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 تاریخ:..........................                                                   طرح درس رشته جراحی عمومی                                                               

 ستانشکایتهای شایع پ  با بیماران درمان و مدیریت عنوان درس:

 رامین ابراهیمیان دکتر ارائه دهنده:

 (ورزیعلوم بالینی)کار :مقطع پزشکیانشجویان د :هدف گروه

 ستانشکایتهای شایع پ با بیماران و درمان  مدیریت باآشنایی  هدف کلی:

 دهد. را انجام ستانشکایتهای شایع پ با بیمار  و درمان اولیه برخورد بتواند باید دانشجو دوره این درپایان :اختصاصی هدف

 

 حیطه دانش

 آرئول، پارانشیم )چربی، داکت، آلوئول(، عروق )پرفورانهای مدیال، شاخه های توراکودرسال و النگ توراسیک(، فاشیای کوپر پستان را نام ببرد. نیپل،اجزا  .1

 ، بیوپسی بافتیMRIسونوگرافی، ماموگرافی،  معاینه،را نام ببرد.  بیماریهای پستان راه های تشخیصی .2

حساسیت قرمزی پستان، احساس توده، بزرگی یا کوچکی پستان، نیپل کوچک و مخفی، ترشحات نیپل، عدم قرینگی،  . درد،ببردرا نام  پستان شایعشکایتهای  .3

 کاحساس سنگینی و احتقان سیکلی، پستان به لمس

 شکایتهای پستان را طبق جدول زیر نام ببرد.خوش خیم علل  .4

 
سن شروع منارک، سن مذکر، سابقه خانوادگی، سابقه رادیوتراپی، سابقه فردی سرطان پستان، جنس را ذکر کند. ستان توده پ ریسک فاکتورهای بدخیم بودن .5

سابقه سرطان تخمدان در فرد یا  تعداد بیوپسی های انجام شده قبلی از پستان، ،موفق بارداریاولین  تجربه سال، تعداد فرزندان، سن 55سن بیشتر از ، منوپوز

 BRCA، وجود جهش ژنتیکی خانواده

 لترال ابلیک ماموگرافی را نام ببرد. کرانیوکودال،نماهای  .6

ضایعه به رداشتن برش جراحی، ب یوپسی از طریقبهسته ضایعه با نیدل، سوزنی ظریف، بیوپسی آسپیریشن  را نام ببرد.از ضایعات پستان های نمونه برداری روش  .7

 جراحیاز طریق عنوان نمونه 

 حیطه نگرشی 
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 اقدام کند. ستانپشکایتهای  بادانشجو با توجه، تالش و تمرکز برای فراگیری مراحل مدیریت بیمار  .1

 بیمار یا همراه او را از معاینات و اقدامات الزم مطلع کند. .2

 انجام دهددر شرایط غیرپایدار، اقدام اساسی برای نجات جان بیمار را  .3

 مراقبت و احتیاط الزم را برای کنترل وضعیت بیمار و عدم وارد آوردن آسیب جدید را در حین انجام معاینات یا مداخالت انجام دهد. .4

 حیطه مهارتی

، منوپوزسن شروع منارک، سن سابقه خانوادگی، سابقه رادیوتراپی، سابقه فردی سرطان پستان،  بیمار،سن  حتما به موارد زیر اشاره کند. گرفتن شرح حالدر  .1

، وجود سابقه سرطان تخمدان در فرد یا خانواده تعداد بیوپسی های انجام شده قبلی از پستان، ،موفق بارداریاولین  تجربه سنسابقه شیردهی، تعداد فرزندان، 

 BRCAجهش ژنتیکی 

پستانهای دو طرف را در وضعیت خوابیده و ایستاده انجام دهد تا در مشاهده را به طور اصولی انجام دهد.  ستانشکایتهای شایع پ بابیمار  یزیکیف اولیه ینهمعا .2

روش خطی از حاشیه داخلی لمس از دو روش خطی یا دایره ای استفاده کند. در ده شدن بافت قابل شناسایی شود. برای صورت وجود دفورمیتی و توکشی

روش دایره ای تحتانی خارجی برسد. در  استرنال لمس با پالپ انگشتان را آغاز کند و خط به خط حجم پستان را جارو کند تا به نقطه قطری مقابل در کوادران

 نه کند.ستان را تا رسیدن به عناصر مجاور معایلمس با پالپ انگشتان را از کمپلکس نیپل آرئول آغاز کند و بطور دایره ای تمام حجم پ

 ردازد.روی شانه خود قرار دهد و با دست غالب به لمس آکزیال و غدد لنفاوی موضع بپمعاینه زیربغل، کنار بیمار قرار بگیرد بطوریکه دست بیمار را برای  .3

 شکایتهای شایع پستانی را نام ببرددرمان  .4

 درد سیکلیک پستان با علت قاعدگی: اطمینان بخشی و مصرف مسکن.1

 E: اطمینان بخشی، مسکن، گیاه گل مغربی، ویتامین سانتیمتر باشد 3فیبروآدنوما: در صورتیکه کوچکتر از . 2

 احیسانتیمتر باشد: اکسیزیون جر 3صورتیکه بزرگتر از در 

 ژیگانتوماستی: کم کردن بافت پستان با جراحی. 3

 برداشت بافت اضافه با عمل جراحی بررسی علل اتیولوژیک و در نهایت . ژنیکوماستی در مردان:4

 ماستیت: درمان آنتی بیوتیکی و مسکن. 5

 این تشخیص ممنوعیت شیردهی دارد. ،. آبسه پستان: درمان آنتی بیوتیکی و مسکن6

 آبسه پستان راجعه: درناژ جراحی .7

 زیون جراحی، اکسید در مسیر طناب مانند وریدهای سطحی پستان: اطمینان بخشی، کمپرس گرم، مسکن. بیماری موندور: در8

 . ترشحات غیرخونی نیپل: اطمینان بخشی و ارجاع به متخصص9

 . ترشحات خونی، شواهد بدخیمی در سونوگرافی یا ماموگرافی، شرح حال و معاینات مشکوک: ارجاع به متخصص15

 توسط دستیار یا متخصص جراحی را مشاهده کند. Core needle biopsyسوزنی بیوپسی   .5

 روش تدریس

 ارائه مطلب در کالس درس، نمایش شبیه سازی و استفاده از وسایل کمک آموزشی سمعی بصری، آموزش بر بالین بیمار پایدار

 عرصه آموزش

 و پورسینا یتوال های بیمارستان  درمانی و ی، پژوهشیمرکز آموزش ، اورژانس و بخشهای بستریکالس درس

 شیوه ارزیابی

 ، آزمون عملی شبیه سازی شدهPMP، آزمون ایستگاهی، OSCE، یکتب سواالت، یشفاه سواالت
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