
آلت تناسلی(  -بیضه -مجرا -مثانه -حالب –طرح درس اورژانسها و تروما )ترومای کلیه   

یدا کند.کارآموز بایستی در طول تحصیل زمینه برخورد و مراقبت و درمان بیماران ترومایی دستگاه ادراری را پ  

 الف- مراقبت از بیمار

اسب را از آزمونهای پاراکلینیکی و رادیولوژی منتوانایی اخذ شرح حال مناسب, معاینه بالینی و استفاده  -1

 داشته باشد.

ومایی قادر به جمع آوری اطالعات و ارائه تشخیص افتراقی مناسب و اقدامات درمانی مناسب برای بیمارن تر -2

 را داشته باشد.

 صحیح در بیماران ترومایی داشته باشد. approach   قادر به توانایی -3

 به روشهای درمانی مناسب در بیمار ترومایی باشد. قادر به توانایی  -4

 در مورد پیش آگهی نهایی بیمار ترومایی اظهار نظر نماید. -5

 

 یادگیری برمبنای عملکرد -ب

بطور مداوم به ارزیابی عملکرد خد در قبال بیماران ترومایی پرداخته و از خطاها جهتت رفتع نیتایص استتفاده  -

 کند.

 ن را بپذیرد.نظارت اصالحی همکارا -

 

 دانش پزشکی  -ج

 کارآموز بایستی در پایان دوره:

بیضه و آلتت تناستلی را  -مجرا -حالب مثانه -انسیدانسی و اتیولوژی و مکانیسمهای مختلف ایجاد ترومای کلیه -

 بشناسد.



 -مجترا -ثانهم -حالب –یکی ترومای کلیه عالئم بالینی و معاینه و تستهای آزمایشگاهی و بررسی های رادیولوژ -

 بیضه و آلت تناسلی را بشناسد.

 بیضه و آلت تناسلی را بشناسد. -مجرا -حالب مثانه -بیماران ترومای کلیه approachنحوه  -

 حالب مثانه مجرا بیضه و آلت تناسلی را بشناسد. -اندیکاسیونهای عمل جراحی در بیماران ترومای کلیه -

 بیضه و آلت تناسلی را بشناسد. –مجرا  –مثانه  -حالب -سایر درمانهای غیرجراحی در بیماران ترومای کلیه -

 بیضه و آلت تناسلی و نحوه درمان آنها را بشناسد. -مجرا -مثانه -حالب -عوارض ناشی از ترومای کلیه -

 تناسلی را بشناسد.بیضه و آلت  -مجرا -مثانه -حالب -پیش آگهی بیماران ترومای کلیه -

 

 مهارتها -د

 بیماران ترومایی را بطور کامل بدست آورد. approachنحوه  -

استک   -رتروگریتورتروگرافی –ستیتوگرافی  - IVP  -ستونوگرافی –سی تتی استک   -عکسهای رادیولوژیکی  -

 هسته ای و سی تی سیتوگرافی را بخوبی تفسیر نماید.

 دیکاسیونهای مربوطه در بیماران ترومایی را بداند.درمانهای جراحی و غیرجراحی و ان -

 بیماران ترومایی را بخوبی معاینه و شرح حال بگیرد. -

 آزمایشات پاراکلینیکی را بخوبی تفسیر نماید. -

 

 

 

 

 



 

 

 

 تورشن بیضه( -اپی دیدیمیت -واریکوسل -طرح درس بیماریهای اسکروتوم )هیدروسل

اپی دیدیمیت  -واریکوسل -زمینه برخورد و مراقبت و درمان بیماران هیدروسلکارآموز بایستی در طول تحصیل 

 و تورش  بیضه را پیدا کند.

 

 مراقبت از بیمار -الف

توانایی اخذ شرح حالی مناسب , معاینه بالینی و استفاده از آزمونهتای پتاراکلینیکی و رادیولتوژی مناستب را  -1

 داشته باشد.

اطالعات و ارائه تشخیص افتراقی مناسب و اقدامات درمانی مناسب برای بیمتاران ترمتایی قادر به جمع آوری  -2

 را داشته باشد.

اپی دیدیمیت  و تورش  بیضته  -واریکوسل -قادر به توانایی به روشهای درمانی مناسب در بیماران هیدروسل -3

 باشد.

 یدیمیت و تورش  بیضه اظهار نظر نماید.اپی د -واریکوسل -در مورد پیش آگهی نهایی بیماران هیدروسل -4

 

 یادگیری برمبنای عملکرد -ب

بطور مداوم به ارزیابی عملکرد خد در قبال بیماران ترومایی پرداخته و از خطاها جهتت رفتع نیتایص استتفاده  -

 کند.

 نظارت اصالحی همکاران را بپذیرد. -



 

 دانش پزشکی  -ج

 کارآموز بایستی در پایان دوره:

را  اپی دیتدیمیت و تورشت  بیضته -واریکوسل -هیدروسلنسی و اتیولوژی و مکانیسمهای مختلف ایجاد انسیدا -

 بشناسد.

اپی دیدیمیت  -واریکوسل -هیدروسلعالئم بالینی و معاینه و تستهای آزمایشگاهی و بررسی های رادیولوژیکی  -

 را بشناسد.و تورش  بیضه 

 را بشناسد.اپی دیدیمیت و تورش  بیضه  -وسلواریک -هیدروسلبیماران  approachنحوه  -

 را بشناسد.اپی دیدیمیت و تورش  بیضه  -واریکوسل -هیدروسلاندیکاسیونهای عمل جراحی در بیماران  -

را اپتی دیتدیمیت و تورشت  بیضته  -واریکوستل -هیدروستلغیرجراحی در بیمتاران دارویی و سایر درمانهای  -

 بشناسد.

 را بشناسد.اپی دیدیمیت و تورش  بیضه  -واریکوسل -بیماریهای هیدروسلعوارض  -

 را بشناسد.اپی دیدیمیت و تورش  بیضه  -واریکوسل -هیدروسلپیش آگهی بیماران  -

 

 مهارتها -د

 اپی دیدیمیت و تورش  بیضه را بطور کامل بدست آورد. -واریکوسل -بیماران هیدروسل approachنحوه  -

 رادیولوژیکی , سونوگرافی و آزمایشات پاراکلینیکی را بخوبی تفسیر نماید.عکسهای  -

 درمانهای جراحی و غیرجراحی و اندیکاسیونهای مربوطه در بیماران ترومایی را بداند. -

 اپی دیدیمیت و تورش  بیضه را بخوبی معاینه کند. -واریکوسل -بیماران هیدروسل -

 


