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هقذهَ ّ

هعزفی درص :آضیت غٌبضی ( ،)Pathologyعلن غٌبخت ثیوبری ُب ّ آضیت ُبی ّاردٍ ثَ ضللْلِب ّ ثبتلت ُلبی ثلدى اضلت .در

ایي علن علل ثیوبری ُب ،هرتْلْژی آزارُبی ًطْج ثدى ،پبتْژًس ( ًذٍْ ثیوبری زایی ) ّ ًیس پیبهلدُب ّ اُویلت ُلر یل

از ثیولبری ُلب در

دضللتگبٍ ُللبی هلتلللن ثللدى هللْرد ثذللگ رللرار هللی یللرد .ایللي رغللتَ علوللی خللْد ثللَ دّ غللبخَ کلللی ت طللین هللی غللْد :آضللیت غٌبضللی تػللریذی
( ّ )Surgicalآضیت غٌبضی ثبلیٌی (.)Clinical
ُذف کلی :هعرتی داًع پبتْلْژی ّ غبخَ ُبی آى  ،غٌبخت علل آزار ضلْلی ّ ثبتتی ،التِبة در ثبتت ُبی ثدى ّ عالین آىً ،ذلٍْ تلرهین
ثبتت ُبی آضیت دیدٍ ،غٌبخت کلی ثیوبری ُبی ُوْدیٌبهی  ،ثیوبری ُبی ضیطتن ایوٌی ،عفًْت ُب ،ثیولبری ُلبی ًئْپالضلتی

ّعللل ّ راٍ

غٌبضبیی آًِب ،ثیوبری ُبی هذیطی ّ ُوچٌیي ًذٍْ ًوًَْ ثرداری ثبتت ّ رّظ رًگ آهیسی ضلْل ُب ّ هطبلعَ آًِب.
اُذاف ّیژٍ رفتبری (  :)SOBداًشجْ ببیذ قبدر ببشذ در پبیبى کالص:
 -5غٌبخت کلی از رغتَ علوی آضیت غٌبضی تػریذی داغتَ ثبغد ّ آى را ثیبى ٌد.
 -2هجبًی آضیت ُبی ّاردٍ ثَ ضلْل ُب ّ پیبهدُبی آًِب ّ هرگ ضلْل ّ التِبة ّاکٌػی ثَ آضیت ُبی ثبتتی را تْضیخ دُد.
 -3ثیوبریِبی عوْهی ّ هِن دضتگبٍ ردظ خْى ّ اًع بد ،ضیطتن ایوٌی ،ثیوبری ُبی عفًْیً ،ئْپالضن ُب ّ ثرخلی ثیولبری ُلبی هذیطلی ّ
غغلی را تْصین کٌد.
 -4رّظ ًوًَْ ثرداری از ثبتت ُبی ثدى ،رّظ آهبدٍ ضبزی ّ رًگ آهیسی ضلْل ُب ثرای هطبلعَ هیکرّضکپی را غرح دُد.
 -5هٌبثع هطبلعَ علن آضیت غٌبضی را ثداًد ّ عالئن ثبلیٌی ّ آزهبیػگبُی غبیع در ثیوبری ُبی هلتلن را ثیبى کٌد.

اطتزاتژی آهْسشی ( رّع تذریض ) -5 :ضلٌراًی در کالشً -2 ،وبیع اضالید ّ تراًص پبرًت ّ ّیدئْ پرّجکػي
 -3پرضع ّ پبضخ -4 ،هطبلعَ رجلی تْضط داًػجْ از هٌبثع هجبزی -5 ،ضلٌراًی تْضط داًػجْیبى
ّطبیل هْرد ًیبس بزای تذریض (ّطبیل دیذاری ّ شٌیذاری)ّ -5 :ایت ثْردّ -2 ،یدئْ پرّژکتْر ّ رایبًَ
رّع ارسشیببی -5 :اهتذبى پبیبى ترم -2 ،دضْر ّ غیبة -3 ،ضئْاالت کالضی -4 ،تلصیص ًورٍ ثَ ضلٌراًی داًػجْیبى

هٌببع:
-1کتبة  Pocket Companion to Robbins Pathologic Basis of Diseaseکَ ثَ تبرضی ُن ثر رداى غدٍ ،آخریي چبپ.
-2کتبة  Robbins Basic Pathologyکَ تْضط دکتر رخػبى ّ غیرٍ ترجوَ غدٍ اضت ،آخریي چبپ.
3- Pathology and Laboratory Medicine (S. RAAB et al), latest edition.
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