مرکس آموزش مهارت های بالینی رادیولوشی()Radiology Clinical Skills Training
دانشکده پیراپسشکی
مقدمه  :یکی از رظبلت ّبی هْن داًؽکذُ پیراپسؼککی ررریکت ًیکرٍی اًعکبًی هکبّر ٍ کبر زهَدُ در رؼکهِ رادیَلکَشی
هی ثبؼذ .داًؽجَیبى گرٍُ پیراپسؼکی ًِ رٌْب ثبیعهی داًػ بفی در زهیٌِ ظکمهت ثیوکبری ٍ ونکًَنی ادارُ ثیوکبر را
داؼهِ ثبؼٌذ .ثلکِ ثبیذ در زهیٌِ هْبرت ّبی عولی ًیس رَاًبیی بفی را عت ًوبیٌذ.
ّیچ رجرثِ ای ثِ اًذازُ ؼرایظ ثبلیٌی ثرای هَزغ داًؽجَیبى غٌی ًیعت ٍ افسایػ اّویت ارزغ ّبی هغکر در االکم
پسؼکی ٍ پرظهبری از جولِ رعبیت حقَ ثیوبر ثب احهرام ثِ ثیوبر صذهِ وهکری ثکِ ثیوکبر در حکیي هکَزغ ٍ اظکهرض
داًؽجَیبى در ثرالَردّبی اٍلیِ ثب ثیوبراى ضرٍرت ایجبد ثخػ ّبی هَزؼکی هْکبرت ّکبی ثکبلیٌی را در داًؽککذُ ّکبی
پسؼکی ،پیراپسؼکی ٍ پرظهبری ایجبة هی ٌذ اهرٍزُ ثب رؼذ رکٌَلَشی هَزؼی ؼرایظ هٌبظت رری ثرای هَزغ هْبرت
ّبی ثبلیٌی فراّن ؼذُ اظت رب ایٌکِ ثهَاى در هحیغی ؼجیِ ظبزی ؼذُ ٍ هغوئي ثرای هَزغ داًؽجَیبى هْکبرت ّکبی
ثبلیٌی را ثب ٌهرل صحیح عولکرد روریي ًوَد ثذٍى ایي ِ صذهِ ٍ ظیجی ثِ ثیوبر ٍارد یذ .هر س هَزغ هْکبرت ّکبی
ثبلی ٌی ههعْذ اظت هحیغی ایوي ثرای رذریط ٍ فراگیری هْبرت ّبی ثبلیٌی ٍ اررجبعی ثب ّذف ّوکبری ٍ هکَزغ ثکیي
ظٌجػ اررقبء یفیت هراقجت از ثیوبراى از عریق هَزغ هْبرت ّبی عولی در داًؽجَیبى را فراّن ًوَدُ ٍ ثب ارزیکبثی
ٍ ارزؼیبثی هٌبظت فراگیری هعهقل را ررٍیج دّذ .
نکتهٍ:جَد هحیظ بر ثب اؼعِ  ٍ Xهحذٍدیت هرثَعِ حضَر در هحیظ هجبزی ٍؼجیِ ظبزی ؼذُ را الساهی هیکٌذ
اهداف ّ :ذف اصلی هر س هْبرت ّبی ثبلیٌی ؼجیِ ظبزی یک هحیظ ثبلیٌی اظت ثغَری ِ داًؽجَیبى هَزغ هْبرت
ّبی هَرد ًیبز ٍ اررجبعی را ثب اظهفبدُ از اًَاع ٍظبیل وک هَزؼکی هکذل ّکب هَاشّکب اثسارّکب م در هحیغکی رام ٍ
ٌهرل ؼذُ قجل از ٍ رٍد ثِ هحیظ ٍاقعی فراگیرًذ  .الجهِ ایکي هر کس جکبی هکَزغ ثکر ثکبلیي ثیوکبر ٍ ؼکرایظ ٍاقعکی را
ًوی گیرد .ثلکِ هکول ى الَاّذ ثَد ٍ هی رَاى رب ثیرٍى هذى از هرحلِ ظیت رظبًی صذهبت وهری ثکِ ثیوکبر رظکبًذ
ّ.وچٌیي دظهیبثی ثِ راّْبی جذیذ در هَزغ ثبلیٌی را فراّن هی ٌذ .
ٍیصگی ّبی هَزغ در هر س ؼبهل:
 عت هْبرت ّبی ثبلیٌی ٍ اررجبعی داًؽجَ در هحیغی رام ٍ ٌهرل ؼذُ قجل از ٍرٍد ثِ هحیظ ّبی ثبلیٌی اظت . اهکبى رکرار هْبرت ّب در هحیظ اهي ٍ ثذٍى هقبٍهت ثرای یبدگیری عویق رر . اهکبى الَد هَزی ٍ یبدگیری فعبل از عریق هؽبّذُ .اجرا ثب وک ٍ ظپط اجرای هعهقل هْبرت ثرای وٌذیي ثبر. بّػ اظهرض داًؽجَ در هَزغ هْبرت ّبی ثبلیٌی . -احهرام ثِ حقَ ثیوبر.

موارد استفاده از مرکس مهارت های بالینی.
 هَزغ هْبرت ّبی ثبلیٌی ثِ داًؽجَیبًی ِ ثبیذ ثر رٍی رخت ٍثب اظهفبدُ از دظهنبُ رادیَلَشی رکٌیک ّب ٍرٍؼکْبیپررًَنبری را اًجبم دٌّذ ِ داًؽجَیبى رادیَلَشی هی رَاًٌذ ازایي هحیظ اظهفبدُ ًوبیٌذ
 هَزغ لیِ گرٍُ ّبی پسؼکی ٍ پرظهبری ٍ ثْذاؼت ٍ ؼٌبیی ثب هحیظ رادیَلَشی درقبلت درض فیسیک پسؼکی هَزغ ضوي الذهت -ثرگساری اههحبًبت ٍرٍدی ثرای پرظٌلی ِ ًیبز اظت عت هْبررْبی ثبلیٌی را هَزغ دیذُ ثبؼٌذ در ثذٍ اظهخذام .

اعضای کمیته علمی :
ویهِ علوی ایي هر کس هعکئَلیت رکذٍیي ثرًبهکِ ٍ رْیکِ عکر درض ٍ ًحکَُ ارزؼکیبثی فعبلیکت ّکب ٍ ؼکیَُ ثرگکساری
مض ّبی عولی ٍ برگبّْب را ثِ عْذُ دارد ٍ .اعضبی ویهِ علوی عجبررٌذ از :
 -1ریبظت داًؽکذُ
 – 2هعبًٍت هَزؼی داًؽکذُ.
 -3هذیر گرٍُ فیسیک پسؼکی ٍ رادیَلَشی ٍ ًبرَهی
 – 4برؼٌبض هر س هْبرت ّبی ثبلیٌی
 – 5هذرظیي ٍ هرثیبى عضَ گرٍّْبی هخهلف .

فضای فیسیکی
هجوَعِ هر س ؼبهل یک ارب گرافی -2ربریکخبًِ -3ارب

ٌهرل -4ظبلي هغبلعِ ٍرذریط-5رالهکي -6

مهارتهای قابل یادگیری در مرکس
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8
-9

ؼٌبالت هحیظ بر ٍدظهنبُ رادیَلَشی ٍاجسا ى
هَزغ رکٌیکْبی رادیَلَشی
ظَْر ٍثجَت ًٍحَُ بر درربریکخبًِ ٍعیف ظٌجی
رْیِ لیؽِ رادیَلَشی ازاجعبم ههفبٍت
حفبظت ٍدزیوهری ٍهبًیهَریٌگ
رفعیر لیؽِ ٍ اظهفبدُ از رؼیَ
اظهفبدُ از هذل ًبرَهی ٍگرافی ّبی هرثَعِ ٍیبدگیری رادیَ ًبرَهی ٍ ًبرَهی هقغعی
اظهفبدُ از اٍلهراظًَذ
دظهنبُ CT-Scan

موانع وکاستی ها
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8

ٍجَد پررَ یًَیساى در هحیظ هَزؼی ِ حفبظت ٍ ٌهرل هی علجذ
گراى ثَدى هَاش ٍ فبًهَم هَزؼی ِ ثهَاًذ ٌراظت جعن هعبدل ثبفت ثذى ایجبد ًوبیذ
اررجبط ثیؽهر درهبى ٍ هَزغ جْت ارایِ اثسار ٍرجْیسات
ربهیي اعهجبر جْت الریذ دظهنبُ ّبی وَى ؼکبرظبز جْت هبًیهَریگ داًعیهَههرٍ...
عراحی ٍظبالت ثردّبی الکهریکی ًٍوبیؽی دظهنبّْب
رْیِ ظَرض رادیَا هیَ
اهکبًبت رفبّی ٍرجْیسات زهبیؽنبّی
گعهرض فضبی هَزؼی
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ردیف

رؼهِ
رحصیلی

هقغع

1

رادیَلَشی

برؼٌبظی
پیَظهِ ررم 2
ً33فر

درعَل ررم
یکؽٌجِ ٍ
وْبرؼٌجِ
8-12

قبی صذرالعبداری

ربریکخبًِ
ٍ بر هَزی 1
رادیَلَشی

ؼٌبیی ثب اؼعِ ٍXدظهنبُ
رادیَلَشی ٍظَْر ٍثجَت فیلن ٍ
پبراههرّبی هَثر ثر گرافی

ًبرَهی هقغعی

اظهفبدُ از هَاش ًبرَهی هقغعی

رٍؼْبی پررًَنبری1

پَزیؽٌیٌگ ٍرکٌیکْبی
پررَ ًنبراًذام فَقبًی ٍرحهبًی

ظًََگرافی

اظهفبدُ از دظهنبُ ظًََگرافی ٍ
ثررظی عَاهل فیسیکی هَثر ثر ى
ربثیر عَاهل هَثر ثر گرافی ٍؼٌبالت
اهپ اؼعِ ٍxرَلیذ ى

2

رادیَلَشی

برؼٌبظی
ررم4

قبی د هرحعیٌی
البًن حبج هقصَدی

3

رادیَلَشی

برؼٌبظی
پیَظهِ ررم2

البًن ظجحبًیفر

برؼٌبظی
ًبپیَظهِ ررم6

قبی
د هرثَررجوْری

5

رادیَلَشی

برؼٌبظی
پیَظهِ ررم2

قبیبى د هر پرچ ٍ
د هر ًیک فرجبم

فیریک پررَ

6

ثْذاؼت
هحیظ

برؼٌبظی
پیَظهِ
ًٍبپیَظهِ

قبی د هر
ثَرر جوْری ٍ قبی
صذرالعبداری

ثْذاؼت پررَ

ؼٌبالت اؼعِ ًٍxحَُ رَلیذ ٍاثرات
ٍحفبظت در ثراثر پررَ ٍؼٌبالت
ثخػ رادیَلَشی

7

رادیَلَشی

برؼٌبظی
ررم4

قبی ریوی

رٍؼْبی پررًَنبری3

پَزیؽٌیٌگ ٍرکٌیکْبی پررًَنبری
جوجوِ

برؼٌبظی
ررم 6

قبی د هر وبپبریبى

دٍزیوهری
ٍرادیَثیَلَشی

اًذازُ گیری اؼعِ ربثؽی رَظظ
دظهنبُ اؼعِ ٍxهبًیهَریٌگ

4
رادیَلَشی

8

زهبى
اظهفبدُ

اظهبد هرثَعِ

هَضَع درض

ظرفصل

رادیَلَشی

در عَل ررم
ٍدر گرٍّْبی
ً4فرُ دٍؼٌجِ
13 -12

ظیذ هحوذ جَاد صذرالعبداری

برؼٌبض گرٍُ رادیَلَشی

