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 دوره آموزشي:عنوان 

 مسموميت بر اثر تداخل دارويي
 

 :نوع دوره
 مدیریتی شغلی عمومی بدو تصدی شغل توجیهی

  
------    

------ 

 : اختیاری □: الزامی :نوع آموزش □عملی:  نظری: :مدت آموزش به ساعت

 :فراگيران رسته شغلي

 بهداشتي درماني

 

 :فراگيران رشته شغلي

 پرستاري

 

 :فراگيران پستهاي سازماني

 پرستار، سرپرستار و سوپروايزر

 

 سایر: □عملی □شفاهی: کتبی ارزشيابي آموزش:شيوه هاي 

 شيوه ارائه:
 غیر حضوری: حضوری:

 کالس درس:

 :سایر: □الکترونیکی: ---مکاتبه ای: □سایر: --- سمینار: □کارگاه آموزشی□ 

 مجري برگزاري دوره: 

 رابطین آموزش واحدهای ستادی و محیطی حوزه درمان 

 محل برگزاري دوره: 

 و محیطی حوزه درمان واحدهای ستادی

 اختیاری□الزامی نوع آموزش :

 اهميت و ضرورت برگزاري دوره:

تداخالت دارویی یکی از مهم ترین علل خطا های پزشکی می باشند . شدت و تظاهرات بالینی این تداخالت می تواند خفیف تا شدید 

دارو می توانند منجر به افزایش احتمال بروز عوارض دارویی ،  -و حتی تهدید کننده ی حیات باشد بطوریکه برخی از تداخالت دارو 

آمار باالی  .افزایش جذب و اثر گذاری یک دارو با پنجره ی درمانی کوچک ، و در مواردی منجر به افزایش احتمال مرگ و میر شوند

ی دیگر اشتباهاتی که ضمن تجویز و مصرف داروها در جامعه از یک سو احتمال بروز تداخالت دارویی را باال خواهد برد و از سو

شود، ممکن است بیمار را به سمت مصرف مقادیر باالتر از دوز درمانی و متاسفانه عوارض مصرف دارو به صورت ناخواسته انجام می

 .ناشی از مسمومیت با داروها سوق دهد

 

 اهداف كلي آموزش:

  دارو با دارو / آموزش انواع تداخالت دارویی: تداخل دارو با غذا / تداخل 

 آموزش غذاهای شایع در بروز تداخالت دارویی 

 آموزش داروهای شایع در بروز  تداخل دارویی 

 آموزش عالئم بیمار در تداخالت دارویی 
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 آموزش مدیریت بیمار در تداخالت دارویی 

 

 اهداف آموزشي رفتاري/ عملکردي:

 رود:در پايان دوره انتظار مي

  دارویی رابیان کند.بتواند انواع تداخالت 

 ها ایجاد تداخل کند رانام ببرد.بتواند غذاهایی را که میتواند با دارو 

 شوند و با یکدیگر تداخل دارند را بیان کند.بتواند داروهای شایعی که تجویز می 

 .بتواند عالئم بیماری که در اثر تداخل دارویی دچارمسمومیت شده را بیان کند 

  مسمومیت در اثر تداخالت دارویی مراجعه کرد، مدیریت کند.بتواند بیماری که با 

 

 
 : مشخصات محتواي دوره -1

 نحوه ارزشیابی روش تدریس سرفصل مطالب عناوین دروس ردیف

     

     

     

     

     

 

 

 مشخصات مدرسين -2

نام و نام  ردیف
 خانوادگی

مدرك  شغل
 تحصیلی

ساعت  پست سازمانی
 تدریس

 تماسشماره  محل خدمت

حمیددد ر ددددا    1
نددد اد خدددوش
 ابراهیمی

تخصددد      پزشك م
 طب اورژانس

عضدددو هی دت  
 علمی

مرکزآموزشدددی     ساعت 6
ضرت   درمانی ح

 علی اصغر
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