دانشگاه علوم پزشكي وخدمات بهداشتي درماني كاشان
دانشكده پزشكي
گروه آموزشي  :جراحي مغزواعصاب
طرح درس  :بیماریهای نوروسرجری

فراگیران:دانشجویان سال چهارم – پنجم پزشكي
تعدادونوع واحد 3 :واحد کارآموزی (مشترک با اورولوژی)
مكان تدریس:بیمارستان بهشتي-کالس درس نوروسرجری طبقه دوم
زمان تدریس:شنبه تا چهار شنبه هر هفته از ساعت  31-33بعد از ظهر
مدرسین :آقای دکتراسماعیل فخاریان-آقای دکتر حامد یزدان پناه -دکتر محمد حالج نژاد -دکتر آیدین امیدواری
هدف کلي :آشنایي با علل  ،عالیم  ،تشخیص و طرز برخورد با ضایعات وترومای مغز و اعصاب

منابع:
ارزشیابي:شامل مجموع نمرات کسب شده ازاین موارداست:امتحان پایان دوره کتبي(سئواالت تشریحي و تستي چهار گزینه

ای)،دو عدد شرح حال و ارائه کنفرانس و یا ترجمه مقاله .

جلسه اول:

هدف کلي

فعالیييييت

اهداف ویژه رفتاری

شيييييیوه

درپایان هردوره دانشجوبایدقادرباشد:

تييدریس آموزشيييي
ورسيييانه دانشجویان
آموزشي

ضربه های جمجمه و .1ضربه مغزی را تعریف و مكانیسم ایجاد انرا شرح دهد.
خونریزی آن (
1و)2
(2جلسه)

سخنراني ،

پرسش و

.2طرز برخورد با بیمار مالتیپل تروما و ضربه مغزی را شرح دهد.

اسالید،

پاسخ

.3درجه بندی  GCSرا بیان نماید.

وایت برد

.4عالیم شكستگي كف جمجه را و افتراق هماتوم ساب دورال و اپي
دورال را بیان نماید.

ضربه های نخاع و

.1حداقل دو جز ء از عناصر ستون قدامي در مهره ها را نام ببرد.

سخنراني ،

پرسش و

خونریزی آن

 .2حداقل دو جز ء از عناصر ستون میاني در مهره ها را نام ببرد.

اسالید،

پاسخ

 .3حداقل دو جز ء از عناصر ستون خلفي در مهره ها را نام ببرد.

وایت برد

 .4حداقل سه نوع از شكستگي های ستون فقرات رانام ببرد.
 .5حداقل یک بیمار دچار اسیب نخاعي را معاینه نموده و سطح ضایعه را
تعیین نماید.
 .6نحوه درمان یک بیمار مبتال به شكستگي ستون فقرات بطور خالصه
شرح دهد.
سخنراني ،

پرسش و

شكستگي و در

.1علل شكستگي و دررفتگي مهره ها را نام ببرد.

پاسخ

رفتگي مهره ها

.2مكانیسم و عالئم شكستگي و در رفتگي مهره ها را بیان نماید.

اسالید،

 .3طرز برخورد و اقدمات درماني در شكستگي و در رفتگي مهره ها را

وایت برد

بیان نماید.
هرني دیسكال

.1انواع هرني دیسک را ذكر كند.

سخنراني ،

پرسش و

 .2كمر درد سیاتیک را شرح دهد.

اسالید،

پاسخ

 .3تشخیص هرني دیسک را بیان نماید.

وایت برد

 .4تستهای تشخیصي نورولوژیک را شرح دهد.
بیماریهای مادرزادی
مغز ونخاع

.1عالیم بالیني بیماریهای مادر زادی مغز ونخاع را بیان نماید.
.2نشانه های عمومي بیماریهای مادر زادی مغز ونخاع را بیان نماید.

سخنراني ،

پرسش و

اسالید،

پاسخ

وایت برد

تومورهای مغزی

.1عالیم بالیني تومورهای مغزی را بیان نماید.
 .2نشانه های عمومي و فوكال تومورهای مغزی را ذكر كند.
.3عملكرد لوبهای مغزی را بیان نماید.

سخنراني ،

پرسش و

اسالید ،وایت

پاسخ

برد

.4اپیدمیولوژی تومورهای مغزی را بیان نماید.
تومورهای نخاعي

.1انواع و طبقه بندی تومورهای كورد را نام ببرد.

سخنراني ،

پرسش و

 .2یافته های بالیني تومورهای نخاع را بیان نماید.

اسالید،

پاسخ

.3راههای تشخیصي تومورهای نخاعي را بیان نماید.

وایت برد

 .4مننژیوم و شوانوم توضیح دهد.

