
 

                                     99مبه   اسفند                                                                 مرکس مهبرت هبی ببلینی واحد:

 2داًطجَیبى پضضکی دسهقطع کبسآهَصی مقطع:

 ( LP: پًَکسیَى لَهجش)عنوان مهبرت

 ثبلیٌی هْبستْبی هشکض ٍ ضبئ ّیئت علوی گشٍُ هغضٍ اعصبةع: امسئول برنبمه

 . آى اًجبم ٍ : آضٌبئی ثب تکٌیک پًَکسیَى لَهجش هدف کلی 

 :درحیطه دانص

 : هَاسد صیش سا ضشح دّذ ایي دٍسُ داًطجَ ثبیذ ثتَاًذ دس اًتْبی

 LPّبی ٍ کٌتشاًذیکبسیَى  اًذیکبسیَى -1

 کوشی َىسیآًبتَهی هحل پًَک -2

 کوشی صیطي هٌبست جْت اًجبم پًَکسیَىپَ -3

 ، لَلِ دٍ حذاقل آصهبیص لَلِ ، پٌس ، پشفَسُ ضبى)   LPضبهل :ست ) LPًیبص جْت  هَسدٍسبیل  -4

 ( ثتبدیي -هحلَل صایلَکبئیي -هبسک -دستکص استشیل -cc5سشًگ  -(LP سَصى ، پبت سسیَس،گبلی

  LPهحل ًحَُ پشح ٍ دسح  -5

 LPهشاحل اًجبم تکٌیک  -6

 ًحَُ جوع آٍسی ٍ اسسبل ًوًَِ -7

 درحیطه نگرش :

 ایي هْبست اًجبم دّذ. داًطجَ ثبیذ ًْبیت تالش ٍپطتکبس خَد سا ثشای ثْجَد فشاگیشی ٍاًجبم

  :  درحیطه مهبرتی 

 سا آهبدُ کٌذ. LPٍسبیل هَسد ًیبص جْت اًجبم هْبست  -1

ثذاخل ضکن  صاًَ خن ًوَدُ ٍ پبّبی ٍی سا اص سا ثِ پْلَ چشخبًذُ ٍسش ثِ جلَ خن ضذُ ٍ هَالط -2

 ذ(دّقشاس.) هْشُ ّبی کوشی دس ٍضعیت کیفَص  ذفطبس دّ

 تخت ثیوبس صبف ٍ تطک آى سفت ثبضذ . -3

 ذ.دًّضدیک ثِ لجِ تخت قشاس  "پطت ثیوبس کبهال -4

 

 عنوان مهبرت:
 (LP)پونکسیون لومبر

 

 

 

 

 



 

پس اص پَضیذى هبسک ٍدستکص استشیل ثِ هحبرات کشست ایلیبک دس هحل فقشات کوشی پشح ٍ  -5

 . دّذدسح ٍسیع کبهل اًجبم 

عبدل فبصلِ ثیي هْشُ ای کوشی ثب لوس دقیق صائذُ ّبی خبسی ٍ دسهحبرات کشست ایلیبک کِ ه -6

 . ذکٌ اًفیلتشُ سا هحل  %2% یب 1پٌجن هی ثبضذ هحلَل صایلَکبئیي  چْبسم ٍ

ی ثبالیی ٍ ثب هبثیي اًگطت ضست ٍ سجبثِ ٍ ثالفبصلِ دس پبییي صائذُ خبس LPثب قشاس دادى سَصى  -7

گزاضتي سَصى اص دٍساُ تَسط فشد اًجبم دٌّذُ  جلَ ساًذُ ) ثِسَصى سا جْت کوی ثِ سوت سش

 هحسَس خَاّذ ثَد (

 هی ثبضذ . L4/L5, L3/L4  LPفضبّبی سایج ٍ هجبص جْت اًجبم  -8

آصهبیص جوع  هبًذسى سا اص داخل سَصى خبسج کشدُ ٍ هبیع ًخبعی جشیبى هی یبثذ کِ تَسط لَلِ -9

     کٌذ.آٍسی 

 

 سبصی ضجیِ ًوبیص –سخٌشاًی  -کوک آهَصضی  : ٍسبیلروش تدریس 

 : اًجبم عولی هْبست ثطَس هستقلفعبلیت دانطجو

 : آصهَى ایستگبّیضیوه ارزیببی 

 

 

 عنوان مهبرت:
 (LP)پونکسیون لومبر

 

 

 

 

 


