ببسوِ تعبلی
طشح دسع
داسٍضٌبسی اختصبصی(کبسضٌبسی اسضذ پشستبسی)
هسئَل دسع :دکتش سضب هٌبًی

هذسع :دکتش سضب هٌبًی

سضتِ ٍ هقطع :پشستبسی(کبسضٌبسی اسضذ)
تعذاد ٍاحذ1/5 :

ًین سبل دٍم  :سبل تحصیلی49-49:
ضوبسُ دسع400109 :

صهبى کالع :سِ ضٌبِ
پیص ًیبصً :ذاسد

E-meil:mannani.reza@gmail.com

اّذاف سفتبسی
بعذاص اتوبم دٍسُ داًٌطجَ قبدس خَاّذ بَدتب:
 اثشات اصلی داسٍّب سٍی سیستن عصبی خَدکبس ساتَضیح دّذ . بب اًَاع هختلف داسٍّبی ضذ فطبس آضٌب ضَد. دستِ ّبی داسٍّبی ضذ فطبسسا ضٌبختِ ٍهکبًیسن عول آًْب سا تَضیح دّذ . عولکشد ّبی پشستبسی هشبَط بِ کوک بِ بیوبساى بب اختالالت تٌفسی سا بیبى کٌذ. داسٍّبیی سا کِ بشای دسهبى ًبسسبیی قلبی هصشف هی ضًَذ سا بطٌبسذ. آًتی بیَتیکْب سا ضٌبختِ ٍهَاسد استفبدُ عوَهی ّشیک سا تَضیح دّذ . هثبل ّبیی اس آًتی بیَتیکْب رکش کٌذ کِ بشای دسهبى ضشایط ٍیظُ استفبدُ هی ضًَذ. فبکتَسّبی خطشی سا کِ بیوبساى سا هستعذ بِ سَء استفبدُ اص هَاد هی کٌٌٌذ بطٌبسذ . فبکتَسّبی خطزس ٍیظُ جْت سَئ استتبدُ هَاد دس ًَجَاًبى سا بطٌبسذ . دس هَسد اعتیبد داسٍیی ٍ عالئن سا بذاًذ . عالئن فیضیکی ٍضکل ّبی خطشًبک دٍص بیص اص حذ داسٍ سابطٌبسذ. داسٍّبی ضذ سشطبًی سا ضٌبختِ ٍ سٍش ّبی هختلف عولکشد آًْب سابفْوذ . اثشات سوی داسٍّبی داسٍّبی ًئَ پالسن سا فْویذُ پیص بیٌی کٌذ. هقیبع ّبی پشستبسی جْت دسهبى حوبیتی بیوبساى سشطبًی سا تَضیح دّذ . داسٍّبی ًسخِ ضذُ یی کِ هعوَال" بب هحصَالت داسٍیی دیگش یب هَاد غزایی تذاخل داسًذ رابطٌبسذ .
 داسٍّبی پیص بیوبسستبًی ٍداسٍّبی اٍسطاًسی سابطٌبسذ .-

ّذف کلی :تسلط داًطجَ تِ اثرات ،تداخالت دارٍئی ،عَارض ،دٍز هصرفی ،احتیاطات پرستاری ،دارٍّای سَء
هصرف(دارٍضٌاسی قاًًَی) ،دارٍی اٍرژاًسی پیص تیوارستاًی ٍ . ...
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جلسِ اٍل

هرٍری تر اصَل فارهاکَکیٌتیک ٍ فارهاکَدیٌاهک دارٍّا
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قلثی ،تٌفسی
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آًتی تیَتیکّا
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جلسِ پٌجن

آًتی تیَتیکّا(اداهِ)
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جلسِ ضطن

دارٍّای سَء هصرف(دارٍضٌاسی قاًًَی)
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جلسِ ّفتن

آهَزش تِ هددجَ ٍ خاًَادُ در هصرف صحیح دارٍ
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رادیَ دارٍّا
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آضٌایی ٍ کارترد دارٍّای اٍرژاًس
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ٍظبیف داًطجَیبى:
 حضَر هداٍم ٍ هرتة در کالسْا عدم استفادُ از تلفي ّوراُ درکالس پیص هطالعِ ترای جلسات درسیًحَُ اسصضیببی:
 حضَر فعال در کالس اهتحاًات هرحلِای ٍ پایاًی -جستجَی ایٌترًتی تعضی از دارٍّا ٍیا دارٍّای خاظ

هذسع

هٌببع:
 -1جدیدتریي هٌاتع ٍ ژٍرًالّای هَجَد در زهیٌِ رٍاًطٌاسی ٍ دارٍ درهاًی
2- Greenstein, B. Gould D. Trounces clinical pharmacology for nurses. Churchill Livingston, (last
editin).

 -3کتاب دارٍضٌاسی قاًًَی( )Forensic pharmocologyآخریي چاج.
 -4کتاب دارٍّای اٍرژاًس پیص تیوارستاًی .تألیف :دکتر رضا هٌاًی ٍ ّوکاراى .چاج .1393
 ٍ -5دیگر هٌاتع هعتثر رٍز

