بسمه تعالی
دانشگاه علىم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی همدان
دانشکده پيراپزشكي همدان
طرح دوره ) )course plan
سال تحصيلی3199-3193

ًبم هذرض  :بْسادايوٌي
ًبم درض  :تکٌَلَشی جراحي در جراحیْبی ارٍلَشی
هیساى ٍاحذ درظي ٍ 0/5 :احذ
پیؽٌیبز  :فیسيَلَشی –تؽريح 
ردُ داًؽجَيي  :داًؽجَيبى اتبق ػول
هحل برگساری کالض  :داًؽکذُ پیراپسؼکي ّوذاى
تبريخ ٍ ظبػت  :يکؽٌبِ ّب ظبػت 2-4
هحل حضَر اظتبد ٍ ؼوبرُ تلفي  :داًؽکذُ پیراپسؼکي ّوذاى
ؼرح ٍاحذ :
جراحي بِ ػٌَاى يکي از اظبظي تريي ؼیَُ ّبی درهبى ظْن بیؽتری را در بْبَدی ٍ ببز يبفت ظالهت بیوبراى
ايفبء هي کٌذ  .در ايي درض داًؽجَ بیوبريْبی ارٍلَشی را کِ ًیبزهٌذ جراحي اظت را هیؽٌبظذ ٍ بب اػوبل
جراحي هربَط بِ آى ٍ هراقبتْبی قبل ٍ بؼذ از ػول آؼٌب هیؽَد.
ّذف کلي :
در ايي درض داًؽجَ بیوبريْبی ارٍلَشی را کِ ًیبزهٌذ جراحي اظت را هیؽٌبظذ ٍ بب اػوبل جراحي هربَط بِ
آى ٍ هراقبتْبی قبل ٍ بؼذ از ػول آؼٌب هیؽَد.
اّذاف ٍيصُ :
در پبيبى دٍرُ از داًؽجَ اًتظبر هي رٍد  :
 .1اًَاع ظٌگْبی دظتگبُ ادرای را بؽٌبظذ .
 .2اًَاع تَهَرّبی دظتگبُ اداری را ؼرح دّذ .

 .3بیوبری پرٍظتبت  , BPHتظبّرات ببلیٌي ٍ درهبى اى را تَضیح دّذ .
 .4تظبّرات ببلیٌي ٍ درهبى بیوبريْبی ّیذرٍظل ٍ ٍاريکَظل را ؼرح دّذ .
 .5اختالالت هجرا (ّیپَظپبديبز ,اپي ظپبديبز ,تٌگي ٍ ترٍهب ) رابؽٌبظذ ٍ درهبى جراحي اًْب را ؼرح دّذ .
 .6صذهبت دظتگبُ ادراری ٍ درهبى اًرا تَضیح دّذ .
 .7هراقبتْبی قبل ٍ بؼذ از اػوبل جراحي ظیعتن ادراری را ؼرح دّذ .

رٍغ تذريط :
ظخٌراًي برًبهِ ريسی ؼذُ  ،پرظػ ٍ پبظخ ً ،وبيػ فیلن

ٍظبيل کوک آهَزؼي :

ٍايت برد ٍ،يصيَاليسر ٍ ،يذئٍَ تلَيسيَىٍ ،يذئَ پرٍشکتَر( پبٍر پَيٌت ) ،

تکبلیف ٍ ٍظبيف داًؽجَ :

 -1حضَر هٌظن در کالض 
 -2ؼرکت فؼبل در بحج گرٍّي ٍ پبظخگَيي بِ ظَاالت
 -3ارائِ تکبلیف هحَلِ در هَػذ هقرر 
 -4ؼرکت در کَئیس ّب ٍ اهتحبًبت پبيبى ترم


ًحَُ ارزؼیببي :

 %5

 -1حضَر هٌظن در کالض تئَری ٍ ػولي



 -2ؼرکت فؼبل در پرظػ ٍ پبظخ

%5

 -3اهتحبى پبيبى ترم

 %90



هٌببغ :
 -1ابذالي  ،حعیي  .ؼیلِ ببف  ،هْرًبز  .تکٌیک ّبی جراحي ػوَهي  .تْراى  ،اًتؽبرات تیوَرزادُ  .1383 ،
 -2اکبر زادُ  ،رٍيب  .اظتبجي  ،زّرا ً .جبر  ،الدى  .اصَل پرظتبری ٍ رٍغ کبر در اتبق ػول  .تْراى .
اًذيؽِ رفیغ  1386 .
 -3زردؼت ،رقیِ  .قبرداؼي  ،فبطوِ  .رٍغ کبر در اتبق ػول  .تْراى  ،جبهؼِ ًگر  1385 ،
 -4صبدقي  ،رقیِ  .خلجي ػلیبًي  ،اؼکبى  .کتبة جبهغ ابسارّبی جراحي  .چبپ اٍل  .تْراى  .اًتؽبرات ًَر
داًػ  1387
 -5برًٍر -ظَدارث  -پرظتبری داخلي-جراحي ( ارٍلَشی) -ظبهي ,پَراى  -تْراى – اًتؽبرات بؽری -
1385

جذٍل زهبًبٌذی:
جلعِ 1

يک ؼٌبِ

ارائِ طرح درض – آًبتَهي دظتگبُ ادراری -اًَاع ظٌگْبی ٍ
تَهَرّبی دظتگبُ ادرای

جلعِ 2

يک ؼٌبِ

جلعِ 3

يک ؼٌبِ

جلعِ 4

يک ؼٌبِ

تظبّرات ببلیٌي ٍ درهبى بیوبريْبی پرٍظتبت ّ , BPHیذرٍظل ٍ
ٍاريکَظل
اختالالت هجرا (ّیپَظپبديبز ,اپي ظپبديبز ,تٌگي ٍ ترٍهب )
صذهبت دظتگبُ ادراری ٍ هراقبتْبی قبل ٍ بؼذ از اػوبل
جراحي ظیعتن ادراری

