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 شرح درس:

های جراحی اتاق عمل اطفال،زمان مناسب اعمال جراحی در کودکان، وظایفی که باید در نقش در این واحد تئوری دانشجو با تکنيک

کمک اول یا دوم جراح داشته باشد، وسایل جراحی که باید به کار گيرد آشنا شده ضمناً دانشجو با اصول مراقبتی که قبل، حين و 

 .اعمال جراحيهای اطفال باید رعایت نماید، آشنا می گرددبعد از 

 

 :کلی هدف

 اشناگردد.کودکان و نوزادان تکنيک های جراحی با کليات و مفاهيم بيماری ها و  دانشجو

 

 :رفتاری اهداف

 : که بود خواهد قادر دانشجو هر درس این پایان در

 .ببرد نام را کودکان جراحی های اندیکاسيون  -

 .دهد توضيح کودکان تکاملی های ویژگی  -

اسپينابيفيدا،  نافی، طناب فتق گاستروشزی، امفالوسل،( جداری نواقص و ها ناهنجاری جراحی های بيماری در کلی مفاهيم  - 

 .دهد توضيح مربوطه جراحی های تکنيک و) اینگوئينال فتق دیافراگم، فتق سل، ميلو مننگو و مننگوسل

 .دهد توضيحرا  اسپادیازیس اپیUPJO ،UUJO ،VUR ، PUVادراری سيستم های ناهنجاری جراحی های بيماری در کلی مفاهيم -

 .دهد توضيح % خطا21 با را مربوطه جراحی های تکنيک و) ختنه مثانه، اکستروفی هيپواسپادیازیس، -

 .کند لنفوما راتعریف تراتوما، هپاتوبالستوما، نوروبالستوما، ویلمز، کودکان در جراحی نيازمند تومورهای در کلی مفاهيم  -
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 .دهد توضيح را کودکان به مربوط جراحی عمل هر عمل مناسب زمان -

 .دهد توضيح خطا درصد 5 با را جراحی به نيازمند تومورهای به مربوط جراحی تکنيک های -

 پلی اندام، طولی اختالف CDH همانژیوم اندام، های آنومالی کام، و لب شکاف های بيماری در مربوطه جراحی های تکنيک -

 .دهد توضيح خطا درصد 5 با هيدروسفالی و سينداکتلی ، داکتلی

 انواژیناسيون، کلون، باریک، روده دئودنوم، مری،( گوارش دستگاه نواقص و ها ناهنجاری جراحی های بيماری در کلی مفاهيم -

 .دهد توضيح خطا %21 با را مربوطه جراحی های تکنيک و عمل مناسب زمان بسته، آنوس صفراوی، آترزی ، بزوار

 .دهد توضيح را جراحی عمل تحت کودکان در بيهوشی القاء انواع -

 .دهد توضيح را جراحی عمل تحت کودکان در بيهوشی داروهای -

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

 .دهد توضيح درد و عفونت، بدن، دمای ها، الکتروليت و مایعات

 و عفونت، بدن، دمای ها، الکتروليت و مایعات تعادل تغذیه، و متابوليسم با رابطه در کودکان در جراحی عمل حين های مراقبت-

 .دهد توضيح را درد

 و عفونت، بدن، دمای ها، الکتروليت و مایعات تعادل تغذیه، و متابوليسم با رابطه در کودکان در جراحی عمل بعد های مراقبت-

 دهد توضيح درد

 

 :دانشجو ارزشيابی روش

 نمره3نمره                  ميان ترم 11ازمون پایان ترم 

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

 مسئول اختيار در آن نتایج و شود می انجام ترم هر در پزشکی آموزش توسعه و مطالعات مرکز توسط آزمون سوااالت وتحليل تجزیه

 .گيرد می قرار درس
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 :درس قوانين و ها سياست

 .است الزامی کالس در موقع به حضور و ای حرفه ،اسالمی  اخالق اصول رعایت

بخشش می باشد. غيبت موجه قابل  جلسه یک   

نمره از نمره پایان ترم کسر می گردد1ی هر یک جلسه غيبت به ازا  

. 
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 تاریخ برگزاری جلسات:

 نام استاد عنوان ساعت تاریخ جلسه

 خانم کيا بررسی فيزیولوژیک کودک و نوزاد 12-14 23/11/11 1

 خانم کيا مالحظات کلی جراحی های اطفال و نوزادان 12-14 11/12/11 2

 خانم کيا تکنيک های جراحی سيستم های گوارشی  12-14 10/12/11 4

 خانم کيا تکنيک های جراحی سيستم های گوارشی  12-14 15/12/11 3

 خانم کيا مراقبت های پرستاری قبل و بعداز عمل های گوارشی 12-14 22/12/11 5

 خانم کيا تکنيک های جراحی گوش حلق در کودکان  12-14 22/12/11 1

 خانم کيا تکنيک های جراحی کليه و دستگاه اداری و تناسلی  12-14 21/11/11 7

جراحی دستگاه مراقبت های پرستاری قبل و بعد از عمل های  12-14 20/11/11 0

 تناسلی

 خانم کيا

 خانم کيا ازمون ميان ترم 12-14 13/12/11 2

 خانم کيا تکنيک های جراحی سيستم عصبی  12-14 11/12/11 11

 خانم کيا شنت گذاری و مراقبت های قبل و بعد عمل  12-14 10/12/11 11

 خانم کيا بيماری های قلبی اطفال و تکنيک های جراحی قلب  12-14 25/12/11 12

 خانم کيا مراقبت های پرستاری بعد از عمل جراحی قلب  12-14 11/14/11 14

 خانم کيا تکنيک های جراحی تنفسی و بيماری های مربوط  12-14 10/14/11 13

 خانم کيا تعطيلی رسمی 12-14 15/14/11 15

 خانم کيا تکنيک های کنترل درد 12-14 22/14/11 11

 خانم کيا مایع درمانی و نحوه محاسبه دوز دارویی در اطفال 12-14 22/14/11 17

 


