بِ ًام آى کِ جاى را فکرت آهَخت

داًشگاُ علَم پسشکی ٍ خدهات بْداشتی درهاًی اصفْاى
داًشکدُ پرستاری ٍ هاهایی
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هقدهِ:
در ایه ياحد تئًري داوشجً بب تكىيك هبي جراحي اتبق عمل اطفبل ،زمبن مىبسب اعمبل جراحي در کًدکبن،
يظبیفي که ببید در وقش کمك ايل یب ديم جراح داشته ببشد ،يسبیل جراحي که ببید به کبر گيرد آشىب مي شًد.
ضمىبً داوشجً بب اصًل مراقبتي که قبل ،حيه ي بعد از اعمبل جراحي هبي اطفبل ببید رعبیت ومبید ،آشىب مي
گردد.
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ّدف کلی:

آشٌایي تا اعوال جزاحي اطفال
اّداف رفتاری:
داًشجَ پظ اس پایاى درط قادر اعت:
اًذیكاعيَى ّاي جزاحي کَدکاى را ًام تثزد.
ٍیضگي ّاي تكاهلي کَدکاى تَضيح دّذ.
هفاّين کلي در تيواري ّاي جزاحي ًاٌّجاري ّا ٍ ًَاقص جذاري) اهفالَعل ،گاعتزٍششي ،فتق طٌاب ًافي ،اعپيٌاتيفيذا،
هٌٌگَعل ٍ هٌٌگَ هيلَعل ،فتق دیافزاگن ،فتق ایٌگَئيٌال) ٍ تكٌيک ّاي جزاحي هزتَطِ تَضيح دّذ.
هفاّين کلي در تيواري ّاي جزاحي ًاٌّجاري ّاي عيغتن ادراري ( ،PUV ،VUR ،UUJO ،UPJOاپي اعپادیاسیظ،
ّيپَاعپادیاسیظ ،اکغتزٍفي هثاًِ ،ختٌِ) ٍ تكٌيک ّاي جزاحي هزتَطِ را تا  02درصذ خطا تَضيح دّذ.
هفاّين کلي در تَهَرّاي ًياسهٌذ جزاحي در کَدکاى (ٍیلوشًَ ،رٍتالغتَهاّ ،پاتَتالغتَها ،تزاتَها ،لٌفَها) راتعزیف کٌذ.
سهاى هٌاعة عول ّز عول جزاحي هزتَط تِ کَدکاى را تَضيح دّذ.
تكٌيک ّاي جزاحي هزتَط تِ تَهَرّاي ًياسهٌذ تِ جزاحي را تا  5درصذ خطا تَضيح دّذ.
تكٌيک ّاي جزاحي هزتَطِ در تيواري ّاي شكاف لة ٍ کام ،آًَهالي ّاي اًذامّ ،واًضیَم  CDHاختالف طَلي اًذام ،پلي
داکتلي  ،عيٌذاکتلي ٍ ّيذرٍعفالي) تا  5درصذ خطا تَضيح دّذ.
هفاّين کلي در تيواري ّاي جزاحي ًاٌّجاري ّا ٍ ًَاقص دعتگاُ گَارػ (هزي ،دئَدًَم ،رٍدُ تاریک ،کلَى،
اًَاصیٌاعيَى ،تشٍار (  ،(Bezoarrsآتزسي صفزاٍي ،آًَط تغتِ HPS ،سهاى هٌاعة عول ٍ تكٌيک ّاي جزاحي هزتَطِ
را تا  02درصذ خطا تَضيح دّذ.
 ٍ Premedicationاًَاع القاء تيَْشي در کَدکاى تحت عول جزاحي را تَضيح دّذ.
 دارٍّاي تيَْشي در کَدکاى تحت عول جزاحي را تَضيح دّذ.هزاقثت ّاي قثل اس عول جزاحي در کَدکاى :هزاقثت ّا ٍ هذاخالت قثل اس عول در راتطِ تا هتاتَليغن ٍ تغذیِ ،تعادل
هایعات ٍ الكتزٍليت ّا ،دهاي تذى ،عفًَت ٍ ،درد تَضيح دّذ .هزاقثت ّاي حيي عول جزاحي در کَدکاى در راتطِ تا
هتاتَليغن ٍ تغذیِ ،تعادل هایعات ٍ الكتزٍليت ّا ،دهاي تذى ،عفًَت ٍ ،درد را تَضيح دّذ.
هزاقثت ّاي تعذ عول جزاحي در کَدکاى در راتطِ تا هتاتَليغن ٍ تغذیِ ،تعادل هایعات ٍ الكتزٍليت ّا ،دهاي تذى ،عفًَت،
ٍ درد تَضيح دّذ.
شیَُ ادارُ درس ٍ تدریس:
2

تز اعاط آهَسػ هجاسيً ،زم افشار ًَیذ یا ادٍتي کاًكت
ابسار هَرد ًیاز تدریس:
عيغتن ًزم افشاري ٍ عخت افشاري هٌاعة جْت شزکت در کالط ّاي هجاسي شاهل اعوارت فَى ،کاهپيَتز ،لة تاج ٍ
...
ایٌتزًت
تکالیف ٍ اًتظارات از فراگیراى:
حضَر تِ هَقع در کالط ّاي هجاسي
شزکت در اًجام تكاليف ٍ کَئيش تِ صَرت هجاسي
شزکت تِ هَقع در اهتحاى پایاى تزم

شیَُ ارزشیابی:
ردیف
1

نمره

عنوان ارزشیابی
شرکت و حضور فعال در فضاهای مشارکتی آفالیه و جلسات آوالیه
*

1
1

2

تکالیف و آزمونهای حیه دوره (کوئیس ،خودآزمونها و)...

3

در حیه تدریس (در صورت برگساری کالس همسمان آوالیه)

1

4

آزمون پایان ترم

11

5
*به اسای هز چهبر جلسه حداقل یک فعبلیت یبدگیزی گذاشته شود.

سیاست ّا ٍ قَاًیي درس:
حضَر فعال در کالط ّاي هجاسي
هٌابع اصلی ٍ هحتَاّای ضرٍری یادگیری:
1-surigical technology for the surgical technologist, A positive care approach.
2-Alexaders care of the patient in surgery ,15the edition, 2015.
3-SURGICAL TECHNOLOGY principles AND practice, 2014.
3

4-Instrumentation for the operating room, A photographic manual, 2012.
4931 عال،عالوي- اًتشارات جاهعِ ًگز، تكٌَلَصي جزاحي اطفال،عاداتي ليال- 5

4

جدٍل زهاى بٌدی کالس درس ّوسهاى ٍ غیر ّوسهاى
عٌَاى درس :تکٌَلَشی جراحی اطفال

شوارُ درس303515 :

فراگیراى :کارشٌاسی اتاق عول ترم پٌج

ًیوسال اٍل 0011-99

زهاى کالس :یکشٌبِ ّا 01- 00

اساتید درس :خاًن دکتر اعرابی ،آقای دکتر داٍری،آقای دکتر اهید ،آقای دکتر رفیعی ،آقای دکتر ًاظن ،آقای دکتر شفا
تاريخ
1

1299/6/32

3

1299/6/23

2

1299/7/6

*

نحوه ارائه

رئوس مطالب
اًدیکاعیَى ّای جزاحی کَدکاى ،هزٍری تز ٍیضگی ّای

آهَسػ

تکاهلی کَدکاى

هجاسی آفالیي

امکانات مورد
نیاز
عاهاًِ ًَید

مدرس

منابع و نوع محتوا
پاٍرپَیٌت تِ ّوزاُ

خاًن

صَت

اعزاتی

دکتز

هفاّین کلی در تیواری ّای جزاحی ًاٌّجاری ّا ٍ ًَاقص
جداری (اهفالَعل ،گاعتزٍؽشی ،فتق طٌاب ًافی ،اعپیٌاتیفیدا،

آهَسػ

هٌٌگَعل ٍ هٌٌگَهیلَعل ،فتق دیافزاگن ،فتق ایٌگَئیٌال) ٍ

هجاسی آفالیي

عاهاًِ ًَید

پاٍرپَیٌت تِ ّوزاُ

آقای

صَت

داٍری

دکتز

تکٌیک ّای جزاحی هزتَطِ
هفاّین کلی در تیواری ّای جزاحی ًاٌّجاری
ّای عیغتن ادراری( ، PUV ،VUR ،UUJO ،UPJO

آهَسػ

اپی اعپادیاسیظّ ،یپَاعپادیاسیظ ،اکغتزٍفی هثاًِ ،ختٌِ) ٍ

هجاسی آفالیي

عاهاًِ ًَید

پاٍرپَیٌت تِ ّوزاُ
صَت

آقای دکتز اهید

تکٌیک ّای جزاحی هزتَطِ
هفاّین کلی در تَهَرّای ًیاسهٌد جزاحی در کَدکاى (ٍیلوش،
1299/7/12 4

ًَرٍتالغتَهاّ ،پاتَتالغتَها ،تزاتَها ،لٌفَها) سهاى هٌاعة عول
ٍ تکٌیک ّای جزاحی هزتَطِ

آهَسػ
هجاسی آفالیي

عاهاًِ ًَید

پاٍرپَیٌت تِ ّوزاُ

آقای

صَت

رفیعی

دکتز

ه فاّین کلی ،سهاى هٌاعة عول ٍ تکٌیک ّای جزاحی هزتَطِ
1299/7/33 5

در تیواری ّای ؽکاف لة ٍ کام ،آًَهالی ّای اًدام،
ّواًضیَم،

 ،CDHاختالف طَلی اًدام ،پلی داکتلی ،

آهَسػ
هجاسی آفالیي

عاهاًِ ًَید

پاٍرپَیٌت تِ ّوزاُ

آقای

صَت

رفیعی

دکتز

عیٌداکتلی ٍ ّیدرٍعفالی
هفاّین کلی در تیواری ّای جزاحی ًاٌّجاری ّا ٍ ًَاقص
دعتگاُ گَارػ(هزی ،دئَدًَم ،رٍدُ تاریک ،کلَى،
1299/7/37 6

اًَاصیٌاعیَى ،تشٍار ( ،(Bezoarrsآتزسی صفزاٍی ،آًَط
تغتِ )HPS ،سهاى هٌاعة عول ٍ تکٌیک ّای جزاحی

آهَسػ
هجاسی آًالیي

ًزم افشار ادٍتی
کاًکت -فلؼ
پلیز

پاٍرپَیٌت تِ ّوزاُ
صَت

آقای دکتز ًاظن

هزتَطِ
7

1299/8/11

 ،Premedicationاًَاع القاء ٍ دارٍّای تیَْؽی در
کَدکاى تحت عول جزاحی

آهَسػ
هجاسی آفالیي

عاهاًِ ًَید

پاٍرپَیٌت تِ ّوزاُ
صَت

دکتز ؽفا

هزاقثت ّای قثل –حیي ٍ تعد اس عول جزاحی در کَدکاى:
1299/8/18 8

هزاقثت ّا ٍ هداخالت قثل اس عول در راتطِ تا هتاتَلیغن ٍ

آهَسػ

تغذیِ ،تعادل هایعات ٍ الکتزٍلیت ّا ،دهای تدى ،عفًَت ٍ

هجاسی آفالیي

درد

5

عاهاًِ ًَید

پاٍرپَیٌت تِ ّوزاُ

خاًن

صَت

اعزاتی

دکتز

6

