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تؼذاد ٍاحذٍ 2 :احذ

ًام درط :فیشیَپاتَلَصی ٍ تیواریْای جزاحی

وذ درط21300332 :
همطغ :وارؽٌاعی
پیؼ ًیاس :فیشیَپاتَلَصی ٍ تیواریْای داخلی 3- 1
هذرط :دوتزؽاُ ًظزی  -خاًن هیزساییاى
َدف کلی:
آؽٌایی تا ولیات جزاحی،تٌظین تؼادل هایؼات تذى ٍ اعیذ ٍ تاس ،آؽٌایی تا جزاحی ّای ؽىن ،ولیِ ،غذد ،هغزش ٍ
اػصاب ،للة ٍ ػزٍق ،چؾن ،ارتَپذی ،گَػ ٍ حلك ٍ تیٌی
اَداف يیژٌ عیىی:
در پایان ایه درس داوشجً قادر خًاَد بًد:
 تزویة طثیؼی هایؼات ٍ الىتزٍلیتْای تذى ،تؼادل اعیذ ٍ تاس ،هایغ درهاًی حیي ٍ تؼذ اس جزاحی را تؾززیوٌذ
-

ًیاسّای ٍیضُ خاًوْای تاردار اس ًظز اختالالت آب ٍ الىتزٍلیت را هَرد تحث لزار دّذ

-

در هَرد اختالالت حجن درگزدػ هثل واّؼ ٍ افشایؼ حجن ،تؼادل اعیذ ٍ تاس ،ؽَن ،اًتمزال خزَى ٍ
تغذیِ در تیوارى جزاحی تِ ٍیضُ در ؽزایط تارداری تَضی

-

دّذ

در هَرد فیشیَپاتَلَصی جزاحی ّای هْن در ؽىن تِ ٍیضُ در دٍراى تارداری ٍ الزذاهات درهزاًی تحزث
وٌذ( آپاًذیغیت ،تزٍهای ؽىن ،جزاحی ّای هزی ،هؼذُ ٍ رٍدُ ،وثذ)

 در هَرد جزاحی هْن عیغتن للة ٍ ػزٍق ،جزاحی ریِ ،پغزتاى ٍ آًَریغزن ٍ پاتَفیشیَلَصّزای سهیٌزِ ایتحث وٌذ
-

عٌگْای ادراری ،تزٍهای ولیًِ ،اٌّجاریْا ٍ تَهَرّای عیغتن ادراری را تَضی
هزتَطِ را تؾزی وٌذ

دادُ ٍ الذاهات جزاحزی

-

در هَرد پاتَفیشیَلَصی ٍ تیواریْای جزاحی تیزٍئیذ ،آدرًال ٍ پاراتیزٍئیذ تحث وٌذ

 تزٍهای عز ،ضایؼات ػزٍ لی هغش ،دیغه تیي هْزُ ای را اس ًظز پاتَفیشیَلَصی ٍ جزاحی تؾزی وٌذ-

در هَرد اًَاع ؽىغتگی ،درهاًْا ،ػزَار ،،اخزتالالت هزادرسادی عیغزتن اعزىلتی ػوزالًی ٍ تیواریْزای
رٍهاتَئیذ ٍ هذاخالت جزاحی هزتَطِ تحث وٌذ

-

در هَرد ارسیاتی گَػ ٍ حلك ٍتیٌی ،اختالالت ؽٌَایی ،عیٌَعْا ٍ تاثیزات دارٍّا تز عیغزتن ؽزٌَایی تزِ
ٍیضُ در دٍراى تارداری تَضی

-

دّذ

اختالالت چؾوی ،اٍرصاًغْای چؾوی،واتاراوت ٍ گلَون را اس ًظزز پزاتَفیشیَلَصی ،الزذاهات درهزاًی ٍ
جزاحی تؾزیج وٌذ.

تکالیف ي يظایف داوشجًیان:
 حوَر فؼال ٍ هٌظن در والط ؽزوت در تحث ٍ پزعؼ ٍ پاعخ-

ارائِ وٌفزاًظ در هَرد هَضَػات هؾخص شده

ريش تدریس:
عخٌزاًی ّوزاُ تا تحث گزٍّی ٍ پزعؼ ٍ پاعخ
يسایل آمًزشی:
واهپیَتز ،دیتا پزٍصوتَرٍ ،ایت تزد
وحًٌ ارزشیابی:
حوَر ٍ غیاب هٌظن ،اهتحاى هیاى تزم تِ صَرت چْار گشیٌِ ای (آسهَى تىَیٌی)  -اهتحاى پایاى تزم (تزاووی) تِ
صَرت چْار گشیٌِ ای  ،وٌفزاًظ ّای ارائِ ؽذُ تَعط داًؾجَیاى ٍ فؼالیتْای والعی ،وَئیش
وحًٌ محاسبٍ ارزشیابی:
درصذ ًوزُ
رٍػ ارسؽیاتی
2
وَئیش
10
آسهَى هیاى تزم
2
فؼالیتْای والعی
00
آسهَى پایاى تزم

مقررات:
حذالل ًوزُ لثَلی 30
تؼذاد دفؼات غیثت هَجِ در والط 4جلغِ ،در صَرت غیثت هَجِ تیؼ اس عمف تؼییي ؽذُ هٌجز تِ حذف درط ٍ غیثت
غیز هَجِ هٌجز تِ وغة ًوزُ هٌفی خَاّذ ؽذ.

هٌاتغ:
 -اصَل جزاحی ؽَارتش( ٍیزایؼ دّن) Schwartz principles of surgery 10th edition

