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آشناﯾی با عملکرد سيستمھای مختلف بدن در حالت سالمتی و بيماری و چگونگی ارزﯾابی ،درمان و تمھيدات
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اﻫﺪاف رﻓﺘﺎري:
شرکت کنندگان در پاﯾان دوره باﯾد بتوانند:

 .١آناتومی و فيزﯾولوژی دستگاهھای تنفسی ،قلب و عروق و سيستم ادراری را توضيح دھند.
 .٢نشانهشناسی و روشھای معاﯾنه و تشخيص دستگاهھای تنفسی ،قلب و عروق ،عصبی ،ادراری و گوش و حلق
و بينی را توضيح دھند.
 .٣عفونتھای شاﯾع تنفسی )پنمونی ،آبسه و  (...را بيان کنند.
 .٤بيماریھای انسدادی ) ،COPDآسم و  (...را توضيح دھند.
 .٥نارساﯾی تنفسی ،آمبولی و تومورھای رﯾه را توضيح دھند.
 .٦اصول الکتروفيزﯾولوژی قلب طبيعی و اختالالت رﯾتم و ھداﯾت قلبی را توضيح دھند.
 .٧بيماریھای شاﯾع قلبی مانند تب روماتيسمی ،نارساﯾی قلبی ،اختالالت درﯾچهای ،بيماریھای عروق کرونر،
افزاﯾش و کاھش فشار خون و بيماریھای ورﯾدی و شرﯾانی قلب را مقاﯾسه کنند.
 .٨ضاﯾعات عروقی مغز ،ضاﯾعات فضاگير مغز ،افزاﯾش فشار داخل جمجمه ،ضربهھای جمجمه و خونرﯾزیھای مغزی را
شرح دھند.
 .٩تومورھا ،انواع صرع و بيماریھای مخچه را توضيح دھند.
 .١٠آسيبھای نخاعی ،انواع ميوپاتی ،بيماریھای صفحه محرکه و مالتيپل اسکروزﯾس را توضيح دھند.

 .١١نارساﯾی کليه ،اورمی ،تومورھا و سنگھای کليوی را شرح دھند.
 .١٢بيماریھای شاﯾع سيستم خونساز و لنفاوی ،ھموستاز و خونرﯾزی در جراحی را شرح دھند.
 .١٣بيماریھای تيروئيد ،دﯾابت و پانکراس را توضيح دھند.
 .١٤شکستگیھا و دررفتگیھا ،نرمی استخوان و استئوپروز را توضيح دھند.
 .١٥انسداد راه ھواﯾی فوقانی ،تومورھا ،عفونتھای گوش و حلق و بينی را شرح دھند.
 .١٦عوارض بيماریھای عمومی بر روی چشم و اورژانسھای جراحی چشم را ليست نماﯾند.
 .١٧تب ،کنترل دمای بدن و مکانيسم دفاعی بدن در عفونتھا را شرح دھند.
 .١٨شوک عفونی و بيماریھای شاﯾع عفونی در بخش  ICUرا شرح دھند.
 .١٩اختالالت ناشی از تغذﯾه و تغذﯾه کامل ورﯾدی ) (TPNرا توضيح دھند.
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