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  زانوربرنامه مدون بخش قلب و عروق جهت كار
  :پيام مدير گروه

ني يگويم اميدوارم كه در مدت يك ماه دوره بال  بخش قلب خوش آمد ميورود دانشجويان عزيز را به
قلب ضمن مطالعه مستمر و مداوم مطالب تئوري بتوانيد اصول صحيح گرفتن شرح حال، معاينه باليني و 

 كلينيكي و پاراكلينيكي در تشخيص و درمان بيماريهاي قلب را فرا گرفته و با استفاده صحيح از روشهاي
ت باشيد اميد است كدهنده شخصيت واالي پزشكان ممل رعايت اخالق پزشكي و مقررات بخش نشان

  .با سربلندي و سرافرازي اين دوره را به پايان برسانيد
  : مقررات مربوط به كارورزان

بايد بيماران را ويزيت نموده و شرح حال دقيق و سير بيماري را  ح صب۵/۷كارورزان از ساعت  -۱
به صورت كتبي و با ذكر نام و نام خانوادگي ذكر كنند و مسائل بيماران را با اساتيد مربوطه هماهنگ 

 .نمايند

صبح حضور فعاالنه در گزارش صبحگاهي داشته باشند و به صورت دقيق  ۱۵/۸از ساعت  -۲
 .ئه نموده و به بحث در مورد آنان بپردازندگزارش بيماران را ارا

انترنها موظفند با اساتيد مربوط در بخش، درمانگاه و در صورت عالقه در طبق برنامه تنظيمي  -۳
 .دن فرا گير اكوكارديوگرافي آموزش الزم را-اتاق آنژيوگرافي

 فرا گرفته بقيه انترنها بايد تحت نظر اساتيد در بخش قلب  راند نموده، آموزشهاي الزم را -۴
دستورات اساتيد از جمله راديوگرافي، آزمايشات و غيره را پيگيري و به تجزيه و تحليل و تفسير آنها با 

 .اساتيد بپردازند

  را ياد بگيردCPR انجام �ABG - گرفتن فشار خون -انترن بايد گرفتن نوار قلبي -۵

 .د هاي خاص داشته باشنCaseانترنها بايد كنفرانس يا بحث در مورد  -۶

 .در درمانگاه قلب تحت نظر اساتيد معاينه، تشخيص و درمان بيماران سرپايي را فرا گيرند -۷

انترن قلب بايد تحت نظر پزشكان اورژانس و اساتيد بيماران را ويزيت نموده و با هماهنگي و  -۸
 .تائيد آنها به بستري بيماران و نوشتن دستورات و درمان بپردازد

را مرتباً و به دقت معاينه كرده و به نوشتن شرح حال و سير بيماران بستري در اورژانس  -۹
 .بيماري با ذكر ساعت، تاريخ، نام و نام خانوادگي اقدام نموده و كنترل دقيق بر روي آنها داشته باشد

 . با هماهنگي پزشكان اورژانس و پرسنل نسبت به معرفي به اساتيد در اسرع وقت اقدام نمايد -۱۰

در هنگام تعويض شيفت، به صورت كتبي و حضوري بيماران را با ذكر وضعيت آنان به انترن   -۱۱
 .بعدي تحويل نمايد
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  :منابع مطالعه
  س باربارابتي�ون سهاري: كتابهاي

  :دانستنيهاي كارورزان
 ي قلبننحوه تهيه شرح حال بيمارا -۱

 ينحوه معاينه فيزيكي دقيق و كامل بيماران قلب -۲

نارسايي قلبي، بيماريهاي ، اي تشخيصي و درماني بيماران فشار خون باالروش برخورد و راهه -۳
 CPRاي، ادم حادريه، انفاركتوس قلبي، آنژين ناپايدار، شوك كارديوژنيك، آريتمي ها و  كرونري، دريچه

 .را فرا گيرد

  :توانستنيهاي كارورزان
 ، معاينه و تكميل پرونده به صورت دقيق و كاملشرح حالگرفتن  -۱

 ن نوار قلبيگرفت -۲

  CPRانجام  -۳

 نوشتن دستورات پزشكي -۴

 همراهي و مراقبت از انتقال بيماران بدحال -۵

هاي پاراكلينيك در مسير  در برخورد با بيمارهاي مختلف بتوانند با شرح حال، معاينه و بررسي -۶
 .به اقدامات الزم بپردازدصحيح درماني 

  :عناوين نگرشي كارورز
 . و بيماران داشته باشدرفتار مناسب با همكاران، پرسنل -۱

 رعايت موازين اخالق پزشكي -۲

 رعايت سلسله مراتب در بخش قلب -۳

 رازداري و حفظ اسرار بيماران -۴

 رعايت شئونات مذهبي و فرهنگي -۵

 كمك در جهت رفع مشكالت بيماران و اميدبخشي و روحيه دادن به بيماران -۶

 مورد در بخش خودداري از شوخي و صحبتهاي بي -۷

 اشتي و مراقبتهاي بعد از ترخيصارائه توضيحات بهد -۸
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  :اهداف آموزشي
  :كارورز در پايان دوره كارورزي بايستي بتواند

 .از بيماران قلبي شرح حال كامل و معاينه فيزيكي دقيق به عمل آورد -۱

هاي افتراقي   و تشخيص هاي باليني روشهاي تشخيصي  عالئم و نشانه- فيزيوپاتولوژي -اتيولوژي -۲
 .بخوبي فرا گيرد قلبي را و درمان بيماريهاي

 .دريفرا گدانستنيها و توانستنيهاي مورد انتظار را بخوبي  -۳

  :ارزشيابي
طبق فرمي كه در ابتداي بخش در اختيار (  نمره مربوط به فعاليت درون بخش۱۰و  امتحان كتبي نمره۸

  . باشد مي نمره كنفرانس ۲و)آنها قرار مي گيرد
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