داًػکذٍ پسغکي
گرٍّ تْضؼَ آهْزظ

Course Plan

فرم طرح
موضوع Plane
تدريس :
دّرٍ
پسغکي هػِذ
داًػگاٍ ػلْم

پيع ًياز :دّرٍ فيسیْپاتْلْژی-دّرٍ کارآهْزی جراحی ّ ضْختگی -بخع ضْختگی
بيوارضتاى اهام رضا(ع)
هقطغ :کارّرزی
فراگيراى  :کارّرزاى پسغکی ػوْهی
( )2ساعت عملي
و
ضاػات تذریص  )2( :ساعت نظري
هحل اجرا  :دانشگاه علوم پزشکی-بخش سوختگی بیمارستان امام رضا(ع)
تؼذاد جلطات 10 :
ًْع ّاحذ  :نظري ( )30و عملي ()70
هذرش یا هذرضيي :دکتر ػست الَ رضایی -دکتر آرظ بيرقی طْضی -دکتر ضيذ هحوذ
هغتوذالػریؼتی -دکتر ُّاب زادٍ -دکتر صفری

ُذف كلي  :توانایي عملي و تئوري كارورزان در تشخیص،درمان و پیشگیري از عوارض سوختگي مي باشد
اهداف كلي پیامد هاي آموزشي آن شامل:
-1كسب دانش نظري در مورد اصول كلي سوختگي(انواع-علل-فیزیوپاتولوژي)
 -2كسب توانایي الزم در جهت پیشگیري از عوارض سوختگي
-3كسب توانایي الزم در جهت تشخیص و درمان سوختگي

اُذاف اختصاصي:
در پایان دوره یك كارورز باید موارد زیر را بیاموزد:
آموزش نظري:
-1مفاهیم سوختگي و اصول كلي آن را شرح دهد.
-2علل سوختگي را نام ببرد.
 -3روشهاي پیشگیري از سوختگي را توضیح دهد.
-4فیزیوپاتولوژي شوك سوختگي را شرح دهد.
 -5سوختگي حرارتي را توضیح دهد.
-6سوختگي الكتریكي را توضیح دهد.
 -7سوختگي شیمیایي را توضیح دهد.
-8چگونگي تعیین درصد سوختگي را شرح دهد.

 -9چگونگي تعیین عمق سوختگي را شرح دهد.
-10اقدام الزم در صحنه حادثه را توضیح ده د.
-11اندیكاسیون اعزام بیماران به مراكز سوختگي را نام ببرد.
-12نحوه اعزام بیماران به مراكز سوختگي را توضیح دهد.
-13نحوه محاسبه مایع درماني در سوختگي را توضیح دهد.
 -14عوارض در سوختگي و پیشگیري از آن را توضیح دهد.
-15توانبخشي در سوختگي را شرح دهد.
-16نحوه استفاده از آنتي بیوتیكهاي موضعي وعوارض آن را در سوختگي توضیح دهد.
-17انواع پانسمان در سوختگي را نام ببرد.
آموزش عملي:
-1رگ گیري از بیماران سوختگي را انجام دهد.
-2پانسمان بیماران سوختگي را انجام دهد.
-3اسكارتومي( )eschartomyرا انجام دهد.
-4چگونگي برخورد با تاول در سوختگي را انجام دهد.
 -5بیوپسي از زخم سوختگي جهت تایید یا رد عفونت زخم را انجام دهد.
-6اتل گیري در سوختگي را انجام دهد.
 clysis-7در زخم سوختگي را انجام دهد.
محتْا ّ ًحٍْ ارائَ آى:

مىضىع

1

شنبه

راوذ بخص

2

یکشنبه

ردیف

روزهای
هـفـتـه

 8-10صبح

سـىختگی
درماوگاي اورژاوس
سـىختگی

مجری

مىضىع

مجری

 10-12صبح
آقایان دکتررضایی -دکتر
معتمذالطریعتی-
دکتربیرقی
پسضک درماوگاي
سـىختگی

دکترعزت هللا

سىختگی استىطاقی و
تىاوبخطی سىختگی

رضایی

اصـىل کلی

دکترمىىچهر

سىختگی حرارتی

وهاب زادي

3

دوشنبه

4

سه شنبه

5

چهارشنبه

6

پنجشنبه

درماوگاي اورژاوس

پسضک درماوگاي

سـىختگی

سـىختگی

سىختگی وىاحی

دکترسیذ محمذ

خاظ

معتمذالصریعتی

عفىوت زخم

دکترحسیه

درماوگاي اورژاوس

پسضک درماوگاي

ســىختگی

صـفری

سـىختگی

سـىختگی

سىختگی

دکترآرش

سىختگی

سـىختگی

الکتریکی

بیرقی طىسی

درماوگاي اورژاوس

پسضک درماوگاي

درماوگاي اورژاوس

ســىختگی

سـىختگی

سـىختگی

درماوگاي اورژاوس

پسضک درماوگاي

پسضک درماوگاي
سـىختگی

رّغِاي تذریص :

تدریس نظري:
شامل  %30وقت دانشجویان در بخش سوختگي مي باشد كه در اتاق كنفرانس بخش سوختگي انجام مي پذیرد و
بصورت سخنراني با حضور كلیه دانشجویان مي باشدكه در انجام سخنراني سعي مي شود از وسایل كمك آموزشي از
جمله  POWER POINTو تصویر بیماران استفاده شود .و درانتهاي كالس نیز از تصویر بیماران جهت بررسي
سطح و عمق سوختگي و یا نحوه درمان بصورت پرسش و پاسخ استفاده شود.شامل:
 -1اصول كلي سوختگي
 -2روشهاي پیشگیري در سوختگي
 -3اصول برخورد اولیه پزشك با بیمار سوخته در صحنه حادثه
 -4اندیكاسیون اعزام بیماران به مراكز سوختگي و درماني
 -5روش مناسب اعزام بیماران
-6چگونگي درمان بیماران سرپایي
-7تعیین درصدسوختگي
-8تعیین عمل سوختگي
-9اصول مایع درماني سوختگي
-10عالئم بالیني عفونت زخم و روشهاي تشخیصي و درمان
-11انواع پانسمان در سوختگي
-12آنتي میكروبیال موضعي در سوختگي
-13آنتي بیوتیكهاي مورد استفاده در سوختگي

-14عالئم سندرم كمپارتمانت و درمان آن
-15سوختگي استنشاقي و درمان آن
-16توانبخشي در سوختگي
-17عوارض سوختگي
-18توانبخشي در سوختگي
تدریس عملي:
 %70وقت دانشجویان در بخش سوختگي را شامل مي شود كه در درمانگاه اورژانس و بخش سوختگي بر بالین
بیمار ْآموزش داده مي شود.شامل:
-1چگونگي احیا رو بیمار سوخته به عنوان یك تروما شامل
A,B,C,D
-2اصول رگ گیري در بیماران سوختگي
-3تعیین درصد سطح سوختگي طبق قوانین و جداول موجود
-4تعیین عمق سوختگي
-5نحوه پانسمان در سوختگي مختلف
-6جراحي اسكارتومي در مواردي كه شك به سندروم كمپارتمان مي شود
-7برخورد با تاولها در سوختگي
-8نحوه اتل گیري و پوزیشن مناسب در مناطق مختلف
-9روشهاي توانبخشي در سوختگي
-10بیوپسي از زخم سوختگي جهت رد یا تایید عفونت سوختگي
 CLYSIS-11در زخم سوختگي
هْاد آهْزغي(ّضایل کوک آهْزغي):

اتاق كنفرانس –درمانگاه سوختگي –بخش سوختگي-كامپیوتر– POWER POINT-بیماران سوخته-وسایل بالیني
مورد نیاز جهت تشخیص و درمان بیماران
ّظایف ّ تکاليف داًػجْ :

-1حضور بموقع در كالس درس تئوري و درمانگاه و بخش سوختگي
-2شركت فعال در بحث علمي در كالس و راند آموزشي در بالین بیمار

-3سعي در استفاده بهینه از مطالب ارائه شده( تئوري و عملي)
ارزغيابي :

 %25-1ارزیابي دانشجو در كالس درس و درمانگاه و بالین بیمار
 %25-2حضور فعال و منظم دانشجو در كالس درس
 %50 -3امتحان پایان دوره كه بصورت مشترك با بخش جراحي عمومي برگزار مي گردد.

هٌابغ:
Charles Brunicardi.F ;Schwartz's Principles of Surgery, McGraw-Hill Companies, United
States ; Ninth Edition ;2010
تِيَ ّ تٌظين:

دکتر ػست ا...رضایی

