کارآموزی پزشکی قانونی
تعذاد ٍاحذ1:
کذ ٍاحذ24 :

هدف  :شناخت کامل از موارد قانونی در ارتباط با حرفه مامایی

اهداف عملی

1

اشٌایی با هَارد عوَهی پسشکی قاًًَی

 2هشاّذُ کالبذ شکافی (در صَرت اهکاى)

3

تَاًایی شٌاسایی هَارد قاًًَی از غیر قاًًَی

4

ارائِ قَاًیي بیي الوللی هاهایی
ارائِ حذٍد ٍظائف هاهایی(کارشٌاسی)

منابع درس :
- 1اسیب شٌاسی قاًًَی ًَ -یسٌذُ بی هایَ  -هترجوذکتر عابذی ٍ ّوکاراى اخریي چاپ
- 2کلیات پسشکی قاًًَی ٍ هسوَهیت -اًتشارات داًشگاُ علَم پسشکی ٍ خذهات بْذاشتی درهاًی
تْراى
 - 3اّذای گاهت ٍ جٌیي در درهاى ًابارٍری

4

دانشجو :
1

سقط القایی را تعریف کٌذ

2

رٍش ّای تشخیصی افتراق جٌیي زًذُ از هردُ را بیاىهیکٌذ

3

قَاًیي هربَط بِ سقط جٌیي -هجازات – عَارض ٍ خطرات اى تَضیح دّذ

4

هَارد قاًًَی از غیر قاًًَی سقط جٌیي را شٌاسایی کٌذ

5

قادر بِ شٌاسایی اثار ٍ بقایای جٌیي ٍ ابستٌی است

6

هَارد حاهلگی ًاهشرٍع شٌاسایی کٌذ

7

هَارد هسائل هربَط بِ ًَزاد شٌاسایی کٌذ(افتراق هرگ از بچِ کشی)

8

اًَاع پردُ بکارت را ًام بردُ تعریف کٌذ ٍ شٌاسایی کٌذ (در حذ اهکاى)

9

هَارد ازالِ پردُ بکارت شياسایی کٌذ

10

هجازات هربَط بِ ازالِ پردُ بکارت رابیاى هیکٌذ

11

هسائل هربَط بِ رٍاًپسشکی قاًًَی در را بطِ با حاهلگی ٍ اشتغال را بیاىهیکٌذ.

12

اشٌایی با کالبذ گشایی هادر ٍ جٌیٌَ اجساد قرباًیاى تجاٍزات جٌسی ٍ ًوًَِ برداریْای الزم

13

هشاّذُ ٍ هعایٌِ هراجعیي پسشکی قاًًَی کِ سقط جٌایی اًجام دادُ اًذ

14

اًجام هعایٌات در هَرد زًاًی کِ هَرد خشًَت یا خشًَت خاًگی قرار گرفتِ اًذ

15

در یک جلسِ رسیذگی بِ تخلف یک هاها شرکتهیکٌذ .

16

اشٌایی با چگًَگی هعایٌِ قرباًیاى جٌسی  ،عالین ٍ ًشاًِ ّای بالیٌی تجاٍزات جٌسی ً ٍ ،حَُ ًوًَِ برداری

17

اشٌایی با هعایٌات هرگْای ًاشی از عَارض حاهلگی

18

هشاّذُ ًحَُ اثبات َّیت فرزًذ ٍ ایٌکِ بِ چِ کسی تعلق دارد.

فعالیتهای علمی -آموزشی
Case report
-1
-2
حذٍد ٍظائف هاهایی بِ صَرت هذٍى ٍ کاهل ارائِ دّذ
قَاًیي بیي الوللی هاهایی را بِ صَرت هذٍى ارائِ دّذ.
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