دانشگاه علوم پزشکی اصفهان – دانشکده پزشکی
طرح درس روزانه lesson plan
نیمسال  /سال تحصیلی96-95:

تاریخ ارائه درس:

رشته /دوره :قلب و عروق

نوع درس :نظری

نام درس (واحد) :قلب و عروق

نام مدرس:

تعداد دانشجو:به طور میانگین  15نفر

مدت زمان کالس 105 :دقیقه

عملی
 50دقیقه

عنوان جلسهCPR:
منبع یا منابع اصلی جلسه :منابع آزمون دستیاری
Harrison’s Principles of Internal Medicine/19 th edition/McGrawHill/2015
Cecil Essentials of Medicine/9 th edition / W.B.Saunders /2015
منبع یا منابع فرعی جلسه:
امکانات آموزشی :ماژیک ،وایت بورد ،پاورپوینت
نحوه ارزشیابی پیش نیاز :طرح چند سوال

پیش نیاز جلسه:
هدف کلی جلسه:نحوه ی  CPRصحیح را یاد بگیرد
اهداف اختصاصی:
دانشجو در پایان باید بتواند:
 .1موارد اندیکاسیون شروع  CPRرا بیان کند.
 .2مراحل  Basic Lif Supportرا شرح دهد.
 Chest Compression .3صحیح را توضیح و اجرا کند.
 .4تعداد تنفس در دقیقه در  BLSو  ALSرا بیان کند.
 .5راه های تنفس مصنوعی را بیان کند.

 .6مراحل  Advanced Life Supportرا بیان کند و تفاوت آن را با  BLSشرح دهد.
 .7نحوه مراقبت راه هوایی در بیمارستان و همچنین نحوه ی  Intubationصحیح را بداند.
 .8علل ایست قلبی (هیپوکسی  ،هیپوولمی ،اسیدوز ،هیپر  /هیپوکالمی  /پنوموتوراکس  )PTE / MI /را در بیمار بررسی و در صورت
امکان اصالح آن را توضیح دهد.
 .9کار با دستگاه  DC Shockرا شرح دهد.
 .10در صورت وجود ریتم قابل شوک ،الگوریتم درمانی و مراحل دریافت شوک و دارو را ترسیم کند.
 .11دوز داروهای وازوپرسور مورد استفاده حین  Interval / CPRو راه های تزریق را به تفکیک بیان کند.

.12

داروهای آنتی آریتمی مورد استفاده در  CPRرا با اندیکاسیون استفاده و دوز تزریق شرح دهد.

روش تدریس :سخنرانی ،مباحثه ،پرسش و پاسخ ،یادگیری فردی

زمان بندی جلسه:
اهمیت
ارزش و
مقدمه( :معرفی درس ،نحوه آماده سازی ،جلب توجه فراگیران،
درس)– دانشکده پزشکی
اصفهان
پزشکی
دانشگاهبیانعلوم

مدت زمان10 :

محتوای اصلی:

مدت زمان70:

جمع بندی و نتیجه گیری:

جمع بندی مثال از طریق طرح مسأله یا  ،Caseمرور کلی

ارزشیابی جلسه :از طریق طرح دو  Caseو نوشتن دستورات پزشکی
تکالیف دانشجو:
مطالعه ی مبحث از رفرنس و نوشتن دستورات پزشکی بیمار مبتال به آریتمی در کشیک

مدت زمان25:

