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 ناسنامه کتاب:ش

 دارونامه خانه بهداشت 

 های تخصصی حوزه معاونت بهداشتدارات و گروها ،مرکز مدیریت شبکهتدوین: 

 داشت، درمان و آموزش پزشکی وزارت به

 1396 مرداد

 
 

 

بهه وهور مهداوم در مهورد ت ییهر در رویهه        ،و عالوه بر آناند های آموزشی استاندارد را دیدهکارگیری اقالم مندرج در این بسته آموزشی تنها برای بهورزان که دورهبه :1 مهم توجه

کهارگیری اقهالم دارویهی    بینند مجاز است. توجه داشته باشید که بهآموزش می، شودحوزه معاونت بهداشت ابالغ میهای تخصصی های گروهتجویز داروها که بر اساس دستورعمل

تجهویز دارو توسهط    های سالمت ابالغ شده توسط معاونت بهداشت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مجاز است. بدیهی اسهت بر اساس برنامه مندرج در این بسته آموزشی

های مصهر   ت ییر در دستورعمل ،لزومهای تخصصی حوزه معاونت بهداشت در صورت گروه است. ممنوعهای سالمت و در خارج از استانداردهای اعالم شده در برنامه افرادسایر 

موارد را به نحو مقتضی به بههورزان ابهالغ    باید بهورزیمراکز آموزش  یاکز بهداشت شهرستان امر ،داروها را کتبا ابالغ خواهند نمود. به محض ت ییر در دستورعمل مصر  داروها

های جدید خواهد بود که وی فرایندهای علمی و اجرایی خاص به عنوان دسهتور  در این شرایط معیار مصر  دارو دستورعملهای مورد نظر آموزش دهند. ها را در زمینهنموده و آن

 جدید ابالغ شده است.

 

. تکثیهر  خواهد بودشمول قانون حمایت از حقوق مؤلفان و مصنفان صرفا جهت تدریس در مراکز آموزش بهورزی تدوین شده است و محتویات آن در  بسته آموزشیاین  :2 توجه مهم

از مرکز مهدیریت شهبکه    اجازه کتبیکسب ها و کتاب بدون ها، مجلهها، سایتبازنویسی در وبالگ ،، لوح فشردهpdfهای به هر روش اعم از فتوکپی، ریسوگرافی، تهیه فایل این بسته

 مجاز است.غیر
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 حروف الفبا(ه ترتيب )ب :كميته علمي بازنگري دارونامه خانه بهداشتاعضاي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 کارشناسان از متشكل گروهي وسيله به متعاقبا نسخه اين گرديد. دوينت کالنتري ناصر آقاي دکتر جنابو االسالمشيخ ربابه دکتر خانم سرکار اهتمام به خود هايچاپ نخستين در بهداشت خانه دارونامه تابک

 معاونت حوزه کارشناسان توسط که است دارونامه کتاب از بازنگري دور آخرين ،حاضر نسخه گرفت. قرار بازنگري مورد مرکزي ستاد در بهداشت معاونت کارشناسان و هابهداشتي دانشگاه معاونت حوزه

 .است شده بازنگري سالمت هايبرنامه هايدستورعمل خرينآ اساس بر و بهداشت

 باروري سالم اداره جمعيت و رئيس اسالمي، محمد دکتر

 کودکان سالمت اداره يسري برکاتي، حامد سيد دکتر

 شبكه مديريت مرکز و رييس بهداشت معاون مقام دکتر جعفر صادق تبريزي، قائم

 جامعه تغذيه بهبود دفتر دکتر پريسا ترابي، کارشناس

 دکتر فرحناز ترکستاني، رئيس اداره سالمت مادران

 شبكه  مديريت مرکز انساني نيروي گروه دکتر هستي ثنائي شعار، کارشناس

 شبكه  مديريت هاي سالمت مرکزبرنامه گروه ر ناهيد جعفري، مديردکت

 نوزادان سالمت دکتر سهيال خزاعي، کارشناس مسئول اداره

 کودکان سالمت اداره ، کارشناسخوشنويسدکتر بي بي نسرين 

 سوسن رحيمي قصبه، کارشناس اداره سالمت مادران

 شبكه  مديريت انساني مرکز نيروي گروه دکتر محمدرضا رهبر، مدير

 و حيوان انسان مشترك هايبيماري اداره مسئول کارشناس زينلي، محمد دکتر

 هاي واگيردکتر محمود سروش، رييس اداره مراقبت بيماري

 و آموزش پزشكي درمان بهداشت، وزارت بهداشت دکتر علي اکبر سياري، معاون

 شبكه مديريت مرکز انساني نيروي گروه کارشناس يزدي، شريفي مريم

 هاي مشترك انسان و حيوانرييس اداره مبارزه با بيماريدکتر محمدرضا شيرزادي، 

 شبكه مديريت مرکز انساني نيروي گروه خو، کارشناسشبنم صادقي

 جامعه  تغذيه بهبود دفتر کارشناس مازندراني، صالحي فروزان دکتر

 دکتر مجذوبه طاهري، رييس اداره سالمت نوجوانان و مدارس

 دخت عابديني، کارشناس اداره سالمت مادرانمهران دکتر

 بهداشت معاونت اجرايي مدير عاطفي، عزيزاله دکتر

 جامعه  تغذيه بهبود دفتر رييس عبدالهي، زهرا دکتر

 دکتر حسين غيايي، رييس اداره امور دارويي

 هاي واگيربيماري مديريت مرکز رئيس گويا، مهدي محمد دکتر

 مدارس و خانواده جمعيت، سالمت دفتر مدير کل لق،مط اسماعيل دکتر محمد

 هاي واگيرليال ملک جمشيدي، کارشناس بيماري

 جامعه تغذيه بهبود دفتر کارشناس مينايي، مينا

 شبكه مديريت مرکز انساني نيروي گروه کارشناس نواييان، ناهيد دکتر

 کارشناس اداره سالمت مادران شهرزاد واالفر،

 باروري سالم اداره کارشناس اه،يزدان پن مهديه دکتر
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 به نام خدا

ريزان نظام سالمت کشور قرار داشته است. اين سياست که با هدف تحقق هايي است که همواره در دستور کار برنامهايجاد دسترسي به خدمات سالمت براي همه روستائيان يكي از اولويت

هاي بهداشت در در کشور است. تاسيس و گسترش خانه سالمتترين ارکان توسعه نظام ارائه خدمات نظام سالمت مورد پيگيري قرار گرفته، يكي از زيربناييگويي در عدالت، کارايي و پاسخ

وم جهت ارتقاء روزافزون سطح سالمت جامعه روستايي، هاي مداريزيدهندگان خدمات سالمت به روستاييان و برنامهتربيت بهورزان بومي به عنوان ارائهترين روستاها، دورترين و محروم

هاي خود به مردم روستا کمک و امروز بهورزان به عنوان مظهر عدالت در سالمت که برخاسته از بينش نظام سالمت کشور ماست، بايستي با تكيه بر توانمندي هستندهمه مصاديق اين سياست 

سالمت گروه وسيعي از مردم نمايند. در اين  يوام با سالمت برخوردار باشند. بهورزان اين امكان را دارند که قدرت و توان خود را صرف ارتقاآميز و تمسرت کنند تا از يک زندگي پربرکت،

 ريزان ملي نظام سالمت قرار گيرد. يقيناًاري برنامهها شود الزم است و بايد در اولويت کهاي آنمهارت اي که سبب ارتقاءميان ايجاد يک تحول در فرآيند تربيت و بازآموزي بهورزان به گونه

دارونامه »ترين گام در ايجاد چنين تحولي است. مجموعه هاي سالمت، نخستين و مهمجديد برنامه انتظاراتهاي آموزشي قديم بر مبناي هاي آموزشي جديد و بازنگري در مجموعهتدوين رسانه

هداشت از زشي است. اين مجموعه به عنوان سندي از مداخالت سالمت از ديرباز در اختيار بهورزان بوده است. لزوم تدوين و بازنگري دارونامه خانه بهاي آمويكي از اين بسته« خانه بهداشت

 تاسالمت، حوزه معاونت بهداشت را بر آن داشت  هايها قبل در حوزه سالمت کشور مد نظر بوده و خأل وجود دارونامه بازنگري شده مطابق با مداخالت جديد پيش بيني شده در برنامهمدت

هاي اين کتاب و راهنمايي مربيان خود به نحو گيري از آموزهبهورز با بهره گراميربط انجام دهد. اميد است همكاران هاي ذيگروهبار ديگر اصالحات کتاب دارونامه خانه بهداشت را با کمک 

 اند، نهايت تشكر را نمايم.از تالش همكاران ارجمندي که در تدوين و تأليف اين مجموعه کوشيدهبرداري نمايند. جا دارد صحيح از آن بهره

 

 دكتر علی اكبر سیاری 

 معاون بهداشت
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 به نام خدا

فته و با هدف حداکثر دسترسي به خدمات اساسي نظر طراحان نظام شبكه قرار گر هاي اوليه بهداشتي درماني است. اين موضوع از ديرباز مدتامين داروهاي اساسي يكي از اجزاي مراقبت

هاست. هاي بهداشت انجام مداخالت مراقبتي و پيشگيري از بيماريهدف تامين داروهاي اساسي براي خانه ،هاي بهداشت گرديده است. در وهله نخستبيني دارو براي خانهاقدام به پيش ،سالمت

اند. بر اين اساس بخش مهمي از اين دارونامه با رويكرد ارائه خدمات پيشگيري ها داروهايي از اين دستهظير انواع قطره و قرص آهن و ويتامينبيني شده در دارونامه نبسياري از داروهاي پيش

کند. يم يريشگيپ اطراتعوارض و ايجاد مخاوليه تدوين گرديده است. بخش ديگري از دارونامه به توضيح روش تجويز اقالم دارويي اختصاص دارد که از  پيشرفت بيماري به مرحله بروز 

آبي ناشي از اسهال موجب پيشگيري از دهد. درمان به موقع کمنظير روماتيسم قلبي را کاهش مي يسيلين در گلودردهاي چرکي، احتمال ابتالء کودك به عوارضاستفاده به موقع و کافي از پني

نجات دهد.  هاي وخيمسير به سمت وضعيترا از  اوتواند هاي حاد تنفسي ميبه موقع در کودك مبتال به عفونت انينجام مداخالت درما ،شود. عالوه بر اينوقوع عوارض کشنده در کودك مي

بل تحصيل در کشور برخوردار هاي سالمت منطبق بر منابع قاترين مراقبتشود تا مردم از مناسبها موجب ميتمامي موارد ذکر شده همراه با ارجاع بيماران به پزشک مطابق دستورعمل

هاي مورد نياز به صورتي دائم و در بايست از مراقبتهاي پايين ميدانيم شمار بااليي از روستاهاي کشور با پراکندگي وسيع جغرافيايي و جمعيتگردند. اين موضوع در حالي است که مي

هاي تخصصي گروه ،شرايط اضطراري جان فردي در معرض خطر باشد وقوعشدن جاده ها در اثر برف و يخبندان و لذا در شرايطي که به دالئلي نظير بسته  شوند،تمامي فصول برخوردار 

 ند.فراهم آورتوانند با ارائه راهنماهاي باليني الزم، امكان انجام مداخالت مورد نياز و اقدامات اضطراري را براي بهورزان يا کارکنان سطوح مختلف هاي سالمت ميمتولي برنامه

. براين اساس هستندترين محصوالت عرضه شده در جامعه اجراي صحيح چرخه مديريت منابع براي اين اقالم است. اقالم دارويي يكي از پرهزينه ،موضوع مهم ديگر در مصرف اقالم دارويي

نگهداري داروها نهايت دقت به عمل آيد. حفظ و نگهداري صحيح داروها به مفهوم  اسراف در منابع خودداري گرديده و در حفظ و به دليل بروز عوارض و يضرورريضروري است از تجويز غ

. استخانه بهداشت منابع مصرفي يريت رعايت کليه استانداردهاي الزم در چرخه مديريت دارو مشتمل بر تحويل گرفتن آن از سطوح فوقاني، نگهداري، مصرف و خروج دارو از چرخه مد

اي که بهورزان موظفند داروهاي مازاد خود را در زماني که به گونه ،هاستترين اولويتيكي از مهم ي آنهاايط مناسب و توجه به تاريخ انقضانگهداري دارو در شر يدشهمواره به خاطر داشته با

هاي بهداشت موظفند کليه اقالم دارويي و عالوه خانهبه ودت دهند. آن ها باقي مانده است جهت مصرف در ساير واحدها، با هماهنگي الزم به سطوح باالتر ع يماه از تاريخ انقضا 6حداقل 

 وضعيت مصرف و ورود وخروج آن را در دفاتر اختصاصي ثبت نمايند. 

شود. اين استاندارد مصرف دارو مياقدام به کاهش مدت زمان  ،افتد که با هدف کم کردن مصرف دارونكته مهم ديگري که تذکر آن ضرورت دارد، رعايت طول دوره درمان است .گاه اتفاق مي

 ه خدمات سالمت و ايجاد عوارض و مخاطرات است.ئمديريت در ارامفهوم سوء بهنيز خود خطايي بزرگ است که نه تنها به مفهوم صرفه جويي درست در مصرف منابع نيست، بلكه 

که در ابتدا ذکر شد، داروهاي خانه بهداشت با  گونهاست. همان  شدهبيني هاي سالمت پيشها در برنامهمراقبتکتاب دارونامه خانه بهداشت شامل فهرستي از اقالم دارويي است که جهت انجام 

 :لحاظ کردها بايد موارد زير را کارگيري آندر بهنابراين بگيرند. و در اختيار بهورزان قرار مي هيه شدههاي سالمت ترويكرد اجراي برنامه

 هاي سالمت مجاز است.هاي برنامهندرج در اين دارونامه صرفاً مطابق دستورعملمصرف اقالم دارويي م -الف
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 ه کامل شود.ضروري است در هنگام تجويز دارو به سن فرد مصرف کننده، مقدار و طرز مصرف، موارد منع مصرف و توضيحاتي که پيرامون نحوه مصرف آمده توج -ب

 باشد.اکيداً ممنوع مي ،امه سالمت و در جدول دارونامه نيامده استتجويز اقالم دارويي براي مواردي که در برن -ج

بايست با ارزيابي اثربخشي و هاي سالمت هستند و ميبيني شده در برنامههاي سالمت موظف به بازنگري مداوم در فهرست و طرز مصرف، منطبق بر نيازهاي پيشکليه ادارات متولي برنامه -د

 ها ابالغ نمايند.د مورد نياز براي بازنگري را به دانشگاهموار ،بروز عوارض احتمالي

هاي تخصصي متعدد فعال در حوزه معاونت بهداشت توسط تيمي متشكل از گروههاي جديد سالمت برنامه بر اساس اساس فهرست اقالم دارونامه قبلي موجود در نظام شبكه و اين دارونامه بر

کارشناس  ييثنا يدکتر هستاند. سرکار خانم م در گروه نيروي انساني مرکز مديريت شبكه انجام دادهارجمند انو تنظيم مطالب را همكار بازنگري بازنگري شده است. زحمات هماهنگي براي

دور  نيمحتواها در آخر نيتدو تيريده و مدش هيبسته ته شيرايو م،يمفاه فيتعر ،يچارچوب دارونامه، بخش مقدمات نيکار تدو يانسان يرويگروه نرييس دکتر محمدرضا رهبر آقاي  وارشد 

جداول را  يعلم يمحتوا نياند. کار تدوکار مشارکت داشته نيدارونامه در ا نيتدو يدر دور قبل ديگر کارشناس اين گروه يزدي يفيشر ميخانم مرسرکار اند. دارونامه را انجام داده نيتدو

بر خود قبل آمده است. افراد در صفحات  نيا ياسامنبود.  ذکر اسامي تمامي اين افراد براي اداي تشكر در اين مقدمه ممكن اند.نجام دادهاعضاي کميته علمي بازنگري دارونامه خانه بهداشت ا

چارچوبي  ،هاي قبلي دارونامهتشار چاپالزم است از زحمات کساني که در ان همچنينگيري اين مجموعه نهايت تشكر را داشته باشم. شكل برايهاي همه اين عزيزان دانم از تالشواجب مي

 .ايمنم يسپاسگزار ،را براي اين کتاب به وجود آوردند بنيادينمناسب و 

 

 

 جعفر صادق تبریزیكتر د

 رییس مركزمدیریت شبكهقائم مقام معاون بهداشت و 
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 سخني با بهورزان

بهورزان و در مواقعي كه هاي بهداشت توسط دارونامه حاضر شامل اطالعات داروهايي است كه در خانه

شود. در مناطق روستايي و نقاط دوردست، بهورزان اولين دسترسي به پزشک ميسر نيست، تجويز مي

كنند. بهورزان بر ها مراجعه كرده و درمان بيماري خود را از آنان طلب ميكساني هستند كه بيماران به آن

شي، سعي در برقراري ارتباط بين بيمار و پزشک هاي مختلف آموزهاي خود در قالب برنامهاساس آموخته

هاي خود، به درمان بيماران در محدوده داروهاي دارونامه نموده و در اين ميان با توجه به دانش و تجربه

شود، ولي سامانه نظارتي بهداشت توسط بهورز تجويز مي پردازند. هر چند دارو در خانهخانه بهداشت مي

هاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني متضمن رعايت اصول ها و دانشكدهاهبهداشتي دانشگ معاونت

 باشد.تجويز منطقي دارو مي
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 مقدمه و تعاريف 

  .رودميبيماري به کار از پيشگيري ن، تسكين عالئم، تشخيص و براي درمااي است که ماده :دارو

   از: ندعبارت اشكال داروييترين پرمصرف .شودهاي متعدد و اشكال مختلف توليد ميبه فرمدارو پذيري براي بيمار، براي سهولت مصرف و تحمل :اشکال دارویی

 قرص (Tablet)-  ها عبارتند از: شود. انواع قرصهاي مختلف تهيه مي در اندازهو است که به صورت جامد  ترين شكل داروييترين و پرمصرفساده 

 عادي قرص -

 (Coated Tablet)  دارروکش قرص -

 (Effervescent Tablet)  جوشان قرص -

 (Sublingual Tablet)  يزبانزير قرص -

  (Lozenge Tablet)  مكيدني قرص -

 (Chewable Tablet) جويدني قرص -

 (Scored Tablet) اردخط قرص -

  (Slow Release Tablet)  رهشآهسته قرص -

 (Vaginal Tablet) واژينال قرص -

 کپسول (Capsul)- ها عبارتند از: شود. انواع کپسولاي شكل ريخته مياستوانه يداخل يک پوشش ژالتين در و به صورت پودردار 

  خوراکي کپسول  -

  (Inhalation Capsuleتنفسي ) کپسول -

 کپ( سول نرمPearl)-  شود.به دو صورت زيرزباني و خوراکي ساخته ميو شكل دارويي است که به صورت کپسول ژالتيني نرم  
 شربت (Syrup)-  آيد.شكل دارويي است که از حل شدن ماده دارويي در شربت قند به دست مي 

 الگزیر (Elexir)-  آيد.شربت قند به دست مي شكل دارويي که از حل شدن ماده دارويي در الكل و 

 ( سوسپانسیونSuspension)-  خوب تكان  ،شود و بايد قبل از مصرفنشين ميديگر به مدت کوتاهي معلق مانده و سپس ته دارويي که در آن ماده دارويي به همراه مادهشکل

 داده شود.
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 پماد (Ointment)- ها عبارتند از: انواع پماد شود.به طور موضعي استفاده ميجامد و فاقد آب است و شكل دارويي که به صورت نيمه 

 ( Topical Ointment)  موضعي پماد -

 ( Ophtalmic Ointment)  چشمي پماد -

 ( Rectal Ointment)  مقعدي پماد -

 کرم (Cream)-  شود.ت پخش و جذب ميلذا به راحتي بر روي پوس است،  جامد بوده و در آن آب به کار رفتهشكل دارويي که به صورت نيمه 

   شیا(Suppository)-  داراي انواع زير است:شكل بوده و  يكي از اشكال دارويي است که معموالً مخروطي 

 ( Rectal Suppository) مقعدي شياف -

 ( Vaginal Suppository) واژينال شياف -

 ( ژلGel)- ف مختلف زير استآيد که داراي مصارمانند درميدارو به شكل ماده جامد ژالتين: 
 ( Topical Gel) موضعي ژل -

 ( Vaginal Gel) واژينال ژل -

 (Ophtalmic Gel) چشمي ژل -

 ( Oral Gel) دهاني ل ژ -

 آمپول (Ampoule)-   د: شوتزريق مي هاي زيربه روش و استمحلولي استريل و عاري از هر گونه آلودگي يا ذرات خارجي 

 ( IM) عضالني -

 ( IV) وريدي -

 (SC) زيرجلدي -

  (IDداخل جلدي ) -

 ( INF) انفوزيون -

 ویال (Vial)-  رود.شكلي از دارو که حاوي گرد استريل بوده و بعد از افزودن حالل براي تزريق به کار مي 

  لوسیون(Lotion)-  شود.مصرف ميو از طريق ماليده شدن بر روي پوست  غلظت آن از کرم کمتر و داراي ذرات جامد معلق چربي استشكلي از دارو که  
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  قطره(Drop)- داراي انواع زير است: شود وشكلي از دارو است که به صورت مايع در حجم کم توليد مي  

 ( Eye Drop) چشمي قطره -

 ( Ear Drop) گوشي قطره -

 (Nasal Drop) بيني قطره -

 ( پودر یا ساشهPowder & Sachet)-  گيرند.قرار ميساشه به نام کوچک يک بار مصرفي  کيسه درون کهپودرها يا گردها ذرات ريز يک ماده دارويي هستند 

 ( اسپریSpray)-  از است نواع مختلف آن عبارتشده و ادارو به صورت مايع تحت فشار در ظرف توليد: 

 (Topical Spray) موضعي اسپري -

 ( Nasal Spray) بيني اسپري -

 ( Inhalation Spray) دهاني اسپري -

 محلول (Solution)-  رود.شود و براي مصارف موضعي يا خوراکي به کار ميشكلي از دارو که به صورت مايع يكنواخت ساخته مي 

 روند.ستند که براي مصارف درماني به کار ميشامپوهايي ه -دارویی شامپو 

 سرم (Serum)- ها به دو صورت قابل تزريق و شستشو ساخته مي شوند.شوند. سرمها که به صورت محلول توليد ميشكلي از دارو 

 : نام دارو

 شوند: داروها به سه صورت نامگذاري مي

  شود.به دارو اختصاص داده ميبه نامگذاري شيميايي،  طبر اساس قوانين و مقرررات مربو وبا توجه به ساختار مولكولي نام شيميايي : نام شیمیایی

 .تر استشود که بسيار کوتاهالمللي خاص، يک نام عمومي داده مياي از قوانين بينتحت مجموعه ،با توجه به مشكالت کاربرد نام شيميايي دارو، به هر داروي جديد :نام ژنریک )عمومی(

نام تمليكي خاصي را براي محصول خود  ،ها به منظور مشخص و متمايز ساختن ترکيب دارويي ساخت خود و نيز به منظور اهداف تجاري و اقتصاديسياري از کارخانهب اری:نام تج

 .نويسندتر ميگيا دارو اشاره شده باشد، نام تجاري آن را با حروف بزر کو در تبليغات دارويي حتي اگر هم به نام ژنري گزينندبرمي

 

 

https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DA%A9%DB%8C%D8%B3%D9%87&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DA%A9%DB%8C%D8%B3%D9%87&action=edit&redlink=1


 

 

16 

 

 های تجویز و مصر  داروهاراه

 :شودميتجويز زير  هاي مختلفدارو از راه

 خوراکي  -

 زيرزباني -

 )مقعدي( رکتوم  -

 واژن  -

 موضعي -

 استنشاقي -

 د: را در بدن طي مي کن زيردارو مراحل 

 جذب  -

 پخش  -

 متابوليسم )سوخت و ساز(  -

 (.تواند از طريق ادرار، مدفوع و تعريق باشدهاي مختلف بدن مختلف بوده و ميوي دستگاهدارو بعد از تأثيرگذاري بر ر دفعهاي راه)دفع  -

 :تاریخ مصر  دارو

شود. ( مشخص ميExp.Date( و تاريخ انقضا )Mfg.Dateرسد و با دو مقوله تاريخ ساخت )شود تا زماني که عمر دارو به پايان ميتاريخ مصرف عبارت است از زماني که دارو ساخته مي

 چنانچه تاريخ انقضاي دارو به ماه درج شود، دارو تا پايان همان ماه قابل استفاده است. 

 زمان مصر : 

  :هاي زير باشدتواند به صورتميزمان مصرف دارو 
 به صورت فواصل زماني  -

 قبل، بعد و يا همراه غذا  -

 ... خواب، موقع درد و  هنگاممواقع خاص مانند  -
 

 دارو: تجویز و مصر  منطقی

اين امر زماني ميسر بديهي است که بسيار مهم است.  آنو اصولي  ، معقولرود، توجه به مصرف بجادرمان بيماري به شمار ميهاي راهترين اساسيو ترين از آن جايي که دارو يكي از مهم

 کنند.  عمل هاي مربوط به داروي مورد نيازشان را بدانند و به آناست که بيماران تمامي توصيه
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 نگهداری دارو: 

 شرايط عبارتند از:  اين ترين ، نگهداري شوند. عمدهشودبندي درج ميو روي بستهها بايد در شرايطي که براي هر دارو تعيين دارو

 گراد درجه سانتي 25يا  30کمتر از يک درجه خاص مانند کمتر از  -

 نبايد يخ بزنند(. گراد )اين داروهادرجه سانتي 8و  2داروهاي يخچالي: بين  -

 گراد درجه سانتي 15و  8بين  -

 دور از نور  -

 دور از رطوبت  -

 دور از دسترس کودکان  -

 چیدن دارو در قفسه: 

 داروها ممكن است به دو صورت در کنار هم چيده شوند: 

 ها کنار هم بر اساس شكل دارو مانند چيدن قرص -

 ر هم ها کنابيوتيکبر اساس گروه درماني مانند چيدن آنتي -

تر چيده شود. در تحويل دارو نيز بايد داروي با تاريخ انقضاي تر پشت داروي با تاريخ انقضاي کوتاهها رعايت اين نكته الزامي است که بايد داروي با تاريخ انقضاي طوالنيدر چيدن قفسه

 تر به بيمار تحويل شود.  تر قبل از داروي با تاريخ انقضاي طوالنيکوتاه

يب داروي اضافي باقي نمييكي از نكاتي که بايد به جامعه آموزش داده شود اين است که بيمار بايد داروي تجويز شده را تا پايان دوره درماني مصرف کند. بدين ترت دارو در منزل:نگهداری 

 در بندهاي قبل اشاره شد، نگهداري شود. که   "نگهداري دارو"مطابق با اصول بايد ماند تا در منزل نگهداري شود. داروهاي بيمار در منزل نيز 

 نکات مهم در تجویز و مصر  دارو:

 .باشد که تنها در همان موارد بايد مصرف شوددارو غذا نيست و بايد بر مصرف متعارف و اصولي آن تأکيد نمود. هر دارو داراي يک سري اثرات درماني مشخص و تأييد شده مي -1

 کنيد، خودداري نمايند. رو بيش از مقداري که شما تعيين ميبه بيماران توصيه کنيد از مصرف دا -2

احتياطي و مسموم شوند. صدمه اين بيداروها همواره بايد از دسترس کودکان دور نگه داشته شوند. کودکان کنجكاو هستند و ممكن است به دور از چشم والدين، دارويي را بخورند  -3

 گردد.  ناپذير است و ممكن است موجب مرگ کودكجبران
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 ترين مرکز بهداشتي درماني اعزام کنيد. ايد، کودکي در اثر خوردن اتفاقي دارو دچار مسموميت شد، او را سريعاً به نزديکاگر با تمام توجه و هشداري که به والدين داده -4

 استعمال خارجي دارند و هرگز نبايد خورده شوند.  موضعي داروهاي -5

و بيمار اروها حساس هستند. اين حساسيت ممكن است به صورت کهير، جوش، قرمزي، خارش، تنگي نفس و ... بروز کند. در اين موارد دارو را قطع کنيد از د برخيبعضي از افراد نسبت به  -6

 را به پزشک ارجاع دهيد. 

خير. دادن اغلب داروها در سه ماه اول حاملگي بايد با تجويز پزشک صورت گيرد.  سوال کنيد که حامله است يا ،کند و از حاملگي او اطالع نداريدهميشه از خانم متاهلي که به شما مراجعه مي -7

 شود، براي شيرخوار ضرر دارد. در زمان شيردهي نيز بسياري از داروها که توسط مادر مصرف مي

 توجه بيشتري نماييد.  "به چه کساني نبايد از اين دارو بدهيد" به ستون -8

 گردانيد. ازدر شكل و مزه آن تغيير ايجاد شد، نبايد آن را مصرف نمود. در اين گونه موارد دارو را به مرکز بهداشتي درماني ب اگر دارويي تغيير رنگ داد و يا -9

انه بهداشت بماند، ممكن است بنابراين شما بايد در مدت معيني از آن دارو استفاده کنيد. اگر دارويي به مدت زيادي در خ. روي برچسب اغلب داروها تاريخ مصرف دارو نوشته شده است  -10

شود، تحويل بگيريد و اگر متوجه شديد دارويي مصرف نميرا تاريخ مصرف آن گذشته و غير قابل مصرف شود. براي جلوگيري از اين موارد، شما بايد با توجه به تعداد مراجعين، دارو 

هاي بهداشت به آن دارو نياز داشته گيريد برگردانيد. ممكن است ساير خانهدرماني که از آن دارو تحويل ميماه قبل از آن که تاريخ مصرف آن بگذرد آن را به مرکز بهداشتي  6حداقل 

 باشند. 

 هاي ارسالي از سوي وزارت متبوع عمل شود. عملمصرف دارو بايد طبق آخرين دستورهمواره در تجويز و   -11

 بهتر است مقدار داروي تجويز شده در هر نوبت با سرنگ تعيين گردد.  -12

 هاي تعيين شده زير از قاشق استفاده کرد.توان با توجه به حجمدر صورت نبود پيمانه يا سرنگ، مي  -13
 

 

 

 

 

 

 

 لیتر()میلی حجم  قاشق

 25/1 خوريچاي

 5/2 مرباخوري

 5 وري سرخاليغذاخ
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 برداروهاي مسكن و تب
 

 شکل دارو نام دارو
 گروه سنی

 وزن 
 دادن دارو روشمقدار و 

توانید میکننده ر مراجعهبه ه

 ؟چقدر از این دارو بدهید

از این دارو نباید  در چه مواردي

 ؟بدهید

 استامینوفن

 قطره

 ماه 6ماه تا  2

 کیلوگرم( 6تا  4)

 بار در روز 6-4

 قطره( 8 -12) قطره به ازاي هر کیلوگرم وزن بدن 2هر بار 

 یک شیشه

 بیماران کبدي -

 ويکلیبیماران  -

 ماه 12ماه تا  6

 کیلوگرم( 9تا  6)

 بار در روز 6-4

 قطره( 12 -18) قطره به ازاي هر کیلوگرم وزن بدن 2هر بار 

 سال 3ماه تا  12

 کیلوگرم( 14تا  10)

 روزبار در  6-4

 قطره( 20-28) قطره به ازاي هر کیلوگرم وزن بدن 2هر بار 

 الگزیر

 گرممیلی 120)

 سی(سی 5در 

 

 

 قرص

 (گرمیمیلی 325)

 ماه 6ماه تا  2

 کیلوگرم( 6تا  4)

 بار در روز 6-4

 )نصف قاشق مرباخوري( سیسی  5/1هر بار 

 یک شیشه
 ماه 12ماه تا  6

 کیلوگرم( 9تا  6)

 بار در روز 6-4

 )نصف قاشق غذاخوري( سیسی  5/2هر بار 

 سال 3ماه تا  12

 کیلوگرم( 14تا  10)

 وزبار در ر 6-4

 )یک قاشق غذاخوري( سیسی   5 هر بار 

 سال 5سال تا  3

 کیلوگرم( 19تا  15)

 بار در روز 6-4

روز  3قرص با توجه به مقدار  )یک و نیم قاشق غذاخوري( یا نصف قرص سیسی  5/7 هر بار

 هر بار یک قرص ، بار در روز 4 سال 14تا  5 درمان محاسبه شود.

 هر بار یک قرص ، بار در روز 4-6 سال به باال 14

 سال 6تا  ماه 6 * کودکانشیاف 

 درجه )زیر بغلل( دارد  5/38در مواردي که کودک تب باالتر از 

 استفراغ و ...( قادر به مصرف خلوراکی  مانندو به دالیل مختلف )

 یک شیاف گذاشته و او را ارجاع فوري دهید.، دارو نیست

 یک شیاف
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آ.اس.آ 

 بزرگسال

 قرص

 (گرمیمیلی 325)
 قرص 10 هر بار یک قرص ،بار در روز 4 سال به باال 16

زخم  ،کسانی که سابقه ورم معده -

 معده یا خونریزي از معده دارند.

 زنان باردار و شیرده  -

 بیماران کبدي و کلیوي  -

 آسم و سابقه هرگونه حساسیت -

 افراد مبتال به آبله مرغان -

مفنامیک 

 **اسید

 کپسول

 (گرمیمیلی 250)
 قرص 10 بار در روز، هر بار یک کپسول 4-6 زنان در سنین باروري

 کسانی که  به این دارو حساسیت دارند.

هلاي  عالئم حساسیت: ضلایعات و جلوش  

خس سینه، نفس، خسپوستی، کهیر، تنگی

 ها، زبان یا گلوسرفه، تورم صورت و لب

علدم تحملل شلکل    در ملواردي کله    ، هاي بلاال در تبفقط شود باشد، لذا توصیه میتشنج( میاز ساله )پیشگیري  6ماهه تا  6جه به این که مورد مصرف این دارو براي جلوگیري از تب باال در کودکان با تو *

 از شیاف استامینوفن استفاده شود.  ،تشنج تب هستندو نیز در کودکانی که دچار مشکل قلبی یا تنگی نفس یا سابقه  وجود دارد خوراکی این دارو

 ز مفنامیک اسید استفاده کرد.توان ادن استامینوفن میبراي کاهش دردهاي پس از زایمان، در صورت در دسترس نبو **
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 توجه کنید:

 باشد.ا درد گوش میدرجه و باالتر و ی 5/38در موارد تب براي کودکان تجویز استامینوفن بر اساس برنامه مانا،  -1

 بار تکرار شود تا تب و یا درد گوش از بین برود. ساعت یک 4-6دادن استامینوفن هر  -2

 و بیمار را به پزشک ارجاع دهید. کرده هاي مربوطه پیگیري با توجه به دستورعمل ،روز درمان، درد کاهش نیافت و یا تب پایین نیامد 3اگر پس از  -3

 بعد از غذا و با یک لیوان آب خورده شود. ل بزرگساقرص آ.اس.آ  -4

 مدفوع سیاه قیري، استفراغ خونی، تنگی نفس، درد شدید معده، بثورات جلدي یا خارش پیدا کرد، او را به پزشک ارجاع فوري دهید.  ،خوردآ.اس.آ می قرص اگر کسی که -5

 تحریک گوارشی کاهش یابد. مفنامیک اسید همراه با غذا یا شیر مصرف شود تاکپسول بهتر است  -6

 مجدداً مراجعه کند. ،به مادر آموزش دهید در صورتی که درد پس از زایمان با مفنامیک اسید کاهش نیافت -7
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 داروهاي درمان ترشي معده

 دادن دارو روشمقدار و  گروه سنی شکل دارو نام دارو
 توانید میکننده به هر مراجعه

 ؟داز این دارو بدهی چقدر

 ایننباید از در چه مواردي 

 ؟دارو بدهید

 آلومینیوم ام جی

 سال به باال 14 قرص جویدنی
 بار در روز 4

 هر بار یک تا دو قرص بعد از غذا
 شود.روز درمان، دارو محاسبه  5براي مدت 

 بیماران کلیوي -

 * آلومینیوم ام جی اس
 بیماران کلیوي -

 زنان باردار -

 باشد. داراي خاصیت ضد نفخ نیز می ،آلومینیوم ام جی اس عالوه بر اثرات خنثی کننده اسید معده *

 

 توجه کنید:

 ببلعد.  سپسها را خوب بجود و به بیمار یادآوري کنید که قرص -1

 قبل از خواب خورده شود.  قرص آلومینیوم ام جی باید یک ساعت بعد از غذا و هر شب یک ساعت -2

 د.نرنگ کنها ممکن است مدفوع بیمار را سفیداین دارو -3

 ممکن است باعث اسهال شود. هازیاد خوردن این دارو -4

 براي زنان باردار منع مصرف ندارد. آلومینیوم ام جی قرص -5
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 آبي ناشي از اسهالي درمان كمهادارو

 دادن دارو وشرمقدار و  گروه سنی  شکل دارو نام دارو
توانید میکننده به هر مراجعه

 *؟چقدر از این دارو بدهید

 نباید از در چه مواردي

 ؟این دارو بدهید

 او.آر.اس

 )الکترولیت خوراکی(
 همه سنین گرمی 9/27پودر 

گرمی را در یک لیتلر آب جوشلیده سلرد شلده یلا آب       9/27بسته 

 ید.یدرمان اسهال مصرف نما هبرنامآشامیدنی سالم حل کنید و طبق 
 * * یک بسته

 ،سللال  5بللراي کودکللان زیللر    

 هیپواسللللللللللللموالر.آر.اس او

 ارجح است. (یخوراک تی)الکترول

 او.آر.اس هیپواسموالر

 )الکترولیت خوراکی(
 سال 5زیر  گرمی 65/20پودر 

شلده یلا آب    را در یک لیتر آب جوشلیده سلرد  گرمی  65/20بسته 

 آشامیدنی سالم حل کنید و طبق برنامه درمان اسهال مصرف نمایید.
 * * یک بسته

 

  *** سولفات روي

 شربت

 5گرم در میلی 5)

گرم میلی 20سی /سی

 سی(سی 5در 

 سال 5زیر 

 :سیسی 5گرم در میلی 5شربت 

 ، یک بار در روزسیسی 5 : ماه 6تا  2 -

 یک بار در روز ،سیسی 10 : ماه 6 يباال      -

 دو شیشه

 

 :سیسی 5 در گرمیلیم 20شربت 

 سیسی 5/2:  هما 6 تا 2 -

 سیسی 5:  ماه 6 يباال -

 یک شیشه

 

 ی براي مصرف او.آر.اس وجود ندارد. درمان بیماران مبتال به اسهال باید بر اساس برنامه درمانی موجود در بوکلت مانا صورت گیرد، ولی چنانچه کودک تمایل داشت، محدودیت *

 لیوان معمولی( حل شود. 4هر بسته پودر باید در یک لیتر آب ) **

 آبی نخواهد داشت.ري بر درمان کمیاثکه تبدیهی است  و استحاد ناشی از اسهال و عوارض تجویز روي به منظور جبران نقص ایمنی  ***
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 توجه کنید:

  دهد.کند و به میزان نیاز از محلول ساخته شده به کودک میک بسته او.آر.اس را در یک لیتر آب حل میمطمئن شوید مادر تمام محتوي ی -1

 شللود، نبایللد غللذاهاي آبکللی بلله او داده شللود و بایللد بیشللتر بلله او شللیر داده شللود. اگللر از شللیر خشللک یللا شللیرهاي دیگللر اسللتفاده اگللر کللودک انحصللاراً بللا شللیر مللادر تغذیلله مللی. -2

 اش، او .آر. اس و آب جوشیده خنک شده هم به او بدهند.باید عالوه بر شیر همیشگیکند، می

 بدهند. شیرینی و سایر مایعات خانگیرنگ کمبه کودک نوشیدنی یا مایعات متداول در محل مانند سوپ یا چاي کم -3

 ملوثر در کنتلرل اسلتفراغ    ،ل او.آر.اس بدهند. دادن محلول خنک او.آر.اس با حجم کم و به دفعات مکررخوردن او.آر.اس استفراغ کند، ده دقیقه بعد دوباره به او محلو هنگاماگر کودک  -4

 است.

 ساعت نگهداري نشده و باقیمانده آن دور ریخته شود. 24محلول تهیه شده بیش از  -5

 دفعات و مقدار تغذیه کودک مبتال به اسهال باید بیش از کودکان سالم باشد. -6

 از مصرف آن خودداري شود. ،تغییر رنگ پودر او.آر.اسدر صورت  -7

 روي در اسهال کودکان باید به میزان ذکر شده در دستورعمل تجویز شود. -8

 اورا در دو یا سه نوبت به  توان آنمی ،شود، در صورت عدم تحمل کودک به دلیل حجم زیاد دارو و احتمال ایجاد مشکالت گوارشیسی استفاده سی 5گرم در میلی 5از شربت روي  اگر -9

 داد.

 شود، بسیار مهم است که دوز دارو دقیقا محاسبه شده و مقدار دارو کمتر از حد تعیین شده نباشد.هاي حاد تجویز میدر تعیین مقدار شربت روي که در درمان اسهال -10
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 بارداريگذاري فاصلهداروهاي 

 نام دارو
شکل 

 دارو
 دن دارودا روشمقدار و  گروه سنی 

 متقاضی واجد شرایط چقدر به هر

 ؟از این دارو بدهیدتوانید می
 *؟نباید از این دارو بدهید در چه مواردي

 و ديال

 فازیکتري
 قرص

ساله  10 -49زنان 

 همسردار

روز  5 یکلی از  هلا در مصرف این قلرص 

رجیحاً )روز اول تا پنجم( و ت اول قاعدگی

پلس از   روز اول قاعدگی شلروع شلود.  

روز  7بلله مللدت   ،مللام شللدن بسللته  ت

خللوردن قللرص قطللع گللردد و از روز  

بسللته جدیللد قللرص از خللوردن  ،هشللتم

شروع شود و بله هملین ترتیلب ادامله     

 ** یابد.

 روزه 21یک بسته براي یک دوره 

 حاملگی یا موارد مشکوک به آن -

 و یا سابقه آنبه سرطان پستان رطان پستان، ابتال شک به وجود س -

  کارسینوم آندومتر -

 هاي وابسته به استروژن بدخیمی -

 رحمی بدون علت مشخص هايخونریزي -

 ساله و باالتر 35هاي سیگاري خانم -

 بديکفعال یا مزمن هاي بتال به بیماريا -

 160هاي قلبی، فشارخون باال )مساوي یا بیشتر از بتال به بیماريا -

 (، افزایش چربی خون100روي 

 *** حرکتی کاملشرایط نیازمند به بی -

در فاصله زمانی کمتر از سه هفته پس از زایمان در زنان غیر -

 شیرده

 هاي عروقیدیابت همراه با بیماري -

 سابقه سکته قلبی یا مغزي، لخته خون در پاها یا ریه  -

 مصرف و موارد دیگر ممنوعیت -

 باشد. طبق آخرین دستورعمل می گذاريفاصلههاي موارد منع مصرف هر یک از روش *

 .روز خورده شوداید در ساعت معین از شبانهقرص ب **

 حرکتی پس از عمل قطع شود. دادن هشدار قبل و بعد از عمل جراحی بزرگ ضرورت دارد.روز قبل از عمل جراحی تا پایان دوره بی 28مصرف قرص باید از  ***
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 بارداريگذاري فاصلهداروهاي 

 نام دارو
شکل 

 دارو
 ودادن دار روشمقدار و  گروه سنی 

چقدر  متقاضی واجد شرایط به هر

 ؟از این دارو بدهید توانیدمی
 ؟نباید از این دارو بدهیددر چه مواردي 

 الینسترنول

)مجاز در 

دوران 

 شیردهی(

 قرص

 10 -49زنان 

ساله 

 همسردار

در صورت قاعده نشدن مادر شیرده و تغذیه انحصاري 

هفتله پلس از    6 شیرخوار با شیر ملادر، مصلرف قلرص   

در صورت بازگشت قاعدگی و تغذیه  زایمان آغاز شود.

روز اول  5انحصاري با شیر مادر، مصرف قرص باید در 

 قاعدگی و ترجیحاً روز اول قاعدگی شروع شود.

ماه  6هر شب یک عدد قرص در ساعت معین و ثابت تا 

اول تغذیه انحصاري با شیر مادر اسلتفاده شلود. قلرص    

هلاي  مداوم مصرف شده و نباید بین بسلته باید به طور 

 آن فاصله بیفتد.

 روزه 28یک بسته براي یک دوره 

 ابتال به سرطان پستان و یا سابقه آن -

 هاي حاد یا مزمن کبديابتال به بیماري -

 هاي غیرطبیعی رحمی خونریزي -

ابلتالي فعلللی بلله مشلکل لختلله شللدن خللون در    -

 وریدهاي عمقی و آمبولی 

 عیت مصرفو موارد دیگر ممنو -

دپومدروکسی 

پروژسترون 

 استات

(DMPA) 

 آمپول

(mg150) 

خللونریزي روز اول  5اولللین تزریللق بایللد در یکللی از   

قاعدگی، در عضله سرین یا دلتوئید به طلور عمیلق )بلا    

هلاي  استفاده از سرسوزن بلنلد( انجلام شلود و تزریلق    

 روز( انجام گردد.  90 14یک بار ) بعدي هر سه ماه

 قبل از تزریق، آمپول باید به شدت تکان داده شود.

 محل تزریق نباید ماساژ داده شود.

 یک آمپول

 حاملگی -

 ابتال به سرطان پستان  -

 هاي رحمی بدون علت مشخصخونریزي -

اختالالت شدید انعقادي خون )دیر لختله شلدن،    -

 به دنبال ضربه خفیف یا بدون علت( خونریزي

خیم کبدي افراد داراي سابقه ابتال به توده خوش -

 هاي استروئید جنسیناشی از مصرف هورمون

 افراد داراي سابقه سکته مغزي -

 نشدهابتال به فشارخون کنترل -

 ترومبوآمبولی فعلی -

 مصرف و موارد دیگر ممنوعیت -
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 ادامه -بارداريگذاري فاصلهداروهاي 

 دادن دارو روشمقدار و  گروه سنی  شکل دارو دارو نام
چقدر متقاضی واجد شرایط  به هر

 ؟از این دارو بدهیدتوانید می
  ؟نباید از این دارو بدهیددر چه مواردي 

 سیکلوفم
 آمپول

 لیتري(میلی 5/0)

 10 -49زنان 

 ساله همسردار

 روز اول خلللونریزي 5یکلللی از اوللللین تزریلللق در 

قاعدگی در عضله سرین )قسمت فوقانی خارجی( و 

)بللا اسللتفاده از  یلا عضللله دلتوئیللد بلله طلور عمیللق  

هلاي بعلدي هلر    تزریق .شودانجام سرسوزن بلند( 

 شود.روز( انجام  330بار ) ماه یک

پیش از کشیدن آمپول به داخل سرنگ، باید آمپول 

محلل تزریلق نبایلد     د.یا ویال را به آراملی تکلان دا  

 داده شود. ماساژ

 یک آمپول

 حاملگی و موارد مشکوک به آن  -

 شک به وجود سرطان پستان، ابتال و سابقه آن -

 هاي رحمی بدون علت مشخص خونریزي -

 هاي دستگاه تناسلی برخی از سرطان -

 فعال یا مزمن کبدي هايبیماري -

 هاي عروقی دیابت همراه با بیماري -

 قلبی اي هبیماريبرخی از  -

 (100روي  160خون باال )مساوي یا بیشتر از فشار -

 عروقی مغزي هايسکته مغزي، بیماري -

 * حرکتی کاملشرایط نیازمند به بی  -

 ساله و باالتر 35زنان سیگاري   -

 سابقه سکته قلبی یا مغزي، لخته خون در پاها یا ریه  -

 مصرف موارد دیگر ممنوعیتو   -
 

 دادن هشدار قبل و بعد از عمل جراحی بزرگ ضرورت دارد. شود.قطع حرکتی پس از عمل پایان دوره بی بل از عمل جراحی تاقماه  یک سیکلوفم بایداستفاده از  *
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 توجه کنید:

 درمان و آموزش پزشکی با دقت توجه کنید. ،بارداري به آخرین دستورعمل وزارت بهداشتگذاري فاصلههاي دادن قرص هنگام -1

 هاي مجاز در دوران شیردهی )الینسترنول( استفاده کنند.از قرص ،در صورت تمایل به مصرف قرص زنان شیرده -2

در صلورت نبلودن هلر گونله     از آن سلال و پلس    2بار تلا   ماه یک 6ماه بعد، سپس هر  3ابتدا  ،کنندبارداري استفاده میگذاري فاصلههاي هورمونی طور مرتب از روشه کسانی را که ب -3

 االنه براي معاینه به سطح باالتر ارجاع دهید.س، مشکل

 )پاپ اسمیر( ارجاع دهید. برداري از دهانه رحمعمل کشوري براي انجام نمونهمطابق دستور ،بارداري هستندگذاري فاصلههاي کسانی را که تحت پوشش یکی از روش -4

 هفته پس از زایمان آغاز نماید. 3هاي ترکیبی را صتواند مصرف قرمی ،اگر مادر پس از زایمان به فرزند خود شیر ندهد -5

 روز اول بالفاصله پس از سقط شروع کرد. 5توان در فازیک را میدي و تريهاي المصرف قرص -6

 فازیک استفاده نکنند.دي و تريهاي البه مادران شیرده توصیه شود که ترجیحا از قرص -7

گلذاري  فاصلهکه خود یک روش خوب کمکی براي )روز ماهگی کودک در صورت تغذیه انحصاري با شیر مادر و شیردهی مکرر در شبانه 6ان مصرف قرص دوران شیردهی حداکثر تا پای -8

 هاي مطمئن دیگر استفاده شود.شود از روشمناسب بوده و پس از آن به علت افزایش احتمال حاملگی توصیه می (،بارداري است

هفته پس از زایمان شروع خواهد  6 ، الینسترنولهاي دوران شیردهیمصرف قرصو درخواست مادر براي  شیرده و تغذیه انحصاري شیرخوار با شیر مادر در صورت قاعده نشدن مادر -9

 اهانه مصرف شود.روز اول قاعدگی ترجیحاً از روز اول عادت م 5این قرص در  ،که قبل از هفته ششم پس از زایمان خونریزي قاعدگی آغاز گردد در صورتی. شد

 استفاده شود. نیز از کاندوم آمپول دپومدروکسی پروژسترون استاتطی هفته اول شروع تزریق  -10
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سلردرد   ،ري()تاري دید، دوبینی، کو نفس یا سرفه با خلط خونی، تورم یا درد شدید در یک پا، مشکالت چشمیدر صورت بروز درد شدید در قسمت باالي شکم، درد قفسه سینه یا تنگی -11

 به سطح باالتر ارجاع دهید. گیرنده خدمت را فوراً  ،هاي ترکیبیکنندگان از قرصدر استفاده سردرد شدید و یا ضربانی و یا سردرد در یک طرف سر(معمول )غیر

در صلورت اصلرار    و کننلده نداشلته  بله مراجعله  را ائه این خلدمت  بهورز حق ار ،هر یک از موارد منع مصرف مطلق را داشته باشددریافت خدمت که متقاضی واجد شرایط  در صورتی -12

 د.وارجاع به سطح بعدي انجام ش باید ،کننده به دریافت خدمتمراجعه

ا مشلاوره روش  و بل  بهتر است که روش ملورد نظلر بلراي وي شلروع نشلود      ،هر کدام از موارد منع مصرف نسبی را داشته باشددریافت خدمت که متقاضی واجد شرایط  در صورتی -13

 .دیگري را انتخاب نماید

 و محل تزریق نباید ماساژ داده شود.انجام شود و سیکلوفم باید به صورت عضالنی )عضله دلتوئید یا باسن( و عمیق )با استفاده از سرسوزن بلند(  DMPAتزریق آمپول  -14

 شود. استخوانی توصیه نمی سال با توجه به احتمال اثر منفی بر رشد 16در افراد زیر  DMPAمصرف  -15
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  پيشگيري اورژانس از بارداريداروهاي 

 نام دارو
شکل 

 دارو
 مقدار و روش دادن دارو گروه سنی

به هر متقاضی واجد شرایط 

 توانید چقدر از این دارو بدهید؟می
 در چه مواردي نباید از این دارو بدهید؟

 ونورجستروللو

 صقر

 -49زنان 

ساله  10

 همسردار

 120بالفاصله پس از نزدیکی مشکوک و حداکثر تلا  

گلرم( یلا یلک    میللی  75/0ساعت، دو عدد قلرص ) 

 جا در اولین فرصتگرم( یکمیلی 5/1قرص )

یک بسته قرص دو عددي یا یک بسته 

 قرص یک عددي

 اثر بودن و نه خطر براي جنین(بارداري )به دلیل بی -

 دید کبد در حال حاضربیماري فعال و ش -

 نشده رحمی ههاي غیرطبیعی و تشخیص دادخونریزي -

پورفیري حاد فعال )اختالل نادر ارثی تولید و دفلع بلیش از حلد     -

پورفیرین؛ در ملوارد حلاد ایلن بیملاري اختالالتلی چلون ضلعف        

عضللالنی پیشللرفته، اخللتالالت حسللی و حرکتللی، آریتمللی قلبللی،  

 شود(.ار کلیه و ... دیده میخوابی، توهم، اختالل کاضطراب، بی

 ديال

 120بالفاصله پس از نزدیکی مشکوک و حداکثر تا 

ساعت بعد،  12قرص و سپس  4ساعت پس از آن 

 قرص دیگر مصرف شود. 4

 دي هشت عدد قرص ال
 اثر بودن و نه خطر براي جنین(بارداري )به دلیل بی -

سللیک، ترومبللوز  مللوارد منللع مصللرف اسللتروژن، میگللرن کال   -

 (DVTوریدهاي عمقی )

 فازیکتري

 120بالفاصله پس از نزدیکی مشکوک و حداکثر تا 

 12قرص سفید و سپس  4ساعت پس از آن 

 قرص سفید دیگر مصرف شود. 4ساعت بعد، 

 عدد قرص سفید 8

 فازیکاز بسته تري
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 توجه کنید:

ه ساعت ب 120هاي یاد شده نباید پس از گذشت روش ،درصد موفقیت روش کاهش یافته و در هر حال به هیچ عنوان ،زدیکی مشکوک سپري شده باشدفاصله زمانی بیشتري از ن ههر چ -1

  برده شوند.کار 

 می مورد استفاده قرار گیرد.یید به عنوان یک روش دا...( بوده و نبا این روش منحصر به موارد اورژانس )نظیر پاره شدن کاندوم، خارج شدن آن، استفاده نادرست از روش طبیعی و -2

 ها ضروري است. با شکم خالی خورده نشود و در صورت استفراغ تا دو ساعت پس از استفاده از روش، خوردن مجدد قرص (ها)بهتر است قرص -3

در حداقل دفعات ممکن در طول دوران باروري اسلتفاده گلردد. مجلاز     بایدشود که این روش حداکثر دفعات مجاز استفاده از این روش در هر سیکل قاعدگی یک بار است و باید تأکید  -4

 نیست. گذاري فاصلهبار از این روش در هر دوره قاعدگی دلیلی بر تأیید مصرف آن به عنوان روش  بودن مصرف یک

 به مراکز تخصصی انجام شود.ارجاع  ،لیهاي مقاربتی و سایر مسابررسی از نظر بیماري روش پیشگیري اورژانس به فرد ارائه شده و سپس جهت ،استفاده جنسیءدر موارد سو -5
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 داروهاي درمان كرم اسكاريس و كرمک

 نام دارو
شکل 

 دارو
 دادن دارو روشمقدار و  وزن -گروه سنی

توانید میکننده به هر مراجعه

 ؟چقدر از این دارو بدهید

 نباید از ایندر چه مواردي 

 ؟دارو بدهید

 مبندازول
قرص 

 جویدنی

 سال 2تر از کودکان بزرگ

 و بزرگساالن 

 :کرمک
و با کمی آب میل  جویدهیک قرص را خوب 

 د.تکرار نمای هفته بعد یکبار دیگر د، نمای

قرص براي هر یک از افراد  2

 خانواده

 زنان باردار  -

 هاي کبدي ناراحتی -

تغذیله و کلم  کودکان مبتال به سوء -

 خونی
 :آسکاریس

یک قرص صبح و یک قرص شب  ،روز 3به مدت 

 د.را خوب جویده و با کمی آب میل نمای
 قرص 6

 شربت پرازینپی

 کیلوگرم 7کمتر از 

 :کرمک

روز  7 ،، یللک بللار در روزیللک قاشللق مربللاخوري

 متوالی

 متناسب با وزن و میزان

 داروي مورد نیاز

 زنان باردار  -

 هاي کبدي و کلیوي احتینار -

 بیماران مبتال به صرع )غش( -

تغذیه شلدید  کودکان مبتال به سوء -

 خونی و کم

 حساسیت به دارو -

 کیلوگرم 14تا  7
روز  7یللک بللار در روز،  ،یللک قاشللق غللذاخوري

 متوالی

 روز متوالی 7 ،یک بار در روزقاشق غذاخوري،  2 کیلوگرم 30تا  15

 روز متوالی 7 ،یک بار در روزقاشق غذاخوري،  4 کیلوگرم و بزرگساالن 30 باالتر از

 کیلوگرم 14کمتر از 

 :آسکاریس

 روز متوالی 2 ،یک بار در روزقاشق غذاخوري،  2

 روز متوالی 2 ،یک بار در روزقاشق غذاخوري،  4 کیلوگرم 22تا  14

 روز متوالی 2 ،ر روزیک بار دقاشق غذاخوري،  6 کیلوگرم 45تا  23

 روز متوالی 2 ،یک بار در روزقاشق غذاخوري،  7 کیلوگرم و بزرگساالن 45باالتر از 
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 توجه کنید:

 .هاي زیر و ملحفه رختخواب به بیمار بدهید، فراموش نکنیدها، تعویض و جوشاندن لباسها، کوتاه کردن ناخنهایی را که باید درباره شستن دستآموزش -1

 داروي ضد کرمک را باید به همه افراد خانواده بدهید. -2

 جدول به او دارو بدهید. مطابقبار دیگر  توانید یکمی ،داد هنوز هم آسکاریس داردهایی داشت که نشان مییک هفته بعد از درمان آسکاریس، اگر بیمار ناراحتی -3

هلا  ها را با آب و صابون بشوید، ضمناً سبزيها و زیر ناخندست ،نموده و قبل از خوردن غذا و بعد از رفتن توالترعایت اشت را بیمار بهد ،توصیه کنید براي جلوگیري از آلودگی مجدد -4

 عفونی نموده و خوب بشوید. زدایی و ضدها را قبل از مصرف بر اساس دستورعمل مربوطه انگلو میوه

 اهاي چرب مصرف شود. خصوص غذه بهتر است قرص مبندازول همراه با غذا ب -5

 سال استفاده شود. 2پرازین در کودکان زیر المقدور از شربت پیشود حتیتوصیه می -6
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 هيستامين(داروهاي درمان حساسيت )آنتي
 

 

 دادن دارو روشمقدار و  گروه سنی  شکل دارو نام دارو
توانید میکننده به هر مراجعه

 ؟چقدر از این دارو بدهید

 این ازنباید اردي در چه مو

 ؟دیدارو بده

 هیدرامینفندی

گرم میلی 5/12شربت 

 لیترمیلی 5در 

 سال 6تا  2
 شب( بار در روز )صبح، ظهر و 3

 لیتر )یک قاشق مرباخوري(میلی 5/2هر بار 
 یک شیشه

 زنان باردار -

 مادران شیرده -

 سال 2کودکان زیر  -

 مبتالیان به آسم -

 سال 12تا  7
 شب( عصر و ظهر، بار در روز )صبح، 4

 لیتر  )یک قاشق مرباخوري(میلی 5/2 هر بار

 عدد 10 قرص در روز 1-2 بزرگساالن گرمیمیلی 2قرص کلرفنیرامین

 سال  5ماه تا  2 اسپري  سالبوتامول
 پاف در صورت وجود عالئم آسم 2

 خس ، تنگی نفس(  )سرفه، خس
 ماه 2کودکان زیر  -  یک اسپري

 

 

 توجه کنید:

 د. شواري دخود ،از این رو توصیه کنید هنگام مصرف دارو از رانندگی و کار با ابزاري که نیاز به هوشیاري دارند ،آلودگی کنندها ممکن است ایجاد خوابهیستامینآنتی -1

 دارو دور از نور نگهداري شود.  -2

 آب یا شیر مصرف شود.  با همراهدارو جلوگیري از عوارض گوارشی، براي  -3

 شود.عنوان ضد سرفه در کودکان توصیه نمیه هیدرامین بمصرف دیفن -4

 مصرف اسپري سالبوتامول باید طبق بوکلت مانا باشد.  -5
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 داروهاي جلدي )قسمت اول(

 دادن دارو روش گروه سنی  شکل دارو نام دارو
توانید میننده کبه هر مراجعه

 ؟چقدر از این دارو بدهید
 ؟نباید از این دارو بدهیددر چه مواردي 

 یک لوله  روي قسمتی از بدن که درد دارد بمالند و ماساژ دهند.  سال  4باالتر از  پماد جلدي   متیل سالیسیالت

 سال  4کودکان زیر  -

 یک لوله  بار در روز، هر بار کمی از این پماد را در محل بمالند. 3تا  2 همه سنین  پماد جلدي  %3تتراسیکلین  زنان باردار  -

 یک لوله  بار در روز  3تا  2 همه سنین  پماد جلدي  کاالندوال

 سال و باالتر  یک رم/ کمحلول جلدي  ديکاالمین
بلار در روز بله    4تلا   3 ،حل گزیدگی حشرات یلا خلارش  در م

  .د(ن)مالش نده استفاده شودآرامی 
 یک لوله/ یک شیشه

 مبتال به التهاب و ترشح پوست افراد -

 دارو این به دچار حساسیت  افراد -
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 توجه کنید :

 شود. صیه میماه نیز تو 2پماد تتراسیکلین در موارد عفونت خفیف پوستی براي شیرخواران زیر  -1

 شود. زخم استفاده میزرد مانندهاي جلدي از پماد تتراسیکلین براي درمان عفونت -2

 شود. از پماد کاالندوال در التهابات پوستی، خارش خفیف، حساسیت به پودر لباسشویی و گزیدگی حشرات استفاده می -3

 نگهداري شود.  کودکانک و دور از دسترس دور از نور، در جاي خن دپماد مانتول و متیل سالیسیالت بای -4

 . کننداستفاده  گاهدقیقه جاي آن قرمز نشد و خارش پیدا نکرد، آن 10قبل از استفاده از این پماد بهتر است اول کمی از آن را روي قسمت کوچکی از پوست بمالند و اگر پس از  -

 د. مراقب باشید که این پماد هیچگاه نباید به صورت مالیده شو -

 ها را با آب و صابون بشویند. دست ،بعد از مصرف این پماد -

 فقط بر روي پوست سالم مالیده شود.  -

 چشم، سطوح مخاطی و نیز ناحیه تناسلی خودداري شود.  بادي از تماس محلول یا کرم کاالمین -5

 بدن استفاده شود. سایر نقاط براي دي براي مناطق پرمو و از کرم این دارو از محلول کاالمین -6
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 داروهاي جلدي )قسمت دوم( درمان شپش و گال

 دادن دارو روشمقدار و  گروه سنی  شکل دارو نام دارو
توانید میکننده به هر مراجعه

 ؟چقدر از این دارو بدهید

نباید از این دارو در چه مواردي 

 ؟بدهید

 

  گامابنزن

 )لیندان(

 شامپو 

 پش(شدرمان )
 سال به باال 5

و به دقت ماساژ آغشته کرده کامال شامپو از را به مقدار کافی  *ي سرمو

دقیقه شامپو را بر روي مو ثابت  4داده شود، پس از انجام ماساژ به مدت 

یک  گذاشته و سپس به طور کامل با آب شستشو داده و آن را خشک نماید.

 تکرار شود.به روش فوق هفته بعد درمان 

 براي دو بار مصرف وطییک ق

 نوزادان نارس  -

بلا  )سال و زنان باردار  5کودکان زیر  -

 .(تجویز پزشک مصرف شود

 سابقه تشنج یا غشافراد داراي  -

لینلدان در  تجلویز  الزم به ذکر است کله  )

بللا نظللر پزشللک  دافللراد عللادي هللم بایلل

 .(متخصص باشد

  لوسیون

 (درمان گال)
 سال به باال 5

از چانه تا نوک  لوسیونب ولرم و خشک کردن بدن، از استحمام با آبعد 

. باید دقت کرد که پوست بدن از جمله وسط انگشتان ه شوددیانگشتان پا مال

، ساعت 8 -12ها و زیر بغل کامال به کرم آغشته شود و پس از دست و پا، مچ

ها ها و لباسشسته شود و ملحفه تنه با شامپو و صابونبدن از سر به پایین

 د.شودرمان به روش فوق تکرار یک هفته بعد  ض شوند.تعوی

 شیشه براي دو بار مصرف دو
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پرمترین 

5% 

 کرم

)درمان گال و 

 شپش تن(

هاي همه گروه

 سنی

از استحمام با آب ولرم و خشک کردن بدن، کلرم پرمتلرین از چانله تلا     بعد 

وست بلدن از جملله وسلط    نوک انگشتان پا مالیده شود. باید دقت کرد که پ

 8-12ها و زیر بغل کامال به کرم آغشته شود و پس از انگشتان دست و پا، مچ

هلا و  شسته شلود و ملحفله   بدن از سر به پایین تنه با شامپو و صابون ساعت

 یک هفته بعد درمان به روش فوق تکرار گردد. ها تعویض شوند.لباس

 لوله براي دو بار مصرف 2

 به داروحساسیت  -

پرمترین 

1% 

 شامپو

 )درمان شپش(
 سال به باال 2

را بر پوست سر و ساقه موهلا   **مقدار الزم از شامپو  *جهت شستشوي سر 

 دقیقه شستشو داده شود.  10مالیده و پس از 

مقدار مورد نیاز براي یک بار 

 روز بعد 10مصرف و تکرار 

  دایمتیکون

 یونلوس

شپش درمان )

 سر(

هاي همه گروه

 سنی

از ریشه تا نوک موهاي خشک مالیده شود )موها  %4ابتدا لوسیون دایمتیکون 

باید دقت نمود که تملامی پوسلت سلر کلامال      .د(ننباید خیس یا مرطوب باش

موها را با شامپو شستشو  دساعت بای 8توسط لوسیون پوشانده شود. پس از 

هلا  هاي مرده و تخم شلپش یز موجود در قوطی، شپشرداد و با شانه دندانه

هفته بعد بله هملان روش    براي اطمینان از درمان، یک را از موها جدا نمود.

که فرد دیگري در خانواده آلوده  ضمنا در صورتی د.درگقبلی درمان تکرار 

 .به همین روش درمان شود ،شده باشد

 

 عدد 2

 

 به داروحساسیت  -

 

 با شامپوي معمولی شستشو داده شود و پس از گرفتن آب آن به طوري که موها کمی رطوبت داشته و خیس نباشند، شامپوي ضد شپش استفاده شود. ابتدا باید موي سر *

 که ساقه مو و کف سر کامالً به شامپو آغشته شود.  در حدي **
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 ه کنید:جتو

 .ها استفاده شودزندان و ناهاي پرخطر مانند کمپ معتادجیحا لیندان در مکانتراز محلول لیندان براي گال و از شامپو براي شپش استفاده شود.   -1

 روي صورت مالیده نشوند. دقت شود داخل چشم یا دهان نرود و در صورت تماس با چشم فوراً چشم را با آب تمیز بشویند.بر این داروها   -2

 د.شواري ها خودها و بریدگیها، خراشیدگیاز مصرف این داروها بر روي زخم  -3

 تکان دهید.قبل از مصرف شامپو و محلول گامابنزن و شامپو پرمترین را   -4

 و آب موها گرفته شود. سپس شامپوي ضد شپش به میزان الزم بر روي موهاي مرطوب استفاده شود.شده معمولی شسته  يقبل از استفاده از شامپو، موي سر با شامپو -5
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 ت زیر رعایت شود:نکا ،برای درمان آلودگی با جرب

یین بمالد و بلین انگشلتان   بدن از گردن به پا اگر بیمار قبل از مصرف دارو حمام کرده باشد، باید پوست را کامالً خشک و خنک کند و سپس مقدار کافی از دارو را به خوبی به تمام پوست -1

 د. و محل ضایعه را ماساژ بیشتري بدهبغل، کشاله ران پا، زیر

 ساعت بر روي پوست باقی بگذارند و سپس پوست را بشویند.  8 -12ه مدت دارو را ب -2

 استفاده کنند.  ،اندهایی که به تازگی جوشانده و خشک نمودهبراي جلوگیري از آلودگی مجدد از لباس -3

 جوشانده و خشک نمایند.درجه سانتیگراد  60تا  50دقیقه در درجه حرارت  10مدت ه ب ،اندهاي آلوده را که به تن داشتهلباس -4

 بجوشانند. این کار براي آلودگی با شپش نیز باید انجام گیرد.درجه سانتیگراد  60تا  50در درجه حرارت  دقیقه  10و حداقل داده ها را شستشو ملحفه -5

  تکرار شود.نیز سه و لوازم خواب بمجدداً مراحل فوق براي ال و بعد از یک هفته درمان تکرار شود -6

 د.اده شوشیشه کامالً تکان د ،محلول لیندان و قبل از مصرف شامپو -7

 نکات زیر رعایت شود: ،برای درمان آلودگی با شپش

 ریز شانه کنید. با یک شانه دندانهرا پس از خشک کردن موها  ،هاو تخم شپشبراي خارج کردن اجساد  ، -1

 شامپو بشویید. براي جلوگیري از گسترش آلودگی، شانه و برس را با  -2

 طور مرتب اجتناب کنید.  ه از مصرف شامپو ب -3

 اطرافیان فرد مبتال را نیز همزمان درمان کنید.   -4

 . شود یک هفته بعد درمان تکرار شودتاکید می -5
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 داروهاي جلدي )قسمت سوم(

 دادن دارو روش گروه سنی  شکل دارو نام دارو
توانید میکننده به هر مراجعه

 ؟این دارو بدهید چقدر از

 پماد سوختگی

 )روغن کبد ماهی(
 یک لوله روي پوست مالیده شود. بر بار در روز ، مقدار کمی از این پماد  4تا  3 همه سنین پماد

 یک لوله محل مالیده شود.هر بار مقدار کمی از این دارو در  ،بار در روز 3تا  2 همه سنین کرم * نیتروفورازون

 

 استفاده کنید.  ،اندکه با سایر داروها بهبود نیافته 3 و 2هاي درجه از کرم نیتروفورازون در درمان سوختگی *

 

  

 توجه کنید:

 توانید از پماد سوختگی استفاده کنید:در موارد زیر می 

 قرمزي ران و کشاله ران کودک در اثر ادرار -1

  سوختگی در اثر آفتاب -2

 هایی که تاول نزده باشد. سوختگی -3
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  داروهاي درمان برفک

 دادن دارو روشمقدار و  گروه سنی  شکل دارو نام دارو
توانید میکننده به هر مراجعه

 ؟از این دارو بدهید چقدر

 قطره )سوسپانسیون خوراکی( ** نیستاتین
 سیهر بار یک سی ؛ بار در روز 4 نوزادان

 یشهیک ش
 سیهر بار دو سی ؛ بار در روز 4 * ماه 2شیرخواران زیر 

 یک شیشه سیهر بار یک سی ؛ بار در روز 1-2 * ماه 2شیرخواران زیر  محلول درصد( 25/0)  *** دوژانسینویوله
 

 

 باید ارجاع صورت گیرد. ،ماه 2براي درمان برفک شیرخواران باالي  *

 ادر باید :م **

 شیشه را خوب تکان دهد. ،قبل از مصرف -

هاي سلفید )برفلک( داخلل دهلان شلیرخوار      لیتر محلول نیستاتین آغشته کند و روي لکهمیلی 1هایش را بشوید، پنبه تمیز را به ته یک چوب کبریت پیچیده و )یا یک گوش پاک کن را( با دست -

 ر کند. بار تکرا ساعت یک 6این عمل را هر  و بمالد

 دارو را به نوک و هاله پستان نیز بمالد.  -

 دارو را دور از نور نگهداري کند. -

 روز برفک بدتر شده یا اگر کودک در پستان گرفتن یا مکیدن مشکل دارد: 10در صورتی که بعد از  ***

هاي سفید )برفک( داخل دهان شیرخوار بمالد صد آغشته کند و روي لکهدر 25/0ویوله دوژانسین  محلولسی سی 1پنبه تمیز را به سر یک چوب کبریت پیچیده و )یا یک گوش پاک کن را( با  -

 بار در روز تکرار کند.  1-2و این عمل را 

 دارو را به نوک و هاله پستان نیز بمالد.   -
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   و پاک كننده هاي جلدي ضدعفوني كنندهمحلول

 دادن داروروش  گروه سنی  شکل دارو نام دارو
نباید از این دارو چه مواردي  در

 ؟بدهید

 محلول پویدون آیداین )بتادین(

 همه سنین

 ها را با این محلول شستشو دهید.ها و سوختگیزخم

 گزیده هم استفاده شود.براي ضدعفونی زخم افراد حیوان

 )از رقیق کردن دارو خودداري کنید(.

نسبت به این  افراد داراي حساسیت

 دارو

سرم نمکی )سرم 

 فیزیولوژي(
 با این محلول بشویید.  ،ها را قبل و بعد از ضدعفونی با بتادین و ساولنزخم محلول

 

 محلول سی )ساولن( ستریمید
 ونی کردن وسایل پانسمان است. ها و ضدعفاین دارو براي شستشو و تمیز کردن زخم

 سی آب(سی 100سی در سی 15) .محلول را قبل از مصرف رقیق کنید

افراد داراي حساسیت نسبت به این 

 دارو

 محلول درجه 70الکل اتیلیک رنگی 
 براي ضدعفونی کردن محل تزریق و دماسنج استفاده شود.

 گزیده استفاده شود. زخم افراد حیوانن کردبراي ضدعفونی 

 

  صابون
 صابون جامد

 صابون مایع
 شود.گزیده به کار برده میبه منظور شستشوي زخم افراد حیوان
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 توجه کنید:

حتماً موضلع   ،محلولاین عفونی با پس از ضد ،هانمایید که در مورد سوختگیها بهتر است از محلول پویدون آیداین )بتادین( استفاده کنید. دقت ها و سوختگیبراي ضدعفونی کردن زخم -1

سلی بلراي شستشلو و تمیلز      از محلول رقیق شلده سلتریمید   ،تا بتادین روي ناحیه سوختگی باقی نماند. در صورتی که این دارو در دسترس نبود دهیدرا با سرم نمکی استریل کامالً شستشو 

 . ها استفاده نماییدکردن زخم

 کف نکند.  باید آب را آهسته به دارو اضافه کرد تا زیاد ،سی آب(. براي رقیق کردن محلولسی 100سی در سی 15) ف رقیق کردسی را باید قبل از مصر محلول ستریمید -2

 محلول رقیق شده ستریمید سی را فقط در همان روز مصرف کنید و باقی آن را دور بریزید.  -3

 سی نباید وارد دهان، چشم یا گوش شود. محلول ستریمید  -4

 . ه شودکار برده همراه محلول ستریمید سی نباید صابون ب -5

 پنبه پوشاند. سی را نباید با چوب دهانه شیشه محلول ستریمید -6

 کش دارد. باکتري -کشآیداین خاصیت قارچمحلول پویدون -7

 شده مخلوط کنید. ه را با یک پیمانه آب جوشیده سرددرج 96ک سه پیمانه الکل اتیلی ،درجه 70براي تهیه الکل  -8
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 داروهاي چشمي
 

 دادن دارو روشمقدار و  گروه سنی  شکل دارو نام دارو
توانید میکننده به هر مراجعه

 ؟چقدر از این دارو بدهید
 ؟نباید از این دارو بدهید در چه مواردي

 ماه 2شیرخوار زیر  ه چشمیقطر %10سولفاستامید 

هلر بلار یلک    ، بلار  هر سه ساعت یک، روز 5مدت ه ب

  .قطره در گوشه داخلی چشم بچکاند
 یک شیشه

 حساسیت به دارو  -

 عفونت شدید چشمی  -

اگر عالئم دیگري به همراه ناراحتی چشلم وجلود    -

 داشته باشد.

 ریزش داشته باشد.اگر نوزاد فقط اشک -

 بزرگساالن پماد چشمی %1تتراسیکلین 

هر بار به اندازه یلک گنلدم در گوشله     ،بار در روز 3

 چشم را مالش ندهد و پاک نکند. .داخلی چشم بگذارد
 نوزادان یک لوله
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 توجه کنید:
 

 ار را به پزشک ارجاع فوري نمایید. روز درمان، بیم 5م دیگر و یا عدم بهبودي علیرغم ئهاي شدید چشمی یا همراه بودن عالدر صورت وجود عفونت -1

 . شودگونه درمان خودداري نی ارجاع فوري شده و از انجام هردرمابه مرکز بهداشتی باید ،ریزش مراجعه نمایداگر نوزاد فقط با عالمت اشک -2

 آن را مصرف نکنید.  ،اي شده بوداگر رنگ قطره زرد مایل به قرمز یا قهوه -3

 نور نگهداري کنید.  داروها را دور از  -4

 به تاریخ انقضاي دارو توجه کنید.  -5

 چکان با چشم تماس پیدا نکند.دقت کنید نوک قطره -6

 هاي بعدي مناسب نیست. باقیمانده قطره براي استفاده ،که قطره چشمی باز شد و براي یک دوره درمان از آن استفاده کردید بعد از این -7

 شود. بیوتیک چشمی داده نمیهاي چشمی هیچ نوع قطره و پماد آنتیمنظور پیشگیري از عفونته ب به نوزادان در بدو تولد، -8

 باید سریعاً نسبت به ارجاع نوزادان اقدام نمایید. ،هاي شدید چشمیدر صورت مواجهه با عفونت -9

 ارجاع آنان اقدام نمایید. روز درمان، نسبت به  5هاي چشمی خفیف نوزادان بعد از در صورت عدم بهبود عفونت -10
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 ها و امالحكمبود ويتامينداروهاي مراقبتي جهت پيشگيري از 
 

 نام دارو
شکل 

 دارو
 ؟از این دارو بدهیدچقدر توانید کننده میهبه هر مراجع دادن دارو روشمقدار و  گروه سنی 

 ویتامین یا ویتامین آ+ دمولتی

واحد  400و  "آویتامین "واحد  1500)حاوي 

 سی(در یک سی "دویتامین "

 *ماهگی 24روزگی تا پایان  5تا  3شروع از  قطره 
سی قطره آ+ روزانه یک سی

 ویتامیند یا مولتی
 یک شیشه

 آهن

سی گرم آهن المنتال در هر سیمیلی 15)حاوي 

 قطره( 15سی معادل و هر سی

 قطره 

زمان با شروع تغذیه ماهگی )هم 6پایان  از

 تکمیلی( 

 ** ماهگی 24تا پایان 

گرم به ازاي میلی 1روزانه 

هر کیلوگرم وزن بدن تا 

گرم آهن میلی 15حداکثر 

قطره در  15معادل  ،المنتال

 روز

 یک شیشه

 ویتامین مینرالمولتی

واحد  1000، میکروگرم ید 150)الزاما حاوي 

 ("آویتامین "واحد   2500-5000و  "دویتامین "

قرص 

یا 

 کپسول 

بارداري تا  16مادران باردار؛ شروع از هفته 

 ***پایان بارداري
 محاسبه شود.با توجه به زمان مراجعه بعدي  روزي یک عدد

 مادران شیرده؛ روزي یک قرص از زمان زایمان 

 ماه بعد از زایمان 3تا 
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 فولیکاسید 

 میکروگرم( 1000تا  400)قرص 
 قرص

ماه  3به محض اطالع از بارداري و یا ترجیحاً 

 ****قبل از شروع بارداري تا پایان بارداري 
 محاسبه شود.با توجه به زمان مراجعه بعدي  روزي یک عدد

 آهن

)فروس سولفات، فروس فومارات، فروس 

 گرم آهن(میلی 60 گلوکونات حاوي

 قرص

 *****سال  18تا  12دختران نوجوان 

 16اي یک عدد به مدت هفته

هفته در طول هر سال 

 تحصیلی

 آموزانارائه به مدارس و توزیع هفتگی به دانش  -

عدد قرص یلک   16رود، در صورتی که فرد به مدرسه نمی  -

 بار در سال

تا  بارداري 16مادران باردار؛ شروع از هفته 

 پایان بارداري
 با توجه به زمان مراجعه بعدي محاسبه شود. روزي یک عدد

مادران شیرده؛ روزي یک قرص از زمان زایمان 

 ماه بعد از زایمان 3تا 

 ویتامین د

 هزار واحدي( 50)

 پرل

 سال( 12 -18مدرسه ) یننوجوانان سن

 ماهی یک عدد

 آموزانیع ماهیانه به دانشارائه به مدارس و توز  -

بلا توجله بله زملان      ،روددر صورتی که فرد به مدرسه نمی  -

 محاسبه شود.مراجعه بعدي 

 میانساالن
 محاسبه شود.با توجه به زمان مراجعه بعدي 

 سالمندان

 کلسیم/ کلسیم د

واحد  500یا  400گرم کلسیم/میلی 500)حاوي 

 (دلمللی ویتامین ابین

 محاسبه شود.با توجه به زمان مراجعه بعدي  روزي یک عدد ******سالمندان  قرص
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ویتامین، آهن ه مولتیاگر در ترکیبات قطرماهگی به کودکان داده شود.  24روزگی تا پایان  5تا  3از سن  "ویتامین د"واحد  400و  "ویتامین آ"واحد  1500ها طوري محاسبه گردد که روزانه هتعداد قطر *

 توان به کودک داد.زمان با شروع تغذیه تکمیلی میها را فقط هماین نوع قطره ،نیز وجود داشته باشد

در شلروع کلرد.    نیز قطلره آهلن را  ماهگی  6تا  4توان از پایان ولی با توجه به منحنی رشد کودک می ،شودماهگی آغاز می 6زمان با شروع تغذیه تکمیلی است که معموالً در پایان هم شروع قطره آهن **

 شود.کودک شروع  برايقطره آهن  باید ،ماهگی 2رسد یا از ها به دو برابر وزن هنگام تولد میاز زمانی که وزن آن، شوندگرم متولد می 2500خوارانی که با وزن کمتر از مورد کودکان نارس و شیر

 المللی در روز تعیین شده است. واحد بین 10000دار و شیرده تا براي مادران بار "آویتامین "حد سمی  ***

 ویتامین داراي اسیدفولیک یا قرص فرفولیک تجویز شود، نیاز به دادن اسیدفولیک به صورت جداگانه تا پایان بارداري نیست.در صورتی که قرص یا کپسول مولتی ****

 گرم آهن، بهتر است از این قرص استفاده شود.میلی 55-60شرط وجود در صورتی که قرص فرفولیک در دسترس باشد، به  *****

 قرار دارد.در محدوده ایمن  "دویتامین "دریافت  بدون اشکال و از نظر  "دکلسیم "با قرص  "د ویتامین"هزار واحدي  50زمان مکمل مصرف هم ******
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 توجه کنید:

 ن قرار دهید.  هاي آهن را دور از دسترس کودکافرآورده -1

 کند. رنگ میسیاه سولفات آهن، مدفوع را تیره و -2

 هاي آهن را نباید به همراه مواد لبنی مانند شیر و مواد غذایی مانند چاي، حبوبات و داروهاي ضد ترشی معده مصرف کرد. فرآورده -3

 داروها را در جاي خنک و دور از نور نگهداري کنید.   -4

همچنلین  پوشلاند.  می رنگیهاي شیرخوار را جرم تیرهدندان ،صورت به کودک کمی آب دهند. در غیر این ،آهن را ته دهان شیرخوار بچکانند و پس از هر بار مصرفتوصیه کنید قطره  -5

 هاي کودک را تمیز کند.با یک حوله نرم دندان ،به مادر آموزش دهید تا پس از مصرف قطره

 قرص آهن را حتماً بعد از غذا و قبل از خواب مصرف نمایند تا از بروز عوارضی مانند حالت تهوع و استفراغ جلوگیري شود.  به زنان باردار آموزش دهید که -6

د و علالوه بلر توصلیه بله     اشتهایی، تهوع، استفراغ، عرق کردن، تشنگی بیش از حد و سرگیجه شود، دارو را قطع نماییمی مانند بیئچنانچه زن باردار علیرغم مصرف صحیح قرص دچار عال -7

 مصرف بیشتر مایعات، او را به پزشک ارجاع نمایید. 

 نظر باشد.  هاي وزارت متبوع مدهمواره باید آخرین دستورعمل ،هاي باردارسال و خانم زیر یک دکانوکدر ارائه داروهاي مراقبتی براي  -8

مصلرف   ،دار( هستندهاي موجود قابل نصف کردن )خطبنابراین اگر قرص ،باشدگرمی( میم )تقریباً نصف قرص یک میلیمیکروگر 400روزانه  ،میزان مورد نیاز اسیدفولیک در بارداري -9

 . است.قرص به طور روزانه براي مادر باردار کافی  نصف

 )نسخه توسط پزشک(. از بارداري شروع شود بهتر است مصرف اسیدفولیک از سه ماه قبل ،هاي ادغام یافته سالمت مادرانعمل مجموعه مراقبتمطابق دستور -10
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 داروي مراقبتي نوزادان

 دادن دارو روشمقدار و  گروه سنی  شکل دارو نام دارو
 چقدر توانید میکننده به هر مراجعه

 ؟از این دارو بدهید 

 نوزادان  گرمیمیلی 1آمپول  K1ویتامین 
گلرم و  میللی  5/0ز تولد براي نلوزادان نلارس   ساعت پس ا 24بالفاصله یا حداکثر 

 گرم به صورت تزریق عضالنی میلی 1براي نوزادان با وزن طبیعی
 یک آمپول 

 

 توجه کنید:

 تزریق شود.  ،اندکلیه نوزادانی که در منزل متولد شده رايب
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 پس از زايمانداروي جمع كننده رحم جهت كنترل خونريزي 

 شود(تجویز می ،ایی که در منزل انجام گرفته استه)این دارو در مورد زایمان

 دادن دارو روشمقدار و  گروه سنی  شکل دارو نام دارو
چقدر توانید کننده میبه هر مراجعه

 ؟از این دارو بدهید

نباید از این  در چه مواردي

 ؟دارو بدهید

  *واحد به صورت عضالنی پس از خروج جنین  10 ري زنان در سنین بارو  واحدي  5یا  10آمپول توسیناکسی
 واحدي 10یک آمپول 

 واحدي  5آمپول  دویا 

 حساسیت مفرط به دارو  -

 هاي مامایی اورژانس -

توسین قبل از خروج کاملل نلوزاد و همچنلین    اکسی تزریق عضالنی توسین به صورت عضالنی تزریق شود.واحد اکسی 10پس از خروج جنین در صورت اطمینان از نبود قل دیگر، براي تسریع خروج جفت،  *

 تزریق وریدي آن در هر زمانی )حین یا پس از زایمان( ممنوع است. 
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 هاي حاد تنفسيداروهاي عفونت

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

54 

 

 درد استرپتوكوكيداروي درمان گلو

 دادن دارو روشمقدار و  وزن -گروه سنی شکل دارو نام دارو
انید تومیکننده به هر مراجعه

 ؟چقدر از این دارو بدهید
 ؟نباید از این دارو بدهیددر چه مواردي 

 سیلین ويپنی

 250سوسپانسیون 

 لیترمیلی 5گرم در میلی

 سال 5تا  2

 کیلوگرم( 19تا  10)

 ساعت یک قاشق غذاخوري 8هر 

 یک شیشه روز 10سی(، به مدت سی 5)
شلتقات آن حساسلیت   سلیلین یلا م  کسانی که بله پنلی   -

سلیلین دچلار عالئملی    دارند، یعنی هنگام مصرف پنی

 شوند. نفس، گرگرفتگی، تورم، کهیر و... میمانند تنگی

 عدد قرص 9 روز 10مدت ه ب، ساعت یک قرص 8هر  سال 5باالتر از  گرممیلی 500قرص  )باید این موضوع از بیمار یا اطرافیان او سوال شود(.

 

 توجه کنید:
 

  سال فقط منحصر به شرایط خاص مندرج در بوکلت و راهنماي مانا است. 5سیلین وي در کودکان زیر مصرف پنی -1

 دارو را دور از نور و حرارت نگهداري کنید و از مراجعین نیز بخواهید همین کار را بکنند. -2

 توصیه کنید شربت را قبل از مصرف خوب تکان دهند و طبق دستور مصرف کنند. -3

 سیلین و علت پیگیري را به بیمار بگویید.صرف مرتب پنیاهمیت م -4

 روز یک بار پیگیري شود. 3 دهید، حتماً باید هرسیلین خوراکی میبیماري که به او پنی -5

 سیلین بخورد.روز پنی 10به طوري که مجموعاً بیمار  ،سیلین خوراکی را ادامه دهیدها باز هم دادن پنیدر پیگیري -6

 وها توجه کنید.به تاریخ مصرف دار -7

 دور ریخته شود.  دروز در یخچال قابل نگهداري است و بعد بای 14 یا روز در دماي اتاق و 7داروي تهیه شده فقط  -8
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  ي درمان پنوموني و عفونت حاد گوشهادارو

 دادن دارو روشمقدار و  وزن -گروه سنی  شکل دارو نام دارو
توانید میکننده به هر مراجعه

 ؟و بدهیدچقدر از این دار

نباید از این دارو در چه مواردي 

 ؟بدهید

 سیلینآموکسی

گرم در میلی 125سوسپانسیون 

 لیترمیلی 5

 ماهه 12روزه تا  60

 کیلوگرم( 9تا  5)

 سی(سی 5ساعت یک قاشق غذاخوري ) 8هر 

 روز 5به مدت 

 یک شیشه
آن سیلین یلا مشلتقات  کسانی که به پنی

دارنللد یعنلی موقللع مصللرف  حساسلیت  

نفس، سیلین دچار عالئمی مانند تنگیپنی

 شوند. گرگرفتگی، تورم، کهیر و... می

 )باید از بیمار یا اطرافیان او سوال شود(

 ساله 5ماهه تا  12

 کیلوگرم( 19تا  10)

سی( سی 10ساعت دو قاشق غذاخوري ) 8هر 

 روز 5به مدت 

گرم در میلی 250سوسپانسیون 

 لیترمیلی 5

 ماهه 12روزه تا  60

 کیلوگرم( 9تا  5)

 5/2ساعت یک قاشق مرباخوري ) 8هر 

 روز 5سی( به مدت سی

 ساله 5ماهه تا  12

 کیلوگرم( 19تا  10)

 سی(سی 5ساعت یک قاشق غذاخوري ) 8هر 

 روز 5به مدت 

 کالوکوآموکسی

*  

 گرممیلی 600سوسپانسیون 

گرم میلی 9/42سیلین + آموکسی

 لیترمیلی 5نیک اسید در الکالو

 سال 5ماه تا  2
سی( سی 5ساعت یک قاشق غذاخوري ) 8هر 

 روز 5به مدت 
 یک شیشه

 به جز در شرایط خاصی که در بوکلت و راهنماي مانا آمده است. ،سال باید با تجویز پزشک باشد 5کالو در کودکان زیر مصرف کوآموکسی *
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 توجه کنید:
 

 دانید.از سن کودک زمانی استفاده کنید که وزن او را نمی -1

 تدریج آب جوشیده سرد شده را اضافه کرده و مرتباً تکان دهید تا حجم داخل شیشه به خط نشانه برسد.ه ب ،جهت آماده نمودن شربت -2

 و طبق دستور مصرف کنند. ادهخوب تکان دباید شربت را قبل از مصرف  -3

 دور ریخته شود. دروز در یخچال قابل نگهداري است و بعد بای 14روز در دماي اتاق و یا  7تهیه شده فقط  داروي -4

 میوه، آب و یا سایر مایعات مصرف کرد.توان به همراه شیر، آبمی سیلین راآموکسی -5

 روز ادامه دهید، در غیر این صورت ارجاع داده شود. 5ده باشد درمان را تا ساعت مجدداً ارزیابی شود و در صورتی که بهتر ش 48بایست ظرف کودک مبتال به پنومونی می -6

 براي اطالع بیشتر به بوکلت مانا مراجعه شود. -7
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 داروي درمان عفونت باكتريال شديد

  درماني ترين مركزک ساعت تا نزديکر صورت عدم امكان ارجاع يا فاصله بيش از يد كمتر از دو ماهشيرخواران  رد

 بيوتيک داخل عضالني(ين نوبت آنتيتجويز اول) 

                                    دارو                                                      

 وزن

 جنتامایسین آمپول

 گرم(میلی 20/لیترمیلی 2)آمپول 

 سیلیآمپیآمپول 

 گرم(میلی 500/لیترمیلی 5مپول )آ

 لیترمیلی 1 لیترمیلی 25/0 کیلوگرم 5/1تا 

 لیترمیلی 2 لیترمیلی 5/0 کیلوگرم 5/2تا  5/1

 لیترمیلی 3 لیترمیلی 75/0 کیلوگرم 5/3تا  5/2

 لیترمیلی 4 لیترمیلی 1 کیلوگرم 5/4تا  5/3

 ترلیمیلی 5 لیترمیلی 25/1 کیلوگرم به باال 5/4

 ساعت 6هر  ساعت 8هر  در صورت عدم امکان ارجاع تا زمان رسیدن به مرکز درمانی
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 توجه کنید:

 کنید.تعیین به دقت مقدار مناسب با وزن یا سن کودک را  -1

 از سرنگ و سرسوزن استریل استفاده کنید. -2

ساعت تکرار شود و  12جنتامایسین هر  ،در صورت عدم امکان ارجاع براي شیرخواران زیر یک هفته .یدیستان ارجاع نمابیوتیک تزریقی را بدهید و فوراً کودک را به بیماراولین نوبت آنتی -3

 ساعت تکرار شود.  8کیلوگرم هر  2ساعت و براي وزن باالي  12کیلوگرم هر  2ن براي وزن زیر سیلیآمپی

 عه شود.براي اطالع بیشتر به بوکلت مانا مراج -4
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 ساله كه بايد ارجاع فوري شوند 5روزه تا  60در كودكان  يا بيماري خيلي شديد داروي درمان پنوموني شديد

 بيوتيک تزريقي()تجويز اولين نوبت آنتي ترين مركز درماني بيش از يک ساعت فاصله باشد.كه با نزديک در صورتي

 ؟نباید از این دارو بدهید در چه مواردي دادن دارو روشمقدار و  گروه سنی شکل دارو نام دارو

 سفتریاکسون

 ویال

 * گرمیمیلی 500 

 ماه 4روزه تا  60

 کیلوگرم( 6تا کمتر از  4)
گرم( میلی 300لیتر )میلی 8/1  

 روز 60شیرخواران کوچکتر از  -

 ها حساسیت مفرط به سفالوسپورین -

 سیلینحساسیت به پنی -

 ماه 9ماهه تا  4

 کیلوگرم( 8تا کمتر از   6)
 گرم( میلی 400لیتر )میلی 4/2

 ماه 12ماهه تا  9

 کیلوگرم( 10تا کمتر از  8)
 گرم( میلی 500لیتر )میلی 3

 ویال

 * گرمیمیلی 1000 

 سال 3ماهه تا  12

 کیلوگرم( 14تا کمتر از  10)
 گرم( میلی 700لیتر )میلی 1/2

 سال 5تا سال  3

 کیلوگرم( 19تا  14)
 گرم( میلی 1000لیتر )میلی 3

 .شود رقیقلیتر آب مقطر میلی 3با باید  گرمیمیلی 1000 و 500 سفتریاکسونهر ویال  * 

 توجه کنید:
 

 باشد.تجویز سفتریاکسون تزریقی فقط طبق بوکلت مانا و براي اولین نوبت قبل از ارجاع می -1

 کنید. تعیینبه دقت سن کودک را  مقدار مناسب با وزن یا -2

 از سرنگ و سرسوزن استریل استفاده کنید. -3

 براي اطالع بیشتر به بوکلت مانا مراجعه شود. -4
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 محلول شستشوي بيني

 ؟توانید از این دارو بدهیدکننده چقدر میبه هر مراجعه دادن دارو روشمقدار و  گروه سنی شکل دارو نام دارو

 یک  عدد دو تا سه قطره در بینی ،ساعت 3تا  2هر  کودکان درصد 65/0قطره  کلرور سدیمقطره 
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