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طرح دوره دستیاران پسشکی خانواده
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فرم طرح دوره )(Course Plan
دانشكده پزشکی/گروه پزشکی خانواده

وبم درس :

طب سبلمىدی
مدت زمبن ارائه درس :

مقطع  :دستیبری

یکسال

مسئول بروبمه  :دکتر بدرخواهبن

عىبویه کلی ایه درس شبمل تمبم موارد زیر می ببشد:
 )1ارزیببی  ،مدیریت و درمبن سىدرم هبی سبلمىدی
 )2ارزیببی  ،مدیریت و درمبن بیمبری هبی افراد سبلمىد

اهداف
اهـذاف آموزشی بخش طب سالمنذی بیمارستان ضیائیان در سه حیــطه
 -1مهارت ) -2 (Skillمنش ) )Attitudeو  -3دانش ( ،)Knowledgeبه شرح ریل می باشذ:

حیطو مهارت
الف) ّذایت یک جلسِ ٍیضیت
 )1کسة تَاًایی اخز ضشح حال اص فشد سالوٌذ ٍ care giver
 )2استفادُ اص سَال ّای هتٌَع  :هستقین  ،تاص ) ٍ (open endedپیگیشی ٍ خالغِ ًوَدى اعالػات
 )3دسهیاى گزاضتي اعالػات تا تیواس ٍ care giver
 )4اعویٌاى اص ایٌکِ ّن سالوٌذ ّن  care giverتطخیع ٍ ًحَُ دسهاى سا هتَجِ ضذُ است ٍ فشغت سَال کشدى
ى.
داس د
 )5ضشکت دس اسائِ ساٌّوایی ّای هقذهاتی دس ٌّگام ٍیضیت یا تشخیع تِ ػٌَاى جضئی اص کاسکٌاى حَصُ سالهت

ب) اًجام هؼایٌِ فیضیکی
غییش دس ًحَُ هؼایٌِ تشاساس هیضاى  disability & frailtyتیواس سالوٌذ
 )1کسة تَاًایی ت
 )2اسصیاتی  frailtyتیواس ٍ هذیشیت آى
 )3اسصیاتی  disabilityتیواس
 )4تؼذیل ساصی هؼایٌِ تشاساس هَاسد فَق ٍ تِ کاس تشدى ساّکاسّایی تشای تْثَد استثاط تا تیواس

ج) کسة هْاست ّای ثثت ٍ تشقشاسی استثاط ضفاّی
 )1تْیِ یک گضاسش هکتَب دسضشح حال ٍ هؼایٌِ
گضاسش تایذ هطخع کٌٌذُ ضکایت اغلی تاضذ /.سًٍذ ضکل گیشی تیواسی حاضش سا اص ًظش صهاًثٌذی تَغیف
کٌذ/.تاسیخچِ قثلی سا تا تاکیذ سٍی هَاسدی کِ دس حَصُ عة سالوٌذی هٌحػش تِ فشد است هطخع کٌیذ هاًٌذ اسصیاتی
 ،frailtyسٌذسم ّای سالوٌذی ٍ آتشٍف
 )3کسة تَاًایی هؼشفی تیواس کِ ضاهل ًکات اغلی ضشح حال تیواس تشاساس تقذم ٍ خالغِ ای اص ًکات اغلی هؼایٌِ
فیضیکی

د) کسة تَاًایی حل هطکل ) ( problem solving
 )1تطخیع هطکالت پضضکی حیي گشفتي ضشح حال ٍ هؼایٌِ فیضیکی
 )2تطخیع هطکل اغلی تیواس تا تَجِ تِ آتیپیک تَدى ػالئن دس سالوٌذی
 )3تْیِ فْشستی اص تطخیع ّای افتشاقی تشای تک تک هطکالت ٍ یا گشٍّی اص آًْا کِ تِ ًظش هیشسذ تِ یکذیگش هشتثظ
تاضٌذ ٍ تَضیح تاثیش سي سٍی تطخیع ّای افتشاقی
 )4استفادُ هٌاسة اص تست ّای آصهایطگاّی جْت تاییذ یا دس تطخیع تالیٌی احتوالی تیواسی هَسد ًظش
 )5تا تَجِ تِ تغییشات ًتایج تشاساس  frailtyتیواس
 )6تَجِ تِ ّضیٌِ اثشتخطی  ،هحذٍدیت ّا ٍ ّضیٌِ ّای هغالؼات هختلف
 )7تفسیش اسصیاتی ( اصجولِ آصهایطات )MRI ، CT Scan ، CXR ،
 )8استفادُ غحیح اص هطاٍسُ دس  managementغحیح تیواس

حیطو منش

دستیاس تایذ ٍاجذ هٌص خاظ هَسد

اًتظاس تشای یک پضضک تاضذ

 .تِ عَساختػاغی دستیاس

الصم است

هَاسد صیش سا داسا تاضذ:
 )1هالعفت ٍ ضفقت
 )2تؼْذ تِ کاس کشدى ٍ یادگیشی
 )3الضام تِ سػایت قَاًیي
 )4پایثٌذی تِ اخالق
 )5حساسیت تِ هَاصیي فشٌّگی ٍ ضشػی
 )6احتشام تِ تیواس ٍ اػضای خاًَادُ ٍ سایش کاسکٌاى حَصُ سالهت
 )7اضتیاق تِ هشاقثت اص تیواس
 )8تَاًایی کاس گشٍّی
ٍ )9اجذ هْاست ّای استثاعی هٌاسة
 )10تؼْذ تِ اغَل پیطگیشی اص تیواسی ّا
 )11احتشام تِ ًظش سایشیي

حیطو دانش

دس عَل دٍسُ  ،دستیاس تایذ تِ تظاّشات تیواسی ّا  ،داًص پیذا کٌذ ٍ ا یي داًص سا تِ کاس گیشد .دس پایاى دٍسُ  ،دستیاس حذاقل
تایذ تتَاًذ :
 )1دس صهیٌِ : frailty
 تَاًایی اسصیاتی  frailtyسا تذست آٍسد. اّویت  frailtyسا دسهاى ٍ  managementتیواسی ّا دس سالوٌذی سا تَضیح دادُ ٍ تَجِ داضتِ تاضذ کِاسصیاتی ٍ  managementآسیة پزیشی سالوٌذی اص هَاسد هْن ٍ پشاّویت هی تاضذ.
 تَاًایی اسصیاتی  ، management ،دسهاى سٌذسم ّای سالوٌذی سا تِ دست آٍسد. تَاًایی اسصیاتی  ، management ،دسهاى تیواسی ّا دس یک فشد سالوٌذ سا تِ دست آٍسد. تَاًایی اسصیاتی  management ،دسهَسد  disabilityدس یک فشد سالوٌذ سا تِ دست آٍسد. اّویت ًحَُ اسصیاتی جاهغ سالوٌذی ) (CGAسا تَضیح دّذ. اّویت تغزیِ هٌاسة تا ضشایظ هختلف سا کِ یک فشد سالوٌذ تا آى سٍتشٍ است تَضیح دّذ. دسهاى داسٍیی دس افشاد سالوٌذ سا تَضیح دّذ: اغَل فاسهاکَدیٌاهیک دس سالوٌذاى سا تذاًذ ٍ ًحَُ هحاسثِ دٍص داسٍ تشاساس ضشایظ کثذ ،کلیَی ٍ ّ frailtyارکش کٌذ .
 -هَاسد هٌغ هػشف داسٍّای خاظ دس سالوٌذی سا تذاًذ.

 تَغیِ ّای کاستشدی دس هػشف داسٍّا سا تذاًذ.  Elderly abuseسا تتَاًذ تَضیح دّذ. -فاکتَسّای خغش ٍ سفتاسّای هطکَک سا تطٌاسذ ٍ ًحَُ تشخَسد دسهاًی تا هَاسد هطکَک سا تذاًذ.

سٍش آهَصش
تشای آهَصش ّشیک اص هَاسد فَق تِ تٌاسة هَضَع ٍ اهکاًات اجشایی اص سٍش ّای صیش استفادُ هی ضَد :
Role play
Role Model
Bedside Teaching
Small group Discussion
Problem based learning
ضشایظ اجشاء :


اهکاًات آهَصضی تخص:

اسالیذ – پشٍطکتَس – ٍیذئَپشٍطکتَس  -کاهپیَتش


آهَصش دٌّذُ
اساتیذ تخص تِ تشتیة :
 )1جٌاب آقای دکتش صًذُ دل
 )2سشکاس خاًن دکتش ٍّاتی
 )3سشکاس خاًن دکتش تذسخَاّاى
 )4سشکاس خاًن دکتش کاسگضاس
 )5سشکاس خاًن دکتش اػتػام

هٌاتغ اغلی دسس :
Hazard`s Geriatric Medicine& Gerontology
Up to Date

-

اسصضیاتی :


ًحَُ اسصضیاتی
اسصیاتی تکَیٌی دس عَل دٍسُ تَسظ اسصیاتی ػولکشد دس هحیظ کاس ٍ اسائِ فیذتک ٍ ّوچٌیي تشسسی الگ تَک غَست هی گیشد .
اسصیاتی پایاى دٍسُ ضاهل :آصهَى کتثی ٍ اسصیاتی ػولکشد تالیٌی تا استفادُ اص فشم ّای  Mini CEXغَست هی گیشد.



ًحَُ هحاسثِ ًوشُ کل :
دٍسَم ًوشُ تشاساس اسصیاتی حیي دٍسُ ٍ یک سَم تشاساس آصهَى پایاى دٍسُ هحاسثِ هی گشدد .

با آرزوی موفقیت برای تمام پویندگان دانش

