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  نوان:نوان:ــــعع

قلب و قلب و پزشکی بخش پزشکی بخش   طرح دوره برای کارورزانطرح دوره برای کارورزان

  در دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه در دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه   عروقعروق
 

  تعریف دوره:تعریف دوره:
بخشی از دورة کارورزی آموزش پزشکی عمومی میباشد  کد          

پزشکی تحت نظارت اعضای هیئت علمدی بد     طی آن دانشجوی

           کاربرد عملدی آموتهد  هدای تئدوری در بداییا بیمداران  لبدی       

 می پردازد.
 

 

  مدت دوره:مدت دوره:
ساعت ب ون احهساب کشیک می باش .  130یکماه معادل ح ا ل      

 ع د میباش . 10کشیکهای ضروری هر کارورز در هر ماه معادل 

 

  هدف کلی دوره:هدف کلی دوره:
  لب و عروقکسب دانش و مهارت در بیماری های شایع      
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  ار کلی دوره و شرح وظایف دانشجویانار کلی دوره و شرح وظایف دانشجویانساختساخت
 

ایا دوره در بیمارسهان امام علی )ع( طی میشود و هر کارورز تحت نظر یکدی از   -

 اعضای هیأت علمی گروه  لب ایا دوره را میگذران . 

می باش  ک  بدا   00/14ساعت صبح تا  30/7زمان حضور در بیمارسهان از ساعت  -

 امضای دفهر ورود و تروج و نظارت سوپروایزر آموزشی کنهرل میشود.

 برنام  روزان  کارورزان در بخش  لب و عروق ب  شرح زیر است:  -

 30/8-00/8  :Morning Report  دسدهیاران   –با حضور دو عضو هیئت علمی– 

 کارورزان و کارآموزان

 00/11-00/9  بیماران بسهری: ران  و ویزیت 

 30/12-30/11 کالس آموزشی ویژه کارورزان و کارآموزان : 

 00/14-30/12  و درمانی بیماران بسهریتشخیصی تکمیلی : ا  امات 

 برنام  های ویژه : 

 Journal Club  :30/8 -30/9شنب  ها دو 

  : 00/8-00/10  ها یکشنبکنفرانس مشهرک جراحی و داتلی 

  : بار در ماه 1-2  00/8-00/10شنب  ها چهارجلسات مورتاییهی و بررسی تطاهای پزشکی 

 ( : روزان  از ساعت درمانگاه : )مطابق با  00/10-00/12ویزیت بیماران سرپائی  لبی

 برنام  اسهاد مربوط 

  00/14مدوففی دارد کد  از سداعت     ع د کشیک 10هر کارورز در طی دوره تع اد 

روز بع  با حضور در بخش اورژانس و بخشهای بسهری زیر نظدر   صبح 00/8یغایت 

دسهیاران  لب نحوه مواجه  با موارد اورژانس را فرا میگیرد. حضور در کشیکهای 

 شبان  ضروری و غیر  ابل واگذاری ب  غیر می باش .

       کارورز در طول دوره در صورت نیاز با همداهنگی اسدهاد مربوطد  و مد یر گدروه

 اکثر دو روز مرتصی اسهفاده کن .میهوان  از ح 

 بد  آمدوزش   نام  منجر ب  تذکر یا تدوبی  یدا معرفدی     غیبت غیر موج  طبق آئیا

  دانشک ه تواه  ش .
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 ورزانوظایف حرفه ای و اخالقی کار

 
 پوشش فاهری مطابق با شئون حرفة پزشکی -1

 حسا رفهار با همکاران و بر راری ارتباط با مناسب با بیماران   -2

       معاین  فیزیکی و طرح ، انجام مهارت در گرفها شرح حالکسب  -3

ایع بخش  لب مانن  درد  فس  شکایههای ش های افهرا ی تشخیص

 ، سیانوز و سنکوپ، تپش  لب، تنگی نفسسین 

 اهمیت دادن ب  مسهن  سازی و پرون ه نویسی -4

 حضور ب  مو ع در بخض و حضور کامل و مؤثر در کشیکهای موففی -5

 Chest X.Ray  در تفسیر یافه  های مهم نوار  لب و کسب تجرب -6

کارورز بای  بهوان  با بیماران وتانواده آنها در کسب اطالعات صحیح و  -7

 ضروری بایینی ارتباط بر رار کن 

اصول غربایگری صحیح فاکهورهای تطر  لبی و تشخیص و اصول درمان  -8

 آنها را شرح ده .

( و CPRانس های  لبی )مثل توانایی برتورد و ا  امات اویی  اورژ -9

ایج در بخش  لب مثل پروفایل توانایی تفسیر یافه  های آزمایشگاهی ر

 را دارا باش . PT، آنزیمهای  لبی و چربی،  ن 

بهوان  در ارتباط با مشکالت بیماری ب  بیمار و تانواده وی توضیح  -10

 ده . 
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 ، عاطفی و روان حرکتی اهداف شناختی ، رفتاری
 

 تعه  ب  رعایت اصول اتالق اسالمی در رفهار حرف  ای واعهقاد  -1

 مسئوییت در  بال بیماران احساس -2

 اهمیت دادن ب  گرفها شرح حال و معاین  سیسهماتیک و کامل بیمار -3

 اهمیت دادن ب  مسهن  سازی امور بیماران و پرون ه نویسی -4

 اهمیت دادن ب  مرا بههای مقرون ب  صرف  و با کیفیت -5

حرف  ای صحیح و توانایی ایجاد حس اعهماد و احهرام داشها نگرش  -6

 مهقابل بیا پزشک و بیمار و کلی  همکاران تیم به اشهی

ارزش نهادن ب  اسهقالل بیمار در انهخاب و مشارکت فعاالن  بیمار در  -7

 تصمیم گیری های مربوط ب  وی 

 رعایت حقوق مهقابل بیمار و پزشک -8

راساس زمین  های فرهنگی، مراهانش بارتباط مناسب با بیمار و ه -9

 ، جنس و میزان تحصیالتی ، اجهماعی، سا، ا هصادمذهبی

دانش پزشکی و چگونگی کاربرد  آشنایی با پیشرفت های -10

 های نویا پزشکی و مشارکت در اعهالی دانش پزشکیروش

 شناتت مسئوییت های  انونی پزشک عمومی -11

، نحوة ب  آموزش بیماران در مورد بیماریاهمیت دادن  -12

 یشگیری و شناتها فاکهورهای تطر و حفافت کنن ه پ
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  ی آموزشیی آموزشیاامحتومحتو
    

 برای رسیدن به اهداف ویژه آموزشیبرای رسیدن به اهداف ویژه آموزشی
 

 

   هر کارورز پزشکی در پایان دوره یکماهه قلب و هر کارورز پزشکی در پایان دوره یکماهه قلب و

عروق باید در حدود تعیین شدة زیرر دانرش و   عروق باید در حدود تعیین شدة زیرر دانرش و   

  ((MMuusstt  lleeaarrnn))مهارت کسب نماید مهارت کسب نماید 



  

6 

 محتوی آموزشی:
  

سیسهم  لدب و عدروق را کسدب    توانائی گرفها شرح حال از بیمار  لبی و معاین   -

 نمای .

- Approach  . ب  درد  فس  سین  را ب ان 

 تشخیصهای افهرا ی انواع تنگی نفس را نام ببرد. -

 علل و مکانیسم های سنکوپ را ب ان . -

 انواع ادم را توضیح ده . -

 مکانیسم سیانوز را شرح ده . -

 را ب ان . تعریف طپش  لب -

 ان یکاسیونهای تست ورزش و اکوکاردیوگرافی را نام ببرد. -

 انواع آریهمی های  لب را نام ببرد. -

 مکانیسم آریهمی ها را ب ان . -

 داروهای ض  آریهمی را شرح ده . -

 ریسک فاکهورهای آترواسکلروز را نام ببرد و نحوه کنهرل آنها را ب ان . -

 ب ان .انواع بیماریهای مادرزادی شایع را  -

 تظاهرات بایینی تنگی و نارسائی دریچ  های  لب را فهرست نمای . -

 تعریف ، علل و عالئم نارسائی حاد و مزما  لبی را ب ان . -

 عوارض پرفشاری تون را نام ببرد. -

 عوارض  لبی تب روماتیسمی را نام ببرد. -

 عالئم بایینی دایسکسیون آئورت را فهرست نمای . -

- Approach  ری  را بل  باش . تشخیص آمبویی 

 .برتورد با ادم حاد ری  را ب ان نحوه  -

 .نحوه برتورد با سوفل  لبی را ب ان  -

 .نحوه برتورد با شوک و هیپوتانسیون را ب ان  -

 .نحوه برتورد با ترومبوز وری های عمقی را ب ان  -

 بیماریهای دریچ  ای مهم و شایع را بشناس . -
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  ::یک ماهه ضروری استیک ماهه ضروری استمهارتهایی که کسب آنها در پایان دوره مهارتهایی که کسب آنها در پایان دوره 

 
 مهارت گرفها شرح حال  -1

 معاین  فیزیکی سیسهم  لب و عروقمهارت  -2

 توانائی تشخیص ص اهای طبیعی و غیر طبیعی  لب -3

 توانائی افهراق سوفلهای سیسهویی و دیاسهویی -4

 توانائی گرفها اصویی فشار تون بیمار -5

 نبض های غیر طبیعیتوانائی تشخیص انواع  -6

  ECGتوانائی گرفها  -7

 ECGآریهمی های شایع و مهم  لبی درمعاین  و  تشخیصتوانائی  -8

 مهارت احیاء  لبی عرو ی -9

 مهارت گذاشها یوی  تراش  -10

 و تفسیر آن ABGانجام  -11

 تفسیررادیوگرافی  فس  سین -12

 مهارت نسخ  نویسی  لبی عرو ی-13

 برای درمان آریهمی ها DC shock therapyتوانائی انجام -14

 مهارت تجویز ترومبویهیک تراپی برای انفارکهوس حاد میوکارد -15

 توانایی تفسیر نهایج آزمایشات شایع در بیماریهای  لب وعروق -16

 توانایی نگارش سیر بیماری و یادداشت روزان   -17
   



  

8 

 

  

  در بخش داخلی در بخش داخلی   کارورزانکارورزانروشهای عمده آموزش روشهای عمده آموزش 

((TTeeaacchhiinngg  &&  LLeeaarrnniinngg  MMeetthhooddss  ))  

 
 

1- Bed side Teaching  

2- Ambulatory teaching 

3- Problem based learning 

4- Lecture 

5- Small group discussion 

6- Large group discussion 

7- Video presentation 
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  ـنابع درســی ـنابع درســی ــمم
 

 آتریا چاپ کهاب طب داتلی هاریسون -

 آتریا چاپ کهاب سیسیل -

 ران ها و کالسهامطایب ارائ  ش ه توسط اساتی  در  -
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  روشهای ارزیابی روشهای ارزیابی 
 

نمره کارورز بر اساس بارم بن ی زیر محاسدب  و بد  آمدوزش    در پایان دوره 

 دانشک ه ب  صورت کهبی اعالم میگردد :

صدورت   اتهصاص دارد ک  در انههای دوره ب  نمره ب  امهحان کهبی 8  (1

چداپ  رفرانس : آتدریا  نمره ) 20هار گزین  ای از مجموع سئواالت چ

 ( برگزار میشود.اتلی هاریسوناصول بیماریهای د

بخش آموزش   بخش ارزیابی اسهاد و  نمره ارزیابی کارورز ک  شامل دو (2

 می باش :

 14  نمره ب  ارزشیابی اساتی  از عملکرد درون بخشی کارورز ب  شرح

 زیر اتهصاص دارد :

 (نمره 2م و د یق در ویزیت روزان  بخش )حضور منظ -

 نمره(  4ال و معرفی بیمار )ارائ  شرح ح -

 (نمره 6پاس  مناسب ب  سئواالت شفاهی ) -

حضددورمنظم و فعددال در گددزارش صددبحگاهی وکنفرانسددهای  -

 نمره( 2آموزشی )

 6    نمره ارزیابی واح  آموزش ک  توسط سوپروایزر آموزشدی تکمیدل

 میشود شامل :

 (نمره 2رعایت اتالق اسالمی و پوشش مناسب ) -

 (نمره 2و تأتیر ورود ) حضور منظم و ع م غیبت -

 (نمره 2نوشها شرح حال بیمار و سیر بیماری در پرون ه ) -

  و  محاسب  6مجموع نمره ارزیابی کارورز با تناسب نمره ک  در نهایت

 با سایر بن ها جمع بن ی می گردد.

، ک  در انههای دوره توسط اسدهاد مربوطد  بدر     Mini CEXامهحان  (3

 ( نمره 6باییا بیمار برای رازشیابی مهارتهای بایینی برگزار می شود. )
 


