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Course plan  

  ورهرح دـــط
پزشكي در  كارآموزان  براي 

  مغز واعصاببخش 
  دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه 

  
 

For medical students  
In Neurology  ward   

(kermanshah university of medical sciences)   
  نورولوژياساتيدگروه :تهيه محتواي آموزشي

  داريوش افشاريدكتر:تدوين طرح دوره
  ورولوژيمديرگروه ن
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 :نوانـــع
طرح دوره برای کار آموزان 

در  نورولوژیپزشکی خبش 
 دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه 

  

  :تعريف دوره
ــوژي ــارآموزي نورول ــور  دوره ك ــاي آموزشــي مين           ازدوره ه

و دانشـجوياني كـه دوره علـوم پايـه ، سـميولوژي      .مي باشـد 
از طريق آمـوزش   ،فيزيوپاتولوژي را با موفقيت گذرانده باشند

  .دانشكده پزشكي قبل از شروع دوره معرفي مي شوند
  

  :مدت دوره
نورولـوژي   هـاي  در بخـش  مجموعـاً   كـه  مدت ايـن دوره يـك مـاه مـي باشـد     

تابعـه  كـز آمـوزش درمـاني    امر مهارتهاي بـاليني كز و مر آموزشي ودرمانگاه
  .سپري مي شود  دانشكده پزشكي

  :هدف كلي دوره
 الزم دربيماريهاي شايع نورولوژي هايكسب دانش و مهارت 
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  ار كلي دوره و شرح وظايف دانشجويانساخت
  
 در سـپري مـي شـود   درماني تابعه دانشكده پزشكي  كز آموزشي امريك ماهه نورولوژي در دوره 

ـ  دانشجويان هرروز باستثناء روزهاي دوره طول اين دنتهاي تعطيل در بخش توسط اساتيد و رزي
معاينه باليني را فرا مي گيرنـدو همچنـين دانشـجويان هـرروز يكسـاعت دركـالس        مربوطه نحوه

پايه كه توسط اسـاتيد ايـن مركـز و همكـاران آموزشـي بيمارسـتان فـارابي برگـزار مـي           تئوري
  .نمايندمي شودشركت 

ويا مـدير گـروه   گروه جلسه توجيهي توسط كارشناس آموزش آموزش  در محلورود  در روز اول
  . به آنها توضيح داده مي شودطول دوره يك ماهه  رووظايف دانشجو د گرددبرگزار مي 

و افتالموسـكوپي   LPخود يك روز در جهـت كسـب مهـارت در انجـام     هر دانشجو در طول دوره -
و مشـخص نمـودن ضـايعات     Brain CT Scanو درطول دوره نحوه خوانـدن   . شركت مي نمايد 

  .مي بيند را آموزش Brain CT Scanپاتولوژيك در 
بـا   12/ 30ورود در دفتـر آمـوزش و خـروج از بخـش      يصبح با امضا 8ساعت حضور در بخش -

  .خروج است يامضا
ــه جلســات آموزشــي حضــور  ــا  (دانشــجو در كلي ــزارش صــبحگاهي ،كنفرانســهاي مشــترك ب گ

  .كه دراين مركز برگزار مي شود الزامي است ) ديگرگروههاي آموزشي
درطي دوره و ارائه آن درپايـان دوره آموزشـي مـي     Log Bookن موظف به پر كرددانشجويان -

  .باشند
و مـنظم  و در نظر گرفتن حضور مرتب  Mini CEXارزيابي پايان دوره با برگزاري امتحان كتبي-

و انجام وظايف محولـه در بخـش و ارائـه كنفـرانس  دانشـجويي و رعايـت       ي آموزشي در راندها
  .مسائل حرفه اي و اخالقي مي باشد

فقط درشرايط اورژانـس بـا كسـب اجـازه و     كارآموز در طول دوره يكماه اجازه غيبت نداشته و -
منجر به تذكركتبي و  هجغيبت غير مو.مطرح نمودن مشكل خود مي تواند دو روز به مرخصي برود

  .توبيخ بصورت دادن كشيك دراورژانس همراه با انترن و رزيدنت مي باشد
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  نورولوژي دوره يك ماهه بخش  در برنامه روزانه آموزش
  

دقيقه در بخش به همراه رزيدنت مربوطه بربالين بيمـاران   8- 30/8دانشجو از ساعت 
  .هارت الزم در نحوه معاينه باليني نورولوژي را فرا مي گيردم
دانشـجويان موظـف بـه شـركت     روزهاي يكشنبه وسه شنبه  30/8-30/9از ساعت  -

حال بيماراني كه توسط رزيدنت بايستي به شرح درگزارش صبحگاهي بوده دانشجو 
درپايان ارائـه شـرح حـال از دانشـجو درمـورد      ارائه مي شود توجه دقيق داشته باشد

تشخيص كلينيكي، آناتوميك واتيولوژيك بيمار پرسيده مي شودو بحث تكميلي تر در 
 توسط رزيدنت ها ينو اقدامات تشخيصي ومداخالت درما موردتشخيص هاي افتراقي

  .نحوه مديريت بيماريهاي نورولوژي را فرا مي گيردو اساتيد ارائه مي گردد دانشجو 
  درروزهاي يكشنبه و سه شنبه كالس تئـوري بخـش برگـزار    30/9-30/10از ساعت -

برگزارمي گردد  30/8-30/9روزهاي هفته آموزش تئوري از ساعت مي شود و در بقيه 
اد و رزيــــدنت در ســــرويس دانشــــجويان بــــا  اســــت 30/9-30/10از ســــاعت 

  .مي شود Working roundواردخود
دانشجو موظف است از بيماران بسـتري شـده در سـرويس خـود شـرح حـال گرفتـه        
ودرپايان هر شرح حال تشخيص كلينيكي ، آناتوميك و اتيولوژيك را مطرح نمـوده و  

  .ايدموردعالئم بيماري در بحث فعال با اساتيد و رزيدنتها شركت نمبا مطالعه و 
گراند راند توسط كليه اساتيدو رزيدنتهاي  30/9-30/10روزهاي چهارشنبه از ساعت -

در گراندراند بيماران جالب و همچنين مواردي كه در رسيدن به . بخش برگزار مي شود
تشخيص يا درمان مشكل داشته مورد بحث و تبادل نظر قرار مي گيـرد و بهتـرين راه   

دانشجو مي آموزد كـه عالئـم بـاليني    .ائه مي گردد تشخيص ودرمان توسط اساتيد ار
ه چـ مشترك در بيماران مي تواند بيماريهاي مختلف را مطرح ساخته  و براي هرمـورد  

تشخيصي و  درماني را مدنظر گرفت و اينكه درمواردپيچيده از همفكري و همياري  راه
  .ساير همكاران استفاده نموده تا نجات بخش جان بيماران باشند

درمانگاه نورولوژي در سـطح سـوم بيمارسـتان     30/10-30/12ه روزه از ساعت هم-
مربـوط مشـغول ارائـه    امام رضا برقرار بوده و هرروز توسط يك اسـتاد و رزيـدنت   
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دانشـجو دردرمانگـاه   . خدمات به بيماران سرپايي و آمـوزش دانشـجويان مـي باشـد    
خيص بيماري مي باشـد  موظف به گرفتن شرح حال و معاينه بيمار ومطرح نمودن تش

كه پس از ارائه بيمار به كمك استاد و يـا رزيـدنت راهكارهـاي تشخيصـي و درمـاني      
  .مربوط به هربيمار را مي آموزد

درروزهاي خاص كـه از ابتـدا مـاه بـه دانشـجويان اطـالع داده مـي شـود كنفـرانس          
دانشجويي برگزار مـي شـود كـه هردانشـجو بطـور مختصـر درمـورد يـك بيمـاري          

لوژي مطالبي را ارائه مي نمايد اين كنفرانس باحضوركليه كـارآموزان و يكـي از   نورو
  .برگزار ميشوداعضاء هيئت علمي 
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  موزانآوظايف حرفه اي و اخالقي كار
  

  .وضع ظاهري دانشجو با شئون حرفه اي پزشكي مطابقت داشته باشد-1

  در معرض ديد خود  اتيكت شناسايي   نسب-2

  مناسب با بيمار و همراهان وي  برقراري ارتباط -3

  و انجام معاينهمصاحبه  كسب اجازه ازبيماربراي-4

  واحساس همدردي با وي احترام به بيمار-5

به اساتيد ،همكاران ، پرسنل و مسئولين احترام  گذاشته و اصول اخالق پزشـكي را  -6

  .رعايت نماينددر موارد فوق 

  ژيبه درگرفتن شرح حال صحيح نورولوكسب تجر-7

انجام معاينـات نورولـوژي   كسب تجربه در ثبت صحيح شرح حال  و رعايت توالي -8

كلينيكي ،آناتوميـك و اتيولوژيـك در پايـان شـرح حـال ، ثبـت سـير         تشخيصبا قيد 

   بيماري و توجه به بروز عالئم جديد و يا بهبود عالئم با درمان

درپرونـده بيمـاران   آشنايی با ارزش ثبت مستندات -

شک          بالينی پز ضاوت  ستدالل وق قوای ا پرورش  وارزش آن در

 وجريان رسيدن به تشخيص
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  ي آموزشيامحتو
   

  براي رسيدن به اهداف ويژه آموزشي
  

  

ماهـه خـود   دانشجوي پزشكي درپايان دوره يك

                 بايــد در حــدود تعيــين شــده زيــر دانــش ومهــارت

  )Must learn(كسب نمايد
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  :ي آموزشيامحتو
  

   اورژانسهاي نورولوژي
  

  آشنايي با نحوه گرفتن شرح حال دربيماران كومايي - 1

 آشنايي با  اقدامات اوليه در برخورد با بيماران كومايي - 2

توانايي برخورد با يك بيمار با استاتوس اپي لپتيكـوس و انجـام اقـدامات درمـاني      - 3

 اوليه وكنترل تشنج بيمار 

         اوليه برخورد با بيماران اسـتروك و تشـخيص انـواع اسـتروك    آشنايي با  اقدامات  - 4

 از يكديگر

 درماني اوليه دربيماران استروك  توانايي انجام اقدامات - 5

توانايي معاينه بيمـاري كـه بـا فلـج شـل مراجعـه نمـوده اسـت و انجـام اقـدامات            - 6

 تشخيصي ودرماني اوليه در اين بيماران 

 دردهاي حاد آشنايي با علل ايجاد كننده سر - 7

 و درماني در بيماران با سردرد حاد توانايي انجام ا قدامات تشخيصي  - 8

 توانايي تشخيص سردردهاي خطرناك ازسردردهاي شايع  - 9

 .توانايي در برخورد با بيماري كه بعلت كمردرد حادمراجعه نموده است-10

 راطرافيان بيمارتوانايي دربرخورد با اطرافيان بيمار و كنترل رفتارو ايجاد آرامش د-11
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  :ي آموزشيامحتو
  

  

  لوژي روون هايبيماري
  سردرد-1

  .به بيمار با شكايت سردرد را بلد باشداپروچ -

  .سردرد حاد و مزمن را تعريف نمايد-

  .انديكاسيون انجام تصويربرداري در سردردها را بلد باشد-

  .داروهاي موثر در سردردهاي شايع را بداند-

  خل جمجمه افزايش فشار دا-2

  .را بداند  CSFفيزيولوژي 

  .عناصر تشكيل دهنده داخل جمجه را بلد باشد-

  .مكانيسم افزايش فشار داخل جمجمه را بلد باشد-

  .علل افزايش فشار داخل جمجمه را فهرست نمايد-

  .داخل جمجمه را بداندعالئم افزايش فشار -

  .را بداند LPانديكاسيون و كنترانديكاسيون انجام -

  .   باشد روي موالژ LPوانايي انجام ت-

  .را بداند)قند، پروتئين، سلول ( CSFمواد تشكيل دهنده  ميزان-

  .تروماتيك بداند زخوني را ا CSFمعيارهاي تشخيصي -

   .اقدامات درماني دربيمار با افزايش فشار داخل جمجمه را بداند-
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  :ي آموزشيامحتو
  
  

  ضايعات عروقي مغزي-3
  .غز و گردش خون قدامي و خلفي رابداندم آناتومي عروق-
  .انواع بيماريهاي عروقي مغزي را بداند- 

 .اقدامات تشخيصي و درماني بيمار با استروك را بداند-

  .مغزي را فهرست نمايدريسك فاكتورهاي ايجاد كننده ضايعات عروقي -
  .را بداند SAHاهميت تشخيص حمالت ايسكميك گذرا و -

  اپي لپسي -4
  ه بيمار با شكايت اپي لپسي را بداندباپروچ -
  .تشخيص هاي افتراقي اپي لپسي را فهرست نمايد-
  .اقدامات تشخيصي الزم در اپي لپسي را نام ببرد-
  .انديكاسيون شروع درمان دراپي لپسي رانام ببرد-
  .داروهاي الزم براي درمان انواع اپي لپسي را نام ببرد-
  .فهرست نمايدعوارض مهم داروهاي اپي لپتيك را -
  

  سرگيجه  -5
  .اپروچ به بيمار با شكايت سرگيجه را بداند-
  .سرگيجه محيطي و مركزي را تعريف نمايد-
  .علل اصلي سرگيجه محيطي و مركزي را بداند -
  .داروهاي موثر در درمان انواع سرگيجه را بداند-
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  :محتوي آموزشي
  

  اختالل حركتي -6
  .ا اختالل حركتي را بلد باشدببه بيمار مراجعه كننده  اپروچ -

  .فلج حركتي شل و اسپاستيك را تعريف كند ومعيارهاي افتراق آنها را بداند-

  .آناتومي راه حركتي را بلد باشد-

  .علل اصلي فلج حركتي شل و اسپاستيك را بداند-

  .وستيك وتصويربرداري درانواع فلج را نام ببردنروشهاي آزمايشگاهي و الكترودياگ-

  .شل خطرناك و اقدامات درماني درآنها را نام ببرد يهافلج-

  .درفلج شل را بداند منجر به مرگ مهمترين عوارض  -

  .تظاهرات باليني نوروپاتي را فهرست نمايد-

  .تظاهرات باليني ميوپاتي را فهرست نمايد-

  .تظاهرات باليني فلج اسپاستيك را فهرست نمايد-

  .بردانواع شايع فلج اسپاستيك را نام ب-

  .اقدامات توان بخشي در بيماران با اختالل حركتي را نام ببرد-

  

  بيماريهاي دميليزان  -7
  .را فهرست نمايد MSتظاهرات باليني شايع دربيماري-

  .را فهرست نمايند MSتشخيص هاي افتراقي بيماري -

  .را نام ببرد MSروشهاي تشخيصي بيماري-

  .را بداند MSدرمان مرحله حاد بيماري-

  .را نام ببرد MSداروهاي موثر دركاهش بروز حمالت-
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  :محتوي آموزشي
  

  اختالل سطح هوشياري -8
  .اپروچ به بيمار كومايي را از شرح حال تا معاينه كامل را بداند

  .آناتومي كوما را بلد باشد-

  .تعريف هوشياري را بلد باشد-

  .سطوح مختلف اختالل هوشياري را بداند-

  .ما را نام ببردعلل ايجاد كننده كو-

  .توانايي در مشخص نمودن  كوماي نورولوژيك از كوماي متابوليك را داشته باشد-

  .اقدامات درماني در بيمار كومايي را فهرست نمايد-

  .مهمترين عوارض حاصل از بستري بودن بيمار كومايي را نام ببرد-

  

9-Brain CT Scan    
  .بتواند مشخص نمايد  Brain CT Scanآناتوميك مغز را در نواحي مختلف -

داشته  Brain CTن ضايعات ايسكميك ، هموراژيك و فضاگير را در د ر مشخص شد توانايي-

  . باشد

  .را نام ببرد  Brain CT Scanانديكاسيون هاي درخواست  -
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  .مهارتهايي كه كسب آنها در پايان دوره يكماهه ضروري است

(Teaching & Learning Methods )  
  

  گرفتن شرح  حال مهارت - 1

 مهارت معاينه سيستماتيك نورولوژي - 2

 محل ضايعه مهارت در لوكاليزاسيون  - 3

 كمهارت در مطرح نمودن تشخيصهاي اتيولوژي - 4

 مهارت در مطرح نمودن تشخيصهاي افتراقي - 5

 Brain CT Scanاده اندن سمهارت در خو - 6

 برروي موالژ LPمهارت در انجام  - 7

 يدن ته چشمد توانايي در - 8
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   آموزشي و امتحانيبع ناـــم
  

   .ميباشد فكتاب نورولوژي آمينو-
مطالب ارائه شد توسط اسـاتيد دركالسـهاي مختلـف درس وگـزارش     -

  صبحگاهي
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  روشهاي ارزيابي 
  

 ←              برروی موالژ  LPكسب مهارتهاي الزم در انجام -

  نمره2

   نمره2 ←        نحوه رفتار حرفه اي دانشجو با پرسنل بخش، اساتيد و بيماران -

  نمره2 ←   دانشجويي Log Bookفتن به موقع شرح حال و رو برگحضور منظم درجلسات آموزشي -

   Mini CEXنمره باقيمانده بصورت امتحان كتبي و 14-


