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  درس:  شرحی از 

پردازد و  یم نسخه محورکرد یماران با رویع حاد و مزمن بیبا توجه به مشکالت شا یو درمان ینیبال یاختصاص ين درس به شرح فارماکولوژیا

 و اجرا کند.   يزیان را برنامه ری، مصرف دارو در مددجويند پرستاریفرا يریر با بکارگیآورد تا فراگ یرا فراهم م یفرصت

  

  س درس مورد نظر:یتدر یمنابع اصل

  1386خلیلی و همکاران. چاپ سوم.  داروشناسی نسخه هاي رایج؛ دکتر حسین-1

2- Basic and clinical pharmacology; Bertram G. Katzung, Susan B. Masters, Anthony J. Trevor; 12th 
edition (2012) 
3-Applied Therapeutics_The Clinical Use of Drugs; Brian K. Alldredge, Robin L. Corelli, Michael E. 
Ernst, B. Joseph Guglielmo et al. 10th edition (2013) 

  

 



 

 : درس اهداف کلی

  نحوه صحیح و سریع محاسبه غلظت ها و دوزاژ داروییبا اشکال دارویی و  آشنایی-1

  ها و ...) کیوتیب یآنت ،یتنفس ،یعروق-یبدن (قلب ياختالالت دستگاه هاشناخت دارو ها، کاربرد ها و عوارضشان در -2

  غذا-دارو و دارو-آشنایی با تداخالت مهم دارو-3

  داروها حیمصرف صحنحوه  آموزش به مددجو و خانواده درباره  .3

  

  

  

  جلسه اول*

  دکتر زائرينام مدرس: 

  اشکال دارویی و نحوه محاسبه غلظت و دوز داروعنوان مبحث: 

  اهداف اختصاصی: 

  :باید جلسهان یدانشجو در پا

  اشکال مختلف دارویی را نام برده و دالیل نیاز به آن ها را شرح دهد-1

  تفاوت بین اشکال دارویی خوراکی، موضعی و تزریقی را توضیح دهد-2

  تفاوت بین پماد و کرم و همچنین قطره بینی و چشمی را شرح دهد -3

  ب کندمهارت الزم در محاسبه صحیح و سریع دوزاژ خواسته شده را کس-4

  توانایی تهیه دوز صحیح از آمپول هاو ویال هاي موجود بدون توجه به غلظت و حجم فرآورده را کسب کند-5

  توانایی تبدیل سریع واحد هاي غلظتی را کسب کند  - 6

  

  

  □روانی حرکتی                       □عاطفی                       ■شناختی    حیطه :

  پرسش و پاسخ، یسخنرانروش آموزشی: 

  نتیپاورپو وسیله کمک آموزشی:

  

  دوم*جلسه 

  دکتر زائرينام مدرس: 

  ضد انعقادي): دارو هاي ضد فشار خون و دارو هاي 1عروقی (- دارو هاي قلبیعنوان مبحث: 

  اهداف اختصاصی:

  :دانشجو در پایان جلسه باید

  دارو هاي انتخابی جهت کنترل فشار خون را نام ببرد-1

  استفاده از دیورتیک ها را به بیمار توضیح دهد زمان مناسب-2

  دارو هاي ضد فشار خون انتخابی در بارداري را نام ببرد-3

  اهمیت استفاده از مهار کننده هاي آنزیم مبدل آنژیوتنسین در افراد دیابتی با فشار خون باال را توضیح دهد-4

  به دیابت شرح دهدجایگاه بتا بالکر ها در درمان فشار خون در افراد مبتال -5

  دارو هاي مورد استفاده در کریز فشار خون را نام ببرد- 6

  عالئم مسمویت با وارفارین را به بیماران توضیح دهد-7

  موارد منع مصرف آسپیرین را نام ببرد-8

  تست هاي آزمایشگاهی پایش وارفارین و هپارین را توضیح دهد-9

 
  

  ■روانی حرکتی                       □طفی   عا                    ■حیطه :   شناختی 



  ، پرسش و پاسخیسخنران روش آموزشی:

  نتیپاورپووسیله کمک آموزشی: 

  

  

  سومجلسه *

  دکتر زائري  :نام مدرس

  ضد آنژین): دارو هاي 2عروقی (- دارو هاي قلبی  :عنوان مبحث

   :اهداف اختصاصی

  :دانشجو در پایان جلسه باید

  استفاده در آنژین صدري و عوارضشان را نام ببرددارو هاي مورد -1

  نحوه مصرف نیتروگلیسیرین زیر زبانی در حمالت آنژین را توضیح دهد-2

  نیترات هاي موجود در بازار را از نظر شروع اثر، طول اثر و شکل دارویی با هم مقایسه کند-3

  بیمار توضیح دهد ري قرص هاي نیتروگلیسیرین را بهنحوه نگه دا-4

  پدیده تحمل به نیترات ها و راه غلبه بر آن را بداند-5

  مصرف نیفدیپین در آنژین صدري را توضیح دهد- 6

  

  ■روانی حرکتی                       □عاطفی                       ■حیطه :   شناختی 

  ، پرسش و پاسخیسخنران :روش آموزشی

  نتیپاورپو وسیله کمک آموزشی:

  

  چهارمجلسه *

  دکتر زائري  :مدرسنام 

  پایین آورنده چربی خون و دارو هاي مورد استفاده در نارسایی احتقانی قلب): دارو هاي 3عروقی (- دارو هاي قلبی  :عنوان مبحث

  :اهداف اختصاصی

  :دانشجو در پایان جلسه باید

  دسته هاي مختلف دارویی ضد چربی و تاثیر هر دسته بر انواع چربی خون را توضیح دهد -1

  در بیماران با شرایط مختلف را توضیح دهد LDL-Cهدف از درمان هیپرلیپیدمی بر اساس -2

  تداخل مصرف همزمان استاتین ها با فیبرات ها و نحوه جلوگیري از این تداخل را بداند و به بیمار راهنمایی الزم منتقل کند-3

  نحوه مصرف کلستیرامین را به بیمار توضیح دهد-4

  ننده نارسایی قلبی و دارو هاي مورد استفاده در درمان آن را نام ببردعوامل ایجاد ک-5

  لزوم مصرف دقیق دیگوکسین و  عالئم مسمومیت با آن را براي بیمار توضیح دهد- 6

  توضیح دهد CHFجایگاه دارو هاي مهار کننده آنزیم مبدل آنژیوتنسین را در درمان -7

  تقانی قلب را توضیح دهدقابلیت مصرف بتا بلوکر ها در نارسایی اح-8

  با انواع اشکال دارویی دیگوکسین آشنا باشد-9

  

  

  □روانی حرکتی                       □عاطفی                       ■حیطه :   شناختی 

  ، پرسش و پاسخیسخنران :روش آموزشی

  نتیپاورپو وسیله کمک آموزشی:

  

  پنجمجلسه *

  دکتر زائري :نام مدرس

  )1دارو هاي پایین آورنده قند خون (ضد دیابت) (  :عنوان مبحث



  :اهداف اختصاصی

  :دانشجو در پایان جلسه باید

  را از منظر پاتوفیزیولوژي، عالئم بالینی و درمان با هم مقایسه کند IIو  Iدیابت نوع -1

  عوارض ناشی از عدم همکاري بیمار با درمان را توضیح دهد-2

  نحوه نگهداري و تزریق و ...) را به بیمار توضیح دهد نکات مهم مصرف انسولین (منشا،-3

  نحوه درمان هیپوگلیسمی در فرد هوشیار و بی هوش را بداند-4

  را بداند IIو  I نوع متوسط دوز انسولین مورد نیاز در بیماران مبتال به دیابت-5

  تزریق با هم مقایسه کند انواع فرآورده هاي انسولین را از نظر نام، شروع اثر، دوام اثر، ظاهر و روش- 6

  روش هاي متداول دوز کردن انسولین را بداند -7

  

  

  □روانی حرکتی                       □عاطفی                       ■حیطه :   شناختی 

  ، پرسش و پاسخیسخنران :روش آموزشی

  نتیپاورپو وسیله کمک آموزشی:

  

  ششمجلسه *

  دکتر زائري  :نام مدرس

  )2دارو هاي پایین آورنده قند خون (ضد دیابت) (  :عنوان مبحث

  :اهداف اختصاصی

  :دانشجو در پایان جلسه باید

  دارو هاي خوراکی پایین آورنده قند خون را دسته بندي کرده و مکانیسم و عوارض جانبی آن ها را توضیح دهد-1

  کلیوي و افراد چاق نام ببرددارو هاي ضد قند انتخابی در دیابتی هاي مبتال به نارسایی کبدي، -2

  جایگاه مصرف بتا بالکر ها و مهار کننده هاي آنزیم مبدل آنژیوتنسین در افراد مبتال به دیابت را توضیح دهد -3

  درمان دارویی نوروپاتی  محیطی ناشی از دیابت را توضیح دهد-4

  

  

  □روانی حرکتی                       □عاطفی                       ■حیطه :   شناختی 

  ، پرسش و پاسخیسخنران :روش آموزشی

  نتیپاورپو وسیله کمک آموزشی:

  

  

  هفتمجلسه *

  دکتر زائري  :نام مدرس

  دارو هاي مورد استفاده در درمان آسم  :عنوان مبحث

   :اهداف اختصاصی

  :دانشجو در پایان جلسه باید

  بندي کرده و درمان هاي دارویی در هر مورد را نام ببردآسم را از نظر شدت عالئم تقسیم -1

  نحوه استفاده صحیح از اسپري هاي استنشاقی به بیمار توضیح دهد-2

  مزایاي استفاده از آسم یار را براي بیمار توضیح دهد-3

  اژ مصرف آن ها را بداندآسم و دوز جایگاه کورتون هاي خوراکی در درمان-4

  ا یا مهار متابولیسم تئوفیلین می شوند را نام ببرددارو هایی که باعث الق-5

  دارو هایی که در حمالت شدید آسم مصرف می شوند را نام ببرد - 6

  



  □روانی حرکتی                       □عاطفی                       ■حیطه :   شناختی 

  ، پرسش و پاسخیسخنران :روش آموزشی

  نتیپاورپو وسیله کمک آموزشی:

  

  هشتم جلسه *

  دکتر زائري  :نام مدرس

  دارو هاي مورد استفاده در اختالالت غده تیروئید (کم کاري و پرکاري تیروئید)  :عنوان مبحث

  :اهداف اختصاصی

  :دانشجو در پایان جلسه باید

  فرآورده هاي تیروئید را از نظر نام تجاري، شکل دارویی، دوز مصرفی و نیمه عمر با هم مقایسه کند-1

  دارو هاي مورد استفاده در پرکاري تیروئید را از نظر عوارض و مصرف در بارداري و شیر دهی با هم مقایسه کند-2

  زمان و نحوه مصرف لووتیروکسین را به بیمار توضیح دهد-3

  را نسبت به هم بداند T4و T3معایب و مزایاي -4

  ف) را قبل از مصرف به بیمار توضیح دهدنکات مهم مصرف تیوآمید ها (عوارض احتمالی و طول دوره مصر-5

  

  □روانی حرکتی                       □عاطفی                       ■حیطه :   شناختی 

  ، پرسش و پاسخیسخنران :روش آموزشی

  نتیپاورپو وسیله کمک آموزشی:

  

  نهم جلسه *

  زائريدکتر   :نام مدرس

  مجاري ادراري، واژینیت، سوزاك): عفونت 1آنتی بیوتیک ها (  :عنوان مبحث

  :اهداف اختصاصی

  :دانشجو در پایان جلسه باید

  دارو هاي مورد مصرف در درمان عفونت مجاري ادراري را نام ببرد-1

  آنتی بیوتیک هاي مورد استفاده و دوزاژ آن ها در پروفیالکسی عفونت مجاري ادراري را توضیح دهد-2

  پروستاتیت حاد و مزمن را بداند طول درمان در داروي انتخابی درمان پروستاتیت و-3

  در خانم هاي باردار را بداند داروي انتخابی در درمان و پروفیالکسی عفونت مجاري ادراري -4

  مصرف نالیدیکسیک اسید ارائه کند توصیه هاي مهم به بیمار در مورد-5

  ا بدانددارو هاي مورد مصرف در واژینیت کاندیدیایی و نحوه مصرف آن ها ر- 6

  را بداند آن و دارو هاي مورد مصرف در واژینیت تریکومونایی عالئم-7

  دارو هاي مورد مصرف و شکل دارویی آن ها در درمان واژینیت باکتریایی را بداند-8

  دارو هاي انتخابی در درمان سوزاك و دوزاژ آن ها را بداند-9

  اهمیت درمان شریک جنسی را به بیمار توضیح دهد-10

  نکات الزم در مصرف تتراسیکلین ها را به بیمار شرح دهد-11

  

  

  □روانی حرکتی                       □عاطفی                       ■حیطه :   شناختی 

  سخنرانی، پرسش و پاسخ :روش آموزشی

  پاورپوینت وسیله کمک آموزشی:

  

  دهمجلسه *

  دکتر زائري  :نام مدرس



  ): عفونت گوش میانی، سینوزیت، فارنژیت، پنمونی، عفونت هاي انگلی2بیوتیک ها (آنتی   :عنوان مبحث

  :اهداف اختصاصی

  :دانشجو در پایان جلسه باید

  میکروارگانیسم هاي شایع عامل عفونت گوش میانی و آنتی بیوتیک هاي موثر علیه آن ها را نام ببرد-1

  را نام ببرداشکال دارویی مختلف آموکسی سیلین و آموکسی کالو -2

  تنظیم دوز کالوالنیک اسید در فرآورده هاي کوآموکسی کالو را بداند-3

  نکات دارویی مهم نظیر طول درمان، ساعات مصرف و ... را به مادر طفل گوشزد کند-4

  میکروارگانیسم هاي دخیل در سینوزیت حاد و مزمن و آنتی بیوتیک هاي موثر علیه آن ها را نام ببرد-5

  جهت شستشو در درمان سینوزیت را توضیح دهدصرف سرم فیزیولوژیک جایگاه م- 6

  میکروارگانیسم هاي ایجاد کننده فارنژیت و آنتی بیوتیک هاي موثر علیه آن ها را نام ببرد-7

  را با ذکر مقدار دارو در هر یک نام ببرد penicillin Gانواع مختلف فرآورده هاي -8

  را شرح دهدعوارض بیش حساسیتی بتاالکتام ها -9

  شایع ترین میکروارگانیسم هاي ایجاد کننده پنومونی حاصل از اجتماع و بیمارستان و دارو هاي موثر بر علیه آن ها را نام ببرد-10

  جایگاه دارو هاي موکولیتیک در درمان پنومونی را توضیح دهد-11

  عوارض مهم آمینوگلیکوزید ها را شرح دهد-12

  ي شایع گوارشی نام ببردادر درمان کرم هدارو هاي مورد استفاده -13

  ضرورت مصرف دارو هاي ضد کرم گوارشی توسط همه اعضاي خانواده را بداند و به بیمار شرح دهد-14

  تفاوت نحوه مصرف آلبندازول در درمان کرم هاي گوارشی و کیست هداتید را توضیح دهد-15

  

  □روانی حرکتی                       □عاطفی                       ■حیطه :   شناختی 

  ، پرسش و پاسخیسخنران :روش آموزشی

  نتیپاورپو وسیله کمک آموزشی:

  

  ازدهمیجلسه *

  دکتر زائري  :نام مدرس

  سل اسهال هاي عفونی، آمیبیازیس و): 3آنتی بیوتیک ها (  :عنوان مبحث

  :اهداف اختصاصی

  :دانشجو در پایان جلسه باید

  هاي شایع در ایجاد اسهال هاي عفونی و دارو هاي موثر علیه آن ها را نام ببردمیکروارگانیسم -1

  در دستگاه گوارش را توضیح دهد superinfectionمفهوم -2

  را به بیمار آموزش دهد ORSطریقه مصرف صحیح -3

  جایگاه دارو هاي ضد اسپاسم و کاهنده حرکات دستگاه گوارش را در اسهال بداند-4
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