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حاد کرونريشناخت سندرمهاي :هدف کلی 

:اهداف ویژه رفتاري جلسه اول 

STEMI,NSTEMI,UNSTABLE ANGINAشامل شناخت و تعریف انواع سندرمهاي حاد کرونر-1

شناخت عالئم بالینی سندرمهاي حاد کرونري-2

شناخت و تفسیر  تغییرات نوار قلب در سندرمهاي حاد کرونري-3

شناخت و تفسیر انزیمهاي قلبی-4

در سندرمهاي حاد کرونريRISK stratificationشناخت نحوه تعیین ریسک اولیه -5

شناخت اقدامات قبل از بیمارستان سندرمهاي حاد کرونري- 6

STEMIشناخت اقدامات بدو ورود به بیماستانهاي فاقد امکانات انژیو پالستی اولیه در بیماران -7

STEMIواجد امکانات انژیو پالستی اولیه در بیماران شناخت اقدامات بدو ورود به بیماستانهاي-8

STEMIانواع و اندیکاسیون هاي درمان رپرفیوژن  در بیمارانشناخت -9

شناخت کنترااندیکاسیون هاي درمان ترومبولیز-10

شناخت درمانهاي دارویی در سندرمهاي حاد کرونري-11

نري و نحوه درمان انشناخت عوارض داخل بیمارستانی  سندرمهاي حاد کرو-12

شناخت مراحل بازتوانی قلبی و اقدامات حین ترخیص بیماران با سندرمهاي حاد کرونري-13
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:در پایان دانشجو قادر باشد 

را تعریف کندSTEMI,NSTEMI,UNSTABLE ANGINAانواع سندرمهاي حاد کرونر شامل - -1

عالئم بالینی سندرمهاي حاد کرونري بیان کند-2

تغییرات نوار قلب در سندرمهاي حاد کرونري بیان کند و نوار قلب را عمال تفسیر کند-3

انواع انزیمهاي قلبی را بیان کرده و نحوه و زمان افزایش و کاهش ان و کابرد بالینی ان را شرح دهد-4

5-RISK stratificationرا بیان کنددر سندرمهاي حاد کرونري

ا شرح دهدتان سندرمهاي حاد کرونرياقدامات قبل از بیمارس- 6

را شرح دهدSTEMIاقدامات بدو ورود به بیماستانهاي فاقد امکانات انژیو پالستی اولیه در بیماران -7

را شرح دهدSTEMIاقدامات بدو ورود به بیماستانهاي واجد امکانات انژیو پالستی اولیه در بیماران -8

را نام ببردSTEMIرپرفیوژن  در بیمارانانواع و اندیکاسیون هاي درمان -9

بیان کندکنترااندیکاسیون هاي درمان ترومبولیز-10

را شرح دهددرمانهاي دارویی در سندرمهاي حاد کرونري-11

ان را بیان کندعوارض داخل بیمارستانی  سندرمهاي حاد کرونري و نحوه درمان ان-12

بیان کندحین ترخیص بیماران با سندرمهاي حاد کرونريمراحل بازتوانی قلبی و اقدامات -13

:منابع مورد استفاده 

1-BRAUNWALD,S HEART DISEASE 2018

2- HARRISON INTERNAL MEDICINE 2018

:روش تدریس 

POWERPOINT وسخنرانی و پرسش و پاسخ،تخته

آزمون کتبی چهار گزینه اي:نحوه ارزشیابی 



: مقررات درس و انتظارات از دانشجو 

همراه پرسش و پاسخسر کالس درسفعالحضور - 1

حفظ سکوت حین تدریس-2
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