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مقدمو ً معرفی درش:
خْى شٌبسی ( )Hematologyعلن بررسیی سیلْلِبی خیْىح ًذیٍْ ی تْلییذح ّایبیو ّ ًمیر ُیر کیذام اا وًِیب ّ بیویبری
ُبی هربْطَ ّ ُوچٌیي علن سیستن اًعمبدی خْى ّ پالکت ُب است .اًتمبل خْى شبهل دّ بخر ایوًُْْویبتْلْیی ّ طیب
اًتمبل خْى هی ببشیذ .اطیحالح ایوًُْْویبتْلْیی بیَ بررسیی سیرّلْییتیح یًتیتییح بیْشییویبیی ّ هْلتیْلی وًتیی یى
ُبی هرتبظح خْاص ایوًْْلْییک ّ ّاکٌر ُبی ُویَ ی اجیاا ّ هتیتمبخ خیًْی اطیالق هیی یرددّ .ایٍ ی طیب اًتمیبل
خْى یک تخصص چٌذ جبًبَ شبهل توبم جٌبَ ُبی اُذای خْىح ًگِذاری ّ تِیَ ی فروّردٍ ُبی خًْیح درهبى بب وى ُب
ّ شٌبسبیی اًْاع عْارض هرتبظ بب تاریك خْى هی ببشذ.
ىدف کلی:
وشٌبیی بب سیستن خًْسبا ّ بیوبری ُبی خًْیح سبختوبى ّ عولتیرد سیسیتن ایوٌییح وشیٌبیی بیب یرٍّ ُیبی خیًْیح تِییَ ّ
ًگِذاری اًْاع فروّردٍ ُبی سلْلی ّ پالسوبیی خْى ّ عْارض اًتمبل خْى.
اىداف ًيژه:
داًتجْ ببیذ لبدر ببشذ در پبیبى کالس:
 .1شتل یریح بیوبری ُب ّ تتخیص بیوبری ُبی سلْل ُبی خًْی را در دذ هختصر شرح دُذ.
 .2سیستن ایوٌی بذى را در دذ هختصر تْضیخ دُذ.
 .3وشٌبیی بب سیستن رٍّ ُبی خًْی  Rh ّ ABOدر سحخ لبْل ُبی لرهاح لتْسییتح پالکیت ّ سیبیر ًسیْ ّ
هبیعبخ بذى داشتَ ببشذ ّ بیبى کٌذ.
 .4همذهَح تبریخچَح اطْلح اُذاف ّ ضْابظ اُذای خْى ّ دفبات سیستن خًْی یرًذٍ را شرح دُذ.
 .5طرا تِیَح ًگِذاری ّ کبربرد فروّردٍ ُبی خًْی را تْضیخ دُذ.
 .6عْارض اًتمبل خْى ّ بیوبریِبی هٌتملَ اا طریك اًتمبل خْى را ًبم ببرد ّ در دذ ایجبا شرح دُذ.
اضتراتژی آمٌزشی:
ارائَ ی سخٌراًی تْسظ استبد ّ داًتجْیبىح ّ ًیا پرسر ّ پبسخ بب داًتجْیبى
ًضبيم مٌرد نيبز برای تدريص:
ّایت بردح هبییک ّایت بردح کبهپیْتر ّ ّیذئْپرّیکتْر
رًظ ارزشيببی:
دضْر فعبل درکالس ُوراٍ بب پرسر ّ پبسخ (شفبُی یب کْئیا کتبی) در برخی جلسبخ ّ اهتذبى کتبی پبیبى ترم
منببع:
ُ -1وبتْلْیی ّ طب اًتمبل خْى (ٌُری) :ترجوَ ی دکتر رختبىح وخریي چبپ
 -2خْى شٌبسی ّ ببًک خْىح تبلیو دکتر ل افتبىح وخریي چبپ
3. Text book of blood banking and transfusion medicine; Rudman S.V; latest edition
4. Blood banking and transfusion medicine: Basic principles & practice, Hillyer; latest edition
5. Clinical practice of transfusion medicine L.D. Pet Z, S.N. Swisher; latest edition
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موضوع درس

تاريخ
درس

1

94/6/24

مريری بر کلیات َماتًلًژی

2

94/7/7

بیماری َای اریتريسیت َا ي پالکت َا ي لکًسیت َا

3

94/7/21

مريری بر کلیات ایمىًلًژی

4

94/8/5

آشىایی با بیًشیمی ،وحًٌ تًارث ي تعییه گريٌ خًوی ABO

5

94/8/19

آشىایی با بیًشیمی ،وحًٌ تًارث ي تعییه گريٌ خًوی Rh

6

94/9/3

آشىایی با اوًاع کیسٍ خًن ي ضد اوعقاد َا

7

94/9/17

تُیٍ ،وگُداری ي کاربرد فرآيردٌ َای خًوی (سلًلی ي غیر سلًلی)

8

94/10/1

عًارض حاد غیر َمًلتیک اوتقال خًن

9

94/10/15

عًارض حاد َمًلتیک اوتقال خًن

