بنام خدا
دانشکده پزشکی جهرم

دفتر مطالعه و توسعه آموزش پزشکی

طرح دوره بیماریهای عفونی
رشته و مقطع تحصیلی  :دانشجویان پزشکی

 دوره فیزیوپاتولوژی بیماریهای عفونی -دوره بالینی(کاراموزی و کارورزی ) بیماریهای عفونی

تهیه کنندگان :

دکتر رحیم رئوفی دانشیار بیماریهای عفونی و عضو هیئت علمی
دکترحشمت اهلل شاکری استادیاربیماریهای عفونی و عضو هیئت علمی
دکترعلیرضا عباسی استادیار بیماریهای عفونی و عضو هیئت علمی
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مقدمه:

موضوعات این دوره بر اساس موضوعات تعیین شده از طرف معاونت آموزشی وزارت
بهداشت  ،درمان و آموزش پزشکی تعیین گردیده است و شامل موارد زیر می باشد .الزم به
ذکر است که با توجه به اختیار استاد برای تغییر  %52از موضوعات مطرح شده در دوره
فیزیو پاتولوژی تغییراتی در موضوعات داده شده است و سعی شده است که از مطالب و
بیماریهای جدید ونوپدید بیماریهای عفونی ارائه گردد
ودوره بالینی

در دانشگاه علوم پزشكي جهرم در سه مقطع استیودنتي (كاراموزي) ،

اكسترني و اینترني (كارورزي ) ارائه مي گردد كه در طي دوره كارآموزي سه ماهه
وکارورزی  5ماهه 52 ،روز در بخش عفوني مي باشند.
در ذیل به تفکیک طرح درس دوره در دوره فیزیوپاتولوژی و بالینی اورده می شود

دوره بالینی :
در طی این دوره با روشهای مختلف آموزشی از جمله:
Bedside teaching
computer assisted learning
PBL
role play
lecture Small and larg group
discussion
video presentation
guid study
اموزش های الزم در سه حیطه دانش ،مهارت و نگرش به دانشجویان داده می شود.

یک كارآموز و كارورز در پایان  51روزه دوره عفونی باید حداقل توانمنددیهای زیدر را

در حیطه

دانش داشته باشد:
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*اتیولددوژی* ،اپیدددمیولوژی* ،بیمدداریزا ی* ،آسددیش شناسددی* ،تظدداهراب بددالینی* ،تشددخی
تشخی

*،

های افتراقی

طول درمان و پیشگیری از بیماریهای عفونی شایع عفونی را بداند ( جدول پیوست)
در دوره كارآموزی تأكید بیشتر بر مباحث ستاره دار است.

در دوره كارورزی تأكید بیشتر بر مباحث بدون ستاره است.
* رویکرد تشخی

مناسش به شکایاب و نشانه های اصلی بیماریهای شایع عفونی

 ,در حیطه مهارب كارآموز و كارورز بايد در پايان دوره بتواند توانمندديها زيدر را داهدته
باهد:


اخذ شرح حال  ،معاینه فیزیکی  ،تهیه فهرست مشکالب ،شرح پیشرفت بیماری



تهیه الم خون محیطی



اشنا ی با انواع پانسمان ها و شستشوی زخم



انجام تست  PPDو خواندن نتیجه تست PPD



تفسیر تست های آزمایشگاهی روتین مثدل  CBC ,ESR,U/A,U/C,LFTو رایدت ،
ویدال  ،كشت خون



تفسیر رادیولوژی های شایع مثل chest ct scan,CXR



انجام  LPبر روی مدل



تزریق عضالنی و وریدی بر روی مدل



گذاشتن كاتتر وریدی بر روی مدل



گذاشتن اینترنال فولی بر روی مدل
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انجام  Tapمایع زانو بر روی مدل



انجام  Tapمایع پلور بر روی مدل



انجام  Tapمایع شکم بر روی مدل



افتراق دادن انواع مختلف صداهای ریوی



آشنا شدن با انواع مختلف فرم های بستری بیماران از جمله :

On service / Off service / Progress note / Green sheet / Nursing note
 آشنایی با كاردكس بیمار -مهارب در كسش نوشتن دستوراب دارو ی

در حیطه نگرش ،كارآموز و كارورز در پايان دوره بايد توانمنديها زير را كسب نمايد:


كسش نگرش مناسش در رعایت اصول رفتار حرفه ای و اخالقی مناسش



كسش نگرش مناسش در پذیرش كرامت و حقوق انسانی بیمار و خانواده ایشان



كسش نگرش مناسش در پذیرش ارزشهای فردی  ،اعتقدادی و حقدوق بیمدار و خدانواده
ایشان



رعایت كامل منشور حقوق بیمار



درك اهمیت سه محور پزشدک ،تمدایالب بیمدار و شدواهد عملدی موجدود در ت دمیم
گیریهای بالینی



درك اهمیت نقش پزشک به عنوان مدیر تیم درمدان و درك نقدش سدایر اعضدا تدیم از
جمله پرستاران ،بیماران و خانواده آنها



توجه یکسان به انواع مختلف بیماران از جمله معتادان ، HIVهپاتیت
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زمان و مكان و جزئیدات اجرائدی مباحدث در طدول دوره مطدابق پیوسدت
میباشد.



زمان  :طول دوره كارورزی و كاراموزی



مكان  :بیمارستان پیمانیه – بخدش عفدونی اای سدی یدو ابخدش اورژاندس اكالسدهای
كنفرانس

)Guid study:(sample
هنبه

يكشنبه دوهنبه

سه هنبه چهارهنبه پنج هنبه

-

-

61

61

16

11

12

12

11

11

23

26

61
12

61
11

 دوهنبه  : 2/61اشنا ی با بیماران  ,,نوشتن on service -هر روز ساعت  66تا  : 62حضور در درمانگاه
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 هنبه  :2/11حضور در skill lab پنج هنبه :2/61كاربرد بالینی انتی بیوتیکها-

پنجشنبه :2/11

تفسیر ازمایشهای روتین (, U/C , U/A

ESR,CRP,wright,widal,LP,hepatitis,tap,PPD

 -روزها

زوج :راند روزانه , bedside teaching ,انجام

تست  , PPDخواندن  , CXRاشنا شدن با انواع سرم ها,
تهیه الم خون محیطی

 روزها فردcase presentation, :conferance, video presentation

منابع درسی هامل:
 آخرین چاپ كتاب مندل آخرین چاپ كتاب هاریسون آخرین چاپ كتاب سیسیل uptodate منابع اینترنتی و كتابخانه دیجیتال و ژورنال  CIDو NEJM گایدالین ها و پروتکل های درمانی مركز مبارزه با بیماریهدای وزارب بهداشدت درمدان وآموزش پزشکی
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نحوه ارزشیابی:
م احبه حضوری %02
ارزیابی طول دوره %52
امتحان كتبی %12
امتحان عملی %02

دوره فیزيوپاتولوژ :
موضوعات این دوره بر اساس موضوعات تعیین شده از طرف معاونت آموزشی وزارت
بهداشت  ،درمان و آموزش پزشکی تعیین گردیده است و شامل موارد زیر می باشد .الزم به
ذکر است که با توجه به اختیار استاد برای تغییر  %22از موضوعات مطرح شده در دوره
فیزیو پاتولوژی تغییراتی در موضوعات داده شده است و سعی شده است که از مطالب و
بیماریهای جدید ونوپدید بیماریهای عفونی ارائه گردد.

در طی این دوره ها با روشهای مختلف آموزشی از جمله:
lecture
computer assisted learning
PBL
role play
lecture
Small and larg group discussion
video presentation
guid study
اموزش های الزم در سه حیطه دانش ،مهارت و نگرش به دانشجویان داده می شود
در طی یک دوره  12روزه ,هر روز کالس درس دو ساعته بیماریهای عفونی در دو شیفت
صبح و عصر (روزانه  8ساعت ) در دانشگاه برگزار میشود
7

در پایان دوره دانشجو توانمندیهای زیر را کسب می نماید
 گروه های مختلف ارگانیزم ها را می شناسد نحوه سرایت هر بیماری را می داند تفاوت کولونیزاسیون با بیماری را می داند می تواند بار بیماریهای مختلف را حساب کند با بیماریهای مختلف و شایع عفونی اشنائی پیدا می کند فیزیوپاتولوژی بیماریها را می شناسد عالئم بیماریها را اشنا می شود نحوه تشخیص بیماریها را می داند جدیدترین درمانها را اگاه میشود -نحوه پیشگیری از هر بیماری را می داند

عناوین درس ها در دوره فیزیوپاتولوژی:
 -1مقدمه ای بر بیماریهای عفونی
 -2تب
 -3تب ناشناخته
 -4مننژیت
 -2آبسه مغز
 -6هاري
) Harpes Simplex Virus(.HSV -7
Varicella Zoster Virus( VZV -8
) Ebstein Bar Virus ( EBV -9
آنفلوانزا
-11
 -9عفونتهاي شیگالیي
 -11سالمونلوز
 -11وبا
 -12عفونتهای استافیلوکوکی
 -13عفونتهاي استرپتوكوكي
 -14عفونتهاي پنوموكوكي
 -12بوتولیسم
 -16سیاه زخم
 -17سل
 -18آمیبیاز
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 -21ژیاردیازیس
 -21ماالریا
 -22توكسوپالسموزیس
HIV/AIDS -23
 -24انفلونزای انسانی ,خوکی ,مرغی
STD -22
 -26پسودوموناس
 -28کرمها
 -29عفونتهای قارچی
 -31بروسلوز
MERS -31

زمان :
 طول دوره فیزیوپاتولوژی که معموال ابانماه هر سال استمکان :
 کالس درس دانشگاهنحوه ارزیابی :
 کوئیزدر هر کالس %11 مشارکت فعال در کالس %11 ازمون کتبی %81منابع درسی شامل :
 آخرین چاپ كتاب مندل آخرین چاپ كتاب هاریسون uptodate منابع اینترنتی و كتابخانه دیجیتال و ژورنال  CIDو NEJM گایدالین ها و پروتکل های درمانی مركز مبارزه با بیماریهدای وزارب بهداشدت درمدان وآموزش پزشکی
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