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اهداف کلی درس:
ردیف
1

عنوان
آشنایی دانشجو با فیزیولوژی ،فیزیوپاتولوژی ،علل  ،تشخیص و درمان انواع
بیماریهای قلب در غیرحاملگی و حاملگی

اهداف اختصاصی درس:
عنوان
دانشجویان پس از اتمام این دوره درس باید بتوانند:
 1آناتومي  ،فیزیولوژي،فعالیت الكتریكي قلب ،گردش خون قلب  ،اعصاب قلب،تنظیم
متابولیسم میوكارد
ظاهرات بالیني بیماریهاي قلب و عروق بر مبناي فیزیوپاتولوژي و معاینه بیماران
قلبي:
درد سینه – تنگي نفس و انواع مختلف آن – طپش قلب – ورم – سنكوپ – سیانوز و غیره
(بطور مختصر) – بررسي وضع عمومي بیمار – معاینه شرائین – نحوه اندازه گیري
فشار خون – معاینه وریدها – معاینه قلب – مشاهده – لمس و بررسي ضربه هاي
جلوقلبي – سمع قلب – بررسي صداها طبیعي و صداهاي غیر طبیعي بر مبناي
فیزیولوژي و فیزیوپاتولوژي ،انواع سوفل ها و مكانیسم ایجاد آنها
پاراكلینیك ،درتشخیص بیماریهاي قلب و عروق (بجزECG) :
رادیوگرافي – اكوكاردیوگرافي – وكتوكاردیوگرافي – تست ورزش – هولتر –
نوكلئركاردیولوژي
اصول الكتروفیزیولوژي قلب طبیعی :كلیات ایجاد و انتشار امواج الكتریكي ،اختالالت
ریتم و هدایت – بلوكها – هیپرتروفي هارپیس میك
تب روماتیسمی
علت – فیزیوپاتولوژي – عالئم – تشخیص – تشخیص افتراقي – درمان – پیش آگهي –

پیشگیري
یماریهاي دریچه اي قلب :تنگي و نارسائي دریچه هاي میترال ،آئورت ،سه لتي و
شریان ریوي – علل – فیزیوپاتولوژي – تشخیص – تشخیص افتراقي درمان – پیش آگهي –
پیش گیري
بیماریهاي مادرزادي قلب :جنین شناسي قلب ،گردش خون در جنین – تغییرات گردش
خون پس از تولد – علل بیماریهاي مادرزادي – فیزیوپاتولوژي ،تشخیص افتراقي –
درمان – پیش آگهي و پیشگیري انواع شایع بیماریهاي مادرزادي قلب (منجمله باز
بودن دیواره بین دو دهلیز ،باز بودن دیواره بین دو بطن ،باز بودن مجراي
شریاني ،تترالژي نالوت
افزایش فشار خون شریانی :فیزیوپاتولوژي – تشخیص – تشخیص افتراقي – موارد
اورژانس – درمان – پیش آگهي – پیشگیري
بیماریهاي عروق كرونر:
علل ایجاد آترواسكلروز – فاكتورهاي خطر – متابولیسم میوكارد – گردش خون در
عروق كرونر و عوامل تنظیم كننده آن – فیزیوپاتولژي ایسكمي – آنژین صدري و انواع
آن – انفاركتوس میوكارد – تشخیص – تشخیص افتراقي – عوارض درمان – پیش آگهي –
پیش گیري
نارسائي قلب و انواع آن و اورژانس های آن :علل – فیزیوپاتولژي – تشخیص – تشخیص
افتراقي – درمان – پیش آگهي و پیش گیري.
ب :فيزيوپاتولوژي بيماريهاي داخلي دستگاه تنفس

هدف کلی درس  :آشنایی دانشجو با فیزیولوژی ،فیزیوپاتولوژی ،علل  ،تشخیص و درمان
انواع بیماریهای تنفس در غیرحاملگی و حاملگی
آناتومی  ،فیزیولوزی و نشانه شناسی صداها
بیماریهای عفونی(پنومونی ،برونشکتازی ،سل آبسه)
بیماریهای انسدادی( سل (
بیماریهای بدخیم
آمبولی ریه و اورژانسهای تنفسی
نارسایی حاد تنفسی
مختصری از بیماریهای پلور ،مدیاستن
ج :فيزيوپاتولوژي بيماريهاي داخلي دستگاه ادراری
هدف کلی درس :
آشنایي با بیماریهاي دستگاه ادراري و روشهاي تشخیصي در آن ،آشنایي با
بیماریهاي دستگاه ادراري (گلومرولونفریت حاد و مزمن – سندروم نفروتیك،
نارسایي حاد و مزمن كلیه )
رئوس مطالب ( 12ساعت)
اهداف جزئی درس :
از دانشجو انتظار می رود در پایان دوره:
آناتومي وفیزیولوژي دستگاه ادراري را توضیح دهد .
حجم و تركیب شیمیایي مایع داخل و خارج سلولي را شرح دهد .
اختالالت تعادل مایع را تقسیم بندي نماید .
علل اختالالت حجم را نام ببرد .
درمان اختالل حجم را توضیح دهد.
علل و درمان اختالل غلظت را توضیح دهد .
علل و درمان اختالل تركیب را توضیح دهد
روشهاي تشخیصي آزمایشگاهي در بیماریهاي كلیه را توضیح دهد .
روشهاي تشخیصي رادیولوژیكي در بیماریهاي كلیه را شرح دهد .

عالئم عفونتهاي ادراري را نام ببرد .
راههاي انتقال عفونت را بیان كند .
روشهاي تشخیصي و درماني عفونت ها را شرح دهد.
انواع سنگهاي ادراري را نام ببرد.
عالئم سنگهاي ادراري را بیان كند.
روشهاي تشخیصي و درماني سنگهارا توضیح دهدعالئم گلومرولونفریت حاد و مزمن – سندروم نفروتیك را نام ببرد .
روشهاي تشخیصي گلومرولونفریت حاد و مزمن – سندروم نفروتیك را بیان كند.
روشهاي درماني گلومرولونفریت حاد و مزمن – سندروم نفروتیك را توضیح دهد .
 اثرات بیماریها برروي حاملگي و درمان آنها را توضیح دهد .انواع دیالیز را توضیح دهد .
عوارض دیالیز را نام ببرد .
دیالیز در حاملگي را توضیح دهد . اثرات حاملگي روي پیوند كلیه را بیان كند. اثرات پیوند كلیه روي حاملگي را شرح دهد . حاملگي بدنبال پیوند كلیه را توضیح دهد . عالئم هایپرتانسیون كلیوي را نام ببرد . روشهاي تشخیصي و درماني هیپرتانسیون كلیوي را توضیح دهد . عالئم  ،تشخیص و درمان بیماري كلیه  ،پلي كیستیك را شرح دهد .د :فيزيوپاتولوژي بيماريهاي داخلي دستگاه گوارش
هدف کلی درس :
آشنایي با بیماریهاي مري و معده ،آشنایي با بیماریهاي روده كوچك ،آشنایي با
بیماریهاي روده بزرگ ،آشنایي با بیماریهاي كبد ،آشنایي با بیماریهاي كیسه
صفرا ،آشنایي با بیماریهاي پانكراس
رئوس مطالب ( 11ساعت)
عالئم تشخیص و درمان ازوفاژیت راشرح دهد.
عالئم  ،تشخیص و درمان زخمهاي گوارشي را توضیح دهد .
عالئم  ،تشخیص و درمان كانسر معده را توضیح دهد .
بیماریهاي مري و معده در حاملگي را بیان كند
عالئم  ،تشخیص و درمان سوء جذب را شرح دهد .
بیماریهاي اسهال را شرح دهد
بیماري التهابي روده را توضیح دهد .
تومورهاي روده را شرح دهد .
بیماریهاي روده كوچك در حاملگي را شرح دهد .
سندرم كولون تحریك پذیر را توضیح دهد .
عالئم كولیت عفوني را نام برد
دیورتیكول روده را شرح دهد .
عالئم  ،تشخیص و درمان تومورهاي روده را توضیح دهد
انواع پولیپ روده را نام ببرد .
بیماریهاي روده در حاملگي را شرح دهد .
عالئم  ،تشخیص و درمان هپاتیت را شرح دهد .
عالئم و تشخیص آبسه هاي كبدي را بیان كند .
بیماریهاي سیروز كبدي را توضیح دهد .
بیماریهاي كبد در حاملگي را توضیح دهد .
عالئم  ،تشخیص و درمان تومورهاي كبدي را شرح دهد
عالئم  ،تشخیص و درمان سنگهاي صفراوي را شرح دهد
عالئم  ،تشخیص و درمان كله سیستیت را توضیح دهد .
كله سیستیت در حاملگي را توضیح دهد .
آناتومي پانكراس را توضیح دهد .
فیزیولوژي پانكراس را توضیح دهد .

عالئم  ،تشخیص و درمان پانكراتیت را شرح دهد .
پانكراتیت در حاملگي را توضیح دهد .

منابع اصلی درس (عنوان کتاب  ،نام نویسنده  ،سال و محل انتشار ،نام ناشر،
شماره فصول یا صفحات مورد نظر در این درس -در صورتی که مطالعه همه کتاب
یا همه مجلدات آن به عنوان منبع ضروری نباشد)
عنوان
 – 1بارداری و زایمان ویلیامز جلد اول و دوم
 – 2کارنت بارداری و زایمان .دکتر نادر قطبی
 – 3مانوئل بارداری و زایمان .دکتر منجمی و همکاران
 – 4كانینگهام و همكاران  ،بارداري و زایمان ویلیامز  .ترجمه :
قاضي جهاني ،بهرام  .تهران ،نشر گلبان 1385
 – 5آندرئولي و همكاران  .مباني طب داخلي سسیل ( )2004ترجمه
ارجمند ،محسن و نجفي ،ایرج  .تهران ،نشر نسل فردا1383 ،
 – 6بران والد ،جین وهمكاران  ،اصول طب داخلي هاریسون (.)2005
ترجمه ارجمند ،محسن و نجفي ،ایرج  .تهران ،نشر نسل فردا1383 ،

- pregnancy, Birth and maternity care
- maternity and woman Health care
- active management of labor
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