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 طزح درط
 

 رٍحی  دکتزاهیزحغیي جؼفزی تذٍیي طزح درط  تَعط :

 تزخَرد تا تیوار اعتاتَط اپیلپتیکَط ػٌَاى درط:

  رسیذًت طة اٍرصاًظ هقطغ درط:

 عاػت  5/1 هذت سهاى ارائِ هطلة :

 فیشیَپاتَلَصی اػصاب پیؼ ًیاس :

اى اعت. درهاى هٌاعة ٍ عزیغ تیوار صزع پایذار یکی اس اٍرصاًغْای تْذیذ کٌٌذُ حیات در کَدک هقذهِ :

 refractory statusارتثاط هغتقیوی تا کاّؼ هزگ ٍ هیز دارد. رٍؽْای درهاًی هختلفی در هَارد 

epilepticus  .گذارػ ؽذُ اعت 

 

 اعتاتَط اپیلپتیکَطدر تزخَرد تا کَدکاى دچار رٍؽْای درهاًی هٌاعة قذم تِ قذم آهَسػ  ّذف کلی:

 

 :  (Specific Objective)اّذاف اختصاصی 
 

 اًتظار هی رٍد در پایاى ایي کالط داًؾجَ قادر تاؽذ : 

 تؼزیف صزع پایذار را تذاًذ -1

 ؽزح دّذدارٍّای تکار رفتِ در ایي تیواری را تزتیة  -2

 هقذار ٍ ػَارض دارٍّا را تؾٌاعذ -3

 

 

 :  (Specific Objective Behavior)رفتارّای ٍیضُ ػیٌی 
 

SO1 
SOB1 :یک ٍ هذرى صزع پایذار را تگَیذتؼزیف کالع  

SOB2 : تؼزیفrefractory status epilepticus را تگَیذ 
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SO2 
SOB1: ًام دارٍّای خط اٍل تکار رفتِ در صزع پایذار را تتزتیة ًام تثزد 

SOB2 : تتزتیة ًام تثزدرا ًام دارّای تکار رفتِ در صزع پایذار تة دار 

SOB3 :ر ًام دارٍّای تکار رفتِ دrefractory status epilepticus  را تذاًذ 
 

 

SO3  
SOB1 :هقذار ، هاکشیون هقذار ٍ عزػت اًفَسیَى دارٍّا را تگَیذ  

SOB2: ّز یک اس دارٍّای تکار رفتِ را ًام تثزد ضػَار  

 

 خط هؼ آهَسػ:
 ًَع آهَسػ داًؾجَ هحَر تَدُ ٍ در آى داًؾجَ تطَر فؼال ؽزکت دارد 

 

 سهاى تٌذی : 
 دقیقِ  10     هقذهِ  

 دقیقِ 20                  تؼزیف اعتاتَط

 دقیقِ  20هقذار ٍ ًحَُ اًفَسیَى دارٍّای خط اٍل           

 دقیقِ 20              ػَارض دارٍّا

 دقیقِ  refractory status epilepticus          20درهاى 

 دقیقِ 00      جوغ کل 
 

 راٌّوای هطالؼات داًؾجَ :
 .هطالؼِ ًوایذ را  تؾٌج ٍ رٍؽْای درهاًی آى

 

 راٌّوای اعتاد: 
 تزای تَفیق در آهَسػ رػایت ًکات سیز تَصیِ هی گزدد: 

 داًؾجَیاى را درقالة پزعؼ ٍ پاعخ در تحث ؽزکت دّذ  -1

 درپایاى کالط درط را جوغ تٌذی ًوایذ -2
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 هی تاؽذ اطالع دّذ  (MCQ)ًحَُ اهتحاى کِ تصَرت چْارحَاتی  -3

 

 آهَسػ :  رٍػ 
 خَاّذ تَد Large Groupپزعؼ ٍپاعخ ، تحث 

 

 اهکاًات ٍ ٍعایز هَرد ًیاس : 
 Power Pointکاهپیَتز ، پزدُ اکزاى ، 

 

 ارسؽیاتی : 
 در پایاى دٍرُ تصَرت  

  (MCQ)عَال چْار جَاتی  -1
 

 

 هٌاتغ :
Essential Nelson  ٍRosen’s Emergency Medicine    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


