دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
دانشکده پیراپزشکی
قالب نگارش طرح درس
عنوان درس  :بيماريهاي شناسی ()1

مخاطبان :دانشجویان ت 2کارشناسی فناوری اطالعات

تعداد و نوع واحد ( نظری – عملی )  2:واحد نظري

درس پیش نیاز :عوامل بیماریزا وبیماریهای عفونی

زمان ارائه درس  :یک شنبه ها ساعت  14 -16نیمسال دومسال تحصیلی 1399 -1400

ساعت پاسخگویی به سئواالت فراگیر :آزاد

مدرس  :بیژن صبور

هدف کلی :آشنایی کلی با بیماریهای دستگاه تنفس ،قلب وعروق ودستگاه گوارش
اهداف کلی جلسات ( :جهت هر جلسه یک هدف):

 - 1مروری برتعريف سالمتي و بيماری  ،منشاء بيماريهای داخلي و طبقه بندی آنها ،
 - 2مروری برروشهای تشخيص بيماريها (کلينيکي وپارا کلينيکي)
 - 3بيماريهای سيستم تنفسي  :مروری بر آناتومي وفيزيولوژی،کليات،روش های تشخيصي
 -4بيماريهای سيستم تنفسي  :بيماريهای فوقاني (سرماخوردگی – سينوزيت – رينت – فارنژيت – عفونت لوزه ها – الرنژيت
وسرطان حنجره)

 - 5بيماريهای سيستم تنفسي  :بيماريهاي عفونی ريه
 - 6بيماريهای سيستم تنفسي  :بيماريهاي انسدادي حاد ومزمن ريوي  ،آمفيزم  ،پنوموتوراکس  ،بيماريهاي پرده
جنب وقفسه سينه
 - 7بيماريهای سيستم تنفسي  :آمبولی ريه  ،سرطان ريه  ،شکستگی دنده
 - 8بيماريهای سيستم قلب وعروق :مروری بر آناتومي وفيزيولوژی  ،کليات  ،روش های تشخيصي وطبقه بندی بيماريها (سندروم هاي
مهم قلب وعروق  ،بيماريهاي مادرزادي قلب وعروق(
 -9بيماريهای سيستم قلب وعروق(تصلب شريانها (آترواسکلروز)  ،بيماريهاي ايسکيميک )
 -10بيماريهای سيستم قلب وعروق( بيماريهای عضله قلب  ،بيماريهاي دريچه )
 - 11بيماريهای سيستم قلب وعروق( بيماريهاي عروقی )
■دستگاه گوارش :مروری بر آناتومي وفيزيولوژی  ،کليات  ،روش های تشخيصي وطبقه بندی بيماريها وبيماری دهان  ،لب شکری ،
جراحي فک وصورت  ،سرطان حفره دهان

-13بيماريهای دستگاه گوارش  :بيماريهاي مري (سرطان مري  ،آشاالزي  ،التهاب مري)
 -14بيماريهای دستگاه گوارش  :بيماريهاي معده (زخم معده  ،سرطان معده  ،جراحی هاي معده  ،واگوتومی)
 -15بيماريهای دستگاه گوارش  :روده(زخم اثنی عشر  ،تنگی پيلور ،اورژانس هاي روده کوچک  ،فتق وانواع آن وبيماريهاي
شايع روده برزگ(سرطان  ،هموروئيد ،آپانديسيت و)...
 -16بيماريهاي کبد ،کيسه صفرا ومجاري صفراوي :يرقان وانواع آن ،کيست هيداتيک ،بيماريهاي کيسه صفرا ،
سيروز کبدي وسرطان کبد
اهداف ویژه به تفکیک اهداف کلی هر جلسه:

 –1تعريف سالمتي و بيماری  ،منشاء بيماريهای داخلي و طبقه بندی آنها
در پايان کالس دانشجو قادر باشد:

-1-1مفهوم سالمتي و بيماري را بيان نماید.
 -2-1عوامل موثر بر وضعيت سالمتي و بيماري را ليست نماید.

 -3-1تعریف بيماري را از دیدگاههاي مختلف بيان نماید.
 -4-1عوامل موثر بر بيماري را بطور صحيح دسته بندي وتوضيح دهد.
 –2روشهای تشخيص بيماريها
در پايان کالس دانشجو قادر باشد:

-1-2روش هاي تشخيصي بيماریها را بيان نماید.
 -2-2روش هاي تشخيص کلينيکي را توضيح دهد.
 -3-2انواع روش هاي پاراکلينيکي را ليست نماید.
 -3بيماريهای سيستم تنفسي  :مروری بر آناتومي وفيزيولوژی،کليات،روش های تشخيصي و طبقه بندي بيماريهاي
در پايان کالس دانشجو قادر باشد:

 -1-3کليات آناتومي وفيزیولوزي دستگاه تنفس را شرح دهد.
- 2-3روش هاي مختلف تشخيصي دربيماریهاي دستگاه تنفس راشرح دهد.
 -3-3طبقه بندي بيماریهاي دستگاه تنفس را شرح دهد.
 -4بيماريهای سيستم تنفسي فوقاني  :سرماخوردگی – سينوزيت – رينت – فارنژيت – عفونت لوزه ها – الرنژيت وسرطان حنجره
در پايان کالس دانشجو قادر باشد:

 -1-4تعریف ،علل  ،عالئم و نحوه درمان سرماخوردگي را شرح دهد.
 -2-4تعریف ،علل  ،عالئم و نحوه درمان خونریزي از بيني را شرح دهد.
 -3-4تعریف ،علل عالئم و درمان سينوزیت را شرح دهد.
 -4-4تعریف ،علل عالئم و درمان التهاب حلق و حنجره را بيان نماید.
 -5-4تعریف ،علل عالئم و درمان الرنژیت حاد و مزمن وسرطان حنجره را شرح دهد

 -5بيماريهای سيستم تنفسي تحتاني  :بيماريهاي عفونی ريه
در پايان کالس دانشجو قادر باشد:

 -1-5اختالالت راه هوایي تحتاني را بشناسد و ليست نماید.
 -2-5برونکو پنوموني ( علل  ،انواع ،عالئم  -یافته هاي تشخيصي -درمان) را شرح دهد.
 -3-5پنوموني ( علل  ،انواع ،عالئم  -یافته هاي تشخيصي -درمان) را شرح دهد.
 -4-5سل( عوامل خطرزا-عالئم  -یافته هاي تشخيصي -درمان) و نحوه تفسير تست مانتو را بطور کامل توضيح دهد.
 -5-5آبسه ریه( علل ،عالئم  -یافته هاي تشخيصي -درمان) را شرح دهد.

 -6بيماريهای سيستم تنفسي  :بيماريهاي انسدادي حاد ومزمن ريوي  ،آمفيزم  ،پنوموتوراکس  ،بيماريهاي پرده جنب
وقفسه سينه
 -1-6آسم( علل -انواع -عالئم -تشخيص و درمان) آن را بطور کامل شرح دهد.
 - 2-6برونشيت مزمن( عالئم  -یافته هاي تشخيصي -درمان) را شرح دهد
 -3-6آمفيزم ( انواع-علل -عالئم تشخيص و درمان) را توضيح دهد.
 -4-6اختالالت پلور(پلورزي -تجمع مایع در پلور) نحوه تشخيص و درمان هر یک را بطور کامل شرح دهد.

 - 7بيماريهای سيستم تنفسي  :آتلکتازي ،آمبولی ريه  ،سرطان ريه  ،شکستگی دنده و...
در پايان کالس دانشجو قادر باشد:

 -1-7برونشکتازي( علل،عالئم  -یافته هاي تشخيصي -درمان) را شرح دهد.
 -2-7آتلکتازي ( علل،عالئم  -یافته هاي تشخيصي -درمان) را شرح دهد.
 -3-7سندرم زجر تنفسي بالغين( علل،عالئم  -یافته هاي تشخيصي -درمان) را شرح دهد.
-4- 7آمبولي ریوي ( علل،عالئم  -یافته هاي تشخيصي -درمان) و علل ایجاد آن را شرح دهد.
 -5-7تومورهاي ریه( علل،عالئم  -یافته هاي تشخيصي -درمان) و دسته بندي آن را توضيح دهد.
 -6-7شکستگي دنده ( علل،عالئم  -یافته هاي تشخيصي -درمان) را شرح دهد.

 - 8بيماريهای سيستم قلب وعروق :مروری بر آناتومي وفيزيولوژی  ،کليات  ،روش های تشخيصي وطبقه بندی بيماريها (سندروم هاي
مهم قلب وعروق  ،بيماريهاي مادرزادي قلب وعروق(
در پايان کالس دانشجو قادر باشد:

 -1-8کليات آناتومي وفيزیولوزي را شرح دهد..
 -2-8عالئم شایع وروش هاي تشخيصي بيماریهاي قلب وعروق را شرح دهد.
 - 3-8طبقه بندي بيماریهاي قلب وعروق را شرح دهد.
 -4-8بيماریهاي مادر زادي قلب (عالئم  ،تشخيص ودرمان) را توضيح دهد.

 -9بيماريهای سيستم قلب وعروق(تصلب شريانها (آترواسکلروز)  ،بيماريهاي ايسکيميک )
در پايان کالس دانشجو قادر باشد:

 – 1-9بيماریهاي سرخرگ کرونر:علل ،تشخيص ،درمان آن را بطور کامل شرح دهد.
 -2-9انواع آنژین صدري :علل ،تشخيص و درمان آن را بطور کامل شرح دهد.
 -3-9انفارکتوس ميوکارد :علل ،تشخيص و درمان آن را بطور کامل شرح دهد
 -4-9آندوکاردیت عفوني :انواع ،علل ،تشخيصو درمان آن را توضيح دهد.
 -5-9بيماري روماتيسمي :علل ،تشخيص ،نحوه مراقبت و درمان و پيشگيري از عوارض آن را شرح دهد.

 -10بيماريهای سيستم قلب وعروق( بيماريهای عضله قلب  ،بيماريهاي دريچه اي(
در پايان کالس دانشجو قادر باشد:

 - 1-10ميوکاردیت :علل ،تشخيص و درمان آن را بيان نماید.
 -2-10پریکاردیت :علل ،تشخيص و درمان آن را توضيح دهد
 -3-10تامپوناد قلبي :علل ،تشخيص و درمان آن را شرح دهد.
 -4-10کاردیوميوپاتي :علل ،تشخيص و درمان آن را توضيح دهد.
 - 5-10اختالالت شایع دریچه هاي قلب :انواع ،علل  ،عالئم ،تشخيص و درمان و پيشگيري را شرح دهد..
 -11بيماريهای سيستم گردش خون و قلب ( بيماريهای عروقي )
در پايان کالس دانشجو قادر باشد:

 -1-11ترومبوز :علل ،عالئم ،تشخيص و درمان آن را شرح دهد.
 -2-11ترمبوفليبيت :علل ،عالئم ،تشخيص و درمان آن را شرح دهد.
 -3-11آمبولي :علل ،عالئم ،تشخيص و درمان آن را شرح دهد.
 -4-11واریس :علل ،عالئم ،تشخيص و درمان آن را شرح دهد.
 - 5-11رینود وبورگر :علل ،عالئم ،تشخيص و درمان آن را شرح دهد.
 -6-11هایپرتانسيون :علل ،عالئم ،تشخيص ،دسته بندي و درمان آن را توضيح دهد.
 -12بيماريهای دستگاه گوارش :مروری بر آناتومي وفيزيولوژی  ،کليات  ،روش های تشخيصي وطبقه بندی بيماريها وبيماری
دهان  ،لب شکری  ،جراحي فک وصورت  ،سرطان حفره دهان
در پايان کالس دانشجو قادر باشد:

.

 -1-12کليات آناتومي وفيزیولوزي را شرح دهد..
 -2-12عالئم شایع وروش هاي تشخيصي بيماریهاي قلب وعروق را شرح دهد
 -3-12بيماریهاي دهان ( علل،عالئم  -یافته هاي تشخيصي -درمان) را توضيح دهد.
 -4-12لب شکري ( علل،عالئم  -یافته هاي تشخيصي -درمان) را توضيح دهد.
 -5-12جراحي فک وصورت ( علل،عالئم  -یافته هاي تشخيصي -درمان) را توضيح دهد.
 -6-12بسرطان حفره دهان دهان ( علل،عالئم  -یافته هاي تشخيصي -درمان) را توضيح دهد.

-13بيماريهای دستگاه گوارش  :بيماريهاي مري (سرطان مري  ،آشاالزي  ،التهاب مري)
در پايان کالس دانشجو قادر باشد.:
 -1-13سرطان مري ( علل،عالئم  -یافته هاي تشخيصي -درمان) را توضيح دهد.

 -2-13آشاالزي ( علل،عالئم  -یافته هاي تشخيصي -درمان) را توضيح دهد.
 -3-13التهاب مري ( علل،عالئم  -یافته هاي تشخيصي -درمان) را توضيح دهد.

 -14بيماريهای دستگاه گوارش  :بيماريهاي معده (زخم معده  ،سرطان معده  ،جراحی هاي معده  ،واگوتومی)
 -1-14گاستریت و انواع آن را شرح دهد.
 -2-14زخم معده ( علل،عالئم  -یافته هاي تشخيصي -درمان) را توضيح دهد.
 -3-14سرطان معده ( علل،عالئم  -یافته هاي تشخيصي -درمان) را توضيح دهد.
 -4-14انواع جراحي هاي معده راشرح دهد

 -15بيماريهای دستگاه گوارش  :روده(زخم اثنی عشر  ،تنگی پيلور ،اورژانس هاي روده کوچک  ،فتق وانواع آن وبيماريهاي
شايع روده برزگ(سرطان  ،هموروئيد ،آپانديسيت و)...
در پايان کالس دانشجو قادر باشد:

 -1-15زخم اثني عشر را شرح دهد.
 -2-15سرطان روده برزگ عالئم  ،نحوه تشخيص و درمان آن را شرح دهد.
 -3-15آپاندیسيت ،عالئم  ،نحوه تشخيص و درمان آن را شرح دهد.
 - 4-15هموروئيد وشقاق عالئم  ،نحوه تشخيص و درمان آن را شرح دهد.
 -5-15فتق وانواع آن ( علل،عالئم  -یافته هاي تشخيصي -درمان) را توضيح دهد
 -6-15بيماریهاي التهابي روده  ،انواع آن و نحوه درمان آنها را توضيح دهد.

 -16بيماريهاي کبد ،کيسه صفرا ومجاري صفراوي :يرقان وانواع آن ،کيست هيداتيک ،بيماريهاي کيسه صفرا ،
سيروز کبدي وسرطان کبد
در پايان کالس دانشجو قادر باشد:

 -1-16یرقان وانواع آن ( علل،عالئم  -یافته هاي تشخيصي -درمان) را توضيح دهد
 -2-16کيست هيداتيک ( علل،عالئم  -یافته هاي تشخيصي -درمان) را توضيح دهد
 -3-16اختالالت کبدي(سيروز وسرطان) و علل ایجاد کننده آن و نحوه درمان آن را شرح دهد.
 -4-16بيماریهاي کيسه صفرا  :علل ایجاد آن  ،نحوه تشخيص و درمان را بطور کامل بيان نماید.
منابع :

آخرين چاپ

 -1بيماريهاي داخلی جراحی برونر
2مطالب ارائه شده توسط استاد
روش تدریس:

سخنرانی – بحث گروهی
وسایل آموزشی :

وايت برد -ويديوپروژکتور -کتاب
سنجش و ارزشیابی
سهم از نمره کل(بر حسب درصد)

تاریخ

ساعت

کوئيز

شفاهی

5%

هر دوهفته يکبار

ساعت کالس

آزمون ميان دوره

کتبی(تستی – تشريحی)

20%

هفته هشتم

ساعت کالس

آزمون پايان ترم

کتبی(تستی – تشريحی)

60%

طبق تقويم دانشگاهی

-

حضورفعال در کالس -مجازي

-

5%

کليه جلسات

-

تکاليف دانشجو

-

20%

تا پايان ترم

-

آزمون

روش

مقررات کالس و انتظارات از دانشجو:

 .1حضور منظم و به موقع در تمام جلسات درس
 .2شرکت فعال در بحث هاي گروهي
 .3مراجعه به منابع اعالم شده و مطالعه موضوعات مربوطه
نام و امضاي مدرس:

نام و امضاي مدير گروه:

تاريخ تحويل:

آيا طرح درس براي اولين بار تدوين شده است ؟ بله

تاريخ ارسال:

□

خير

■

نام و امضاي مسئول EDOدانشکده
تاريخ ارسال :

تائيد مدير گروه وامضا ء

جدول زمان بندی درس :بیماری شناسی اختصاصی( )1

دانشجویان فناوری اطالعات سالمت

نیمسال اول 1399 -1400
روز و ساعت جلسه  :دوشنبه ها 14 -16
جلسه

کالس 1
موضوع هر جلسه

تاریخ

مدرس

-

99/10/28

تعطيل رسمی99/11/5

صبور

1

99/11/5

تعريف سالمتی و بيماري  ،منشاء بيماريهاي  ،طبقه بندي آنها

صبور

2

99/11/12

روشهاي تشخيصی کلينکی وپاراکلينيکی

صبور

3

99/11/19

بيماريهاي سيستم تنفسی ()1

صبور

4

99/11/26

بيماريهاي سيستم تنفسی ()2

صبور

5

99/12/3

بيماريهاي سيستم تنفسی ()3

صبور

6

99/12/10

بيماريهاي سيستم تنفسی ()4

-

7

99/12/17

بيماريهاي سيستم تنفسی ()5

صبور

8

99/12/24

بيماريهاي سيستم گردش خون ( )1امتحان میان ترم

صبور

9

1400/1/15

بيماريهاي سيستم گردش خون ()2

صبور

10

1400/1/22

بيماريهاي سيستم گردش خون ()3

صبور

11

1400/1/29

بيماريهاي سيستم گردش خون ()4

صبور

12

1400/2/5

بيماريهاي دستگاه گوارش ()1

صبور

13

1400/2/12

بيماريهاي دستگاه گوارش ()2

صبور

14

1400/2/19

بيماريهاي دستگاه گوارش ()3

صبور

15

1400/2/26

بيماريهاي دستگاه گوارش ()4

صبور

16

1400/3/2

بيماريهاي دستگاه گوارش ()5

صبور

امتحان پايان ترم

