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  اصطالحات رايج دارويي

                

  :دارو

  .اي است كه وقتي وارد بدن موجود زنده مي شود اعمال آن را دستخوش تغييراتي مي كندماده 

  :Pharmacologyفارماكولوژي

  .علم مطالعه داروها را فارماكولوژي يا داروشناسي مي گويند

  : Generic nameدارو نام ژنريك

  .دهد تعيين مي گرددنامي است كه به وسيله كارخانه اي كه اولين بار دارو را گسترش مي 

  :Chemical name نام شيميايي دارو

  .تركيب ساخت شيميايي يك دارو را شرح مي دهد

  :trade name روانام تجاري د

  .نامي است كه به وسيله شركتي كه حق انحصاري فروش دارو را دارد انتخاب مي شود

  :فارماكوديناميك دارو

  .تغيير مي دهند اداروها فيزيولوژي سلول رفرايندي كه طي آن 

K.V.O  رگ باز نگه داشته شود  vial  ويال  Inhalation  استنشاقي  

dil رقيق  ser سرم  hold دارو موقتا قطع شود  

Noct  شب  supp  شياف  Rectal  مقعدي  

order  دستور  Tab قرص  parenteral  تزريقي  

h.s  موقع خواب  amp  آمپول  Oral  دهاني  

PO  از طريق دهان  Oil-ung  كپسول  Injection  تزريق  

OD  چشم راست  susp  سوسپانسيون  PRN  درصورت نياز  

OS  چشم چپ  Elix  الگزير  adlib  مطابق ميل  

OU  هردوچشم  Liq  مايع  Qid  چهار بار در روز  

I.V  داخل وريدي  Cap  كپسول  TDS  سه بار در روز  

I.M  داخل عضالني  bolus  بولوس  Bid  دوبار در روز  

I.d  داخل جلدي  Q  هر  OD  يكبار در روز  

S.C  زير جلدي  Qh  هرساعت  Pm  بعد از ظهر  

A.d  گوش راست  Q2h  هردوساعت  Mn  شب  

A.s  گوش چپ  a.c  قبل از غذا  MD  ظهر  

A.u هردوگوش  p.c  بعد از غذا  Am  صبح  

medication دارو  stat فوري  D.c قطع شود  

mEq ميلي اكي واالن  drug دارو  gtt قطره  
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  :فارماكوكينتيك دارو

  ي دارويي در بدن در ارتباط با جذب، پخش، متابوليسم و خروج داروامطالعه حركت مولكوله

  :راه تجويز

  ..)دهاني، عضالني، وريدي و( روشي است كه از طريق آن دارو وارد بدن مي شود

  :distribotion توزيع دارو در بدن

  .ن خون، دارو در تمام بدن پخش مي گرددبعد از جذب دارو توسط جريا

  : Metabolismمتابوليسم

  .كبد اولين جا براي متابوليسم دارو است. متابوليسم، شكستن دارو به شكل غيرفعال را گويند

  :دفع

ششها براي  .بيشترين ميزان دارو از طريق كليه ها دفع مي شود. بعد از شكسته شدن غيرفعال دارو، دفع دارو از بدن اتفاق مي افتد

  .ها از طريق روده ها دفع مي شودروبعضي از دا. خروج مواد گازي اولين مسير مي باشند

  ت مخالف دارويياثرا

  :آلرژي دارويي �

او عاليم آلرژي دارويي هبعضي از نشانه . حساسيت نسبت به دارو است كه مي تواند بالفاصله يا  چند روز بعد از مصرف دارو بروز نمايد

  .كهير، تب، اسهال، تهوع و استفراغ مي باشدراش، 

  :تحمل دارويي �

استفاده از مقدار زياد دارو هم مي تواند عاليم مشابهي . وقتي ايجاد مي شود كه بدن به يك داروي خاص در زمان معين عادت كند

  .ايجاد كند

  :فرايند پرستاري در دارو درماني

ب شود و در سلولها و بافتهاي خاصي پراكنده شود و اعمال فيزيولوژيك بدن را هر دارويي جهت اثر بخشي بايد وارد بدن شود، جذ

براي جذب بهتر و احتمال  ،روش مناسب تجويز پرستار مي تواند با استفاده از اين علم، زمان مناسب دادن دارو به مددجو  و. تغيير دهد

  .لوژيك مورد انتظار بدن به دارو استيوتاثير دارو و درمان به معني پاسخ فيز. بروز خطر ناشي از عمل دارو را تعيين كند

  جمع آوري اطالعات: بررسي �

وضعيت مزمن، استفاده از دارو، آلرژيها، سطح معلومات، درك مددجو از بيماري و درمان، حمايتهاي اجتماعي و  :بررسي تاريخچه قبلي

  اقتصادي، الگوي مراقبت بهداشتي

  تعيين مشكالت موجود و احتمالي مددجو :تشخيصهاي پرستاري �

  جلوگيري از بروز مشكلانتخاب بهترين راه حل و روش رسيدن به آن براي برطرف كردن و يا  :برنامه ريزي �

  ...كه با توجه به نياز مددجو انجام مي شوند، از قبيل تجويز دارو، آموزش به بيمار و خانواده و ياعمال: مداخالت �

  بررسي ميزان تاثير مداخالت انجام شده :ارزيابي �

درصورتي كه دارو درماني   در دارودرماني نيز. فرايند پرستاري روش موثري براي انجام همه تكنيكهاي خاص محسوب مي شود

  .ن بود كه بيمار موثرترين و بهترين اصول كلي مراقبت را دريافت نموده استمئبراساس فرايند پرستاري اجرا شود مي توان مط
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  : در مورد نحوة آماده كردن داروها و سرمها ينكات

 .انجام شودقبل از آماده كردن و دادن هر نوع داروي تزريقي و خوراكي  شستشوي دستها •

 .گردد هرگونه داروي تزريقي در داخل سرنگ حتي در زمان كوتاه و در يخچال اكيداً خودداري از نگهداري •

  .زمان تزريق آماده گردد هر نوع داروي تزريقي مورد استفاده جهت بيمار بايد صرفاً در بالين بيمار در •

دارو به داخل سرنگ دقت شود كه  يا حل گردد و در موقع كشيدن نوع داروي تزريقي بايد فقط بوسيلة سرنگ مجزا كشيده شده هر •

 .دست با بدنة پيستون تماس پيدا نكند

 .مي باشد سرنگ مشترك جهت آماده كردن يا حل كردن چند نوع داروي مختلف يا مشابه اكيداً ممنوع استفاده از •

بايد با يك سرنگ دارو حل شده و با سرنگي ديگر  يجهت جلوگيري از آلودگي ميكروبي، در مورد ويالهاي تزريقي به شكل وريد •

 .دارو به بيمار تزريق گردد

 .و عمل شود به نحوه و شرايط نگهداري دارو پس از حل شدن طبق دستور كارخانة سازنده بدقت توجه •

 .يخ و ساعت درج شودنگهداري مي باشند حتماً روي آنها تار داروهايي كه پس از حل شدن براساس دستور كارخانة سازنده مجاز به •

 .بطور دقيق رعايت شود …قبيل حفظ دماي مناسب ، محافظت از نور و  شرايط نگهداري داروها از •

دارد حتماً  …حياتي و  برخي از داروها نياز به مالحظات خاص نظير محافظت مسير تزريق از نور ، كنترل عالئم چنانچه تجويز •

 .اقدامات الزم انجام گردد

نمي باشد و بايد با محلول ضدعفوني  الهاي تزريقي و محل وارد كردن ست سرم در سرمها به هيچ وجه استريلدرب الستيكي وي •

 .شود كنندة مناسب قبل از استفاده كردن ضد عفوني

تزريق و جلوگيري از جمع شدگي  از سوراخ كردن و زدن سوزن به محفظة پالستيكي سرمهاي تزريقي جهت افزايش سرعت •

محلول استريل داخل محفظه مي شود اكيداً اجتناب و از ستهاي  پالستيكي كه موجب ورود هواي غير استريل محيط بهمحفظة 

 .رطرف شدن اين مشكل استفاده گرددباشند جهت ب سرم كه مجهز به فيلتر مي

 دارو با بسته بندي ايجاد شده و كپسولها از تماس مستقيم دست با دارو اجتناب شده و در مورد داروهاي خوراكي به ويژه قرصها  •

 .توسط شركت سازنده در اختيار بيمار قرار داده شود

 .خودداري شود شده جهت استفاده مجدد به لحاظ پيشگيري از هرگونه اشتباه و نيز آلوده شدن دارو قرصهاي شكستهاز نگهداري  •

 .كمبود جداً خودداري گردد در صورت از استفادة هر نوع داروي خوراكي يا تزريقي كه تغيير رنگ پيدا كرده حتي •

  .دارو، نام فرد دهندة دارو حتماً نوشته شود در پروندة بيمار در صفحة گزارش پرستاري پس از تيك زدن •

  :قسمت است 7هر دستور دارويي شامل 

  نام و نام خانوادگي بيمار و شماره تخت او) الف     

  نوع دارو و شكل دارويي) ب      

  دوز صحيح دارو) ج      

  طريقه مصرف دارو) د      

  تاريخ شروع مصرف دارو) ه      

 نام پرستار و پزشك) و      
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  :جهت دادن دارو متعهد پرستار يك 

  .ساعت مصرف دارو را با توجه به نوع دارو ، عوارض دارويي و مراقبت هاي پرستاري ويژه آن ، تعيين مي كند )1

 .ي كننده ، ضد عفوني مي كندترالي دارو را با ماده ضد عفون )2

  .هنگام آماده كردن داروها ، به دوز دارو و شكل دارويي توجه دارد  )3

  .پس از آماده كردن داروها ، روي ترالي دارو ، ظرف دارو را در جاي خود گذاشته و كمد دارويي را مرتب مي نمايد  )4

  .و با رنگ قرمز در پرونده بيمار ثبت مي كند موضوع را به پزشك اطالع مي دهد "در صورت موجود نبودن دارو حتما )5

  .در تمام مراحل حل كردن و تزريق كردن دارو ، نكات استريل را رعايت مي كند )6

  .هنگام دارو دادن ، يك بار ديگر مشخصات بيمار را با كارت دارويي مطابقت مي دهد  )7

  ).وي را به اسم مي خواند(ر مي دهد بيمار را با نام و نام خانوادگي مخاطب قرا "هنگام دارو دادن ، حتما  )8

  .با كارت دارويي مطابقت مي دهد "را مجددا... هنگام دارو دادن ، نوع دارو ، دوز دارو ، و  )9

  .هنگام تجويز داروي خوراكي ، آب آشاميدني در دسترس بيمار قرار مي دهد )10

  ).ي وريدي خودداري مي كنداز تزريق سريع داروها(داروهاي تزريقي وريدي را بسيار آهسته تزريق ميكند  )11

  ).راه حل، شستشو يا تعويض محل آنژيو كت مي باشد. (در صورت انسداد مسير رگ به هيچ عنوان اقدام به تزريق دارو نمي كند )12

  .در صورت نياز به هپارينه بودن مسير رگ ، نكات هپارين الك را رعايت مي كند )13

  .كنترل مي كند...) تورم و التهاب، عدم نشت دارو و سرم و عدم (كت را از نظر سالم بودن مسير رگ محل آنژيو )14

  .بررسي مي كند) چسبها(محل آنژيو كت را از نظر تاريخ و پاكيزه بودن ظاهري  )15

ممكن است بيمار مصرف دارو را فراموش كند يا فرد (هرگز دارو را در كنار تخت نمي گذارد تا بيمار آن را ديرتر مصرف كند   )16

  ).نمايدديگري آن را مصرف 

و را وقتي بيمار چندين دارو مي گيرد ، داروها را جداگانه به وي مي دهد تا اگر دارويي زمين افتاد يا بيمار آن را رد كرد ، بتواند آن دار )17

  .شناسايي كرده و دوباره به بيمار بدهد

  .را بطور دقيق تنظيم مي كندميكروست جهت انفوزيون دارو ، تعداد قطرات و زمان انفوزيون ست يا در زمان استفاده از  )18

) مورد و موضوع(  در صورت عدم حضور بيمار يا امتناع وي از خوردن و مصرف دارو ، دارو را به ترالي دارويي بر مي گرداند و مراتب  )19

 .را در گزارش پرستاري قيد مي كند

  :ش احتمال خطا در تجويز داروجهت كاه

   .به روز باشدبايد دانش دارويي پرستار  - 1

  .پرستار بايد دارو را بر اساس توصيه كارخانه سازنده بدهد  - 2

   .پرستار توانايي استفاده از آخرين منابع علمي روز را داشته باشد – 3

  .دستور دارويي خوانا باشد – 4

در غير اين صورت عوارض  .دستورات دارويي داراي اسم ، دوز دارو ، تعداد دفعات در روز ، راه تجويز ، تاريخ ، ساعت و امضا باشد – 5

  .قانوني خطا متوجه پزشك و پرستار خواهد بود
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زمان صحيح  – روش صحيح – مقدار صحيح –بيمار صحيح – ي صحيحدارو( اصل مهم دادن دارو 6قانون  به هنگام دادن دارو – 6

  .چك شود) و مستندات صحيح

   .پرستار از روش محاسبه دارو اطالع دقيق داشته باشد  - 7

  .داروهايي مثل ديگوكسين ، انسولين ، هپارين ، اپي نفرين و ناركوتيك توسط دو پرستار محاسبه شوند  - 8

  .پرستار از وضعيت مدد جو اطالع كامل داشته باشد  - 9

   .دارو دهنده بايد دارو را آماده و امضا كند   -  10

  .باشد پرستار بايد مهارت شناسايي محل هاي آناتوميك را به هنگام تزريق زير جلدي و عضالني را داشته  – 11

   .بعد از تزريق بايد سرنگ و نيدل در سيفتي باكس انداخته شود – 12

  .باشد علت آن را در گزارش پرستاري قيد نماييد Holdاگر پزشك دستور داد يك دارو  – 13

   .هيچ وجه نبايد دارو بدهد كمك بهيار به -14

  :انواع داروها از نظر شكل و روش تجويز

  خوراكي داروهاي •

  باشند مي موجود بازار در زير هاي شكل به هستندكه دارو نوع ترين ارزان و خطرترين بي خوراكي داروهاي

 مايع -                   كپسول -            1 قرص -

 :قرصها

 ترين خارجي كه معني بدين هستند، Enteric Coated (E.C)ها  قرص بعضي .باشند مي خوراكي داروهاي جامد شكل :ها قرص

 :است دليل دو به اليه اين وجود  .شود مي معده در قرص شدن باز مانع كه است مومي پوشش يك بصورت قرص يهال

 دارو برابر در معده سموكو محافظت �

 معده اسيد برابر در دارو محافظت �

  .شود مي دارو شدن اثر بي يا مخاط التهاب باعث زيرا .كنيد پرهيز اكيداً ها قرص گونه اين شكستن و كردن خرد از

 .شود مي حل گوارش دستگاه در دارندكه ژالتيني پوشش يك :ها كپسول

 دارو اثر مدت و شود مي جذب تر سريع دارو شوند باز ها كپسول گونه اين اگر .شوند مي آزاد آرامي به ها كپسول اين مؤثره مواد

  .بود خواهد كمتر نيز

 .باشند مي وسوسپانسيون الگزير شربت، امولسيون، صورت به :مايع داروهاي

 داده تكان بايد مصرف از قبل داروها نوع اين حاوي ظرف. نيست شدن مخلوط قابل كه باشند مي دارو دو حاوي ها امولسيون • 

 .شوند مخلوط كامالً تا شود

 .باشند مي قند زيادي مقادير حاوي ها شربت •

  .باشد مي الكل و دارو آب، از تركيبي الگزير •

  .باشد مي محلول يك و دارو جامد شكل از تركيبي شامل سوسپانسيون •

  :داشته باشيد خاطر به را زير موارد خوراكي داروي دادن هنگام به

  :آيا كه شود بررسي بايد مددجو

 دارد؟ استفراغ و تهوع  •

 است؟ داشته جراحي گوارش دستگاه روي اخيراً • 

NPO • نيست؟  
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 است؟ هوشيار • 

 است؟ سالم وي دادن قورت رفلكس  •

   .باشد داشته كامل اطالع غذا با دارو اثر تداخل از بايد پرستار

  .باشد باال سر حاليكه در گيرد قرار طرف يك به صورت اين غير در گيرد قرار نشسته نيمه يا نشسته وضعيت در مددجو

 .دهد انجام را كار اين تا دهيد فرصت مددجو به .كنند بازبيني كامال خوردن از قبل را خوراكي داروهاي دهند مي ترجيح بعضي ها

  .كنيد راچك آن دوباره ايد گذاشته وي براي اشتباه داروي كرد ادعا بيمار اگر

 .كنيد مددجو دهان وارد آرامي را آن و دهيد قرار بيمار لب روي را روئياد كاپ بگذارد، دهان را قرص تواند نمي مددجو خود اگر

  .نكنيد ترك را وي است؛ داده قورت را ها قرص مددجو ايد نشده مطمئن زمانيكه تا

 .نشود معده تحريك باعث تا شود خورده بيسكويت يا نان تكه يك با بايد باشد، داشته اسيدي خاصيت آسپرين مثل دارويي اگر

 موارد بعضي در كه دارد وجود مري در دارو شدن باز احتمال صورت اين غير در شود مصرف آب سي سي 100 حداقل با دارو حتماً

 .شود مي پارگي و زخم التهاب، باعث

 اين در .دهد قورت را كپسول يا قرص براحتي تواند نمي فرد باشد، مي سالم دادن قورت رفلكس كه اين وجود با موارد بعضي در

 E.C دارو صورتيكه در داشت مشكل دادن قورت در هنوز اگر .شود نوشيده آب جرعه چند دهان در دارو گذاشتن از قبل موارد گونه

 و شود حل آب يا شربت با و كرد باز را كپسول يا و خرد را قرص توان مي نباشد،) دارويي كه بايد آهسته جذب شود(S.R يا 

 .گردد مصرف

   .گويند ميSwish and Swallo عمل اين به  .شود داده قورت  شود سپس چرخانده دهان در بار چندين بايد نيستاتين مثل داروئي

 ظرف بايد موارد اين در . گيرد مي قرار ظرف در مقعر بصورت دارو سطح  .شوند ريخته مدرج ظرف در بايد مايع خوراكي داروهاي

  .گيرد قرار نظر مد سطح ترين پائين و گيرد قرار چشمان برابر در

 .شوند گيري اندازه سرنگ بوسيله بايد سي سي 10 از كمتر مايع خوراكي داروهاي

 .برود بين از آن بد مزه تا كرد حل شربت يا آب با توان مي را مايع خوراكي داروهاي سرفه ضد داروهاي ءاستثنا به

 .شوند داشته نگه تميز و شوند شسته تميز آب با بايد شوند مي استفاده خوراكي داروهاي دادن براي كه ظروفي تمام

  .نشود استفاده مختلف داروهاي براي مشترك بصورت چكان قطره

  :شوند رعايت بايد زير موارد ها قرص كردن تقسيم جهت

 .شوند شكسته بايد تقسيم خط محل از فقط ها قرص

  .شود جدا شده، تهيه محلول از نظر مورد حجم و شود حل آب در سپس شود خرد قرص بايد نداشت، وجود تقسيم خط اگر

   كودكان و شيرخواران در خاص مالحظات

 طرف يك به را وي سر و داريد نگه باال را وي سر و شانه همچنين بخورد تكان نتواند بطوريكه بگيريد بغل در محكم را شيرخوار

 از را چكان قطره يا سرنگ . شود باز دهان تا دهيد فشار پائين طرف به و دهيد قرار چانه روي را شست انگشت سپس . بچرخانيد

 دارو .كند تف را آن نتواند شيرخوار و گيرد قرار لثه و گونه بين فضاي در تا كنيد وارد طوري به را دارو و كنيد دهان وارد لب گوشه

 .دهد قورت را آن تا دهيد فرصت شيرخوار به و كنيد وارد آرامي به را

 .نخورد را شير بعدي دفعات در شيرخوار است ممكن زيرا نشود مخلوط شيرخوار شير با دارو

 .شود داده وي به است، گرسنه شيرخوار كه زماني يعني خوردن شير از قبل دارو

  .شود تكرار دوز بايد كرد، تف بيرون به را دارو بعد دقيقه 10 تا 5 شيرخوار اگر

 .ببلعند را كپسول و قرص توانند نمي زيرا كنيد استفاده مايع داروهاي از سال 5 زير كودكان در

  .كرد مخلوط شربت و آب با را دارو توان مي

  .نكنيد معرفي خوراكي عنوان به را دارو گاه هيچ



 بيمارستان امام خميني ره محالت -واحد آموزش

 

 .بگيريد بهره آنها كمك از و دهيد توضيح خودشان زبان به سال 3 از بزرگتر كودكان براي

  .شود مي برچسب شدن وآلوده شيشه محتوي آلودگي باعث زيرا برنگردانيد شيشه بدرون را مايع داروي اضافه

 .ببلعند را كپسول و قرص توانند نمي زيرا كنيد استفاده مايع داروهاي از سال 5 زير كودكان در

 ميوه آب يا آب كمك با را آن و دهد قرار زبان انتهاي در را كپسول يا قرص بايد كه دهيد توضيح سال 5 از بزرگتر كودك براي

 .دهد قورت

  .اند گرفته ياد را دارو دوز گيري اندازه صحيح روش والدين شويد مطمئن آموزش هنگام به

 سالمندان در خاص مالحظات

 مشكل اين رفع براي باشد مي مشكل دارو دادن قورت بنابراين باشد مي خشك دهان و شود مي ترشح كمتر بزاق سالمندان در

 منع عدم صورت در شود مي توصيه  .كنند استفاده دارو مايع شكل از يا و بنوشند آب جرعه چند دارو دادن قورت از قبل توانند مي

 توانند نمي را اسيدي داروهاي است، كم بلع قدرت سالمندان در اين بر عالوه  .كنند مصرف آب پر ليوان يك با را دارو پزشكي

 گيجي، خوردن، زمين آلودگي، خواب حالي، بي قبيل از عوارضي همچنين  .است بيشتر مسموميت بروز احتمال و كنند تحمل

  .شوند گزارش و بررسي بايد عوارض اين .باشد مي شايع بسيار معده در ناراحتي احساس و يبوست

  ژنوستوميژ و گاستريك هاي تيوب طريق از دارو دادن

 نازوگاستريك، به متصل سرنگ در نظر مورد محلول سپس و شوند حل آب در و ريخته داروئي كاپ در ابتدا بايد شده خرد داروهاي

 تيوب منافذ دارو هاي تكه است ممكن صورت اين غير در شود حل كامل بطور بايد دارو .شود ريخته ژوژنوستومي يا گاستروستومي

 .كند مي مسدود را

 آسپيراسيون احتمال تا گيرد قرار وضعيت اين در دارو دادن از بعد دقيقه 30 حداقل تا و گيرد قرار نشسته نيمه وضعيت در مددجو

 .شود كم

 .شود انجام ساكشن نبايد دارو دادن از بعد دقيقه 30 تا

 .شود شسته آب سي سي10 با تيوب دارو دو هر بين شوند داده جداگانه كدام هر و شوند حل جداگانه ها قرص

  .نشود مسدود آن راه تا شود شسته آب سي سي 60 تا 30 با تيوب ؛ ها دارو همه دادن از بعد و قبل

  پوستي موضعي داروهاي •

 پوست كه زماني داروها اين پوستي جذب  .شوند مي استفاده مرطوب پانسمان و فوم كرم، پماد، تنتور، لوسيون، شكل به داروها اين

 .يابد مي افزايش باشد خورده خيس يا نازك

 .شوند كشيده پوست روي كامال بايد ها محلول اين دارند كاربرد پوست خشكي گيري پيش و درمان در ها لوسيون

 .باشد تميز و خشك كامالً بايد پوست تركيبات اين از استفاده قبل  .ها استروئيد قارچ، ضد هاي كرم مثل ها كرم

  .باشد مي دسته اين از اكسيد زينك پماد كنند مي حفاظت مدفوع و ادرار مثل كننده تحريك مواد مقابل در را پوست ها پماد

   Skin Pacth)(پوستي هاي پچ

 72 تا 24 طي در پوستي هاي پچ در موجود داروي  .دارند سيستميك اثرات اما شوند مي جذب پوست طريق از داروها از دسته اين

 24 مدت در نيتروگليسيرين  .باشند مي دسته اين از فنتانيل و استراديول نيتروگلسيرين،  .شوند مي جذب و آزاد آرامي به ساعت

 :باشند مي ضروري زير نكات رعايت ها پچ اين چسباندن هنگام به .شود مي آزاد ساعت 72 مدت در فنتانيل و ساعت

  .شود تميز كامالً دارو باقيمانده و شود برداشته قبلي پچ �

  .شود مي جذب پوست طريق از زيرا كند پيدا تماس دارو سطح با نبايد پرستار دست �

 .باشد تميز و خشك مو، بدون سالم، بايد نظر مورد محل پوست �

 .كند تغيير پچ محل �

 .شود چسبانده پچ پوشش برداشتن از بعد بالفاصله �



 بيمارستان امام خميني ره محالت -واحد آموزش

 

 .بشويد را خود دستان پچ چسباندن از بعد و قبل بايد پرستار �

  .شود مشورت پزشك با پچ، از استفاده از قبل موارد اين در . شود مي آزاد تر سريع دارو باشد داشته تب مددجو اگر �

  چشم قطره •

 .شود استفاده نبايد باشد داشته رسوب يا كدورت قطره اگر

 .باشد محيط دماي اندازه قطره دماي

 .شود شستشه گرم آب به آغشته پنبه با قطره ريختن از قبل باشد، داشته وجود ترشحات آن گوشه در ويژه به چشم در اگر

 .نشوند اشكي مجراي وارد ها ارگانيزم ميكرو تا شود شسته خارج به داخل از بايد چشم

 .دهيد قرار نشسته وضعيت در را مددجو امكان صورت در

  .داريد نگه عقب طرف به را سر

 .كند نگاه را سقف بخواهيد مددجو از

 سر مددجو اگر .است حساس بسيار و باشد مي عصبي فيبر زيادي تعداد داري قرنيه زيرا شود ريخته قرنيه روي مستقيماً نبايد دارو

 .شود نمي تحريك زدن پلك رفلكس همچنين يابد نمي تماس قرنيه با مستقيماً ودارو ميرود باال بطرف قرنيه بگيرد عقب بطرف را

  2 تا 1 بين فاصله رادر دست و بگذاريد پيشاني روي را غالب دست.بكشيد پائين را زيرين پلك غالب غير دست شست انگشت با

 .يابد مي كاهش چشم با چكان قطره تصادفي تماس احتمال صورت اين در داريد نگاه چشم متري سانتي

  .(Conjunctival Sac).بريزيد چشم سفيدي و زيرين پلك بين فضاي درون را قطره

 .شد خواهد آلوده چكان قطره سر صورت اين غير در بپرهيزيد چشم و مژه پلك، با چكان قطره سر تماس از

 .ببندد را خود چشمان تا بخواهيد مددجو از و كنيد آزاد را پائين پلك

 .شود ريخته مجدداًً بايد دارو زيرين؛ پلك روي بر قطره افتادن يا مددجو زدن پلك صورت در

 .ندهد فشار را خود چشمان كنيد تأكيد مددجو به

 دارو جذب مانع تا كنيد وارد فشار ثانيه 60 تا 30 مدت براي تميز گاز يك با اشكي مجراي روي دارد سيستميك تأثيرات دارو اگر

  .شويد خون گردش درون به

 كودكان در خاص حظاتمال

 گوشه در را قطره داد فشار يكديگر روي محكم را هايش پلك اگر .بخورد تكان نتواند تا شود گرفته بغل در محكم بايد كودك

  .شود مي چشم وارد خودبخود قطره كند باز را چشمش كودك زمانيكه .بريزيد بيني طرف چشم داخلي

  پماد چشمي •

 .دهيد قرار نشسته وضعيت در را مددجو امكان صورت در

 .داريد نگه عقب طرف به در را سر

 .كند نگاه را سقف بخواهيد مددجو از

 .بكشيد پائين را زيرين پلك غالب غير دست شست انگشت با

 .دهيد قرار نوار يك بصورت خارج طرف به چشم داخلي گوشه طرف از را پماد

 .دهد ماساژ آرامي به را پلك و ببندد را چشمش بخواهيد مددجو از

 .كنيد تميز پلك روي از را دارو اضافه

 .شود استعمال پماد بعد دقيقه 3 و شود ريخته قطره بايد ابتدا باشد شده تجويز توأم پماد و قطره اگر

  .گذارد مي تأثير ديد روي روز در زيرا شود استعمال شب در پماد است بهتر

 گوش قطره •

 .باشد مي گوش عفونت درمان و گوش واكس شدن نرم داروها از دسته اين تجويز از هدف



 بيمارستان امام خميني ره محالت -واحد آموزش

 

 واكس زيرا نشود گوش مجراي وارد اپليكاتور  باشيد داشته دقت بايد .شود تميز اپليكاتور يك با بايد باشد زياد گوش واكس اگر

 .كند مي مسدود را آن و رود مي فرو مجرا بدرون

 صورت اين غير در باشد اتاق دماي هم بايد قطره دماي بنابراين است حساس حرارت درجه تغييرات به شدت به گوش مجراي

 .شود مي درد و تهوع سرگيجه، باعث

  .بچرخد مقابل طرف روي يا بنشيند بخواهيد بيمار از

 .برسد گوش مجراي انتهاي به دارو و شود مستقيم گوش كانال تا بكشيد عقب و باال طرف به را گوش الله

 بطوريكه كند مسدود را گوش كانال اگر زيرا باشد داشته فاصله گوش مجراي با متر سانتي يك حدود چكان قطره شود دقت بايد

 .دارد وجود گوش پرده به رساندن آسيب احتمال برود باال گوش داخل فشار

 .بريزيد گوش كانال درون را قطره

 .كنيد رها را گوش لهال

 .دهيد ماساژ آرامي به را گوش تراگوس

  .شود ريخته مقابل درگوش قطره تا بچرخد سپس بخوابد پهلو به دقيقه چند بايد مددجو

 كودكان در خاص حظاتمال

  .شود كشيده عقب و پائين به بايد گوش الله سالگي 3 تا

 بيني قطره •

 داروها از دسته اين اگر .باشند مي ها آدرنرژيك حاوي معموالً و شوند مي استفاده بيني احتقان رفع جهت اغلب داروها از دسته اين

  .شد خواهند فشارخون افزايش و كاردي تاكي باعث و داشت خواهند سيستميك اثرات شوند استفاده اندازه از بيش و مكرر

 .شود مي تجويز استخوان پوكي از گيري پيش جهت بيني قطره بصورت نيز تونين كلسي داروي اخيراً

 دم با و گيرد قرار بيني مجراي وسط در بايد چكان قطره نوك .دهد تكيه عقب به را سر و بشيند بايد مددجو قطره استفاده جهت

  .شود داده فشار بيني بدرون چكان قطره

 ركتوم داخل هاي شياف •

 احتمال و گيرد مي قرار زيادي عوامل تأثير تحت ركتوم طريق از دارو جذب . هستند شكل مومي و اي استوانه شكل به داروها اين

 كند تحمل را دارو نتواند گوارش دستگاه كه سيستميك؛زماني اثرات شوند مي تجويز هدف دو با داروها اين . است كمتر آن جذب

   .روده تحريك جهت موضعي اثرات و

 . ركتوم از فعال خونريزي و اسهال ركتوم، ناحيه در موضعي التهابات وجود :از عبارتند داروها از دسته اين مصرف منع

 .است نشده پخش آن در يكنواخت بصورت دارو زيرا شود نصف نبايد شياف

  .شود رعايت مددجو حريم

 .شود گذاشته آرامي به و آغشته ژل به كامالً بايد شياف دارد وجود هموروئيد اگر .شود آغشته لوبريكانت ژل به شياف سر

      آورده باال شكم بطرف زانو گيرد، مي قرار چپ پهلويدر اين وضعيت بيمار روي . بگيرد قرار Sim’s  وضعيت در بايد جو مدد

 .شود داده قرار بالش بايد مددجو زانوي و دست زير شود، مي

 وارد زور با شياف و باشد نشده شل اسفنكتر اگر شود  شل مقعد اسفنكتر تا بكشد عميق نفس آرامي به دهان با بخواهيد مددجو از

  .گردد مي درد ايجاد باعث شود

 .باشد داشته درد مددجو نبايد شياف گذاشتن هنگام به

 وي و برگردانيد راحت وضعيت به را مددجو و بگذاريد را شياف غالب دست با و كنيد جدا يكديگر از را ها باسن غالب غير دست با

 .بپوشانيد كامالً را



 بيمارستان امام خميني ره محالت -واحد آموزش

 

 آب در محلول لوبريكانت ژل به شياف بايد موارد اين در .گذاشت كولوستومي طريق از را شياف توان مي پزشك دستور صورت در

 .شود آغشته

 .گذاشت ايلئوستومي طريق از توان نمي را شياف

  نه؟ يا است آمده بيرون شياف آيا كه كنيد ارزيابي را مددجو شياف گذاشتن از بعد دقيقه 5

 كودكان در خاص مالحظات

 .نيايد بيرون شياف تا داد فشار يكديگر به دقيقه 10 تا 5 مدت براي را كودك باسن بايد كودكان در

 سالمندان در خاص مالحظات

  .دارند نگه براحتي را شياف توانند نمي سالمندان از برخي بنابراين شود مي شل سالمندي در مقعد اسفكتر

 استنشاقي داروهاي •

 داروهاي .شوند مي تجويز استنشاقي بصورت اغلب برونش هاي گشادكننده و استروئيدها مثل تنفسي مجراي التهاب ضد داروهاي

   .دارند سيستميك جذب و كنند مي اثر سريع استنشاقي

 طپش كاردي، تاكي تهوع، لرزش،سردرد، عصبانيت، پذيري، تحريك :از عبارتند اثر طوالالني آگونيست بتا داروهاي شايع عوارض

 .سرگيجه و قلب

 .كنيد بررسي تنفسي صداهاي و قلب ضربان تعداد تنفس، تعداد لحاظ از را مددجو تنفسي دستگاه دارو شروع از قبل

  .كند كمك وي به ديگري فرد بايد و كند گيري پي را دستورالعمل تواند نمي باشد شده خسته نفس تنگي علت به فرد اگر

 آن انتهاي كه باشد مي محفظه يك بصورت وسيله اين. كند استفادهSpacer از بايد كند راكنترل خود دم نتواند فرد صورتيكه در

  .كند استنشاق را آن درون هواي تمام تا بكشد نفس 3 تا 2 بايد فرد و شود مي اسپري آن بدرون دارو گيرد مي قرار دهان در

  :شود عمل زير ترتيب به بايد اسپري از استفاده جهت

 .شود داده تكان ثانيه 5 تا 2 مدت به اسپري

 دهان به زياد نبايد .شود داشته نگه فرد دهان برابر در ) متر سانتي 4 حدود (فاصله انگشت 2 اندازه به و وارونه صورت به اسپري

  .شود دهان وارد يا و نزديك

 .شود داشته نگه مستقيم بطور دارو مخزن

 بايد مددجو .شود داده فشار كامالً اسپري همزمان و شود كشيده نفس آرامي به بعد مرحله در .باشد داشته عميق بازدم يك ابتدا

 و شود كشيده نفس عادي بطور بار چند آخر مرحله در.دهد بيرون آرامي به را هوا سپس دارد نگه ثانيه چند براي را خود نفس

  .شود تكرار فوق مراحل سپس

 .شود داده آموزش مددجو به استنشاقي داروهاي از استفاده دقيق روش

 .شود داشته نگه بسته را مددجو چشمان كردن اسپري هنگام به

 .يابد كاهش دارو عمومي جذب تا بشويد را خود دهان دارو استنشاق از بعد

 انداخته آب ظرف در اسپري بايد كار اين براي .شود داده آموزش مددجو به اسپري ظرف در مانده باقي داروي ميزان ارزيابي روش

  .گيرد مي قرار آب سطح روي در اسپري ظرف باشد شده تمام دارو اگر شود؛

  )Parenral Medication(تزريقي داروهاي •

 بايد ها دارو اين كردن حل براي .كنند مي تهيه پودر شكل به را ناپايدار داروهاي .باشند مي پودر يا مايع شكل به تزريقي داروهاي

 صورت اين غير در كرد استفاده بروشور در مندرج سازنده كارخانه دستورالعمل طبق شده توصيه ميزان به خود خاص حالل از

 .باشد مي زياد بسيار اشتباه بروز احتمال

  .باشد مي ضروري استريل ترامقر رعايت دارو، كردن حل هنگام به .شود مي گفته Reconstitutionدارو  كردن حل به

 آمپول
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 استفاده بالفاصله بايد دارو آمپول سر شكستن از بعد كه معني بدين باشند مي (single dose)دوز تك هاي دارو حاوي ها آمپول

 .كرد نگهداري بعدي مصارف جهت را دارو اضافه توان نمي واقع در. شود ريخته دور آن بقيه و شود

 .بشكنيد خارج طرف به را آن و نشود دچاربريدگي انگشت تا داريد نگه آن سر اطراف خشك گاز يك آمپول سر شكستن هنگام به

 .دارد وجود آمپول بدرون الكل نشت احتمال زيرا نكنيد استفاده الكل به آغشته پنبه از

 .بكشيد سرعت به را دارو

  .نمود استفاده فيلتردار هاي نيدل از بايد سرنگ بدرون شيشه ريز ذرات ورود از گيري پيش جهت

 ميشوند محسوب استريل غير مناطق اين زيرا نكند برخورد آمپول سر اطراف و لبه به نيدل باشيد مراقب نيدل كردن وارد هنگام به

 را سرنگ سپس كنيد خارج آمپول از را نيدل است شده كشيده اضافه كه داروئي كردن خالي جهت .دارد وجود آلودگي احتمال و

 سرنگ بدرون هوا دارو؛ كشيدن هنگام به اگر.كنيد خالي دستشوئي در را دارو اضافه و كنيد خم را آن اندكي و بگيريد وارونه بطور

  .شود خارج آمپول از دارو بقيه شوند مي باعث شده خارج هاي حباب زيرا برنگردانيد آمپول بدرون را آن شد وارد

 ويال

 استفاده بار اولين از بعد دوز تك هاي ويال .باشند مي موجود (multiple dose)دوز چند و دوز تك صورت دو به ها ويال  

 چندين و كرد نگهداري بروشور در مندرج سازنده كارخانه دستورالعمل طبق توان مي را دوز چند هاي ويال اما شوند انداخته دور بايد

 .نمود استفاده آن از بار

 شده توصيه شرايط در و شده قيد آن روي پرستار نام و ويال شدن باز ساعت و تاريخ بايد حتماً دوز چند هاي ويال شدن باز از بعد

 .شود نگهداري

داد  فرصت و شود تميز الكل پنبه با بايد ويال الستيكي در پوش، در برداشتن از بعد .دارند فلزي يا پالستيكي درپوش يك ها ويال

  .شود خشك كامالً الكل تا

 .شود استفاده فيلتردار هاي نيدل از بايد آن تزريق و سرنگ بدرون شده خرد ستيكال ذرات شدن وارد از گيري پيش جهت

 .باشد مي ها قسمت بقيه از تر نازك منطقه اين زيرا شود ويال در مركز وارد بايد نيدل

 تشكيل باعث ويال دادن تكان .بپرهيزيد آن دادن تكان از .بچرخانيد خود دستان كف بين را ويال دارو، سريعتر شدن حل جهت

 .داشت نخواهد وجود دارو صحيح حجم كشيدن امكان نتيجه در.شود مي حباب

  .است نچسبيده آن سر و ويال ديوار به آن ذرات و است شده حل كامالً پودر شويد مطمئن

  سرنگ ها

 .توبركولين و انسولين استاندارد، سرنگ :دارد وجود سرنگ نوع سه

 توبركولين سرنگ داشت اعشار رقم 2 اگر و سي سي2 سرنگ بايد داشت اعشار رقم يك اگر .باشد مناسب بايد سرنگ سايز

 .كرد انتخاب

  .شود 43/0بايد  425/0مثال شود گرد سوم رقم بايد داشت وجود سي سي 1 سرنگ در اعشار رقم 3 از بيش اگر

 .است شده بندي تقسيم واحد با كه شود استفاده انسولين سرنگ از حتماًً انسولين تزريق براي

 .نگيريد نظر در را سرنگ پيستون برجسته ميانه .است دارو دقيق اندازه باشد مي مشكي نوار بصورت كه پيستون باالي

  .شود مي گفته prefilled ها سرنگ اين شوند به مي عرضه سرنگ در آماده بطور داروها از بعضي اخيراً

 (Intradermal)جلدي داخل تزريق

 قسمت درمعموال .شود درم بافت وارد بايد دارو .شود مي انجام روش اين به موضعي هاي حسي بي و آلرژي تشخيصي هاي ستت

 .شود مي انجام تزريق ساعد داخلي

 .باشد نداشته ورم و درد قرمزي، اسكار، و باشد مو بدون بايد تزريق محل

 .شود خشك كامال الكل تا دهيد فرصت و كنيد تميز الكل پنبه با را پوست آلودگي وجود صورت در
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  .شود كشيده كامالً غالب غير دست با بايد پوست

 .شود استفاده توبركولين سرنگ از

 .باشد درجه 15 تزريق زاويه

  .شود پوست وارد (bevel) آن نوك شيب انتهاي تا نيدل

 .شود تزريق ثانيه 5 تا 3 مدت در دارو

 .بيايد باال پوست سطح در كوچك برجستگي يك اندازه به بايد

 .شود گذاشته الكل پنبه نبايد نيدل درآوردن از پس

 .شود جلد زير وارد دارو ممكن زيرا شود داده ماساژ نبايد نيدل درآوردن از پس

  .شود خوانده ثانيه 60 تا 15 از پس بايد آلرژي تست

 (subcutaneous)جلدي زير تزريق

 .شود مي جذب آرامي به دارو و گردد مي تزريق جلد زير چربي بافت در دارو روش اين در

 .سي سي باشد 1تا  5/0 بايد دارو حجم

  .كنيد استفاده انسولين مخصوص سرنگ از نكنيد؛ استفاده انسولين تزريق براي توبركوليناز سرنگ 

 :از عبارتند جلدي زير تزريق هاي محل ترين مناسب

  بازو مياني سوم يك پشت قسمت

   ران پهلوئي و جلوئي قسمت

 :است شده توصيه زير موارد براي شكم ايلياك، تيغه تا دنده آخرين زير از شكم خلفي و قدامي قسمت

  الغر خيلي افراد

  .باشد مي كم بسيار هماتوم تشكيل امكان زيرا كلگزان؛ و هپارين مثل انعقاد ضد داروهاي براي

 .باشد مي متفاوت مختلف افراد در جلدي زير بافت

  باسن و ران بازو، شكم، شامل ترتيب به و دارد عضله حركت به بستگي و باشد مي متفاوت مختلف هاي محل در جذب سرعت

 .شود مي

 .شود مي مختل جلدي زير جذب سرعت شوك و شديد محيطي عروق بيماريهاي عمومي، ادم وجود صورت در

 .يابد مي افزايش جذب سرعت نارس نوزادان و هستند الغر شدت به كه افرادي در

 .باشند داشته فاصله هم با متر سانتي 2 تزريق فواصل

  .داد انجام را تزريق نقطه يك در توان مي هفته 3 تا 2 هر

 .باشد داشته اسكار و التهاب،ادم نبايد شده انتخاب محل

 .شود مي آسپتيك آبسه و بافت نكروز باعث باشد كننده تحريك دارو اگر

 .كنيد انتخاب را مناسب محل

   .شود خشك تا شود داده فرصت و شود تميز متري سانتي فاصله 5 تا دوراني بصورت الكل با محل

  .بگيريد پوستي چين يك غالب غير دست با .بگيريد غالب غير دست وچهارم سوم انگشت بين را الكل پنبه

 پوستي چين.شود پوست وارد سريع درجه 90 تا 45 زاويه با و شود گرفته غالب دست اشاره انگشت و شست انگشت بين سرنگ

 .شود آزاد پوستي چين بايد تزريق از پس هپارين و كلگزان مورد در(شود آزاد

 .ندارد وجود آسپيره به نياز هپارين و انسولين مورد در ويژه به جلدي زير تزريق در

 .شود تزريق آرامي به دارو

 هنگام به اگر .شود مي محل در درد و تحريك باعث الكل پنبه .شود گذاشته خشك گاز آن روي و شود خارج سريع سوزن

 .شود مي كمتر درد شود، گرفته پوست سوزن كشيدن



 بيمارستان امام خميني ره محالت -واحد آموزش

 

  .بپرهيزيد هپارين مورد در ويژه به محل ماساژدادن از .دهيد فشار فقط را محل روي

 )Intramuscular(عضالني تزريق

  .دارد بيشتري خوني عروق زيرا باشد مي جلدي از بيشتر عضالني تزريق دارو جذب سرعت

 .است متفاوت تزريق محل اساس بر دارو حجم

 .شود پوست وارد راحت نيدل تا شود كشيده بايد پوست

 .گرفت را آن و كرد جمع را عضله بايد باشد كم عضالني توده اگر

  .شود انجام نقطه يك در تزريق دو نبايد درد و اسكار آبسه، بروز از ي گير پيش جهت

 .كنيد آماده را دارو مجدداً و بياندازيد دور را آن سرنگ؛ در خون مشاهده صورت در .دهيد انجام را آسپيره تزريق از قبل

 .شود پخش باشد داشته فرصت دارو تا دهيد انجام آرامي به را تزريق

  .كنيد ارزيابي را مددجو تزريق از بعد

 :از عبارتند نيعضال تزريق هاي محل

Deltoid 
Vastus lateralis  

Rectus femoris 

Ventrogluteal  

Dorsogluteal  

 احتمال باشد مي نزديك براكيال شريان و راديال عصب به زيرا باشد نمي مناسبي چندان عضله اين .دارد قرار بازو در دلتوئيد عضله

 .شود مي استفاده واكسيناسيون براي بيشتر .دارد وجود آنها به آسيب

 :كنيد عمل زير روش به تزريق محل كردن مشخص جهت

 زير چين موازات به و زائده اين زير متر سانتي 4 تا 3 حدود (acromion process) .كنيد لمس را كتف استخوانغرابي  زائده

 .شويد وارد درجه 90 زاويه با بايد .باشد مي تزريق محل عضله، قسمت ترين ضخيم بغل،

 .شود استفاده نبايد بنابراين شد نخواهد جذب دارو شوك در

 آبسه تشكيل احتمال بنابراين باشد مي كم عضالت اين در جذب سرعت زيرا بپرهيزيد حركت بي عضوهاي در عضالني تزريق از

 .دارد وجود آسپتيك

 و باشد مي نزديك براكيال شريان و راديال عصب به زيرا باشد نمي مناسبي چندان عضله اين . دارد قرار بازو در دلتوئيد عضله

  .شود مي استفاده واكسيناسيون براي بيشتر .دارد وجود آنها به آسيب احتمال

Rectus Femoris  و Vastus Lateralis  

 محل اين از اعصاب يا بزرگ عروق زيرا باشد مي مناسبي هاي محل  .است مناطق ساير از بيشتر ها محل اين در جذب سرعت

 .كنيد لمس را ران استخوان بزرگ تروكانتر برجستگي :كنيد عمل زير روش به تزريق محل كردن مشخص جهت.شود نمي رد ها

 ورود زاويه .باشد مي تزريق مناسب محل ران جلوئي و مياني سوم يك .كنيد تقسيم قسمت سه به را زانو و محل اين ينب فاصله

 .است Vastus Lateralis عضله در تزريق محل منطقه اين پهلوئي و مياني سوم يك .باشد مي درجه 90 نيدل

Ventrogluteal 

     اتفاق عصب به آسيب و آبسه درد، و نيست نزديك اعصاب و خوني عروق به زيرا باشد مي تزريق براي عضله ترين مناسب

  .باشد مي مناسب سنين همه براي و افتد نمي

 :كنيد عمل زير روش به تزريق محل كردن مشخص جهت

 بزرگ تروكانتر برجستگي روي بر را دست كف .كنيد استفاده راست دست از چپ پاي براي و چپ دست از راست پاي براي

   روي بر را مياني انگشت .ددهي قرار Anterior Superior Iliac Spine روي بر را اشاره انگشت .دهيد قرار ران استخوان
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iIliac Crest را زانو و بخوابد سمت يك روي بايد مددجو .دهيد انجام درجه 90 زاويه با را تزريق منطقه، اين وسط. دهيد قرار 

  .بگيرد قرار تخت روي زانو بطوريكه كند خم داخل بطرف

Dorsogluteal 

 :كنيد عمل زير روش به تزريق محل كردن مشخص جهت

 يك بگيريد نظر در نيز را Posterior Superior Iliac Spine .بگيريد نظر در را ران استخوان بزرگ تروكانتر برجستگي •

 مي تزريق محل نقطه اين فوقاني و پهلوئي سمت.كنيد مشخص را خط اين مياني نقطه .كنيد رسم نقطه دو اين بين فرضي خط

  .شود شل عضله تا دهد قرار داخل بطرف را پا كف بخواهيد وي از و بخوابد دمر بايد مددجو.باشد

 .استVastus Lateralis سال 3 زير كودكان در محل بهترين

  .شود انجام تزريق Dorsoglutal  عضله در نبايد كودك؛ افتادن راه از بعد ل سا يك يا سالگي 3 تا

 نيافته تكامل كامالً هنوز عضله نوجواني سنين تا اين بر عالوه .شود انجام تزريق دلتوئيد عضله در نبايد ماه 18 زير كودكان در

 به آسيب باعث تواند مي عضله اين در تزريق بنابراين باشد مي نزديك راديال عصب به و است كوچك عضالني توده و است

  .شود عصب

  معايب تزريق وريدي

  خونريزي .1

   )به داخل بافت هاي اطراف به جاي رگ خوني IVتزريق محلول ( infiltrationارتشاح  .2

   عفونت .3

   orerdoseمسموميت .4

   IVناسازگاري بين داروها يا محلول هاي  .5

 ) آلرژيك(پاسخ حساسيتي .6

  .بايد يك وريد مناسب وجود داشته باشد .7

  وريدي تزريق مزاياي

 .ندارد وجود جذب مشكل

 .كرد تعيين توان مي تر دقيق را دارو دوز

 .است درد بدون

 كرد قطع را آن سريع توان مي دارويي واكنش بروز صورت در
 :از عبارتند وريدي تزريق هاي روش

Bolus يا Direct مستقيم تزريق. 

Intermittent  متناوب تزريق .  

Continuous  مداوم تزريق  

 حجم زيرا باشد مي مناسبي روش .شود مي تزريق دقيقه چند عرض در مستقيم بطور دارو مستقيم تزريق در:  مستقيم تزريق

 با محاسبه بايد شوند مي داده مستقيم كه داروهائي .باشد مي تر دقيق شده داده دوز عالوه به شود نمي داده بيمار به ضروري غير

 مطمئن رگ بودن سالم از و شود چك كاتتر ورود محل .ندارد وجود جبران فرصت واكنش بروز صورت در زيرا شود انجام دقت

 .بود خواهد زياد بسيار اشتباه بروز احتمال صورت اين غير در .باشيد داشته كامل اطالع تزريق دقيق سرعت و رقت از .شويد

 سپس گردد قطع سرم تزريق ابتدا بايد نداشت سازگاري سرم با داروئي اگر .كنيد استفاده ساعت از حتماً تزريق سرعت تنظيم براي

 نرمال سي سي 10 با مجدداً آخر مرحله در و شود تزريق دارو سپس شود شسته مقطر آب يا سايلين نرمال سي سي 10 با كاتتر

 سرم كردن قطع امكان اگر دارو با سرم ناسازگاري صورت در .دهيد ادامه را سرم تزريق سپس شود شسته مقطر آب يا سايلين
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 خون اما است سالم رگ و دارد قرار رگ در كاتتر كه اين وجود با گاهي.كرد استفاده تزرق براي ديگري رگ از بايد نداشت وجود

 را كاتتر محل تزريق هنگام به .داد ادامه را تزريق توان مي نداشت وجود فلبيت و انفيلتراسيون عالئم اگر موارد اين در گردد برنمي

 سي 25 از بيش تزريق حجم اگر .كنيد قطع را آن سرعت به انفيلتراسيون يا فلبيت عالئم بروز صورت در تا كنيد ارزيابي كامال

  .شود مي رگ در آسيب ايجاد باعث باشد سي

  Intermittentمتناوب تزريق

 .باشد مي زياد راه اين از عفونت انتقال احتمال

 .كنيم رقيق سازگار محلول يك با بروشور در مندرج سازنده كارخانه دستورالعمل طبق را آن بايد دارو كردن آماده از بعد

   .شود عفوني ضد الكل پنبه با ست ميكرو روي الستيكي سرپوش

 .شود مخلوط كامالًً محلول با بايد دارو

 .كنيد محافظت نور برابر در را آن نباشد سازگار نور با دارو اگر

  .شود شسته ميكروست دارو تزريق از بعد

   Continuousمداوم تزريق

  . باشيد داشته كامل اطالع شوند، مي تزريق مداوم بصورت كه داروهائي محاسبه نحوه از
CONVERTION 
1Kilogram      kg     or    1000 g 
1Gram            g      or    1000 mg 
1Milligram     mg     or    1000 mcg 
1Liter             L       or     1000 mL 
1Milliliter        mL    or      cc 

 
IV Drug Calculation محاسبه تزريقات وريدي 

1AMOUNT(مقدار) 

1FLOW RATE(سرعت جريان) 

� unit/hr 
� mg/hr 
� mg/min 
� mcg/min 
� mcg/kg/min 

 

  تفاوت شريانها و وريدها

  )سياهرگها(وريدها  )سرخرگها(شريانها

  جريان خون به طرف قلب است  جريان خون از قلب دور مي شود

  تيره استخون به رنگ قرمز   خون به رنگ قرمزروشن است

  نبض وجود ندارد  نبض وجود دارد

  سطحي هستند  عمقي هستند

  

  :اهداف مايع درماني

   ايجاد وحفظ تعادل مايع والكتروليت .1

   تجويز داروها وعوامل شيمي درماني .2

   انتقال خون وفراورده هاي خوني .3
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 تجويز غذاهاي تزريقي ومكمل هاي غذايي .4

  سرمها

 .و هر كدام از آنها براي بيماري خاصي مورد استفاده قرار مي گيرند مواد دارويي هستند كه داراي تركيبات متفاوت بوده وسرم ها جز

و  در طبقه بندي محلول هاي تزريقي تركيب شيميايي. هستند .... سرم ها داراي تركيبات آمينو اسيدي ، كربوهيدراتي، الكتروليتي و 

  . ردغلظت اسمزي محلول اهميت دا

 :محلول ها از نظرغلظت اسمزيانواع  ●

  بدون جابجايي مايعات بدن . معادل غلظت اسمزي خون استغلظت اسمزي  :محلول هاي ايزوتونيك  . 1

 ، نرمال سالين %5رينگر ، دكستروز  :مثل 

حجم مايعات خارج  افزايش .از داخل به خارج  انتقال آب . غلظت اسمزي بيش از غلظت اسمزي خون  :محلول هاي هيپرتونيك  . 2

 .  مي شودخروج ادرار از دستگاه ادراري  .سلولي 

 %20و  %10مانيتول  : مثل

باعث حركت آب از خارج . غلظت اسمزي كمتر از خون دارند   .خواص درماني كمتر از هيپرتونيك است: محلول هاي هيپوتونيك  . 3

  .مي شوند به داخل

  آب مقطر ، )نيم نرمال (نرمال سالين  : مثل

 : تركيب شيمياييانواع محلولها ازنظر   ●

 محلول نمكي -

 محلول قندي -

 قندي نمكي محلول -

 محلول هاي جايگزيني پالسما -

 اي محلول هاي تغذيه -

  :محلول هاي تزريقي نمكي

 . ايزوتونيك است - NACL سرم نرمال سالين حاوي

 . جداگانه بسته بندي شده اندبراي تزريق و شستشو بطور  سي سي 1000و 500

 : استعمال موارد �

 . هايي كه آب بدن از دست ميرودغاستفرا

 . بدن از طريق كليه دفع مي شود نارسايي كليه ها كه سديم از

 . معده در بيماران جراحي شده جايگزين براي ترشحات آسپيره شده از طريق ساكشن

 تشو و پانسمان زخم شس ،در تورم لوزه ها بيني وغرغره شستشوي ،معده شستشوي ،حالل مواد دارويي: در مجموع به عنوان

 تزريقي مي توان جهت شستشو استفاده كرد از. استفاده از محلولهاي شستشو جهت انفوزيون وريدي ممنوع مي باشد  �

 .ري گرددمصرف كنترل شود در صورت داشتن ذرات جامد از مصرف خوددا تاريخ. قبل از تزريق فشار خون كنترل شود 

 

 :رينگر محلول تزريقي

 محلول تزريقي رينگر با غلظت ايزوتونيك

هيپوكالمي ،جايگزين مايعات از دست رفته در حين  ، شوك هيپوولميك و جلوگيري از دچار اسهال و استفراغدر بيماران  موارد مصرف

 .همراه ساير محلول هادر تغذيه پارانترال كوتاه مدت به ) رينگر  در صورت نبودن الكتات(عمل جراحي 
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 .  در صورت تغير رنگ و كدر بودن محلول و منع مصرف دارد : نكات قابل بررسي

  .دهد  چون باكلسيم در رينگر رسوب كلسيم مي. بيكربنات سديم به داخل رينگر ممنوع است افزودن محلول هيپرتونيك

  :رينگر الكتات

 NPOبيماران  - ابل و پس از جراحي ، اسيدوز ، اسهال و سوختگي هق - تعادل آب و الكتروليت ها اختالل: موارد مصرف 

  . هپاتيتي هستند ممنوع است ياسايي كبدي ، كليوي ، قلبي دارند ناردر بيماراني كه : مصرف  موارد منع

 

 :قندي محلول هاي تزريقي

  %5قندي دكستروز  - 1

 . گرم گلوكز مي باشد 5سي سي  100يعني در هر 

 . وجود دارد سي سي 1000و  500فاقد الكتروليت و در بسته هاي  ،بوده  ايزوتونيك

ورزش هاي طوالني مدت ،مزمن در الكليسم هاي،درمان دهيدراتاسيون ، جراحي ها،فقر غذايي به دنبال  تامين انرژي: موارد مصرف

 . كه گلوكز پالسما كاهش مي يابد

 %10قندي دكستروز. 2

 خاصيت ديورتيك -فاقد الكتروليت  

 ادم ريوي، پتاسيم همراه با انسولين مسموميت با، نارسايي كليوي، )كاهش قند خون(درمان هيپوگليسمي،تامين انرژي: موارد استفاده 

 :باالتر و %20سرم قندي . 3

 . در بيماران آنوري ممنوع است - كامالً هيپرتونيك 

 . دارند هژنراليزشوك هيپوگليسمي ، در مسموميت با آب ، ادم  در :موارد استعمال 

 . محلول مصرف نشود از نكاتي كه بايد به آن توجه شود تاريخ مصرف و باقي مانده

  . كنترل شود قبل از تزريق فشار خون. تزريق زير جلدي ممنوع چون دردناك است 

 

 :نمكي –محلول هاي قندي 

حاوي كلريد سديم است  %9و مانند نرمال سالين %5شيميايي مثل قندي  ايزوتونيك است و از نظر تركيب : %5دكستروز سالين . 1

 . تزريقي مي باشد تفاوت در حجم آب

 . گاستروآنتريت و مسموميت ها، نياز تامين آب و الكتروليت هاي مورد: موارد استعمال 

 :3/2و  3/1محلول تزريقي . 2

 . ايزوتونيك است%  5دكستروز  3/2نرمال سالين و  1/ 3

  ،قلبي  ، نارسايي كليوي ،كبدي ديابت  :موارد استعمال 

 %20مانيتول

 . هيپرتونيك بوده و از قند مانوز با الكل بدست مي آيد

 )آب سياه(اثر ديورتيكي ، ضد گلوكوم :نوع اثر 

  چشم  فشار داخل جمجمه و كاهش فشار داخل چشم يا براي آماده كردن بيمار براي جراحي داخل مغزي براي كاهش ادمدر درمان 

هيپوتانسيون ،  شوك هيپوولميك، نارسايي قلبي ،وليت ، هماتوم داخل جمجمه ، اختالالت آب و الكتر  : موارد منع مصرف

 )افزايش پتاسيم خون(، هيپركالمي )كاهش سديم خون(هيپوناترمي

 :تجويز دارو 

درجه يا مجاورت رادياتور و شوفاژ قرار داده تا  50در حمام آب داغ  مانيتول تزريقي در معرض دماي پايين بلوري مي شود بايد بطري را

 . متناسب گردد با دماي بدن
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 . قبل از تزريق از نظر داشتن بلور چك شود

 . فشار خون بيمار كنترل شود قبل و بعد از تزريق

 . سريع صورت گيرد به استثناي بيماران قلبي تزريق در مابقي بيماران

 سي سي 50تا  30 عدم ترشح ادرار حداقل به ميزان در صورت. زيون مانيتول بسيار اهميت دارد كنترل دفع ادراري بيماران پس از انفو

 . در ساعت تزريق دوز بعدي مانيول ممنوع است

 .گردد اگر بيمار در حين تزريق دچار واكنش آلرژيك گردند بهتر است بطور موقت قطع

 . ست مشترك ممنوع استتزريق مانيتول و ترانسفوزيون خون به طور همزمان با يك 

 . نشت مانيتول به بافت هاي اطراف ممكن است منجر به ادم و نكروز بافتي گردد

 :سرم آمينو اسيدي

تركيبات آن . است  %10و  %5اشكال دارويي آن به صورت آمينو اسيد . باشد  گروه درماني اين سرم تغذيه تزريقي و ماده كالري زا مي

  . نيتروژن و الكتروليت ها ني باشد  غير ضروري ، آمينه ضروري و شامل اسيدهاي

مواردي كه جذب  بدن از راه تزريق وريدي براي تامين متابوليسم طبيعي و در  تكميل و حفظ پروتئين تغذيه حمايتي ، :موارد مصرف 

 .روده اي مختل باشد  –اي  معده

 :سرم اينتراليپيد

 اين دارو كه از روغن لوبياي سويا يا آفتابگردان تهيه مي شود ،. تام وريدي مي باشد  محلول غذايي براي تغذيه سرم گروه درماني اين 

متابوليزه شده به عنوان منبع انرژي در  اين فراورده ها پس از. مخلوطي از تري گليسيريد هاي خنثي و عمدتا اسيدهاي چرب است 

 . هش كسر تنفسي و افزايش مصرف اكسيژن را موجب مي شودافزايش توليد گرما ، كا همچنين.بدن مورد استفاده قرار مي گيرد 

 . دارو در موارد كمبود اسيدهاي چرب استفاده مي شود اين

 :سرم كلرور سديم

الكتروليت در  اين سرم براي جايگزيني مايعات و. باشد سديم و كلرايد مي گروه درماني اين سرم ، الكتروليت است و تركيبات آن شامل

بيماراني كه قادر به مصرف مايعات و غذا از راه دهان نيستند  در. رود سديم به دليل از دست رفتن الكتروليتها بكار ميصورت كم بودن 

 . شود صورت تزريق وريدي همراه با محلولهاي قندي مصرف مي محلولهاي هيپرتونيك به

 )هماكسل(سرم ژالتين تعديل يافته 

 اين محلول حجيم كننده پالسما در موارد شوك ناشي از كاهش حجم خون به. باشد ا ميپالسم گروه درماني اين سرم ، حجيم كننده

استفراغ و اسهال مداوم ، بيماريهاي غده فوق  علت خونريزي ، سوختگي ، التهاب لوزالمعده ، از دست رفتن آب و الكتروليتها در اثر

  . شود مي ها و اغماي ديابتي مصرف كليوي و كليه

  

 


