جدول طرح درس جلسات دوره کارآموزی بالینی قلب
نیمسال تحصیلی79-79:
عنوان درس:دوره کارآموزی بالینی قلب
عنوان جلسه :شرح حال خوانی
پیش نیاز جلسه و نحوه ارزشیابی آن:
دانشجو باید نحوه ی گرفتن شرح حال و معاینه فیزیکی را بر اساس رفرنس شرح دهد
ارزشیابی با طرح چند سوال در ابتدای جلسه
تهیه کنندگان طرح درس:دکتر اعظم سلیمانی ،دکتر زهرا تیموری
رفرانس های اصلی و فرعیBates' Guide to Physical Examination and History Taking:
هدف از یادگیری این مطالب آن است که دانشجو
شرح حال و معاینه فیزیکی بیمار قلبی ،تشخیص افتراقی و اپروچ به بیمار را به نحو صحیح بنویسد
اهداف جلسات شرح حال
شرح حال باید براساس رفرانس و به طور کامل توسط دانشحو با فرمت زیر تهیه شود و دستیار باید بر طبق موارد زیر جلسات شرح حال را برگزار کند :
( Paitient Profileسن ،جنس ،شغل ،تاهل ،منبع شرح حال و قابلیت اعتماد)
 Chief Complaintکه تا حد امکان باید به زبان بیمار باشد.
 :Present illnessشرح حال کامل درد شامل محل ،زمان ،مدت ،شدت ،عوامل تشدید کننده و تخفیف دهنده و عالئم همراه را بیان کند .سایر موارد مثبت
و منفی ROSکه با  C.Cبیمار مرتبط است را ذکر کند.
( Past Medical Historyمانند دیابت ،فشارخون ،بیماری های قلبی ،کلیوی ،کبدی ،تیرویید و )....
 (Past Surgical Historyتاریخ ،علت و نوع عمل جراحی)
( Family Historyمرگ به علت بیماری ،و ابتالی بیماری های مهم نظیر دیابت ،بیماری قلبی و )......
( Social Historyفعالیت ورزشی ،رژیم غذایی ،مصرف مشروب ،سیگار و مواد مخدر و ).....
 ( Drug Historyنام دارو ،مقدار مصرف ،نحوه ی مصرف و دفعات مصرف؛ داروهای گیاهی و خانگی و همچنین آلرژی به مواد غذایی و دارویی)
 Review of Systemsسواالت استاندارد (ترجیحا به صورت بله و خیر) بر اساس تمام ارگان ها پرسیده و ثبت شود.
Physical Examination
 : General Appearanceوضعیت قرارگیری بدن ،وضعیت ظاهری ،تظاهرات صورت ،واکنش به اطراف و محیط و وضعیت آگاهی و هوشیاری و ....
 :Vital Signsکه حتماً شامل  BPارتوستاتیک  BP ،هر دو اندام و  BMIنیز باشد.
Skin
Head & Neck
 Lung ( Chestو )Heart
Abdomen
Extremes
Neuromuscular System
 Additional Examsبراساس شرح حال بیمار
Lab Data
 : Problem Listبر اساس یافته های شرح حال ،سوابق ،معاینه بالینی و یافته های پاراکلینیک
Differential Diagnosis
 :Approach to Patientدانشجو باید بر اساس chief complaintو سایر یافته ها رویکرد بالینی مختصر در پایان شرح حال ثبت و ارائه دهد.

زمان اختصاص داده شده
مقدمه(معرفی درس ،نحوه آماده سازی ،جلب توجه فراگیران ،بیان ارزش و اهمیت
زمانبندی ارائه درس

5دقیقه

درس)
محتوای اصلی (زمان اختصاص داده شده به هر قسمت محتوا متناسب با اهداف دوره)  55دقیقه
جمع بندی(نحوه جمع بندی مثال از طریق طرح مسأله یا  ،Caseمرور کلی و پرسش از 01دقیقه
دانشجویان)

تکالیف دانشجو( :از میان اهداف فوق مواردی که ضروری تر می باشد و یا یادگیری آن توسط دانشجو مشکل می باشد ،در کالس تدریس می شود .مابقی
به عنوان تکلیف دانشجویان جهت مطالعه خارج کالس مشخص شود .در این قسمت می توانید از حل مسأله ،تعیین تکلیف و یا هر فعالیتی که به یادگیری
بیشتر کمک کند ،استفاده کنید).
مطالعه از کتاب معاینه فیزیکی جهت اصالح شرح حال و گرفتن شرح حال کامل از بیماران
وظایف دانشجو :حضور به موقع(قوانین حضور وغیاب براساس آئین نامه کارآموزی ) ،مشارکت فعال در پرسش و پاسخ و بحث ،خاموش بودن گوشی موبایل،
یادداشت برداری توسط تمام دانشجویان ،رعایت شئونات اخالقی ،عدم استفاده از مواد خوراکی و آشامیدنی
روش تدریس( :سخنرانی ،بحث و پرسش و پاسخ و )...
سخنرانی و بحث .پرسش و پاسخ در انتهای جلسه
وسایل کمک آموزشی( :پاورپوینت ،فیلم ،استفاده از صوت و عکس و )...
ماژیک و وایت بورد
ارزیابی دانشجو:
در طی دوره :
در طی دوره شرح حال ها محداا توسط دانشجو اخذ و در جلسات بعدی اصالح شوند.
در پایان دوره  :دانشجویان در پایان دوره دو شرح حال کامل تحویل دفتر گروه خواهند داد.
نحوه برخورد با نقض قوانین کالس:
معرفی جهت تاثیر در نمره پایانی
نحوه دسترسی به مدرس و ساعات راهنمایی:روزهای دوشنبه ساعت  7صبح .بیمارستان چمران.سالن کنفرانس

