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هدف كلي درس:
آموزش دانشجویان از لحاظ چگونگی برخورد اولیه با فرد مسموم ،ارائه راهنمائی های اورژانس ،آشنائی با آنتی دوت های درمان مسمومیت ها

اهداف اختصاصي درس:
نظر به برخورد مستقیم داروسازان با افرادی که به نحوی بیش از حد مجاز دارو مصرف نموده اند و همچنین داشتن اطالعات کافی در خصوص نح وه برخ ورد ب ا ای ن
قبیل افراد ،لذا آشنائی با مسمومیت های مختلف ترکیبات شیمیائی و داروها و آشنائی با مسمومیت های شایع داروئی و غی ر داروئ ی ،روش ه ای کنت رل مس مومیت و
سمیت زدائی ،چگونگی برخورد با بیمار مسموم و آشنائی با آنتی دوت ها ضروری است.

منابع اصلي درس:
1) Lewis S. Nelson, Goldfrank's Toxicologic Emergencies, 10th ed. 2015
2) Shannon Haddad and Winchester's, Clinical Management of Poisoning & Drug Overdose, 4th ed. 2007

نحوه ارزشيابي دانشجو و بارم مربوط به هر ارزشيابي:


در خصوص غیبت غیر موجه مطابق با مصوبه شورای آموزشی دانشکده داروسازی مورخ  96/11/11برخورد خواهد شد.


 در صورت مشاهده یا گزارش موارد تقلب مطابق مقررات آموزشی دانشگاه عمل خواهد شد.

غیبت دستهجمعی توسط دانشجویان کالس ،به معاونت آموزشی دانشکده اطالع داده شده و با کسر  2نمره از نمره کل محاسبه می گردد.




سؤاالت امتحانی در آزمون های میانترم و پایانترم ،به صورتچند گزینه ای ،کوتاه پاسخ و تشریحی طراحی میگردد.
بارم بندی آزمون های میانترم و پایان ترم براساس نسبت جلسات تدریسی خواهد بود.

زمانبندي ارائه درس کنترل مسمومیت
تاریخ

فصل مرجع

موضوع

مدرس

1

97/7/1

اصول کلی برخورد با بیمار مسموم

فصل های  4 ،3و 10

دکتر ایزدی

2

97/7/8

اصول کلی برخورد با بیمار مسموم

فصل های  4 ،3و 10

دکتر ایزدی

3

97/7/15

گزیدگیها

مطالب استاد

دکتر ایزدی

4

97/7/22

مسمومیت با اتانل و الکلهای سمی

فصل های  80و 109

دکتر اعتباری

5

97/7/29

مسمومیت با استامینوفن

فصل 35

دکتر اعتباری

6

97/8/6

مسمومیت با اپیوئیدها

فصل 38

دکتر حسینی

آزمون میان ترم

7
8

97/8/13

مسمومیت با دیگوکسین و مونوکسید کربن

فصل های  65و 125

دکتر حسینی

9

97/8/20

مسمومیت با فلزات سنگین

فصل های 87-96

دکتر جعفریان

10

97/8/27

مسمومیت با آفت کشها

فصل های  112و 113

دکتر جعفریان

11

97/9/11

سیانید و هیدروژن سولفید

فصل 126

دکتر اعتباری

12

97/9/18

مسمومیت با مواد روانگردان

فصل 82

دکتر حسینی

13

97/9/25

مسمومیت با بتابلوکر و CCB

فصل های  61و 62

دکتر اعتباری

14

97/10/2

مسمومیت با مواد سمی خانگی

فصل 104

دکتر علی عمرانی

15

97/10/9

مسمومیت با هیدروکربورها

فصل 108

دکتر علی عمرانی

16

جبرانی

مسمومیت غذایی و بوتولیسم

فصل های  41و 44

دکتر علی عمرانی

17

جبرانی

مسمومیت با TCA

فصل 71

دکتر اعتباری

