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تؼذاد ٍاحذ 2:واحد
کد درس53100146 :

هقطغ :کارشناسی مامایی
پيؼ ًيبس :فیزیوپاتولوژی و بیماری های داخلی  1و 2
هذرط :خانم گودرزی
هدف کلی:
ّذف کلی اس ارائِ ایي درط ؽٌبخت ٍ آؽٌبیی ثب فيشیَپبتَلَصی ،ػلل ،ػالئن ،تؾخيص ،درهبى ،پيؼ آگْی ٍ پيؾگيزی
اًَاع ثيوبریْبی پَعتی ،ػفًَی ٍ هقبرثتی ٍ اس طزفی آؽٌبیی ثب ًيبسّبی اعبعی اًغبى  ،هفبّين ٍ اصَل هزاقجت اس ثيوبراى
داخلی ٍ رزاحی در حبهلگی ٍ غيز حبهلگی هی ثبؽذ.

اهداف ویژه عینی:
در پبیبى دٍرُ داًؾزَیبى قبدر خَاٌّذ ثَد:
.1آًبتَهی ٍ فيشیَلَصی پَعت را ؽزح دٌّذ.
 . 2پبتَصًش  ،اپيذهيَلَصی  ،تظبّزات ثبليٌی ،رٍؽْبی تؾخصی ٍ درهبًْبی ثيوبری پغ َریبسیظ ٍ ػفًَتْبی پَعتی را ؽزح
دٌّذ.
.3درهبتيت ٍ کْيز را تؼزیف کزدُ ،تؾخيص ٍ درهبى آًْب راثيبى ًوبیذ.
 .4ثيوبریْبی پَعتی هٌحصز ثِ دٍراى ثبرداری را ؽزح دٌّذ.
.5هکبًيغن ّبی دفبػی ثذى در ثزاثز ثيوبریْبی ػفًَی را تَضيح دٌّذ.
.6تت ،اًَاع تت ٍ هزاقجتْبی هزثَط ثِ تت را ؽزح دٌّذ.
ً.7کبت هْن در راثطِ ثب ػالئن  ،تؾخيص ،درهبى ٍ پيؾگيزی ثيوبری کشاس ،ث َتَليغن ٍ هٌٌضیت را ثيبى ًوبیٌذ.
 .8اپيذهيَلَصی ،ػالئن ،راّْبی اًتقبل  ،تؾخيص ،درهبى ٍ پيؾگيزی ثيوبریْبی ًبؽی اس ثبعيلْبی گزم هخجت (ليغتزیَس) ٍ گزم
هٌفی (عبلوًَلَس ،ؽيگلَس ٍ ثزٍعلَس) را تَضيح دٌّذ.

ً. 9کبت هْن در راثطِ ثب اپيذهيَلَصی  ،راّْبی اًتقبل ،تظبّزات ثبليٌی  ،تؾخيص ٍ درهبى ثيوبریْبی عل ٍ رذام را ثيبى
ًوبیٌذ.
 .11پيبهذ حبهلگی اثتال ثِ ليغت زیَس ،عبلوًَلَس ،عل ٍ رذام را ؽزح دٌّذ.
 . 11چزخِ سًذگی ،اپيذهيَلَصی ،ػالئن ،ػَارض ،راّْبی تؾخيص ٍ درهبى ػفًَتْبی تک یبختِ ای (هبالریب
 ،تَکغَپالعوَس ،آهيپيبس ،صیبردیبس ٍ ليؾوبًيَسیظ) را ثيبى ًوبیٌذ.
.12تأحيز اثتال ثِ ػفًَتْبی تک یبختِ ای در حبهلگی را ؽزح دٌّذ.
 .13کليبت هْن در ػفًَتْبی ًبؽی اس اعتزپتَکَک ( B,Aفبرًضیت ،هخولک ،ػفًَت ًَسادی ٍ ًفبعی) را ثيبى ًوبیٌذ.
. 14اپيذهيَلَصی  ،راّْبی اًتقبل ،تظبّزات ثبليٌی ،ػَارض ،تؾخيص  ،درهبى ٍ پيؾگيزی اس ػفًَتْبی ٍیزٍعی هْن
(عيتَهگبلٍَیزٍط ،عزخچِ ،عزخک ،اٍریَى ،فلذ اطفبل ،پبرٍٍیزٍط  ٍ B19آثلِ هزغبى ،سًٍب ٍ آًفلَآًشا) را تَضيح دٌّذ.
.15پيبهذ حبهلگی در اثتال ثِ ایي ثيوبریْبی ٍیزٍعی را ؽزح دٌّذ.
. 16ایتَلَصی ،تظبّزات ثبليٌی یب ػَارض ً ،حَُ تؾخيص ٍ درهبى ثيوبریْبی هقبرثتی هْن (عيفيليظ ،عَساک ،ػفًَتْبی
کالهيذیبیی ،لٌفَگزاًَلَم ٍ ًزٍمّ ،زپظ تٌبعلی ،ؽبًکزٍئيذ ،سگيل تٌبعلی ،تزیکَهًَيبس ٍ ایذس) را ؽزح دٌّذ.
.17پيبهذ حبهلگی ٍ هزاقجت ّ بی السم در اثتالء ثِ ثيوبریْبی هقبرثتی را ؽزح دٌّذ.
ً.18يبسّبی اعبعی اًغبًی در ٌّگبم عالهت ٍ ثيوبری را ؽزح دٌّذ.
ً. 19ظزیِ ّبی هختلف در راثطِ ثب طجقِ ثٌذی اًَاع ًيبس ّب اس رولِ ًظزیِ هبسلَ را ثيبى ًوبیٌذ.
.21هفبّين عالهت ٍ ثيوبری را تَضيح دّذ.
.21اًَاع ،ػلل ٍ هزاقجتْبی درد ٍ هزاحل خَاة را ؽزح دّذ.
.22فزایٌذ هزاقجت اس ثيوبراى ثِ ٍیضُ سًبى ثبردار را ثيبى ًوبیذ.
.23هزاقجتْبی قجل ،حيي ٍ ثؼذ اس اػوبل رزاحی را تَضيح دّذ.
.24فزایٌذ هزاقجت اس اػوبل رزاحی سًبى اس رولِ عشاریي ٍ ّيغتزکتَهی را ؽزح دّذ.

تکالیف و وظایف دانشجویان:
.1حضَر ثِ هَقغ ٍ هٌظن در کالط درط
 .2ؽزکت فؼبل در هجبحج کالط درط
.3هطبلؼِ قجلی در راثطِ ثب هَضَع درط
.4اًزبم تکبليف هحَلِ
.5ؽزکت ثِ هَقغ در اهتحبًبت

روش تدریس:
عخٌزاًی ،پزعؼ ٍ پبعخ  ،ثحج ٍ تجبدل ًظز

وسایل آموزشی:
دیتب پزٍصکتَر ،کبهپيَتز ،هبصیکٍ ،ایت ثزد.

نحوه ارزشیابی:
فؼبليت کالعی – ارائِ ثِ هَقغ تکبليف – اهتحبى پبیبى تزم

ًحَُ هحبعجِ ارسؽيبثی:

رٍػ ارسؽيبثی

درصذ ًوزُ

فؼبليتْبی کالعی

21

آسهَى پبیبى تزم

81

هقزرات
حذاقل ًوزُ قجَلی 11

-

تؼذاد دفؼبت غيجت هَرِ در کالط 3رلغِ ،در صَرت غيجت ثيؼ اس عقف تؼييي ؽذُ درط هزثَطِ حذف خَاّذ ؽذ.

منابع:
 .1کبًيٌگْبم ،لَاًز ،ثلَمّ ،بٍث رٍس ،اعپبًگ ،ثبرداری ٍ سایوبى ٍیليبهش ،رلذ عَم ،تزروِ هْزًبس ٍلذاى ٍّوکبراى،
تْزاى ،ارروٌذ ،آخزیي چبح.
 .2فَعی ،آًتًَی ٍ  ،..اصَل طت داخلی ّبریغَى ،ثيوبریْبی ػفًَی ،تزروِ قن تبد خطبیی ٍ ّوکبراىٍ( ،یزٍط،
تک یبختِ ،ایذس ،کزم)  ،تْزاى ،ارسًذُ ،آخزیي چبح.
 .3فَعی ،آًتًَی ٍ  ...اصَل طت داخلی ّبریغَى  ،ثيوبریْبی ػفًَی (ثبکتزیبل) تزروِ قن تبد خطبیی ٍّوکبراى،
تْزاى ،ارسًذُ ،آخزیي چبح.
 .4اعولتشر ،عَساى ٍ  ..پزعتبری داخلی – رزاحی ثزًٍز ٍ عَدارث ،تزروِ هوٌصَرُ ػلی اصغزپَر ٍ طبّزُ
ًزفی،تْزاى ،عبلوی (ربهؼِ ًگز) ،آخزیي چبح.

 .5اعولتزس ،عَساى  ... ،پزعتبری داخلی رزاحی ثزًٍز ٍ عَدارث (پَعت ٍ عَختگی) ،تزروِ اعوبػيل ؽزیؼت ٍ
هزین رًزجز ،تْزاى (عبلوی) ،آخزیي چبح.
 .6آًذرٍلی ٍ ّوکبراى ،هجبًی طت داخلی عيغي ل ،تزروِ آقبسادُ ٍ ّوکبراى ،گلجبى ،آخزیي چبح.
 .7ربًبتبى ،اط ثزک ،ثيوبرّبی سًبى ًَاک  ،تزروِ هْزًبس ٍلذاى ٍ ّوکبراى رلذ اٍل ،تْزاىً ،غل فزدا ،آخزیي
چبح.
 .8پَتز  ،پزی ،اصَل ٍ فٌَى پزعتبری ،تزروِ اػضبی ّيئت ػلوی دا ًؾگبُ ػلَم پشؽکی ایزاى ،تْزاى ،عبلوی ،آخزیي
چبح.
 .9دٍگبط  ،اصَل هزاقجت اس ثيوبر ،تزروِ آتؼ سادُ ٍ ّوکبراى ،تْزاى ،گلجبى ،آخزیي چبح.
 .11سردؽت ،رقيِ ٍ اکجز سادُ  ،رٍیب ،اصَل ٍ فٌَى پزعتبری ٍ اعتزیلشاعيَى ،تْزاى ،ربهؼِ ًگز ،آخزیي چبح.
 .11ایوبًی ،فبطوِ ٍ ّوکبراى ،درعٌبهِ ربهغ پزعتبری ٍ هبهبیی ،رلذ دٍم  ،تْزاى ،گلجبى ،آخزیي چبح11 .
 .11اصَل رزاحی ؽَارتش( ٍیزایؼ دّن) Schwartz principles of surgery 10th edition
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نام درس :فيشیَپبتَلَصی ٍ ثيوبری ّبی داخلی3

تعداد واحد 2 :

مدرس :خبًن گَدرسی

جلسه

موضوع تدریس

1

آًبتَهی ٍ فيشیَلَصی پَع ت  -ثيوبرّبی پَعتی

2

ثيوبریْبی پَعتی دٍراى حبهلگی ٍ تَهَرّبی پَعتی

3

کليبت ثيوبریْبی ػفًَی ٍ هکبًيغن ّبی دفبػی ثذى در ثزاثز ثيوبریْبی ػفًَی -تت

4

ثيوبری کشاس  -ثَتَليغن (ػفًَتْبی ثی َّاسی) -هٌٌضیت حبد ثبکتزیبل  -ػفًَت ّبی
ثبعيل گزم هخجت (ليغتزیب) ٍ ثبعيل گزم هٌفی (عبلوًَال ،ؽيگال ،ثزٍعال)

5

ػفًَت ّبی هبیکَثبکتزیْب (عل ٍ رذام)

6

ػفًَت ّبی تک یبختِ ای ؽبیغ (هبالریب ،تَکغَپالعوَس ،آهيجيبس ،صیبردیبس
ٍليؾوبًيَسیظ)

7

ػفًَت ًبؽی اس عيتَهگبلٍَیزٍط – ػفًَتْبی ًبؽی اس کَکغی گزم هخجت
(اعتزپتَکَک )B , A

8

ثيوبری ّبی ٍیزٍعی (عزخچِ ،اٍریَى ،فلذ اطفبل ٍ پبرٍٍیزٍط )B19

9

ثيوبریْبی ٍیزٍعی (آًفلَآًشا ،عزخک ،آثلِ هزغبى ٍ سًٍب)

11

ثيوبریْبی هقبرثتی (عيفيليظ ٍ عَساک)

11

ثيوبریْبی هقبرثتی (ػفًَت ّبی کالهيذیبیی ٍ لٌفَگزاًَلَم ٍ ًزٍم)

12

ثيوبریْبی هقبرثتی (ػفًَت ثبّزپظ عيوپلکظ ٍ ػفًَت ؽبًکزٍئيذ)

13

ػفًَت ًبؽی اس ٍیزٍط  ،HPVػفًَت ًبؽی اس تزیکَهًَبًظ ٍاصیٌبليظ

14

ٍیزٍط  ٍ HIVثيوبری ایذس

15

ًيبسّبی اعبعی اًغبى -هفَْم عالهت ٍ ثيوبری -درد

16

هفَْم خَاة -اغوبء -هزگ -فزایٌذ هزاقجت اس ثيوبر

17

هزاقجت ّبی قجل ،حيي ٍ ثؼذ اس ػول رزاحی -ػفًَت ّبی ثيوبرعتبًی

فعالیت ها

