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Предавања.
Практични рад: упознавање са методама дијагностике, превенције и терапије акутно и
хронично интоксицираних пацијената.

Основни циљ едукације из клиничкетоксикологије је упознавање студената са путевима проласка отрова у организам,
основним физичким и хемијским својствима отрова, токсокинетиком и токсодинамиком отрова, превенцијом и лечењем
акутних и хроничних тровања. Развој критичког мишљења и способности за научно истраживачки рад.
Знања
Вештине

Студенти стичу знање о основним својствима отрова, начинима интоксикације организма, интеракције
између отрова и организма, основним мерама усмереним ка превенцији и лечењу отрованих.
Примена знања у струци: принципи реанимације акутно отрованих пацијената, методе спречавања продора
отрова у организам, методе природне и вештачке детоксикације, примена симптоматске и антидотске
терапије.

С А Д Р Ж А Ј П Р Е Д М Е Т А:

1.

Летњи сем. (бр. час. нед.)
Предавања.

Теоријска настава – методске јединице

Кратак историјски преглед,значај токсикологије данас,дефиниција отрова,хемијска конституција и
отровност,експозиција и путеви уласка отрова у организам.
Врсте тровања,токсичне и леталне дозе,кумулација отрова,навикавање на отрове,фактори који утичу на тровање.
Терапијски приступ медикаментозним и немедикаментозним интоксикацијама.
Тровања лековима који се примењују у лечењу психичких и нервних поремећаја.
Тровања лековима који делују на болести кардиоваскуларног система.
Тровања лековима који делују на болести респираторног система,система органа за варење,ендокриног система
Тровања лековима који делују на болести крви и крвотворних органа,који делују на болести метаболизма и исхране,који
делују на имунолошке механизме,инфективне и паразитарне болести.
Тровања опијатима и дрогама.
Тровања лековима који делују на болести мишићно-везивно-коштаног система
Тровање пестицидима-појам пестицида,опште особине и мере заштите,подела пестицида, терапијски приступ (2 часа )
Тровање бојним отровима.
Професионална тровања.
Токсичне коме и волуменска ресуцитација акутно отрованих.
Практична настава –методске јединице
ЦПРКардиопулмоналнареанимацијаакутноотрованихпацијената.Савладавањевештинауспоставлљањапроходностидисај
нихпутева (дефлексиониставглаве, трострукихват, пласирањеорофарингеалногтубуса,
чишћењедисајнихпутевамануелноиаспиратором, постављањепацијентаукомаположај, Хејмлиховхват,
оротрахеалнаинтубација
2. Вештачкоодржавањевентилације ( методаустанауста, устананос, устанамаску, устанатубус,
применаручневештачкевентилацијеамбубалономпрекомаске, методаамбунатубус, применамобилногреспиратора.
3. Методевештачкогодржавањациркулације ( масажасрца, применадефибрилаторакодсрчаногзастоја,
техникаЦПРсаједнимспасиоцем, садваспасиоца, ЦПРкодакутноотрованедеце,
увежбавањетехникеперифернеицентралневенскелиније.Медикаментиуреанимацијиакутноотрованих.
4. Спречавањепродораотровауорганизампероралнимпутем- изазивањеповраћања, назогастричнасукција,
применамедицинскогугља, изазивањефорсиранелаксације.
5. Природнадетоксикацијаорганизма-форсиранадиуреза, форсиранавентилација, хипербаричнаоксигенација.
6. Вештачкадетоксикацијаорганизма- перитонеалнадијализа, хемодијализа, хемоперфузија, плазмафереза.
7. Спречавањепродораотровауорганизамреспираторнимпутем, путемкоже, јатрогенимпутем,
адекватнедетоксикационеметоде.
8. Антидотскатерапијакодакутноихроничноотрованих.
9. Симптоматскаиинфузионатерапијакодакутноихроничноотрованих.
10. Дијагнозатровања- анамнестички, клиничкиилабараторијскиалгоритми.
11. Токсиколошка база података и судскомедицински значај токсикологије.
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