اهداف آموزش كارورزان بخش غدد
 -Aنحوه برخورد با تظاهرات بالینی شایع:

 .1قند خون غیرطبیعی (تشخیص  ،طبقه بندی انواع دیابت و نحوه اسکرین عوارض مزمن)
 .2چربی خون باال (تعریف و رویکرد تشخیصی)
 .3توده گردنی/گواتر (عالئم  ،معاینه بالینی وبرخورد تشخیصی)
 .4قد غیرطبیعی/اختالل رشد (تعریف و مرحله بندی عالئم در معاینه براساس )Tunner staging
 -Bآشنایی با بیماري هاي شایع:

 .1گواتر ساده و مولتی ندولر
 .2عالئم و نشانه های كم كاری و پركاری تیروئید
 .3نحوه درخواست تست های (آزمون) تیروئید واندیکاسیونهای انجام سونوگرافی  ،اسکن و FNAتیروئید
 .4كلیات درمان بیماریهای غده تیروئید
 .5معیارهای تشخیص دیابت و انواع آن
 .6نکات مهم در معاینه بیماران دیابتی
 .5عالئم و نشانه های عوارض حاد و مزمن دیابت
 .6اصول درمان دیابت
 .7عالئم و نشانه ها و علل هیپوگلیسمی
 .8عالئم و نشانه ها وعلل هیپو و هیپركلسمی و بیماری های متابولیک استخوان
 .9عالئم و نشانه ها و علل كم كاری و پركاری غده آدرنال
 .10عالئم و نشانه ها و علل كم كاری و پركاری غده هیپوفیز
 .11اختالالت چربی های خون
 ..12چاقی و سندرم متابولیک
 .13شناخت اورژانس های اندوكرین
 .14بیماری استئوپروز ( تعریف  ،تشخیص و رویکرد بالینی )
 .15تغییرات تستهای تیروئیدی در بارداری
 – Cفارموكولوژي بالینی:

اندیکاسیون های مصرف  ،عوارض و نحوه پی گیری داروهای زیر:
 .1لووتیروكسین

 .2متی مازول
 .3متفورمین
 .4سولفونیل اوره
 .5انسولین
 .6آشنایی با مایعات وریدی و محلولهای قندی  ،بی كربنات و كلسیم و نحوه استفاده در اورژانس
 .7درمانهای جدید در دیابت شامل آگونیستهای DPP4 – inh , GLP-1
 -Dتوانمندیهاي كسب شده در پایان دوره:

 .1گرفتن شرح حال بیماران غدد با بیماری های غدد درون ریز و متابولیک
 .2معاینه بیماران با تاكید بر موارد زیر :
الف .معاینه تیروئید و  stagingآن
ب .اصول معاینه بیماران دیابتی
ج .معاینه پای دیابتی
د .معاینه سیستم اسکلتی در بیماری های متابولیک استخوان
ه .معاینه عالئم مهم در بیماران كوشینگ و آكرومگالی
 .3انجام تست تروسو و شوستک
 .4طرز كار با گلوكومتر
 .5نحوه تزریق انسولین و تنظیم درمان انسولین
 .6اندازه گیری های آنتروپومتریک ( ، BMIقد  ،وزن و ).....
 .7شناخت چاقی و طرز معاینه بیماری چاقی
 -Eدر حال حاضر مسئولیت آموزش كارورزي با كدام یک از اعضاي هیات علمی است؟

دكتر محبوبه همت آبادی
 -Fروش ارزیابی پایان دوره كارورزان به چه صورتی انجام می شود؟
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