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  دانشگاه علوم پزشکی گلستان

  دفتر توسعه آموزش دانشکده بهداشت
  برنامه ملی مبارزه با بیماري هاي غیرواگیر و اپیدمیولوژي آنها  )course planطرح  دوره (

  

  برنامه ملی مبارزه با بیماري هاي غیرواگیر و اپیدمیولوژي آنهانام درس :  
  14-16شنبه ها  چهار تاریخ برگزاري :  1396-97سال تحصیلی  دوم نیمسالطول دوره :

  دانشکده بهداشت محل برگزاري :  واحد نظري 2تعداد واحد :
  ندارد پیش نیاز :  دکتر عبدالرحمان چرکزي گروه مدرسین :

 rcharkazi@yahoo.com   پیوستهمقطع  بهداشت عمومی ترم ششم کارشناسی  رشته و مقطع تحصیلی فراگیران :
  

  ف کلی :اهدا
  آشنایی دانشجویان با بیماري هاي غیرواگیر شایع در کشور.1
  آشنایی دانشجویان با علل ایجاد کننده و عوامل خطر،  طرق و راههاي پیشگیري و تقلیل موارد بیماري هاي غیرواگیر شایع در کشور .2
  آشنایی با روش هاي بیماریابی در بیماري هاي غیرواگیر شایع کشور.3
  ر کشورد آشنایی با روش هاي  مراقبت و درمان مبتالیان به بیماري هاي غیرواگیر شایع.4

  : در راستاي هر هدف کلی، به اهداف رفتاري زیر دست یابند اهداف اختصاصی : دانشجویان پس از طی دوره باید
 را توضیح دهد. و ایران کلیات ، اصطالحات، و عوامل خطر بیماري هاي غیرواگیر در جهان .1
  را توضیح دهد.  خطر سنجی سکته هاي قلبی و مغزي .2
  را بیان کند. دارو بر اساس میزان خطر سکته هاي قلبی و مغزيپیگیري ، مراقبت، تجویز  .3
 دهد.ح را شر پیشگیري و کنترل فشارخون باال (تعریف، طبقه بندي، عوامل موثر، عالئم بالینی و درمان) .4
 راهنماي اندازه گیري فشارخون را توضیح دهد. .5
 توضیح دهد. اقدامات و  پیگیري بر حسب طبقه بندي فشارخون در افراد بزرگسال را .6
 مراقبت ماهانه بیماران مبتال به فشارخون توسط بهورز یا مراقب سالمت را توضیح دهد. .7
 را توضیح دهد. دیابتعلل ایجاد کننده ، عوارض، و اهمیت غربالگري، و استراتژي درمان بیماري  عالئم بالینی،اپیدمیولوژي، .8
 شرح دهد.مدیریت دیابت بارداري را  .9

 تشخیص دیابت بارداري را توضیح دهد.روش هاي آزمایشگاهی  .10
 را بیان کند. 2و  1پیشگیري و غربالگري در دیابت نوع  .11
 آموزش هاي الزم براي افراد مبتال به دیابت را توضیح دهد. .12
پیشگیري و کنترل اختالالت چربی هاي خون( تعریف، انواع اصلی چربی هاي موجود در خون، عالئم چربی خون باال، عوامل موثر،  .13

 ه شناسایی،  راههاي کنترل)  را توضیح دهد.نحو
 پیشگیري تشخیص زود هنگام و غربالگري سرطان روده بزرگ را شرح دهد. .14
 پیشگیري تشخیص زود هنگام و غربالگري سرطان پستان را شرح دهد. .15
 پیشگیري تشخیص زود هنگام و غربالگري سرطان دهانه رحم را شرح دهد. .16
 هاي کلیدي در خصوص عوامل تغذیه اي خطر ساز در بروز بیماري هاي غیرواگیر شایع را توضیح دهد.مراقبت هاي تغذیه اي و توصیه  .17
ارتقاي فعالیت بدنی( تعریف فعالیت بدنی، اثرات مثبت، میزان فعالیت توصیه شده با توجه به هرم فعالیت بدنی، ارزیابی سطح فعالیت  .18

 دنی ، پیگیري و مراقبت ) را شرح دهد.بدنی مراجعه کننده، ارزیابی آمادگی شروع فعالیت ب
 پیشگیري و کنترل اختالالت مصرف الکل(بسته خدمتی) را توضیح دهد. .19
 پیشگیري و کنترل مصرف دخانیات را توضیح دهد. .20
 نکاتی در اجراي برخی از راه کارهاي کلیدي کنترل دخانیات را معرفی کند. .21
علل ایجاد کننده ، عوارض، و اهمیت غربالگري، و استراتژي درمان بیماري مادرزادي کم کاري تیروئید را  عالئم بالینی،اپیدمیولوژي،  .22

 توضیح دهد.
 را توضیح دهد. فنیل کتونوريعلل ایجاد کننده ، عوارض، و اهمیت غربالگري، و استراتژي درمان بیماري  عالئم بالینی،اپیدمیولوژي، .23
  ارض راههاي پیشگیري و استراتژي هاي سه گانه برخورد با کم خونی تاالسمی را توضیح دهد.عو عالئم بالینی،اپیدمیولوژي،  .24
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  فهرست محتوا و ترتیب ارائه درس
  

  مدرس  عناوین  ساعت  تاریخ  ردیف
کلیات، وتعریف اصطالحات و عوامل خطر بیماري غیرواگیر در کشورهاي توسعه   16-14  18/11/1396  1

 + خطر سنجی سکته هاي قلبی و مغزي +ایرانیافته، در حال توسعه و 
پیگیري ، مراقبت، تجویز دارو بر اساس میزان خطر سکته هاي قلبی و 

  مغزي

  دکتر عبدالرحمان چرکزي

پیشگیري و کنترل فشارخون باال (تعریف، طبقه بندي، عوامل موثر، عالئم  16-14 25/11/1396  2
  بالینی و درمان)+مالحظات اندازه گیري فشارخون در مراجعین 

 دکتر عبدالرحمان چرکزي

پیگیري، درمان، مراقبت و آموزش بیماران بیماران مبتال به پرفشاري خون  16-14 2/12/1396  3
  توسط بهورز/ مراقب سالمت

 دکتر عبدالرحمان چرکزي

: اپیدمیولوژي ،فیزیوپاتولوژي، عالئم و عوارض، غربالگري در دیابت 2دیابت نوع  16-14 9/12/1396  4
  نوع دو، افراد در معرض خطر

  دیابتاستراتژي درمان بیماري مدیریت دیابت بارداري+

 دکتر عبدالرحمان چرکزي

دیابت+ آموزش هاي الزم براي افراد  روش هاي آزمایشگاهی تشخیص 16-14 16/12/1396  5
  مبتال به دیابت

 دکتر عبدالرحمان چرکزي

 دکتر عبدالرحمان چرکزي  پیشگیري و کنترل اختالالت چربی هاي خون 16-14  23/12/1396  6

 دکتر عبدالرحمان چرکزي  پیشگیري تشخیص زود هنگام و غربالگري سرطان روده بزرگ 16-14  15/1/1397  7

 دکتر عبدالرحمان چرکزي  پیشگیري تشخیص زود هنگام و غربالگري سرطان پستان و دهانه رحم 16-14 22/1/1397  8

مراقبت هاي تغذیه اي و توصیه هاي کلیدي در خصوص عوامل تغذیه اي  16-14 29/1/1397  9
  خطر ساز در بروز بیماري هاي غیرواگیر

 دکتر عبدالرحمان چرکزي

فعالیت بدنی( تعریف فعالیت بدنی، اثرات مثبت، میزان فعالیت ارتقاي  16-14  5/2/1397  10
توصیه شده با توجه به هرم فعالیت بدنی، ارزیابی سطح فعالیت بدنی 

  مراجعه کننده، ارزیابی آمادگی شروع فعالیت بدنی ، پیگیري و مراقبت )

 دکتر عبدالرحمان چرکزي

 دکتر عبدالرحمان چرکزي  الکل(بسته خدمتی) پیشگیري و کنترل اختالالت مصرف 16-14  12/2/1397  11

 دکتر عبدالرحمان چرکزي  پیشگیري و کنترل مصرف دخانیات 16-14 19/2/1397  12

عوارض راههاي پیشگیري و استراتژي هاي سه  عالئم بالینی،اپیدمیولوژي، 16-14  26/2/1397  13
  گانه برخورد با کم خونی تاالسمی

 دکتر عبدالرحمان چرکزي

کلیات و اپیدمیولوژي، غربالگري، و  استراتژي هاي پیگیري و درمان فنیل  16-14  2/3/1397  14
  کتونوري در نوزادان

 دکتر عبدالرحمان چرکزي

کلیات و اپیدمیولوژي، غربالگري، و  استراتژي هاي پیگیري و درمان کم کاري  16-14 9/3/1397  15
  مادرزادي تیروئید در نوزادان (آموزش مجازي)

 دکتر عبدالرحمان چرکزي

   دکتر عبدالرحمان چرکزي  جمع بندي و مرور مطالب ترم 16-14 16/3/1397  16
  ، آموزش مجازيو فیلم آموزشی سخنرانی، حل مسئله و تمرین، مطالعه مورد، بحث گروهی، پرسش و پاسخ روش تدریس : 

  سیاست ها و قوانین کالس :
  آموزشی دانشکده می باشد.. غیبت دانشجو بر اساس مقررات 1
  . حضور به موقع دانشجو در کالس و قبل از حضور استاد2
  . خاموش بودن  تلفن همراه دانشجو3
  : ایف و تکالیف دانشجوظو
  . رعایت نظم و انضباط در کالس1
  . مشارکت فعال در بحث گروهی، حل مسائل، و پاسخ به سئواالت2



  :نمره پایانی در آنسهم و درصد  روش ارزشیابی دانشجو
  درصد 20       . حضور فعال و موثر در کالس1
  درصد 20                       آزمون هاي کوئیز. 2
  درصد 60                       . آزمون پایان ترم3

   8- 10ساعت  1397/ 31/3 تاریخ امتحانات در طول ترم و پایان ترم :
  

  منابع مطالعه 
   منابع اصلی :

(محتواي آموزشی بهورز/مراقب  "ایراپن". مجموعه مداخالت اساسی بیماري هاي غیرواگیر در نظام مراقبت هاي بهداشتی اولیه ایران 1
  1396سالمت) انتشارات دفتر مدیریت بیماري هاي غیرواگیر وزارت بهداشت سال 

(دستورالعمل اجرایی بهورز/مراقب  "ایراپن"شتی اولیه ایران . مجموعه مداخالت اساسی بیماري هاي غیرواگیر در نظام مراقبت هاي بهدا2
  1396سالمت) انتشارات دفتر مدیریت بیماري هاي غیرواگیر وزارت بهداشت سال 

  آخرین انتشار  اصول پیشگیري و مراقبت بیماري ها( نظام مراقبت بیماري هاي غیرواگیر) مجموعه دستورالعمل هاي کشوري. 3
   یشتر :منابع براي مطالعه ب

(دستورالعمل اجرایی و محتواي  "ایراپن". مجموعه مداخالت اساسی بیماري هاي غیرواگیر در نظام مراقبت هاي بهداشتی اولیه ایران 1
  1396آموزشی ویژه پزشک) انتشارات دفتر مدیریت بیماري هاي غیرواگیر وزارت بهداشت سال 

(دستورالعمل اجرایی و محتواي  "ایراپن"نظام مراقبت هاي بهداشتی اولیه ایران . مجموعه مداخالت اساسی بیماري هاي غیرواگیر در 2
  1396آموزشی ویژه ماما) انتشارات دفتر مدیریت بیماري هاي غیرواگیر وزارت بهداشت سال 

  آخرین چاپ اپیدمیولوژي و کنترل بیماري هاي شایع در ایران، نویسنده: دکتر فریدون عزیزي و همکاران. 3
 


