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  دانشکده علوم پزشکی واحد علی آباد کتول 

  طرح درس نظري 

 مقطع: کارشناسی                     تکنولوژي اتاق عمل     رشته:      رجراحی گوارش و غدد            تکنولوژي اتاق عمل دعنوان درس: 
/آسیب شناسی و بافت 2فیزیولوژي پیش نیاز:                98-99 دومنیمسال:         ينظر واحد 3 تعداد واحد:                  پیوسته

                       18/3/99پایان کالس: تاریخ      13/11/98 شروع کالس:تاریخ                             27کد درس:             شناسی/تشریح
     روش تدریس: سخنرانی/بحث گروهی                         7/4/99تاریخ آزمون:                   16-19ساعت کالس:             یکشنبهروزکالس:  

 مشکانی استاد مدرس:                     نفر 28 تعداد:         ه علوم پزشکیانشکدمحل اجرا: د          رسانه آموزشی: اسالید/ پروژکتور    

دانشجو با بیماري هاي سیستم گوارشی و غدد که نیازمند جراحی است، آشنا می شود و با تکنیک هاي  در این درس شرح درس:
  جراحی مربوط و مراقبت هاي قبل و بعد عمل آشنا می گردد.

می  ها، آشنایی با کلیات و مفاهیم و تکنیک هاي جراحی در جراحی هاي شکم و غدد آشنایی با کلیات و مفاهیم بیماري  :کلی هدف
  باشد.

  :اهداف رفتاري

 .شود آشنا روده و معده و گوارش دستگاه شکم، عضالت شکم،آناتومی حفره بندي دانشجوباتقسیم

 .شود آشنا وریدي استیپینگ لیگاسیون،(هاي تکنیک و فتق هاي جراحی با دانشجو

 .گردد آشنا گوارشی جراحی عمل از قبل هاي آمادگی و انما باریم،باریم بلع تشخیصی هاي دانشجوباتست

 .گردد آشنا تشخیصی الپاراتومی هاي روش با دانشجو

 .آشناگردد و کوچک روده معده، جراحی کلی هاي تکنیک دانشجوبا

 .آشناشود هرنی جراحی ست و هرنی جراحی هاي عمل در سیرکولر و اسکراب پرستار وظایف دانشجو

 .آشناشود) مري واریس و آشاالزي دیورتیکول،(مري هاي جراحی هاي باتکنیک دانشجو

 .آشناگردد آن جراحی هاي ست و معده هاي جراحی در سیرکولر و اسکراب پرستار دانشجوباوظایف

 .آشناگردد پیلوروپالستی و اندوسکوپی،واگوتومی گاسترکتومی، جراحی هاي تکنیک دانشجوبا

 .گردد آشنا معده پس باي و زدن بالون نظیر چاق بیماران براي معده جراحی هاي روش با دانشجو

 .شود آشنا بعدآن قبل هاي مراقبت الپارسکوپی روش با آپاندکتومی و آپاندکنومی جراحی تکنیک دانشجوبا

 .شود آشنا  معده و مري جراحی عمل از بعد و قبل هاي مراقبت با دانشجو

 .شود آشنا.. و ژژنوستومی دوازده، هاي زخم کوچک، روده جراحی هاي باتکنیک دانشجو

 .آشناشود الپاراتومی الپارسکوپی روش¬به سیستکتومی ،کوله کوالنژیوگرافی( صفرا¬کیسه¬باجراحی دانشجو
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 .شود آشنا  سیستوستومی کوله و لیتوتریپسی کوله جراحی هاي تکنیک دانشجوبا

 آشناشود اندوسکوپی و ،کولونوسکوپی سیگموئیدسکوپی تشخیصی هاي دانشجوباروش

 .گردد آشنا  کولون جراحی باروشهاي دانشجو

 .شود آشنا عمل بعداز و قبل هاي مراقبت و هموروئید جراحی دانشجوباتکنیک

 . شود آشنا عمل از بعد و قبل هاي مراقبت و طحال جراحی هاي تکنیک دانشجوبا

 . شود آشنا پانکراس جراحی تکنیکهاي   دانشجوبا

  .آشناگردد مقعدي فیشر و فیستولوتومی،فیستولکتومی مقعدي، فیستول جراحی هاي باتکنیک داشنجو

 .شود آشنا انورکنال هاي جراحی عمل از بعد و قبل هاي مراقبت با دانشجو

 .شود صفراآشنا کیسه جراحی عمل از بعد و قبل هاي مراقبت با دانشجو

 .شود آشنا پایلونیدال سینوس جراحی دانشجوباتکنیک

 .شود آشنا ایلئوستومی و کولوستومی،سکستومی روده، استوماي هاي تکنیک با دانشجو

 .شود آشنا کبد جراحی هاي عمل بعدزا و قبل هاي مراقبت و کبد بیوبسی تکنیک با دانشجو

 .شود آشنا استوما عمل بعداز و قبل مراقبت دانشجوبا

 .شود آشنا)پیوندکبد و کبد پارگی ترمیم(کبد جراحی هاي دانشجوباتکنیک

 .شود آشنا عمل از بعد و قبل هاي مراقبت و پاراتیروئید و تیروئید جراحی هاي تکنیک با دانشجو

  گردد. آشنا پستان بیوبسی و پستان سرطان و پستان جراحی با دانشجو

  

  تدریس:  روش

ویدیو پروژکتور و  - اورهد –کتور  این درس با استفاده از  روش هاي سخنرانی، پیش سازمان دهنده و گروه کوچک و با استفاده از پرو
  کامپیوتر بر حسب نیاز تدریس خواهد شد.

اشته باشند و در هر جلسه از دانشجویان انتظار می رود که مبحث همان جلسه را از قبل مطالعه نموده و شرکت فعال در بحث د
  همچنین در رابطه با موضوع درس، مقاالت جدیدي را نیز در کالس ارایه نمایند.
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  روش ارزشیابی دانشجو:

  نمره)15نمره )                                  ارزشیابی پایانی (5میان ترم و فعالی کالسی (

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

تجزیه و تحلیل سواالت آزمون توسط مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی در هر ترم انجام می شود و نتایج آن در اختیار مسئول 
  درس قرار می کیرد.

  سیاست ها و قوانین درس:

  الزامیست. رعایت اصول اخالق اسالمی، حرفه اي و حضور به موقع در کالس درس،

  منابع:

   آخرین چاپ. نگر جامعه ، سالمی نشر تهران،.  جراحی تکنولوژي کلی اصول.رقیه زردشت ، فاطمه . قارداشی1

  .آخرین چاپ. نگر جامعه نشر تهران،. غدد و گوارش جراحی تکنولوژي. احسان گلچینی لیال، ساداتی -2

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

  

  تاریخ برگزاري جلسات:
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  مدرس  رفتاري اهداف  ساعت  تاریخ  جلسه
تقسیم بندي حفره شکم،آناتومی عضالت شکم، دستگاه گوارش و معده و   19-16        13/11/98  1

  روده، جراحی هاي فتق و تکنیک هاي(لیگاسیون، استیپینگ وریدي)
 خانم مشکانی

عمل جراحی تست هاي تشخیصی بلع باریم،باریم انما و آمادگی هاي قبل از   19-16        20/11/98  2
  گوارشی

تکنیک جراحی آپاندکتومی و آپاندکتومی با روش الپارسکوپی مراقبت هاي 
  قبل بعدآن

 خانم مشکانی

روش هاي الپاراتومی تشخیصی، تکنیک هاي کلی جراحی معده و روده   19-16        27/11/98  3
  کوچک 

وظایف پرستار اسکراب و سیرکولر در جراحی هاي معده و ست هاي جراحی 
  آن 

 خانم مشکانی

  وظایف پرستار اسکراب و سیرکولر در عمل هاي جراحی  19-16        4/12/98  4
  هرنی و ست جراحی هرنی 

  تکنیک هاي جراحی هاي مري(دیورتیکول، آشاالزي و واریس مري)

 خانم مشکانی

  تکنیک هاي جراحی گاسترکتومی، اندوسکوپی،واگوتومی و پیلوروپالستی  19-16        11/12/98  5
  روش هاي جراحی معده براي بیماران چاق نظیر بالون زدن و باي پس معده

 خانم مشکانی

 خانم مشکانی  جبرانی با نماینده کالس   تعطیلی رسمی  19-16        18/12/98  6

روش الپارسکوپی صفرا( کوالنژیوگرافی ،کوله سیستکتومی بهکیسهجراحی  19-16        25/12/98  7
  تکنیک هاي جراحی کوله لیتوتریپسی و کوله سیستوستومی الپاراتومی

 خانم مشکانی

  روش هاي تشخیصی سیگموئیدسکوپی ،کولونوسکوپی و اندوسکوپی  19-16        17/1/99  8
  روشهاي جراحی کولون، تکنیکهاي جراحی پانکراس

مشکانیخانم   

  آزمون میانترم  19-16        24/1/99  9
تکنیک جراحی هموروئید و مراقبت هاي قبل و بعداز عمل، تکنیک هاي 

  جراحی طحال و مراقبت هاي قبل و بعد از عمل

 خانم مشکانی

 فیشر و فیستولوتومی،فیستولکتومی مقعدي، فیستول جراحی هاي تکنیک  19-16        31/1/99  10
  انورکنال هاي جراحی عمل از بعد و قبل هاي مراقبت مقعدي،

 خانم مشکانی

 خانم مشکانی  مراقبت هاي قبل و بعد از عمل جراحی کیسه صفرا  19-16        7/2/99  11

 خانم مشکانی  تکنیک جراحی سینوس پایلونیدال  19-16        14/2/99  12

  ایلئوستومی و کولوستومی،سکستومی روده، استوماي هاي تکنیک  19-16        21/2/99  13

  کبد جراحی هاي عمل بعدزا و قبل هاي مراقبت و کبد بیوبسی تکنیک
 خانم مشکانی

مراقبت قبل و بعداز عمل استوما، تکنیک هاي جراحی کبد(ترمیم پارگی کبد و   19-16        28/2/99  14
  پیوندکبد)

 خانم مشکانی
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 خانم مشکانی  جبرانی با تماینده کالس  تعطیلی رسمی  19-16        4/3/99  15

  مراقبت هاي قبل و بعد از عمل جراحی مري و معده   19-16  11/3/99  16
  تکنیک هاي جراحی روده کوچک، زخم هاي دوازده، ژژنوستومی و ...

 خانم مشکانی

تکنیک هاي جراحی تیروئید و پاراتیروئید و مراقبت هاي قبل و بعد از عمل   19-16  18/3/99  17
  پستان و سرطان پستان و بیوبسی پستانجراحی 

 خانم مشکانی

 


