دانشگاه علوم پزشکی اصفهان – دانشکده پزشکی
طرح درس روزانه lesson plan
نیمسال  /سال تحصیلی79-79:

تاریخ ارائه درس:

رشته /دوره :قلب و عروق

نوع درس :نظری

نام درس (واحد) :قلب و عروق

نام مدرس:

تعداد دانشجو:به طور میانگین  51نفر

مدت زمان کالس 501 :دقیقه

عملی
 10دقیقه

عنوان جلسه :رویکرد به بیمارمبتال به ادم حاد ریه
منبع یا منابع اصلی جلسه :منابع آزمون دستیاری
Harrison’s Principles of Internal Medicine/91 th edition/McGrawHill/5192
Cecil Essentials of Medicine/1 th edition / W.B.Saunders /5192
امکانات آموزشی :ماژیک ،وایت بورد ،پاورپوینت
پیش نیاز جلسه :رویکرد به بیمار مبتال به درد قفسه سینه را

نحوه ارزشیابی پیش نیاز :طرح چند سوال

بداند
هدف کلی جلسه:نحوه ی برخورد و درمان بیمار مبتال به ادم حاد ریه را یاد بگیرد
اهداف اختصاصی:
دانشجو در پایان باید بتواند:

 -1نارسائی قلب ( )preserved EFو ( )Reduced EFرا تعریف کنید و stageهای  HFرا بیان کند .
 -2علل تشدید کننده ( H.Fعلل دارویی و غیر دارویی) را فهرست کند .
 -3نکات مهم شرح حال و معاینه فیزیکی در بیمار مراجعه کننده با تنگی نفس قلبی را توضیح دهد (.شامل ارتوپنه،
 ،PNDمعاینه  ، JVPسمع ریه و سمع قلب (شدت  s3 ، s1و سوفل ها) ،ادم اندام تحتانی و ...
 -4اقدامات اولیه ی تشخیصی مورد نیاز در بیمار مراجعه کننده با تنگی نفس را شرح دهد .
 -5علل  triggerکننده ی تشدید نارسائی قلب را از طریق شرح حال ،معاینه و پاراکلینیک ارزیابی کند .
 -6اقدامات درمانی بیمار به ادم حاد ریه را بر اساس معاینه فیزیکی و عالئم همودینامیک تفکیک دهد و دستورات
پزشکی را به صورت  orderبنویسید.
 -7دوز داروهای مورد استفاده شامل ، TNGدیورتیک  ،مورفین و در صورت لزوم اینوتروپ را بیان کند .
 -8اندیکاسیون شروع اینوتروپ را بیان کند .
 -9عوارض داروهای مورد استفاده ،کنتراندیکاسیون و اندیکاسیون قطع آنها شرح دهد .
روش تدریس :سخنرانی ،مباحثه ،پرسش و پاسخ ،یادگیری فردی

زمان بندی جلسه:
مقدمه( :معرفی درس ،نحوه آماده سازی ،جلب توجه فراگیران ،بیان ارزش و اهمیت درس)

مدت زمان 50 :

محتوای اصلی:

مدت زمان90 :

جمع بندی و نتیجه گیری:

جمع بندی مثال از طریق طرح مسأله یا  ،Caseمرور کلی

ارزشیابی جلسه :از طریق طرح یک  Caseو نوشتن دستورات پزشکی
تکالیف دانشجو:
مطالعه ی مبحث از رفرنس و نوشتن دستورات پزشکی ادم حاد ربه در کشیک

مدت زمان51 :

