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مباحث فارماکوکنتیک، دارو هاي مربوط به اختالالت انعقادي خون و دارو هاي کم خونی در طول این دوره دانشجویان با 

   آشنا می شوند.
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  : درس اهداف کلی

  مبحث فارماکوکنتیکبا  کلی آشنایی -1

  دارو هاي مورد استفاده در درمان اختالالت انعقاديبا  کلی آشنایی -2

  آشنایی کلی با دارو هاي مورد استفاده در درمان انواع کم خونی هاي شایع-3

  آشنایی کلی با دارو هاي ادرار آور و همچنین دارو هاي آسیب رسان به کلیه-4

  شناخت عوارض جانبی و تداخالت و مالحظات مصارف بالینی دارو هاي باال -5

  

  جلسه اول٭

  نام مدرس: دکتر زائري

  فارماکوکینتیکعنوان مبحث: 

  اهداف اختصاصی: 

  :باید در پایان جلسهدانشجو 

 مراحل فارماکوکینتیک شامل جذب، توزیع، متابولیسم و دفع دارو را توضیح دهد.-1

 کند. فراهمی زیستی را تعریف-2

 تفاوت کینتیک درجه صفر و یک را توضیح دهد.-3

  حجم ظاهري توزیع، نیمه عمر و روش محاسبه دوز دارو را بیان کند. -4

 
  □روانی حرکتی                       □عاطفی                       ■حیطه :   شناختی 

  وبحث و گفتگوی سخنرانروش آموزشی: 

  پروژکتور کامپیوترو ویدئو -برد یتوا وسیله کمک آموزشی:

  

  

  جلسه دوم٭

  دکتر زائرينام مدرس: 

  ه در کم خونیدارو هاي مورد استفادعنوان مبحث: 



  اهداف اختصاصی:

  :باید در پایان جلسهدانشجو 

  دو نوع شایع کم خونی تغذیه اي و علت اصلی بیوشیمیایی هر یک را توضیح دهد -1

  انسان را شرح دهد مسیر طبیعی جذب، انتقال و ذخیره آهن در بدن -2

   ممنوع است، نام ببرد آن هاآهن در  کم خونی هاي نیازمند مکمل آهن و کم خونی هایی که تجویز  -3

  عوارض مسمومیت حاد و مزمن آهن را توضیح دهد-4

  بر آن اثر می گذارند B12را رسم کند و نشان دهد چگونه اسید فولیک و ویتامین  dTMPچرخه  -5

خطرات اصلی استفاده از اسید فولیک به عنوان تنها درمان کم خونی مگالوبالستیک را شرح داده و چرخه بیوشیمیایی -6

dTMP .و اساس خطرات مرتبط با آن را بسنجد  

  سه تا فاکتور رشد خونساز و کاربرد هاي بالینی و عوارض آن ها را توضیح دهد-7

  لن گلیکول به فیلگراستیم را شرح دهد مزایا و مضرات اتصال کوواالن پلی اتی-8

  

  □روانی حرکتی                       □عاطفی                       ■حیطه :   شناختی 

  ، بخث و گفتگویسخنرانروش آموزشی: 

  پروژکتور دئویوترو ویکامپ -برد تیواوسیله کمک آموزشی: 

  

  جلسه سوم٭

  نام مدرس: دکتر زائري

  ه در اختالالت انعقادي خونهاي مورد استفاددارو عنوان مبحث: 

  اهداف اختصاصی:

  :دانشجو در پایان جلسه باید

  سه گروه اصلی دارو هاي ضد انعقاد را نام ببرد و کاربرد آن ها را در ترومبوز هاي وریدي و شریانی مقایسه کند-1

  سه نوع داروي ضد انعقاد و مکانیسم اثر آن ها را شرح دهد-2

  آغاز اثر وارفارین کند استتوضیح دهد چرا -3

دارو هاي ضد انعقاد خوراکی، هپارین استاندارد و هپارین هاي با وزن مولکولی پایین را از نظر فارماکوکنتیک، مکانیسم اثر -4

  و عوارض جانبی مقایسه کند

  وکنتیک و فارماکودینامیک ذکر کندچندین نمونه از نقش وارفارین در تداخالت دارویی فارماک -5

  نقش پالکت هاي فعال شده در دیواره رگ آسیب دیده و محل اثر چهار گروه دارویی ضد پالکت را شرح دهد-6

  فارماکوکنتیک، کاربرد هاي بالینی و سمیت دارو هاي ضد پالکت را مقایسه کند-7

  سه دارو را که براي درمان اختالالت خون ریزي دهنده به کار می روند، نام ببرد-8

  

  □روانی حرکتی                       □عاطفی                       ■تی حیطه :   شناخ

  روش آموزشی: سخنرانی، بخث و گفتگو

  پروژکتور کامپیوترو ویدئو -برد یتواوسیله کمک آموزشی: 

  

  

  



  جلسه چهارم٭

  نام مدرس: دکتر زائري

  هاي مدر (دیورتیک)دارو عنوان مبحث: 

  اهداف اختصاصی:

  :باید در پایان جلسه انشجود

  دسته هاي اصلی دیورتیک ها را نام ببرد و محل اثر آن ها را مشخص کند-1

  دو دارو را توضیح دهد  که دفع پتاسیم را در جریان دیورز سدیم کاهش می دهد-2

  عود کننده کاهش می دهد شرح دهد مبتال به سنگ هاي ادراريرا در افراد  ادرار کلسیم که دارویی -3

  رسینوم پیشرفته توضیح دهدنحوه درمان هیپرکلسمی شدید را در افراد مبتال به کا-4

  شیوه کاهش حجم ادرار را در بیمار مبتال به دیابت بیمزه نفروژنیک شرح دهد-5

  کاربرد هاي اصلی و عوارض تیازید ها، دیورتیک هاي قوس هنله و دیورتیک هاي نگهدارنده پتاسیم را بیان کند-6

  

  □روانی حرکتی                       □عاطفی                       ■تی حیطه :   شناخ

  روش آموزشی: سخنرانی، بخث و گفتگو

  پروژکتور کامپیوترو ویدئو -برد یتواوسیله کمک آموزشی: 

  

  جلسه پنجم٭

  نام مدرس: دکتر زائري

  دارو هاي ایجاد کننده آسیب حاد کلیويعنوان مبحث: 

  اهداف اختصاصی:

  :باید در پایان جلسه شجودان

  انواع آسیب حاد کلیه توسط دارو ها را نام برده و مکانیسم اثر آن ها را بداند-1

  فاکتور هاي خطر، روش هاي پیش گیري و درمان هر یک از اختالالت باال آشنا باشدبا عالئم بالینی، -2

  توضیح دهد هموستاتیک فشار داخل گلومرولینقش آرتریول آوران و وابران را در تنظیم -3

  ادرار می توان از رسوب دارو هاي اسیدي و بازي در کلیه جلوگیري کرد pHتوضیح دهد چگونه با تغییر -4

  را توضیح دهد Bآمفوتریسین  کلیوي سمیت از ي جلوگیريراه ها-5

  توضیح دهد چرا در نکروز حاد توبولی، درصد دفع سدیم کاهش می یابد-6

  اهمیت هیدارته کردن بیمار هنگام مصرف دارو هاي رادیو کنتراست را توضیح دهد-7

  

  □روانی حرکتی                       □عاطفی                       ■تی حیطه :   شناخ

  روش آموزشی: سخنرانی، بخث و گفتگو

  پروژکتور کامپیوترو ویدئو -برد یتواوسیله کمک آموزشی: 

  

  

  

  

  


