساعت  تاریخ  جلسه
  استاد مطهري نیا    بررسی فیزیولوژیک کودك و نوزاد  16-15  14/11/98  1
 استاد مطهري نیا  مالحظات کلی جراحی هاي اطفال و نوزادان  16-15  21/11/98  2

 استاد مطهري نیا  تکنیک هاي جراحی سیستم هاي گوارشی   16-15  28/11/98  3
 استاد مطهري نیا  تکنیک هاي جراحی سیستم هاي گوارشی   16-15  5/12/98  4

 استاد مطهري نیا  مراقبت هاي پرستاري قبل و بعداز عمل هاي گوارشی  16-15  12/12/98  5
 استاد مطهري نیا  تکنیک هاي جراحی گوش حلق در کودکان   16-15  19/12/98  6
 استاد مطهري نیا  تکنیک هاي جراحی کلیه و دستگاه اداري و تناسلی   16-15  26/12/98  7

مراقبت هاي پرستاري قبل و بعد از عمل هاي جراحی دستگاه   16-15  18/1/99  8
  تناسلی

 استاد مطهري نیا

 استاد مطهري نیا  ازمون میان ترم  16-15  25/1/99  9

 استاد مطهري نیا  تکنیک هاي جراحی سیستم عصبی   16-15  1/2/99  10

مطهري نیااستاد   شنت گذاري و مراقبت هاي قبل و بعد عمل   16-15  8/2/99  11  

 استاد مطهري نیا  بیماري هاي قلبی اطفال و تکنیک هاي جراحی قلب   16-15  15/2/99  12
 استاد مطهري نیا  مراقبت هاي پرستاري بعد از عمل جراحی قلب   16-15  22/2/99  13
 استاد مطهري نیا  تکنیک هاي جراحی تنفسی و بیماري هاي مربوط   16-15  29/2/99  14
 استاد مطهري نیا  تعطیلی رسمی  16-15  5/3/99  15
 استاد مطهري نیا  تکنیک هاي کنترل درد  16-15  12/3/99  16
 استاد مطهري نیا  مایع درمانی و نحوه محاسبه دوز دارویی در اطفال  16-15  19/3/99  17

  


