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 نوان:ـــع

در  یعفونطرح دوره برای کار آموزان پزشکی بخش 

 دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه 
 

 تعریف دوره:
                    ا دوره هااام  زی  مااای ی  ااا ر  یعفااا  دوره کااامرزی    

سااو  ژ     یای امماو و دا واان  م ی کاه دوره عااا ،  م اه      
 ف ز   مت ژ    را ام ی فق ت گذرا وه امم و ا  طر ا  زیا      

 دا وکوه  زمکی قبل ا  مروع دوره یعرفی یی م  و 
 

 مدت دوره:
سمعت( که اط ر کمیل در اخش عف  ی 130یوت ا ن دوره  ک یمه  است )اراار

 و دریم گمه سپر  یی م د 

 هدف کلی دوره:
 طب عف  ی ومر هم  مم ع ال ، درا هم کسب دا ش و یهمرت 
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 ار کلی دوره و شرح وظایف دانشجویانساخت
 
 

هفته)که در حمل حمضر اط ر کای دوما به و  رو  در  دوخ د  کومه هر دا ون  در ط ل دوره -

 چهمرم به یی اممو(در دریم گمه تخصصی حض ر  م  ما و و یهمرت طب سر م ی را فرا یی گ رد

 

اام   12/ 30ورود در دفتر زی    و خارو  ا  اخاش     ح ام ایضمصب 8سمعت حض ر در اخش 

 خرو  است   ایضم

اجبمر  است که دررو هم   کوا به هار    30/9اژی  30/8ا  سمعت گزار  صبحگمهی حض ر در 

 هفته ی ر   گ یوترک ام گروه داخای ار گزار یی م د 

  و تواخ   هام     CC  PIدا ون  ام حض ر در گزار  صبحگمهی  ح ه ارائه مار  حامل    -

افتراقی را  مد یی گ رد و ام تظمهرات امژ  ی ا ومر هم  یختاف زم م موه و ام احث اسمت و  ح ه 

 ارخ رد ام ا ومران را  مد یی گ رد 

را و عو یی اخش  10-11رو ا ه را یی    سو و ا  سمعت  Note   30/9-10هر دا ون  ا  سمعت 

گ ردو ا  قبل   ز اه دا ون  اطالع داده موه است و  یی اممو که هررو  ت سط استمد ا نم، یی

  ار میه زی    عو یی اخش است که مرکت کا ه فراگ ران اجبمر  است  11هررو  ا  سمعت 
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 خانم دکترافشاریانمدیر مسئول آموزش دانشجویان:

 

 

 اعضاء هیئت علمی برنامه:

 

 آقای دکترعلیرضا جانبخش -1

 آقای دکترفیض ا..منصوری  -2

 دکترسیاوش وزیری آقای  -3

 آقای دکتربابک صیاد -4

 خانم دکترماندانا افشاریان -5
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 آقای دکتربهزاد مهدویان همکار آموزشی گروه:
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 موزانآوظایف حرفه ای و اخالقی کار
 

 ارقرار  ارتبمط ی مسب ام ا ومر و هوراهمن و  -1

 کسب اجم ه ا ا ومرارا  یصمحبه و ا نم، یعم  ه -2

 ن احترا، اگذار و اه ا ومرا-3

 وضع ظمهر  ز هم ام مئ ن حرفه ا   زمکی یطماقت دامته اممو  -4

 اه اسمت و  هوکمران    رس ل و یسئ ژ ن احترا،  اگذارد  -5

 کسب تنراه درگرفتن مر  حمل صح ح و جمیع ا  ا ومران -6

 کسب تور نی دریعم  ه س ستو ک ا ومران-7

(طار   Problem listم ق و ژ سات یواکالت)  کسب تنراه در ثبت صح ح مر  حمل ا-8

 و توخ    هم ی در رو وه ا ومران (Differential diagnosisتوخ صهم  افتراقی )

  

- درپرونده بیماران وارزش آن درپرورش قوای آشنایی با ارزش ثبت مستندات

 استدالل وقضاوت بالینی پزشک وجریان رسیدن به تشخیص
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 در بخش عفونی روشهای عمده آموزش کارآموزان
(Teaching & Learning Methods) 

 

 زی    در امژ ن ا ومران استر    -1

 زی    در امژ ن ا ومران سر م ی -2

 (MRزی    در گزار  صبحگمهی) -3

 و   ( CPC  GR  JCزی    در کالسهم)ک فرا س  -4

 زی    در را و عو یی اسمت و -5

 خ د مدگ ر )مر  حمل   یعم  ه و یطمژعه مخصی( -6

 ز یهمرتهم  امژ  ی)کمرگمههم  یختاف(زی    در یرک -7
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 روشهای ارزیابی 
 

 
حو 20ا  12در م من  ک یمه دوره    وره زی    یوخ  یی م د   وره -1

  صمب قب ژی یحس ب یی م د 

% اراسمس یحت ا  زی  می 90چهمر وره اه ایتحمن کتبی اختصمص دارد که  -2

ا  یطمژب ارائه موه % سئ االت کتبی 10( و  Must learnارائه موه است )

 Better toدرکالسهم  یختاف که حتی خمر  ا  یحت ا  زی  می خ اهو ا د )

know  ) 

  ج  وره اه ایتحمن مفمهی اختصمص دارد که ا ن ایتحمن در م من دوره ا  -3

 هر ک ا  کمرزی  ان اعول یی ز و 

صمص اخت log book  ج  وره اه ار م مای اسمت و ا عواکرد درون اخوی   -4

 دارد 

 سه  وره اه چگ  گی ثبت مر  حمل – 5

 سه  وره اه چگ  گی ثبت س ر ا ومر   -6
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 آموزشی و امتحانینابع ـــم

 
 صحبتهم  اسمت و در را و زی  می و کالسهم-1
 
 زخر ن چمپ کتمب طب داخای همر س ن درحو تع  ن موه  -2
 
زخر ن چمپ کتمب س س ل درحاو تع ا ن ماوه در یحتا ا       -3

  می زی 
 

4- A clinical approach to infectious Disease  
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 ی آموزشیامحتو
  

 برای رسیدن به اهداف ویژه آموزشی
 

 

ومهه خا د  دا ون    زمکی در م من دوره  ک

                  ام او در حاوود تع ا ن ماوه   ار دا اش ویهامرت       

 (Must learn)کسب  وم و
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 زشی: ی آموامحتو
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sepsis syndrome  
 هدف:

 ، درمان و کنترل بیماری septic shock ,sepsisتشخیص 

 
 تعریف:

شوک   Sepsis ،Severe sepsis(sepsis syndrome)ی سمی، تتعریف باکتریمی، سپ   

 سپتیک، شوک سپتیک مقاوم ،سندرم اختالل فونکسیون ارگانهای متعدد:
SIRS  Systemic inflammatory ,(MODS) multiple organ syndrome  

Response  syndrome  .را بیان نماید 

  

 اتیولوژی :

 آنرا بداند و ترتیب اهمیت آنها را ذکر نماید.انواع اتیولوژی   

 

 اپیدمیولوژی :

آنها را اهیمت اپیدمیولوژیک آنرا شرح دهد واز عوامل مستعد کننده آگاهی داشته باشد و همچنین  

 توضیح دهد.

 پاتوفیزیولوژی:

 ( Sepsisپاتوفیزیولوژی بیماری را بطور مختصر شرح دهد .)بیماری یا سندروم   

 تظاهرات بالینی:

 

را بداند و توانایی تشخیص انواع تظاهرات سیستمیک: تب)درگروههای Sepsis دامنه تظاهرات بالینی 

سم ....( پوست )انواع بثورات( ،تنفسی ، گوارشی، سنی متفاوت در شرایط خاصی مانند اورمی، الکلی

 داشته و توضیح دهد. CNSکلیوی، 

 

 عوارض:

عوارض عمده قلبی ریوی،کلیوی ، انعقادی و نورولوژیک را بداند و توانایی تشخیص آنها را داشته   

باشد و همچنین شرح مختصری را ذکر نماید.
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 یافته های آزمایشگاهی:

لیل آزمایش خون،الکترولیت های سرم را بداند و قادر به توضیح مختصر درمورد توانایی تجزیه و تح  

 را بیابد تغییرات رادیوگرافی قفسه سینه را شرح دهد. ABGآنها باشد و تفسیر

 

 تشخیص:

 را توضیح دهد و حداقل پنج مورد تشخیص افتراقی را ذکر نماید. Sepsisنحوه تشخیص    

 نماید. انواع روشهای تشخیصی را بیان

 

 درمان:

با انواع رژیم های آنتی میکروبیال باتوجه به منبع عفونت در افراد نرمال )ازنظر ایمنی( در بیماران    

آشنایی دا شته باشد و  AIDSنوتروپنیک ، افراد فاقد طحال، بیماران معتاد تزریقی و بیماران مبتال به 

 .حداقل یک پروتکل درمانی را برای هر مورد ذکر نماید

 

 انواع ا قدامات حمایتی:

انواع اقدامات حمایتی)جانبی( شامل همودینامیک، تنفسی و متابولیک را بداند وکاربرد صحیح و به    

 موقع آنها را ذکر نماید.

 

 اقدامات کنترلی:

 اقدامات پیشگیری را توضیح دهد.   

 

 مالحظات:

،کاتتر   NG tubeانجام دهد قرار دادن معاینه فیزیکی را بطور کامل ، سیستماتیک  و بطور صحیح   

 را بداند و بطور عملی نشان بدهد. LPادراری ،گرفتن خون شریانی ، انجام کشت خون و 
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 عفونتهای مننگوکوکی:

 

 هدف:     

 تشخیص ،درمان وکنترل عفونتهای مننگوکوکی

 

 تعریف:

 را بیان نماید. انواع چهره های بالینی آنرا بداند و تعریف هریک یا هر مورد   

 

 اتیولوژی :

 عامل اتیولوژیک و سروگروپها )گروههای سرمی( عمده آنرا نام ببرد.  

 

 اپیدمیولوژی:

 اهمیت اپیدمیولوژیک آنرا شرح دهد. 

 

 پاتوژنز:

 پاتوژنز بیماری را بطور مختصر شرح دهد و عوامل مستعد کننده عفونت را ذکر نماید.   

 

 تظاهرات بالینی:

بلوهای بالینی عمده شامل عفونت دستگاه تنفسی فوقانی، مننگوکوکی )فولمینانت،مزمن و...( با تا    

مننژیت و تظاهرات کمتر شایع آن آشنایی داشته و قادر به تشخیص آنها باشد و بتواند وجوه افتراق 

 آنها را توضیح دهد.

 

 عوارض:

 د و عالئم تشخیصی آنها را شرح دهد.عوارض عفونتهای مننگوکوکی )پیوژنیک، نورولوژیک( را بدان   

 یافته های آزمایشگاهی:

را بدقت شرح  CSFتجزیه وتحلیل آزمایش خون، الکترولیت های سرم،ادرار را شرح دهد آنالیز   

 دهد.
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 تشخیص:

توانایی تشخیصی تابلوهای بالینی عفونت مننگوکوکی را داشته باشد و حداقل پنج مورد تشخیص    

 نماید.افتراقی را ذکر 

 انواع روشهای تشخیصی و کاربردآنها را شرح دهد.

 درمان:

 آنتی بیوتیک انتخابی و موارد جایگزین با دوزآنها را شرح دهد.   

 درمان تجربی را توضیح دهد.

 با مراقبتهای محافظتی آشنایی داشته باشد و آنها را بیان نماید.

 

 کنترل:

صاً کموپروفیالکسی  حین ترخیص در خود بیمار و اقدامات کنترلی را بدقت شرح دهد و مخصو   

 ایمونوپروفیالکسی و کموپروفیالکسی در تماس یافتگان را نیز بطور کامل بتواند توضیح دهد.

 

 مالحظات:

و اعصاب کرانیال  CNSمعاینه فیزیکی را بطور کامل و سیستماتیک بخصوص)معاینه فیزیکی    

 ،کرنیک و برودزینکی( را انجام دهد.

را بداند و بصوتر  L.P،کاتتر ادراری، گرفتن خون شریانی، انجام کشت خون و   NG Tubeار دادن قر

 عملی درمواقع کاربرد انجام بدهد.

قادر به نوشتن نسخه حین ترخیص) تجویز ریفامپین به خود بیمار( و کموپروفیالکسی در تماس 

 یافتگان خانوادگی بیمار باشد.
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 ماالریا        

 یص ، درمان و کنترل بیماری ماالریاهدف :تشخ

 تعریف :

 تعریف و اهمیت آنرا ذکر نماید .

 اتیولوژی :

 انواع گونه های بیماریزا در انسان و اهمیت هر کدام را بیان کند .

 پاتوژنز :

 مختصری از پاتوژنز آنرا شرح دهد .

 اپیدمیولوژی :

جهان ، بخصوص در کشور  اهمیت بیماری ماالریا در ارتباط با گون های مختلف ، در

 و منطقه را با برتری گونه قالب توضیح دهد .

 شاخصهای ملی اپیومیولوژی بیماری ماالریا را شرح دهد .

 تغییرات گلبولهای قرمز ماالریا :

 تغییرات گلبولهای قرمز در ارتباط با انواع ماالریا را توضیح دهد .

 چهره های بالینی :



26 

یا ، انواع تب در ماالریا و تابلوهای بالینی آن شامل : تظاهرات معمول بیماری ماالر

ماالریای مغزی )ماالریای شدید ( و عوارض آن مانند هیپوکلیسمی اسید و زالکتیک ، 

 Black، اختالالت کلیوی تغییرات هماتولوژیک ،  (NKOS)ادم ریوی غیر قلبی 

water fever ی ها و سپتی و سایر عوارض آن مانند سپتی سمی ناشی از گرم منف

 سمی سالمونالیی و ابداندو توضیح مختصری در ارتباط با هر کدام را بیان نماید .

 ماالریا در کودکان :

 اهمیتی بیماریماالریا در حاملگی و عوارض آنرا شرح دهد .

 ماالریای ناشی از ترانسفوزیون :

 اهمیت آن و اقدام کنترلی و درمانی آنرا بیان نماید .

 الریا :عوارض مزمن ما

اسپلنومگالی روبیکال ، نفروپاتی در اثر ماالریای چهار به یک لنفوم بورکیت در 

 ارتباط با ماالریا را توضیح بدهد .

 تشخیص :

روش تشخیص ماالریا )گرفتن الم خون محیطی : گسترس نازک و ضخیم ( و 

های قرمز ابداندو بطور عملی آنرا انجام بدهد و تغییرات سیکل تکاملی انگل در گلبول

 ماالریا را توضیح و نشان بدهد  در الم خون محیطی و را بتواند در ارتباط با گونه های
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 روشهای جدید تشخیصی را نیز نام ببرد .

 یافته های آزمایشگاهی :

 یافته های آزمایشگاهی را بداند و آنرا توضیح بدهد  .

 جلوگیری :

کموپروفیالکسی )انواع روش های محافظت فردی و اقدامات کنترلی عمومی و 

 کموپروفیالکسی ( را بخوبی بیان نماید .

 درمان :

 اقدامات درمان در هر مورد و عوارض بیماری را بخوبی بداند و آنها را شرح بدهد .

 سل ریوی

 هدف :

 تشخیص ، درمان و کنترل بیماری سل

 تعاریف :

 ان کند را بتواند بی DOTSتعریف عفونت و بیماری سل را بداند و تعریف  -

 ماهیت مزمن و گرانولوماتوز بودن بیماری و کشندگی آنرا نیز بداند و بیان کند  -

 مفهوم باسیل اسیدفات را بتواند شرح دهد  -

 اتیولوژی :
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 مایکوباکتریوم های کمپلکس توبرکولوزیس را بتواند نام ببرد . -

 بی هوازی بودن ، انکل اجباری بودن ، رشد آهسته و سیستم رادیوایزومتری -

 را بداند و بتواند در مورد آنها توضیح دهد .

 پاتوژنز :

نحوه ورود مایکوباکتریوم ها به ریه ها و تشکیل کانون اولیه را بداند و شرح  -

 دهد 

قسمت هائیی از ریه که ترجیحاً گرفتار میشوند و علت آنرا بداند و بتواند بیان  -

 کند 

رجیحاً گرفتار میشوند را ذکر بتواند عقده های لنفاوی که طی باسیلمی اولیه ، ت -

 کند و علت آنرا بیان نماید .

محل های استقرار باسیل ها طی باسیلمی اولیه ، علت گرفتاری قله ریه ها و  -

 کمپلکس کان و کانون های سیمون را بتواند توضیح دهد .

 ایمونولوژی :

 کند بتواند ایمنی ذاتی ، ارتباط یک چهارم  سرک های قابل پیشگیری را بیان -

تاخیر سن و جنس بر میزان بروز سل ، احتمال تبدیل عفونت ملی به بیماری سل و  -

 مربیدیتی و مرتالیتی بیماری را بدناند و بتواند این موارد را توضیح دهد .
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 راههای انتقال را بتواند ذکر نمود مهمترین آنها را بیان کند . -

 رزه با آن را بتواند توضیح دهد تاثیر فقر و جهل در انتشار این بیماری و مبا -

 رابطه اپیدمیولوژیک سل و ایدز را کامالً بداند و بتواند بخوبی شرح دهد  -

 رابطه اپیدمیولوژیک سل و عواملی تغییر شغل و حاملگی را بداندو توضیح دهد  -

 تظاهرات بالینی :

 دهد نحوه شروع تدریجی ، ناگهانی ، کاتارال و هموپتیزیک سل ریوی را شرح  -

 احتمال گرفتاری سایر ارگانها همراه با سل ریوی را بتواند بیان کند -

اهمیت آبزرواسیون دقیق و غیر اختصاصی بودن یافته های بالینی را توضیح  -

 دهد 

 نحوه تظاهر سل در کودکان را بنداند و بتواند توضیح دهد -

 تشدید سل بوسیله حاملگی را کامالً بداند و بتواند شرح دهد  -

 سل و تغییر چهره بالینی سل ریوی در زمینه ایدز را بداند و شرح دهد  تشدید -

 عوارض سل ریوی :

باید بتواند انتشار برونکوژنیک پلورزی ثانویه ، فیستول برونکوپلورال آمپیم  -

 سلی و الرنژیت سلی را توضیح دهد .
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باید بتواند عوارض سل ریوی اولیه در اطفال را نام ببرد و مخصوصاً به  -

وپاتی مدیاستن ، فشار بر ساختمانهای مجاور ، آتلکتازی ، فیستول بین آدن

 مری و تراشه و سندروم ورید اجوف فوقانی اشاره کرده و توضیح دهد 

 تشخیص :

راههای تشخیص سل ریوی نظیر تهیه و ارسال نمونه خلط صبحگاهی ، اخذ  -

بداند و نمونه شیره معده و اهمیت رادیوگرافی ریه و تشخیص سل ریوی را 

 توضیح دهد 

 را انجام داده ، قرائت و تفسیر نماید  PPDعمالً بتواند تست  -

و امثال آنرا بتواند نام  PCRروشهای جدید تشخیصی نظیر رادیوایزومتری ،  -

 ببرد 

بداند که در تمامی این بیماران ، معاینه سایر ارگان ها و انجام آزمایش ادرار  -

 و بررسی خون محیطی الزامی است .

 یافته های آزمایشگاهی :

 از بروز انواع دیگر ازیهای خونی در مسئولین ، آگاه باشد و بتواند توضیح دهد  -

 بیماران ، طبیعی ، هموگلوبین ، کاهش یافته  WBCبداند که در اغلب موارد  -
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 بروسلوز

 هدف :

 تشخیص ، درمان و پیشگیری بروسلوز

 تعاریف :

 تحت حاد و مزن را بتواند بیان کند تعریف بروسلوز ساب کلینیکال ، حاد ، -

 قادر به بیان ماهیت کرانولوماتوز بودن بیماری باشد -

 زنوتوزها را بتواند تعریف نحوه چند مثال ، ارائه دهد -

 اتیولوژی :

 چهار گونه شایع بروسالی بیماریزا در آنان را بتواند نام ببرد . -

 پاتوژنز :

 ا را بتواند شرح دهدنحوه ورود بروسالها به بدن و سیر بعدی آنه -

در مورد تشکیل انواع کرانولوم ها بوسیله بروسالها در بدن آگاهی کامل  -

 داشته  باشد 

 ایمونولوژی :

 بتواند یمنی ذاتی کودکان و نقش ایمنی سلولی و هومورال را توضیح دهد  -
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بتواند غیر طبیعی تولیت ، تدام یا از بین رفتن آنتی بادیهای تدبر و سالمتی  -

 را کامالً  توضیح دهد  در بدن

 مفهوم آنتی بادیهای بلوکان و ناقص را بداند و بتواند شرح دهد  -

 میزان ایمنی پس از ابتال را بتواند بیان کند -

 اپیدمیولوژی :

 اهمیت اقتصادی و سیاسی بیماری را بتواند شرح دهد -

 تاثیر سن و جنس بر میزان بروز بروسلوز را بداند و توضیح دهد -

- ESR  می یابد و بتواند این موارد  را شرح دهدافزایش 

 پیشگیری :

بتواند اصول پیشگری اولیه ، ثانویه و ثالثیه سل  را بطور کامل بیان نموده  -

 مثال هائیی که حاکی از فهم مطلب باشد ارائه دهد .

نحوه رویاروئی با تماس یافتگان خانوادکی و بویژه ، کودکان کمتر از چهار  -

 دهد سال را بتواند توضیح

 درمان :

با مواضع سه گانه باسیل ها در داخل سلول ، در محیط کاویته و در نسج  -

 کازتوز آشنا باشد و بتواند آنها را نام ببرد 
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 تعریف مقاومت اولیه و قانویه باسیل ها و مقاومت چند داروئی را بیان کند -

شرح  قبل از شروع چند دارو و محل و میزان اثر این داروها را بتواند بخوبی -

 دهد 

 مانیتورینگ حین درمان را بداند و قادر به بیان آن باشد -

با عوارض معده داروهای فدیل ، آشنا باشد و بتواند حداقل یک عارضه برای  -

 هر دارو ذکر کند و راه پیشگری از بروز آنرا ذکر نماید 

با طبقه بندی درمانی سل )کاتکوریزاسیون سازمان جهانی بهداشت و  -

 باشد و بتواند توضیح دهدکشوری( آشنا 

 تداخل اثر داروهای فدسل و سایر داروهای رایج را بیان کند  -

 مالحظات :

 بتواند برای یک بیمار مسئول سرپائی ، نسخه محیطی بنویسد -

بتواند سل را به زبان ساده برای افراد فیر پزشک ، توضیح داده رهنمودهای  -

تشخیص زودرس بیماری به  بهداشتی در زمینه پیشگیری از انتقال بیماری و

 آنها ارائه دهد 

 حداقل پنج راه از راههای انتقال بتواند ذکر نماید -

 تاثیر فقر و جهل در انتشار این بیماری و مبارزه با آن و ابونوح بیان کند -
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 رابطه اپیدمیولوژیک بروسلوز و عواملی نظیر شغل و حاملگی را بتواند بیان کند  -

 تظاهرات بالینی :

 ارد به کلینیکال بیماری و ارتباط سنی آن را بتواند بیان نمایدمیزان مو -

عالئم بالینی بروسلوز حاد ، تحت حاد و مزمن را بتواند نام ببرد و شیوع نسبی   -

 مهمترین عالئم را ذکر کنند

 تشدید بیماری در زمینه لنفوم و هوچکین و علت آنرا بتواند شرح دهد -

 عوارض بروسلوز :

 را بتواند نام ببرد  اقالً بیست عارضه-

 عوارض نظیر اسپوندیلیت و آرتریت و مننژیت بروسالئی را بتواند شرح دهد -

 تشخیص :

بیان کند که با بیماری از بیماریهای عفونی و غیر عفونی تشخیص افتراقی  -

 دارد 

اقالً ده مورد تشخیص افتراقی بیماری را از بین بیماریهای عفونی و غیر  -

 کندعفونی دیگر ، بیان 

 اهمیت تست های سرولوژیک در تشخیص بروسلوز را بتواند توضیح دهد -

 تست های برولوژیک تشخیص بروسلوز را بتواند به خوبی تفسیر کند -
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میزان مثبت شدن کشت خون و مغز استخوان و محیط کشت اختصاصی را  -

 بیان کند

در مورد رشد بطنی بروسلوز ها آگاهی داشته و بداند که محیط کشت های  -

 سنتی را باید بمدت بیش از یکماه در آزمایشگاه نگهدارند

الزم است در مورد کلوتیزه شدن ارگانیزم ها در سیستم رادیوایزامتریک ، در  -

 عرض کمتر از یک هفته ، آگاهی داشته باشند 

 یافته های آزمایشگاهی :

است بتواند بیان کند که تعداد کلوبولهای سفید در بروسلوز ، در اغلب موارد در  الزم-

 حد طبیعی ولی لنفوسیتوز نسبی وجود دارد

 الزم است آنمی ناشی از هیپراسپنتیسم و درمان بیماری را بیان کند-

 را باید بتواند یادآور شود . ESRافزایش مختصر نامتوسط -

 پیشگیری :

یری اولیه ریال ثانویه و ثالثیه بروسلوز  را بطور کامل بیان بتواند اصول پیشگ -

 کرده ، مثال هایی که حاکی از فهم مطلب باشد ارائه دهد 
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 درمان :

الزم است در مورد داخل سلولی بودن بروسالها و طوالنی بودن دوره درمانی  -

 آگاه باشد و بتواند موارد را توضیح دهد

تر درمان کنیم بر احتمال مزمن شدن آن باید بداند هر چه بیماری ر دیر -

 افزوده خواهد شد و آنرا بیان کند

 داروهای آنتی بروسالر را باید بتواند نام ببرد -

 بروسلوز حاد و تحت حاد و مزمن را باید بتواند بنحو صحیحی درمان کند -

 باید درمان بروسلوز در حاملگی و در اطفال را بداند و بتواند آنرا بنویسد -

 لی داروهای آنتی بروسالر را باید بتواند نام ببردعوارض اص -

 مالخظات :

 بتواند یک بیمار مبتال به بروسلوز ، نسخه صحیحی بنویسید -

الزم است بتواند بروسلوز را به زبان ساده برای افراد غیر پزشک توضیح دهد  -

 و راههای پیشگیری از آن را متذکر شود .
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 کلرا

 هدف :

 ی وباتشخیص ، درمان و پیشگیر

 تعاریف :

 ویبزیوها را بتواند تعریف کنند -

 ماهیت توکسین زائی ویبریوکنرار بداند و توضیح دهد -

 میزان کشندگی بیماری را بداند و بیان کند -

 اتیولوژی :

 ویبریوهای کالسیک )اوکاوا ؛ ایتابا و هیکوجیما( و بیوتیپ التور را بتواند نام ببرد-

 توضیح دهدرا  0139الزم است ویبریوکلرای  -

 پاتوژنز :

 نحوه ورود ویبریوها به بدن و سیر بعدی آنها را بداند و شرح دهد -

 بتواند توضیح دهد A,Bدر مورد ساب یونیت ها  -

 ایمونولوژی :

 بتواند ایمنی نسبی ناشی از ابتال به بیماری را بیان کند -
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علت شیوع بیماری در کودرکان مناطق بومی و مقاومت نسبی بالغین ساکن  -

 اطق بومی را بتواند با مکانیزم های ایمونولوژیک ، تفسیر کندمن

 اپیدمیولوژی :

 الگوی سنی بیماری در مناطق آندمیک و غیر آندمیک را بتواند بیان نماید -

 الگوی فعلی بیماری را شرح دهد -

 راههای انتقال را بداند و بیان کند -

 شرح دهد  تاثیر فقر و جهل در انتشار بیماری و مبارزه با آن بتواند -

 اهمیت اپیدمیولوژیک موارد ساب کلینیکال را بداند و توضیح دهد -

 تظاهرات بالینی :

 میزان موارد ساب کلینیکال بیماری را بتواند توضیح دهد -

 عالئم بالینی کلرای خفیف ، متوسز و شدید را بداند و شرح دهد -

تواند وقوع سقط جنین در انسان های مبتال مخصوصاً در سه ماهه سوم را ب -

 بیان کند 

 عوارض کلرا :

 اختالالت الکترولیتی و نارسائی کلیه ناشی از بیماری را بتواند توضیح دهد  -

 احتمال بروز هیپوکلیسمی خطرناک در کودکان را بیان کند -
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 احتمال بروز سقط در زنان باردار در سه ماهه سوم حاملگی را بیان کند -

 تشخیص :

 یشگاه را بتواند شرح دهد نحوه نمونه گیری و ارسال به آزما -

 محیط کشت اختصاصی را بتواند نام ببرد -

 تشخیص بوسیله میکروسکوب زمنیه  تاریک را شرح دهد  -

 یافته های آزمایشگاهی :

 تغییرات الکترولیتی اختصاصی را نام ببرد -

 هیپوکلسیمی اختصاصی در اطفال را بتواند بیان کند -

 را بیان کنداحتمال لکوسیتوز ناشی از هموکونسنتریشن  -

 پیشگیری :

 بتواند اصول پیشگیری اولیه ، ثانویه و ثالثیه کلرا را کامالً شرح دهد و مثال بزند -

 درمان:

 الزم  است اهمیت ما یع درمانی بطور اعم و مایع درمانی خوراکی بطور کامل بداند و توضیح دهد.-

و چه موقع از سرم تزریقی استفاده می شود الزم است بداند چه موقع از مایعات و الکترولیت های خوراکی -

 ونحوه اجرای آنرا توضیح دهد.

 بیوتیکهای موثر برویبرویوکلرا  را نام ببرد وآنها را بیان نماید.الزم است آنتی -
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 باید درمان کلرای اطفال را بتواند شرح دهد.-

 عوارض اصلی داروهای موثر برویبریوکلرا را باید بتواند نام ببرد.-

 ات:مالحظ

الزم است بتواند وبا را به زبان ساده برای افراد غیر پزشک،توضیح دهد و راه های پیشگیری از آن را متذکر -  

 شود.

 حداقل اصالحات بهداشتی و پزشکی جامعه نگر که الزم است بدانند، و توضیح دهد:

 ( carrierناقل)-1 

 (case fatality rateمیزان کشندگی)-2

 ( chemoprophylaxisپیشگیری دارویی)-3

 (cleaningنظافت کردن )-4

 ( communicable diseaseبیماری مری)-5

 (communicable periodدوره قابلیت سرایت)-6

 ( contactتماس )-7

 (contamianationآلودگی)-8

 (Disinfectionگندزدایی)-9

 ( Disinfestationجانورزدایی) -10

 ( Endemicبومی) -11

 ( Epidemicهمه گیر)-12

 (Foodاشعه دادن به غذا)-13

 ( Fumigationبخار دادن )-14
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 (Health educationآموزش بهداشت)-15

 ( Herd immunityمصونیت گروهی)-16

 ( Hostمیزبان) -17

 ( Infected individualفردآلوده ) -18

 امینی )مصنویت(-19

 عفونت مخفی -20

 میزان بروز-21

 دوره کمون-22

 فردآلوده -23

 تعفون-24

 عامل عفونی-25

 بیماری عفونی-26

 هجوم حیوانی)جانوری( -27

 حشره کش-28

 جداسازی-29

 جداسازی مطلق -
 جداسازی تماس-
 جداسازی تنفسی-

 جداسازی برای بیماری سل-
 رعایت نکات بهداشتی مربوط به مدفوع -
 رعایت نکات بهداشتی مربوط به ترشحات و مایعاتیکه از بدن،کشیده می شود.-

 لزون کش ح -30

 میزان عوارض -31

 میزان مرگ -32

 عفونت بیمارستانی-33
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 قدرت بیماری زایی-34

 بیمار -35

 بهداشت فردی-36

 میزان شیوع -37

 قرنطینه -38

 دورکننده بند پایان -39

 گزارش بیماری -40

 مخزن -41

 مقاومت-42

 منبع عفونت -43

 منبع عفونت  -44

 نظارت -45

 مستعد -46

 مظنون -47

 نتقال عامل عفونت ا -48

 رعایت همه جانبه موازین بهداشتی -49

 حدت بیماری زایی -50

 بیماریهای مشترک بین انسان وحیوان -51

 پیشگیری اولیه ، ثانویه و ثالثیه و کاربرد آن -52
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 بیماری حصبه

 هدف:

 تشخیص، درمان، پیشگیری از حصبه  

 تعاریف:

 حصبه را بتواند تعریف کند.  

 اتیولوژی

 مشخصات میکروب شناسی سالمونالتیفی را نام ببرد.  

 مشخصات میکروب شناسی سالمونالغیر تیفی را نام ببرد.

 آنتی ژنهای میکروب را بشناسد و بتواند نام ببرد.

 پاتوژنز:

 راه ورود ارگانیسم به بدن را بتواند توضیح دهد.   

 نحوه بیماریزایی ارگانیسم را بداند و شرح دهد.

 سید معده درجلوگیری از ابتال را بتواند توضیح دهد.تاثیر ا

 ایمونولوژی :

 نقش سیستم ایمنی هومورال و نوالر در حصبه را شرح دهد.  

 

 اپیدمیولوژی:

 الگوی سنی بیماری را بتواند بیان کند و درمورد علت آن توضیح دهد .   

 الگوی فصلی بیماری را شرح دهد.

 راههای انتقال را بیان کند.

 ثیر بهداشت محیط و آب و تهیه غذا در ابتال را شرح دهد .تا

 نقش افرادناقل در انتشار بیماری را ذکر کند.

 افراد مستعد ابتال به عفونتهای سالمونالیی را نام ببرد.
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 مناطق آندمیک کشور را بتواند ذکر نماید.

 اشکال مقاوم را بتواند بیان کند.

 

 تظاهرات بالینی:

 صبه را بداند و بیان نماید.اشکال بالینی ح   

 عالئم حصبه کالسیک رابتواند شرح دهد.

 تظاهرات عصبی وروان پزشکی حصبه را نام ببرد.

 اشکال حالت ناقلی را ذکر نموده ،فرم مزمن را شرح دهد.

 

 عوارض:

 عوارض حصبه را بتواند نام ببرد و عالئم آنها را توضیح د هد.   

 کند.زمان ظهور عوارض حصبه را بیان 

 زمان عود حصبه وعالئم عود را بیان کند

 عوارض قلبی حصبه را بتواند بیان کند.

 عوارض خونی را بیان نماید.

 

 تشخیص:

 ( را شرح دهد rose spotنحوه نمونه گیری از ضایعه پوستی )   

 روشهای تشخیص آزمایشگاهی اعم از کشت و سرولوژی را بیان کند.

 ، مدفوع و ادرار در تشخیص را توضیح دهد.اهمیت نمونه مغز استخوان، خون

 تست ویدال را بطور کامل بتواند تفسیر کند.

 نحوه تشخیص فرم ناقلبی را بتواند بیان کند.
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 یافته های آزمایشگاهی :

 و هموگلوبین وپالکت را بتواند شرح دهد. WBCتغییرات  

 ی را بیان کند.تفسیر تغییرات آزمایشگاهی اعم از آنمی، لکوپنی و ترومبوسیتوپن

 علل لکوسیتوز در سیر بیماری را بتواند بیان کند.

 تغییرات آنزیمهای کبدی را بیان نماید.

 درمان:

 آنتی بیوتیکهای موثر وآنتی بیوتیک انتخابی در درمان ارگانیسم حساس را نام ببرد .  

 آنتی بیوتیکهای موثر روی ارگانیسم مقاوم را نام ببرد.

 ن را بتواند شرح دهد.نقش کورتون در درما

 را بداند و بتواند نسخه آنرا بنویسد. درمان ناقلین

 داروهایی را که نباید درحصبه بکار رود، نام ببرد و علت آنرا ذکر کنند.

 داروها در درمان جلوگیری از عوارض وتاثیر در عود را بیان کند.میزان تاثیر

 پیشگیری

درتهیه غذا، عدم استفاده از راد خاص، رعایت نکات بهداشتی پیشگیری اولیه که شامل واکسیناسیون اف   

 افراد ناقل درمراکز تهیه غذا ،وآبرسانی سالم می باشد را بداند 

 پیشگیری ثانویه که شامل درمان افراد مبتال به حصبه می باشد را بیان کند.

 ه که شامل درمان عوارض حصبه می باشد را شرح دهد.پیشگیری ثالثی
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 کزاز

 ف:هد 

 تشخیص ،درمان، پیشگیری از کزاز 

 اتیولوژی: 

 مشخصات میکروبیولوژی کلستریدیوم تتانی را بیان نماید.   

 پاتوژنز :

 ارگانیسم به بدن را شرح دهد.نحوه ورود -   

 نحوه بیماریزایی توکسین کلستریدیوم تتانی بتواند شرح دهد.-

 اپیدمیولوژی :

 را بیان کند.فاکتورهای خطر در ابتال به کزاز   

 افراد مستعد ابتال به کزاز را نام ببرد. 

 الگوی سنی بیماری را توضیح دهد.

 راههای ابتال به کزاز را نام ببرد.

 الگوی فصلی بیماری را توضیح دهد

 تظاهرات بالینی:

 انواع اشکال بالینی را بتواند نام ببرد.   

 ژنرالیزه را بطور کامل توضیح دهد. عالئم کزاز 

 م کزاز نوزادی را ذ کر کند.عالئ

 عوارض کزاز:

 سیستم اتونوم ،عوارض تنفسی، عصبی وعضالنی ر اشرح دهد.اعم از عوارض کزاز عوارض 

 :تشخیصهای افتراقی

 .تشخیص افتراقی سفتی گردن و سفتی عضالت را بتواند توضیح دهد   
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 .داروها و سموم را که تابلوی مشابه کزاز دارند را نام ببرد

 :کزاز تشخیص

 .تشخیص بیماری را که اصوال براساس عالئم کلینیکی می باشد ،بتواند بیان کند   

 .بتواند سایر بیماریهای مشابه را با گرفتن شرح حال ،گرفتن نمونه سرم از نظر سم شناسی رد کند

 .تهیه نمونه سرم از نظر سطح آ نتی توکسین کزاز را بداند و بیان کند

 :درمان

را که براساس حمایت تنفسی، جلوگیری از اسپاسم ،خنثی کردن توکسین )توسط آنتی  اصول درمان   

 منبع مولد توکسین )با ایمنوگلوبین و واکسن( را بخوبی بداند و بتواند کتباً توضیح کامل دهد.بیوتیک( وحذف 

 آنتی بیوتیکهای موثر روی ارگانیسم را نام ببرد.-

 در کزاز را نام ببرد.ر کنترل اسپاسم ضد اسپاسم ها و آرام بخشهای موثر د-

 ، زخم بستر را توضیح دهد.، خون ریزی معده حمایتی درجلویگری از آمبولی اقدامات -

 درمان  عوارض سمپاتیکی را بتواند شرح دهد.-

 پیشگیری :

بارداری بتواند پیشگیری اولیه از کزاز که شامل واکسیناسیون به موقع اطفال ، واکسیناسیون زنان در سن    

 وهمچنین نحوه برخورد با بیمار مبتال به هرگونه زخم، توضیح دهد.

 پیشگیری ثانویه که شامل اقدامات الزم حین ابتال به بیماری می باشد را توضیح دهد.

 پیشگیری ثالثیه که شامل درمان عوارض کزاز می باشد را شرح دهد.

 مالحظات :

 پیش آگهی کزاز را بیان نماید.   
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 ای استرپتوکوکی تهنعفو

 هدف:   

  تشخیص ، درمان و پشگیری از عوارض   

 

 اتیولوژی

 انواع استرپتوکوکهای مهم وشایع را بتواند نام ببرد.   

 مشخصات میکروبیولوژی ، آنزیم ها وتوکسین های استرپتوکوکها را بیان کند.

 طبقه بندی استرپتوکوکها را بیان کند.

 پاتوژنز:

 م به بدن و نحوه ابتال به عفونتهای شایع استرپتوکوکی را ذکر کند.راه ورود ارگانیس   

 نحوه بیماریزایی انواع استرپتوکوکها را شرح دهد.

 ایمونولوژی  

 نقش سیستم ایمنی  در عفونتهای استرپتوکوکی را توضیح دهد.   

 اپیدمیولوژِی

 الگوی سنی بیماریهای استرپتوکوکی را بتواند بیان کند.  

 ال را شرح دهد.راه ابت 

 الگوی فصلی بیماریهای شایع استرپتوکوکی را توضیح دهد.

تاثیر محیط، بهداشت، وضع اقتصادی و اجتماعی و جمعیت در ابتال به عفونتهای شایع استرپتوککی را بتواند 

 شرح دهد.
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 تظاهرات بالینی :

 مشخصات فانزنژیت استرپتوکوکی را شرح دهید .
 پتوکوکی بتواند شرح دهید مشخصات پیودرمی استر

 مشخصات مخملک را توضیح دهید 

 
عفونت های جدی تر استرپتو کوکی فانند اریزیپل ،سلولیت ، فاسئت نکروزان وسندرم 

 شوک توکسیت وایتواند نام ببرید وتوضیح مختصری بدهید 
 

 عوارض 

 عوارض چرکی فارنژیت استرپتوکوکی را ذکر کنید 
 سترپتوکوکی را نام ببرید عوارض غیر چرکی فارنژیت ا
 عوارض پیودرمی را بیان کنید 

 عوارض مغزی عفونتهای استرپتوکوکی را شرح دهید 
 

 تشخیص :

 نحوه نمونه گیری از حلق وپوست را بداند وعمالً شرح دهید 
 محیط کشت مناسب را بشناسید 

 وسایر آنتی بادیهای ضد آنزیمها در تشخیص را بتواند ذکر کند . ASOنقش 

 
 تشخیص افتراقی :

 تشخص افتراقی کئو درد اکحزود اتیو را نام ببرید 
 تشخیص افتراتی پیود رمی را نام ببرید 

 

 درمان :
 

 آنتی بیوتیکهای موثر در درمان عفونتهای استرپتوکوکی را ذکر نماید 

 درمان بیمارانی را که آلرژی به پنی سیلین دارند را بتوانند بیان کنند 
 رجلوگیری از عوارض عفونت استرپتوکوکی را باتواند شرح دهد تاثیر درمان د

 درمان عوارضی عفونتهای استرپتوکوکی را بداند وبتواند شرح بدهد 
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 پیشگیری 

 
 نقش داروها در جلوگیری از ابتال به عوارض غیر چرکی مانند رماتیسم حاد قلبی را بیان کند 

 

 جامعه را بتواند ذکر نماید  نقش داروها را از بین سوش های نفرولوژیک در
 

پیشگیری اولیه را بیان کند ،پیش گیری ثانویه که شامل درمان مناسب عفونتهای استرپی 

مل درمان عوارض غیر چروکی مانند است را شرح دهد وپیشگیری ثالثیه که شا
را شرح  ARFولونفریت ورماتیسم قلبی می باشد وجلوگیری از عودت های بعدی رلومگ

 دهد .
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 هپاتیت ویروسی

 هدف : تشخیص درمان ،پیشگیری از هپاتیت های ویروس 

 تعریف :

 

 تعریف هپاتیت را توضیح دهید  -1

 انواع هپاتیت های ویروسی را کالسیک وغیر کالسیک را نام ببرید . -2

 فرق هپاتیت های کالسیک وغیر کالسیک را توضیح دهید  -3

 

 اتیولوژی :

 کالسیک را نام ببرد انواع ویروسهای مولدکالسیک وغیر  -1

 نوع اسید نوکئیک ویروسهای هپاتیت را بتواند نام ببرد  -2

 انواع آنتی ژنهای ویروس رانام ببرد -3

 قابلیت کشت ویروسهای مولد هپاتیت  را توضیح دهد  -4

 پاتوژنز

 راههای ورود ویروس های هپاتیت به بدن را توضیح دهد  -1

 اپیدمیولوژی 

 

 وبیان نماید  دوره کمون انواع هپاتیت را بداند -1

 فصل بروز،سن بروز هپاتیت وسرطان کبد را شرح دهد  -2

 ارتباط ویروس های هپاتیت وسرطان کبد را شرح دهد  -3

 شیوع انواع هپاتیت های ویروسی را در کشور بداند وبیان نماید  -4

 نقش اعتیاد در بروز بیماریهای را توضیح دهید  -5      
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 تشخیص :

 سی را توضیح دهد نحوه تشخیص انواع هپاتیت ویرو -1

 روشهای جدید تشخیصی را توضیح دهید  -2

 موارد مثبت ومنفی کاذب تست های آنتی ژنیک را توضیح دهد  -3

 تغییرات آنزیمهای کبدی را بداند وبتواند تفسیر نماید  -4

 عالئم بالینی :

 مراحل مختلف عالئم بالینی را توضیح دهد  -1

 میزان موارد بدون عالمت را بیان نماید  -2

 عاینه کلینیکی را در بررسی سیرهپاتیت توضیح دهد اهمیت م -3

 انواع سندرمهای بالینی را نام ببرید وعالئم هر کدام را توضیح دهد   -4

 معیارهای بستری بیماررا در بیمارستان نام ببرد  -5

 معیارهای پیش آگهی بدرا نام ببرد  -6

 عوارض :

 ضیح دهید انواع عوارض هپاتیت های ویروس رانام ببرد وعالئم آنان را تو -1

 میزان کشندگی عوارض احتمالی را توضیح دهد  -2

 ارتباط ویوس های مولد هپاتیت با سرطان کبد را توضیح دهد  -3

 

 درمان وپیشگیری :

 درمان هپاتیت های ویروسی بدون عارضه را توضیح دهد  -1

 درمان عوارض هپاتیت های ویروس را توضیح دهد  -2

 ی را توضیح دهد نقش ایمونوکلبولیتنهادر پیش گیری از بیمار -3

 نقش اسکرینگ در بانک خون را بتواند توضیح دهد  -4
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 ثالثیه ونحوه انجام آنها را توضیح دهد  –ثانویه  –انواع پیش گیری اولیه  -5

 

 اصول کاربرد آنتی بیوتیکها

 

 اثر کلی آنتی بیوتیکها را نام ببرد.مکانیسم های   -1

 تقسیم بندی آنتی بیوتیکها را نام ببرد. -2

 بیوتیکهای باکتریسید وباکتریوستاتیک را نام ببرد.انواع آنتی  -3

 موارد درمان امپایریک آنتی بیوتیکی را توضیح دهد . -4

 موارد مصرف آنتی بیوتیک های باکتریسید و باکتریوستاتیک را نام ببرد. -5

 راه تجویز آنتی بیوتیک  دربیماریهای مهلک و غیر خطرناک را توضیح دهد. -6

 دی و قلیایی موثر هستند نام ببرید.اسی PHآنتی بیوتیکهای که در -7

 سینرژیسم وآنتاگونیسم را توضیح دهد. -8

 دالیل تجویز سینرژیسم آنتی بیوتیکی را نام ببرید. -9

 تجویز آنتی بیوتیک بصورت سینرژیم را نام ببرید.  مثالهای -10

 بتواند اشاره کند. به حداقل یک مورد آنتاگونیسم -11

 م ببرد.راه دفع آنتی بیوتیکها را نا-12

 آنتی بیوتیکهایی را که  راه دفع کبدی وکلیوی دارند را نام ببرد. -13

 آنتی بیوتیکهایی که درنارسایی کلیوی یا کبدی می توان استفاده کرد نام ببرد. -14

 میزان احتمالی مصرف آنتی بیوتیک را در کشور ما بداند و بیان کند. -15

 نارسایی کلیوی توضیح دهد.نحوه تعدیل دور آنتی بیوتیکها را در -16

 فرق آنتی بیوتیکهای وسیع الطیف وباریک طیف را توضیح دهد. -17
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لزوم انجام نمونه برداری قبل از شروع آنتی بیوتیک ومصرف داروی وسیع الطیف  -18

 قبل از مشخص شدن جواب کشت بیان کند.

 عوارض مختلف آنتی بیوتیک را نام ببرد. -19

 ز آنتی بیوتیکها را نام ببرد.راههای مختلف تجوی -20

 راههای مختلف تجویز آنتی بیوتیکها را نام ببرد. -21

 فاکتورهای مهم میزبانی را درمورد آنتی بیوتیکها نام ببرد. -22

 

 نحوه رویا روئی با بیماریهای عفونی شایع فصل، را بداند و بتواند شرح دهد.-

 ند بیان کند.تفسیر واکنشهای مرحله حاد را بطور مشروح بتوا-

 بتواند شرح حال قابل قبولی از بیماران بستری در بخش، تهیه کند.-

 


