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  برنامه مدون بخش قلب و عروق جهت كارآموزان

  :پيام مدير گروه

گويم اميدوارم كه در مدت يك ماه دوره  بخش قلب و عروق خوش آمد مي هورود دانشجويان عزيز را ب

 معاينهني قلب ضمن مطالعه مستمر و مداوم مطالب تئوري بتوانيد اصول صحيح گرفتن شرح حال، يبال

ز روشهاي كلينيكي و پاراكلينيكي در تشخيص و درمان بيماريهاي قلب را فرا باليني و استفاده صحيح ا

ت باشيد كدهنده شخصيت واالي پزشكان ممل گرفته و با رعايت اخالق پزشكي و مقررات بخش نشان

  .اميد است با سربلندي و سرافرازي اين دوره را به پايان برسانيد

  : مقررات مربوط به كارآموزان

  :كارآموز بايد

در گزارش صبحگاهي و راند  15/8صبح حضور فعال در بخش و از ساعت  5/7از ساعت  .1

 .شركت داشته باشد

 .از بيماران خود شرح حال و سير بيماري گرفته و نسبت به آنها شناخت كامل داشته باشد .2

 .هر دانشجو بايد يك كنفرانس در طول دوره يك ماهه بدهد .3

در درمانگاه قلب اصول تشخيص و درمان بيماران  بوطهمر طبق برنامه تنظيمي با حضور اساتيد .4

 .سرپايي را فرا گيرد

داشته و ضمن معرفي بيماران اصول تشخيصي و  هر روز در راند اساتيد آموزشي حضور فعال .5

 .درماني بيماران بستري در بخش را فرا گيرد

  :منابع مطالعه

  سباربارابتي -ونسهاري: كتابهاي

  :دانستنيهاي كارآموزان

 قلب نوه تهيه شرح حال بيمارانح -1

 نحوه معاينه فيزيكي دقيق و كامل بيماران قلب -2

اي، نارسايي قلبي،  فشار خون باال، بيماريهاي دريچه: آشنايي با بيماريهاي شايع قلب شامل -3

 آريتمي ها، بيماريهاي كرونري 

  :توانستنيهاي كارآموزان

 .شرح حال صحيح و كامل از بيماران بگيرد -1
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 .عالئم بيماريهاي قلب و عروق را از بيماران سوال نموده و به تفسير آنها بپردازند -2

 بتوانند به طور دقيق و كامل قلب و ريه را معاينه كند و فشار خون را بگيرد -3

 بيماران را به خوبي معرفي نمايد -4

  :عناوين نگرشي كارآموز

 .رفتار مناسب با همكاران، پرسنل و بيماران داشته باشد -1

 ايت موازين اخالق پزشكيرع -2

 رعايت سلسله مراتب در بخش قلب -3

 رازداري و حفظ اسرار بيماران -4

 رعايت شئونات مذهبي و فرهنگي -5

 بخشي و روحيه دادن به بيماران كمك در جهت رفع مشكالت بيماران و اميد -6

 خودداري از شوخي و صحبتهاي بي مورد در بخش -7

 ترخيصارائه توضيحات بهداشتي و مراقبتهاي بعد از  -8

  :اهداف آموزشي

  :كارآموز در پايان دوره كارآموزي بايستي بتواند

 .از بيماران قلبي شرح حال كامل و معاينه فيزيكي دقيق به عمل آورد -1

هاي  و تشخيص  روشهاي تشخيصي و هاي باليني عالئم و نشانه - فيزيوپاتولوژي -اتيولوژي -2

 .افتراقي بيماريهاي قلبي را بيان نمايد

 .را بتواند تفسير كند نوار قلبي -3

 .نحوه برخورد صحيح با بيماران اورژانس را فرا گرفته و بخوبي انجام دهد -4

  :ارزشيابي كارآموزان

طبق فرمي كه در ابتداي بخش در اختيار ( نمره مربوط به فعاليت درون بخش 5و  امتحان كتبي نمره13

  . باشد مينمره كنفرانس  2و)آنها قرار مي گيرد


