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:هدف کلی درس 
شرح حال، معاینه فیزیکی و پاراکلینیک و دانستن اصول کلی آشنایی دانشجویان با نحوه تشخیص نارسایی قلبی با استفاده از: 

درمان آن

)جهت هر جلسه یک هدف: (هداف کلی جلسات ا

نارسایی قلبی و تعریف آنتشخیص-1
آشنایی با نحوه تقسیم بندي نارسایی قلبی-2
شناخت علل زمینه اي نارسایی قلب-3
آشنایی با پاتوژنز نارسایی قلب-4
عالیم و نشانه هاي نارسایی قلبشناخت -5
فراگیري معاینه فیزیکی در نارسایی قلب- 6

آشنایی با کاربرد تست هاي پاراکلینیکی و یافته هاي ابزارهاي تشخیصی در نارسایی قلب- 7

آشنایی با نحوه تشخیص نارسایی قلبی- 8

فراگیري اصول کلی درمان نارسایی قلب- 9

نارسایی قلبفراگیري اصول کلی درمان -10
: اهداف ویژه به تفکیک اهداف کلی هر جلسه

ابعاد مختلف و تأثیر آن به کیفیت زندگیدراهمیت نارسایی قلب شناخت -1
سندرم بالینی نارسایی قلبشناخت-2
نارسایی با حفظ اجکشن (و نارسایی فرم دیاستولیک ) نارسایی با کاهش اجکشن فراکشن(نارسایی فرم سیستولیک شناخت-3

)فراکشن بطن چپ
علل نارسایی فرم سیستولیک بطن چپشناخت 1-4
علل نارسایی فرم دیاستولیک بطن چپشناخت 2-4
.(Right heart failure)علل نارسایی سمت راست قلب شناخت 3-4

مکانیسم شروع در انواع نارسایی قلبشناخت 1-5
اسخ هاي جبرانی قلبی و سیستمیکشناخت پ2-5
عالئم و نشانه هاي شایع در نارسایی قلب چپشناخت 1-6
و افزایش فشار وریدي(S4)، صداي چهارم (S3)مکانیسم ایجاد صداي سوم آشنائی و شناخت 2-6
، تنفس شین استوك، ناکچوري، سیانوز، (PND)مکانیسم ایجاد ارتوپنه، تنگی نفس حمله اي شبانه شناخت وآشنائی با 3-6

.کراکل، ویز و ادم ریه
.د رعالئم نارسایی قلب(NYHA class)نحوه طبقه بندي انجمن قلبی نیویورك آشنائی با4-6



عالئم و نشانه هاي نارسایی سمت راست قلبشناخت 5-6

وز لب و ناخن ها، کاشکسی ی قلبی شامل رویت تاکی پنه ، سیا نمهم در نگاه کردن به بیمار مبتال به نارسایکات نشناخت 1-7
.و ادم پریفرال

همیت گرفتن عالئم حیاتی در ابتداي معاینه فیزیکیاآگاهی از  2-7
معاینه سر و گردن، ریه ، نکات مهم در معاینه قسمت هاي مختلف بدن در فرد مشکوك به نارسایی قلبی شاملشناخت 3-7

قلب، شکم و انتها ها ، جهت رسیدن به تشخیص نهایی و درمان مناسب
.تست هاي روتین آزمایشگاهی مورد نیاز در بیمار مبتال به نارسایی قلبشناسائی 1-8
تست هاي آزمایشگاهی در تعیین ریسک فاکتورها و پروگنوز بیمار مبتال به نارسایی قلبیشناخت 2-8
.یافته هاي کاربردي در نوار قلب نارسایی قلبشناسائی 3-8
در نارسایی قلب مزمن و حاد(CXR)یافته هاي رادیوگرافیک قفسه سینه شناسائی 4-8
کاربرد اکوکاردیوگرافی و یافته هاي مهم آن در نارسایی قلبی5-8
.عالئم بالینی بیمار و یافته هاي فیزیکیتشخیص مطابقت و تحلیل 1-9
.معیارهاي ماژور و مینور فرامینگهامشناخت 2-9
تشخیص هاي افتراقی انواع نارسایی قلبیشناخت 3-9
جمع بندي عالئم بالینی ، یافته هاي فیزیکی و پاراکلینیک نارسایی قلبونحوه تشخیص4-9
درمان هاي غیر دارویی در کنترل بیمار مبتال    به نارسایی قلبیشناخت 1-10
.عوامل تشدید کننده نارسایی قلبیشناخت 2-10
(A, B, C, D)هاي نارسایی قلبی stageشناخت 3-10

.stageاهداف درمانی هر شناخت 4-10
.گروههاي دارویی روتین در نارسایی قلبیشناخت 5-10

در پایان دانشجو  قادر  می باشد
.را بیان نمایداهمیت نارسایی قلب از ابعاد مختلف و تأثیر آن به کیفیت زندگی-1
تعریف کاربردي از سندرم بالینی نارسایی قلب را ارائه دهد-2
و نارسایی فرم دیاستولیک ) نارسایی با کاهش اجکشن فراکشن(نارسایی قلب چپ را به صورت نارسایی فرم سیستولیک -- 3
.تقسیم بندي نماید) نارسایی با حفظ اجکشن فراکشن بطن چپ(

.را بشناسد(Right heart failure)در تقسیم بندي، نارسایی به فرم نارسایی سمت راست قلب -4
.علل نارسایی فرم سیستولیک بطن چپ را نام ببرد-
.علل نارسایی فرم دیاستولیک بطن چپ را نام   ببرد-
.را نام ببرد(Right heart failure)علل نارسایی سمت راست قلب -

.شروع در انواع نارسایی قلب را توضیح دهد مکانیسم -5
.پاسخ هاي جبرانی قلبی و سیستمیک را شرح دهد 

.عالئم و نشانه هاي شایع در نارسایی قلب چپ را نام ببرد -6
.و افزایش فشار وریدي را توضیح دهد(S4)، صداي چهارم (S3)مکانیسم ایجاد صداي سوم -
، تنفس شین استوك، ناکچوري، سیانوز، کراکل، ویز و (PND)، تنگی نفس حمله اي شبانه تعریف و مکانیسم ایجاد ارتوپنه-

.ادم ریه را شرح دهد
.د رعالئم نارسایی قلب را توضیح دهد (NYHA class)نحوه طبقه بندي انجمن قلبی نیویورك -
.عالئم و نشانه هاي نارسایی سمت راست قلب را نام ببرد-



نگاه کردن به بیمار مبتال به نارسایی قلبی شامل رویت تاکی پنه ، سیانوز لب و ناخن ها، کاشکسی و ادم نکات مهم در -7
.پریفرال را فرا گیرد

.اهمیت گرفتن عالئم حیاتی در ابتداي معاینه فیزیکی را فراگیرد-
ینه سر و گردن، ریه ، قلب، شکم نکات مهم در معاینه قسمت هاي مختلف بدن در فرد مشکوك به نارسایی قلبی شامل معا-
.نتها ها ، جهت رسیدن به تشخیص نهایی و درمان مناسب توضیح دهدوا
.تست هاي روتین آزمایشگاهی مورد نیاز در بیمار مبتال به نارسایی قلب را نام ببرد- 8

.قلبی توضیح دهداهمیت تست هاي آزمایشگاهی را در تعیین ریسک فاکتورها و پروگنوز بیمار مبتال به نارسایی-

.یافته هاي کاربردي در نوار قلب نارسایی قلب را نام ببرد-
.را در نارسایی قلب مزمن و حاد توضیح دهد(CXR)یافته هاي رادیوگرافیک قفسه سینه -
.کاربرد اکوکاردیوگرافی و یافته هاي مهم آن در نارسایی قلبی شرح دهد-
.فیزیکی را براي رسیدن به تشخیص مطابقت و تحلیل نمایدعالئم بالینی بیمار و یافته هاي -9
.معیارهاي ماژور و مینور فرامینگهام را نام ببرد-
.تشخیص هاي افتراقی انواع نارسایی قلبی را توصیف نماید-
.جمع بندي عالئم بالینی ، یافته هاي فیزیکی و پاراکلینیک نحوه تشخیص نارسایی قلب را توضیح دهد-

.ان هاي غیر دارویی در کنترل بیمار مبتال    به نارسایی قلبی را شرح دهددرم-10
عوامل تشدید کننده نارسایی قلبی را بشناسد-
.را به طور کلی بداند(A, B, C, D)هاي نارسایی قلبی stageتعریف -
.آشنا باشد stageبا اهداف درمانی هر -
.نام ببردگروههاي دارویی روتین در نارسایی قلبی را-
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