داَشکدِ پسشکي

Plane

Lesson

فرو طرح درش روزاَّ
گروِ تىضؼّ آيىزظ
داَشگاِ ػهىو پسشکي يشهد

مشارِ جهطّ:
َاو درش (واحد):بیًاریهای بدخیى وضرطاٌ رودِ بسرگ
َىع درشَ :ظري
يقطغ /رشتّ :كارآيىزاٌ بانیين پسشكي
ترو:
َاو يدرش یا يدرضیٍ:دکرت حمًد رضا يطیغ
يدت زياٌ کالش درش (بّ دقیقّ) 021:دقیقّ

ىذف کهی :آشنايي با ريسک فاکتٌرىا ,عالئى بانيين،
رًشياي تشخيظیً،غزبانگزیً ،انٌاع سزطاٌ رًده بشرگ ً
درياٌ آهنا
اىذاف اختظاطي :انتظار يی رًد پس اس فزاگيزی يطانب
دانشجٌ قادر باشذ:

رديف

شناختی

3

اپيذييٌنٌژی سزطاٌ کٌنٌٌ راشزح
دىذ
ريسک فاکتٌرىای سزطاٌ کٌنٌٌ
بياٌ کنذ
تعزيف پٌنيپ

ًانٌاع ًرًشيای

را





ييارتی

2

عنٌاٌ

(اىذاف اختظاطی)




نگزشی

1

نٌع ديطو
يادگيزی




دريانی انزا بذانذ
4

اطٌل پيگيزی بيًاراٌ يبتال را
شزح دىذ

5

بزقزاری ارتباط يناسب با بيًار
ً مهزاىاٌ بيًار
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7
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9
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تٌضيخ رًشيای تشخيظی ً دريانی
اًنيو بو بيًار ًمهزاه بيًار



بزقزاری رابطو يناسب با بيًار
ً مهزاىاٌ بيًار در خظٌص نٌع
بيًاری ً در طٌرت نشًو تٌجيو
ً تٌضيخ عٌاقب بيًاری



تٌانايی اخذ شزح دال دقيق اس
بيًار ً مهزاىاٌ ًی
تٌانايی يعاينو بانينی طذيخ ً
دقيق
حنٌه تشخيض ً رًشيای تشخيظی
بيًارييا را شزح دىذ .
بياٌ

انٌاع سزطاهنای کٌنٌٌ را
کنذ
رًشيای خمتهف غزبانگزی کانسز
کٌنٌٌ را درافزاد با ريسک باال
ًيتٌسط() average-risk population
را بذانذ
رًشيای انتشار ًاطٌل کهی
stagingکانسز کٌنٌٌ را بذانذ
ارسيابييای قبم اس عًم را
بذانذ
تٌيٌرىای نادر کٌنٌٌ را ناو
بربد
تٌانای تٌضيخ يشاًره ژنتيکی
بو مهزاه بيًار را داشتو باشذ











روظ آيىزظ  /روظ تدریص :ارائو يطانب بشكم سخنزاني ،
اساليذ (ً ،) power pointپزسش ًپاسخ
وضایم و جتهیسات آيىزظ يىرد َیاز :ویدئى پروژکتىر –
کايپیىتر
تکانیف و وظایف داَشجىیاٌ (جتارب یادگیری) :حضىر در كالش
 يشاركت فؼال و پاضخ بّ پرضشهاي يطرح شدِحنىِ ارزشیابی داَشجىیاٌ در پایاٌ کالش :ايتحاٌ پایاٌ
ترو(ضىاالت چهار گسیُّ ای(
يُابغ :اصىل جراحی شىارتس فصم کىنىرکتال
Brunicardi FC,Anderson DK,Billiard TR,Dunn DL,Hunter JG, Pol lock RE.
Principles Of Surgery. 9th ed.New York: Mcgraw-Hill,2010 .Vol 2 Schwartz’s
,chapter29. Colon, Rectum, and Anus.

