طرح درس کنترل مسمومیت در نیمسال دوم 96-97
عنوان درس:

کنترل مسمومیت

گروه و دانشکده ارائه دهنده:

فارماکولوژی ،دانشکده داروسازی

شماره درس:

134633

زمان تشکیل کلاس:

یکشنبه ها ()31-32

نیمسال تحصیلی:

دوم 94-97

محل تشکیل کلاس:

کلاس شهید خرازی

رشته و مقطع تحصیلی:

دکتری عمومی داروسازی

تعداد واحد درسی:

 2واحد نظری

مسئول درس:
تلفن تماس:

دکتر محمود اعتباری
17927102

مدرسین
دکتر عباس جعفریان ،متخصص سم شناسی

گرو فارماکولوژی و توکسیکولوژی ()17927101

دکتر نسترن ایزدی ،متخصص مسمومیتها

بخش مسمومین بیمارستان نور ()12222327

دکتر علی حسینی شریف آباد ،متخصص سم شناسی

گروه فارماکولوژی و توکسیکولوژی ()17927106

دکتر مهدی علی عمرانی ،متخصص سم شناسی

گروه فارماکولوژی و توکسیکولوژی ()17927191

دکتر محمود اعتباری ،متخصص سم شناسی

گروه فارماکولوژی و توکسیکولوژی ()17927102

دیدگاه:
با نگاهی به مجموعه فعالیتهای داروساااا در ییهه دارواانه باایتی می ووا درااف
اا مگاهی بیمار اا نحو صاحی مرااد داروهااف ف ب بخ ای اا مساتولی

هه مماد نمود نسخه و اطمینا

فنی ات دهتا داروساا را ام می ود

نزدات بود مفاهیم «دارو» و «سام» باعث اه هه داروسااا بهور معمو در مورد مسمومی
مورد سااوا ااار گیانه مهابق وعااف ها ماد

داروها و مواد یمیائی

اایمیائی اعم اا دارو اا ریا دارو ب به ااا ماااب امه اا گاا هه بتوانه

فیزاولوژی اا عملااد طبیعی بافتهای مختلف به را مخت هنهب سم نامیه می ود علم سم ناسی مجموعه مهونی اا
اافته های ب ا در مورد سموم بود و سم ناسی بالینی ( )Clinical Toxicologyاا مله مهمتاان ییهه های هاربادی
م می با اه در یا دو وایه درس هنتا مسامومی ب دان جواا دور دهتاای عمومی داروساای و هار ناسی ار ه
ر اته سام اناسای با مجموعه اافته های ییهه سام اناسای بالینی و اصو گی گیای و درما بیمارا مسموم و
گاداهاهای مورد استفاد و روش صحی و علمی م اور بیمار مسموم م نا می ونه

منابا درسی ه

مهالعه (هتاب گلهفاانت منبا اصلی بود و مار فرلها به م مابوط می با ه)

1- Lewis S. Nelson, Goldfrank's Toxicologic Emergencies, 10th ed. 2015
2 – Shannon Haddad and Winchester's - Clinical Management of Poisoning and Drug
Overdose, 4th ed. 2007

زمان برگزاری کلاسهای کنترل مسمومیت در نیمسال دوم 96-97
ردیف

موضوع درس

تاریخ

مرجع

استاد

3

اصول کلی برخورد با بیمار مسموم

94/33/31

دکتر ایزدی

فصل های  6 ،1و 31

2

اصول کلی برخورد با بیمار مسموم

94/33/29

دکتر ایزدی

فصل های  6 ،1و 31

1

گزیدگیها

94/32/4

دکتر ایزدی

مطالب استاد

6

مسمومیت با اتانل و الکلهای سمی

94/32/31

دکتر اعتباری

فصل  01و 319

1

مسمومیت با استامینوفن

94/32/21

دکتر اعتباری

فصل 11

4

مسمومیت با اپیوئیدها

97/3/39

دکتر حسینی

فصل 10

7

مسمومیت با دیگوکسین و مونوکسید کربن

91/3/24

دکتر حسینی

فصل  41و 321

0

مسمومیت با فلزات سنگین

97/2/2

دکتر جعفریان

فصل های 07-94

9

مسمومیت با آفت کشها

97/2/9

دکتر جعفریان

فصل  332و 331

31

سیانید و هیدروژن سولفید

97/2/34

دکتر اعتباری

فصل 324

33

مسمومیت با مواد روانگردان

97/2/21

دکتر حسینی

فصل 02

32

مسمومیت با بتابلوکر و CCB

97/2/11

دکتر اعتباری

فصل  43و 42

31

مسمومیت با مواد سمی خانگی

97/1/4

دکتر علی عمرانی

فصل 316

36

مسمومیت با هیدروکربورها

97/1/31

دکتر علی عمرانی

فصل 310

31

مسمومیت غذایی و بوتولیسم

97/1/21

دکتر علی عمرانی

فصل  63و 66

34

مسمومیت با TCA

دکتر اعتباری

فصل 73

جبرانی

توضیحات:
در همه جلسات حضور و غیاب انجام می گردد.
براساس آیین نامه های آموزشی با غیبت ها برخورد می گردد.
ارزشیابی بر اساس میزان مشارکت در مباحث کلاس و پاسخ به پرسش های مطروحه و امتحان پایان ترم خواهد بود.

