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کتابچه دارویی بخش GYN

ردیف
1

٘بْ دارٚ
عفىغیٓ )(Cefixime
)(cephalexin

2

عفبِىغیٗ

3

دیىّٛفٙبن

4

ثیشاوٛدیُ )(Bisacodil

5

ا٘ذا٘غتز(Ondansetron) ٖٚ

)(Diclofenac

6

پتبعیٓ وّزایذ )(KCL

7

ٔزٚپ(Merupenem) ٓٙ

2

GYN کتابچه دارویی بخش

(Hematinic) یهٕٙبتیٞ

8

(Clindamycine) ٗذأبیغیٙوّی

9

(Gentamyecine) ٗتبٔبیغیٙخ

10

(Tranexamic Acid) تزا٘شأیه اعیذ

11

(Heparine) ٗپبریٞ

12

(Ceftriaxone) ٖٛعفتزیبوغ

13

(Ampicillin) ٗآٔپی عیّی

14

(Estradiol) ََٛ اعتزادیٛآٔپ

15

(Apoted) تذٛاپ

16

3

GYN کتابچه دارویی بخش

(MTX) وغبتٚتزٛٔت
(Betametasone) ٖٚثتبٔتبس
(M.O.M) وغبیذٚیذرٞ ْٛیشیٙٔ

17
18
19

(Metronidasol ) َٚ٘یذاسٚٔتز

20

(Isoxoprine) ٗپزیٛوغٚایش

21

(Misoprostol) َٛعتٚپزٚٔیش

22

(Manyasoum) ِفبتْٛ عٛیشیٙٔ

23

(Oxitocin) ٗعیٛاوغی ت

24

(I mipenem)
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26

عیپزٚفّٛوغبعیٗ

27

داوغی عبیىّیٗ )(Daxinyclin

28

وفّیٗ عفبسِٚیٗ عذیٓ )(Cefazolin

29

ا٘غِٛیٗ NPH

30

ٔتیُ دٚپب

31

ا٘غِٛیٗ رٌٛالر )(Reg Insulin

32

ٞیذرٚالسیٗ )(Hydrolazin
)(Vit B₆

33

ٚیتبٔیٗ ة6

34

پزٚصعتز(Progestrone) ٖٚ
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نام دارو

سفکسین )(Cefixime

طبقه دارویی

عفبِٛعپٛریٗ ٘غُ عْٛ

طبقه درمانی

آوتی بیًتیک
cap: 50mg , 200mg
tab: 200, 400 mg
)Susp :100mg /sachef(100mg/5ml

اشکال دارویی

موارد مصزف

ثؼذاس اػٕبَ خزاضی اس خّٕ ٚ APR ، C/S :ٝثیٕبراٖ U T I

عوارض جانبی

تت ،عز درد ٚعزٌید ، ٝتٟٛع ٚاعتفزاؽ ،اعٟبَ  ،ؽىٓ درد  ،عٛء ٞبضٕ٘ ،ٝفخ

اقذامات

 -1ثزای درٔبٖ وبُٔ ػف٘ٛت السْ اعت درٔبٖ 10-14رٚس ادأ ٝیبثذ

پزستاری

 -2تغت ٞبی ػّٕىزد وّیٛی را ٔىزراً ا٘دبْ دٞیذ ٚدر فٛرت وبٞؼ ثز ٖٚد ٜادرای پشؽه را ٔغّغ وٙیذ

مصزف در

خشء ٌزٔ B ٜٚی ثبؽذ

بارداری
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کتابچه دارویی بخش GYN

نام دارو

سفالکسیي

)(cephalexin

طبقه دارویی

عفبِٛعپٛریٗ عْٛ

طبقه درمانی

آ٘تی ثیٛتیه

اشکال دارویی

cap : 250 ,500mg
for oral susp: 125mg /sachel125mg/5mg ,25mg/5mg
ثؼذاس اػٕبَ خزاضی اس خّٕ ٚ C/S :ٝثیٕبراٖ U T I

عوارض جانبی

تت  ،عز درد ٚعزٌید ، ٝتٟٛع  ،اعتفزاؽ  ،اعٟبَ

موارد مصزف
اقذامات

ثزای وبٞؼ ٘ؾب٘ٞ ٝبی ٌٛارؽی دار ٚرا ثب غذا تدٛیش وٙیذ .

پزستاری

دٚر ٜدرٔبٖ ضذالُ  10-14رٚس عٔ َٛی وؾذ
لجُ اس ؽزٚع دار ٚآ٘تی ثیٌٛزاْ ا٘دبْ ؽٛد

مصزف در

ٔٙغ ٔقزف ٘ذارد .در ؽیز دٞی فمظ در فٛرت ٘یبس ٚثب اضتیبط تدٛیش ؽٛد

بارداری
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کتابچه دارویی بخش GYN

نام دارو

دیکلَفٌاک

)(Diclofenac

طبقه دارویی

ٔؾتك اعیذفٙیُ اعتیه

طبقه درمانی

ضذ درد
supp: 50mg - 100mg

اشکال دارویی
موارد مصزف

تغىیٗ دردٞبی ػضال٘ی ٚاعىّتی

عوارض جانبی

یجٛعت ،اعٟبَ ٘فخ

اقذامات پزستاری

:دار ٚرادر دٔبی  15-30درخٍٟ٘ ٝذاری وٙیذ
دار ٚرادٚر اس ٘ٛر ٍٟ٘ذاری وٙیذ

مصزف در بارداری

ٔٙغ ٔقزف ٘ذارد
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کتابچه دارویی بخش GYN

نام دارو

بیساکَدیل )(Bisacodil

طبقه دارویی

ٔؾتك دی فٙیُ ٔتبٖ

طبقه درمانی

مسهل
supp: 10mg

اشکال دارویی
موارد مصزف

درٔبٖ یجٛعت

عوارض جانبی

اعٟبَ ،عٛسػ روت ْٛیب ٔمؼذ

اقذامات پزستاری

دار ٚرا٘قف ٘ىٙٙذ
دار ٚرا ثٔ ٝذت عٛال٘ی ٔقزف ٘ىٙٙذ

مصزف در بارداری

ٔغبِؼ ٝوبفی رٚی ا٘غبٖ در دعتزط ٘یغت
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کتابچه دارویی بخش GYN

نام دارو

اًداًسترٍى )(Ondansetron

طبقه دارویی

آ٘تب ٌ٘ٛیغت ٌیز٘ذ 5-HT₃O ٜعزٚتٙیٗ

طبقه درمانی

ضد تهوع
oral

اشکال دارویی
موارد مصزف

وبٞؼ تٟٛع ،اعتفزاؽ ثؼذاس ػُٕ خزاضی
وبٞؼ تٟٛع ٚاعتفزاؽ در ٚیبر ثبرداری

عوارض جانبی
اقذامات پزستاری

ضؼف  ،رخٛت ،عزٌیدٝ
ٚاوٙؼ ٞبی ضغبعیتی رأٛرد تٛخ ٝلزاردٞیذ ٚدر فٛرت ِش ْٚدار ٚرالغغ وٙیذ
دارٚی تشریمی رادر  50عی عی عزْ  D/W5%یب D/Sرلیك وزدٚ ٜدر ٔذت  15دلیم ٝتشریك وٙیذ

مصزف در بارداری

در ٔٛارد ضغبعیت ؽذیذث ٝدارٙٔ ٚغ ٔقزف دارد
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نام دارو

پتاسین کلراید )(KCL

طبقه دارویی

اصالح کىىدٌ کمبًد پتاسیم

طبقه درمانی

اصالح الکتريلیت ي تامیه تعادل الکتريلیتی
Vial 1mg/ml 2mg/ml
Tab 500-600 mg

اشکال دارویی
موارد مصزف

ٞیپٛوبِٕیٞ،یپٛوّغٕی،اعٟبَ ؽذیذ

عوارض جانبی

دیظ آریتٕی،تغییزات ٞ، EKGیپٛتب٘غیٖٛ

اقذامات پزستاری

درضیٗ درٔبٖ ٔمذار پتبعیٓ خٔ ٖٛزتت ا٘ذاسٌ ٜیزی ؽذٚ ٜعغص پتبعیٓ عزْ رادر ضذ 3/5-5mg
ضفظ وٙیذ
 EKGاس ٘ظز تغییزات أٛاج  Tثّٙذ ٛ٘ٚن تیش زه ٕ٘ٛد ٚ ٜثیٕبر را ٔب٘یتٛر وٙیذ

مصزف در بارداری

ٔٙغ ٔقزف ٘ذارد
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نام دارو

هرٍپٌن )(Merupenem

طبقه دارویی

ٔؾتك وبراپٓٙ

طبقه درمانی

آ٘تی ثیٛتیه
vial:500gr

اشکال دارویی
موارد مصزف

ػف٘ٛت ثؼذاس ػُٕ ٔمب ْٚث ٝعبیز آ٘تی ثیٛتیىٟب

عوارض جانبی

عزدرد  ،یجٛعت،تٟٛع،اعتفزاؽ

اقذامات پزستاری

تغت ٞبی  LFT,CBC,BUNزه ؽٛد
لجُ اس ؽزٚع ثیٕبر ضغبعیت ث ٝعفبِٛعپٛریٗ ٚپٙی عیّیٗ ٘ذاؽت٘ ٝجبؽذ

مصزف در بارداری

ٔٙغ ٔقزف ٘ذارد ٌ.ز( B ٜٚدر ؽیز دٞی ثب اضتیبط ٔقزف ؽٛد)
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نام دارو

هواتیٌیک )(Hematinic

طبقه دارویی

دارٞٚبی تزویجی آٚ+ ٗٞیتبٔیٗ

طبقه درمانی

ضد فقر آهه – خًن

اشکال دارویی

Cap vit B12 15 mcg + ferrous fumarate 350 mg + vit C 150mg +folic acid 1 mg

موارد مصزف

، ABUإٓ٘ی فمز آ،ٗٞثبرداری

عوارض جانبی

یجٛعت ٘ ،فخ  ،درد ؽىٓ

اقذامات پزستاری

ثؼذاس غذا ٔقزف ؽٛد
یه عبػت لجُ  2ٚعبػت ثؼذ ِجٙیبت ٔقزف ٘ىٙٙذ

مصزف در بارداری

ٔٙغ ٔقزف ٘ذارد
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کتابچه دارویی بخش GYN

نام دارو

کلیٌداهایسیي )(Clindamycine

طبقه دارویی

اس ٔؾتمبت ِیٙىٔ ٛبیغیٗ

طبقه درمانی

آ٘تی ثیٛتیه
cap: 150mg 300mg
inj: 150mg/ml
sy:75mg/ml

اشکال دارویی

موارد مصزف

در ػف٘ٛت ٞبی ٘بؽی اس PID,UTI

عوارض جانبی

عؼٓ فّش در دٞبٖ ،عزدرد،ؽىٓ درد،اعٟبَ -افشایؼ Bun – cr

اقذامات پزستاری

در ٔقبرف عٛال٘ی ٔذت ٚلجُ اس ؽزٚع درٔبٖ ٚضیٗ درٔبٖ اٍِٞٛبی دفغ رٚد ٜای را ٔٛرد تٛخ ٝلزار ٔی
دٞیذ CBC SGOT, PH SGOT,ALP ،را ٔىزراً زه وٙیذ .
پیؼ اس تشریك  Iv ,Ivػالئٓ ضیبتی را زه وٙیذ.

مصزف در بارداری

خش ٌز( c ٜٚدر ؽیز دٞی تٛفیٕ٘ ٝی ؽٛد)
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نام دارو

جٌتاهایسیي )(Gentamyecine

طبقه دارویی

اس ٔؾمبت آٔیٌّٛٙیىٛسیذ

طبقه درمانی

آ٘تی ثیٛتیه
drop: 3mg/ml
opht oint: 3mg/gr
inj: 20mg/2ml 40mg/2ml 80mg/2ml

اشکال دارویی

موارد مصزف

ػف٘ٛت ٞبی ؽذیذ ٘بؽی اس ارٌب٘یغٓ ٞبی ضغبط

عوارض جانبی

عزدرد ،عز ٌید ،ٝاختالت ؽٛٙایی،اعٟبَ،اعتفزاؽ،اختالالت وّیٛی

اقذامات پزستاری

لجُ اس درٔبٖ،ضیٗ درٔبٖ ٚپظ اس درٔبٖ  elect-Bun-Crزه ؽٛد.

مصزف در بارداری

در دٚراٖ ثبرداری ٌزٙٔ ( cٜٚغ ٔقزف در ثبرداری ٚؽیز دٞی ثٟتزاعت اعتفبد٘ ٜؾٛد)
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نام دارو

تراًساهیک اسید )(Tranexamic Acid

طبقه دارویی

ٔطقٛالت خ ، ٖٛافشایؼ دٙٞذٞ ٜبی پالعٕب ٚخ ٖٛؽبس

طبقه درمانی

آ٘تی ٕٛٞراصیه
cap: 250mg
inj: 250mg/10

اشکال دارویی
موارد مصزف

ٔٛٙراصی Vajinal Bleeding ,،

عوارض جانبی

تٟٛع ٚاعتفزاؽ،اعٟبَ

 ، AUB ,وٓ خ٘ٛی ٞب

دار ٚثب ٚ N/Sدوغتزٚس ٚضتی ریٍٙز رلیك ٔی ؽٛد
درٔقزف دراس ٔذت ٔؼبیٙبت زؾٕی ا٘دبْ ؽٛد
اقذامات پزستاری

در ٔٛارد ٘مـ دیذ رٍ٘ی ٕٞ ،بزٛری ؽذیذ  ،خ٘ٛزیشی سیز ػٙىجٛتی، ٝػیت وبر وّی، ٝعبثم ٝیب
اعتؼذاد اثتال ث ٝتزٔٚجٛس ثب اضتیبط ٔقزف ؽٛد.
در فٛرت اضتٕبَ ا٘غذاد ٔیش را ٜدار٘ ٚجبیذ ٔقزف ؽٛد.
ایٗ دار ٚدر ثیٕبراٖ ٔجتال ث ٝتؾىیُ ِخت ٝدر ػزٚق ٘جبیذ ٔقزف ؽٛد.

مصزف در بارداری

درؽیز دٞی ثب اضتیبط ٔقزف ؽٛد
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نام دارو

هپاریي )(Heparine

طبقه دارویی

ضذا٘ؼمبد

طبقه درمانی

ضذ ا٘ؼمبد
Amp : 5000 u/ml

اشکال دارویی
موارد مصزف

(ضبٍّٔی خبرج رضٕی) ، DVT,EPپزٚفیالوغی DVT

عوارض جانبی

خ٘ٛزیشی خٛدث ٝخٛدی ٕٞ،بتٔ ْٛطُ تشریك

اقذامات پزستاری

ٔطُ تشریك ٔبعبصداد٘ ٜؾٛد
تشریك فمظ  SQثبؽذ سیزا تشریك ػضال٘ی ثبػث ٕٞبتٚ ْٛخ٘ٛزیشی ٔی ؽٛد
عغص Hb، PLT، PT، PTTدر عی درٔبٖ زه ؽٛد
ث ٝخ٘ٛزیشی ِثٚ ٝاویٕٛس ّٙٔٚب ٚراػ ٚوٟیز تٛخ ٝؽٛد

مصزف در بارداری

درثبرداری ٌزٙٔ( Cٜٚبفغ ثیؾتز اس ٔضزات).در ؽیز دٞی ٘یبس ثٔ ٝغبِؼ ٝدارد
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نام دارو

سفتریاکسَى )(Ceftriaxone

طبقه دارویی

عفبِٛعپٛریٗ ٘غُ عْٛ

طبقه درمانی

آ٘تی ثیٛتیه
inj: 250mg 500mg 1gr

اشکال دارویی
موارد مصزف

پزٚفیالوغی لجُ اس ػُٕ  ، UTI,PID،ػف٘ٛت ٞبی ادراری

عوارض جانبی

خبرػ ،فّجیت ٔطُ تشریك،تت ِ،زس ،اعٟبَ – تٟٛع – اعتفزاؽ – وِٛیت

اقذامات پزستاری

ٔطّٞ َٛبی ضُ ؽذ ٜثبیذ ث ٝرً٘ رٚؽٗ تب وٟزثبیی ثبؽذ
در تدٛیش  IVثب آة اعتزیُ ،دوغتزٚس یب  N/Sث ٝغّغت ٚ mg100در ٔذت  2-4دلیم ٝتدٛیش ؽٛد.
ارسیبثی تغت وجذٚوّیٚ – ٝضؼیت تٙفغی – ٕٞ -I & oبزٛری – اِٚیٍٛری

مصزف در بارداری

ٌزB ٜٚ
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کتابچه دارویی بخش GYN

نام دارو

آهپی سیلیي )(Ampicillin

طبقه دارویی

عفبِٛعپٛریٗ ٘غُ عْٛ

طبقه درمانی

آ٘تی ثیٛتیه
cap: 250mg 500mg
susp:125mg/ml 250mg/ml
inj: 250mg 500mg 1gr

اشکال دارویی

موارد مصزف

ثؼذاس اػٕبَ خزاضیROM، UTI،

عوارض جانبی

خبرػ ،وٟیز ،راػ ،دردؽذیذ ث ٝد٘جبَ تشریك ػضال٘ی ،فّجیت

اقذامات پزستاری

خٟت تشریك ٚریذی ٞز ٚیبَ را ثب  5mgآة ٔمغز رلیك وزدٚ ٜثٔ ٝذت  3-5دلیم ٝتشریك ٔی وٙٙذ
ث ٝعجت اضتٕبَ ضغبعیت تشریك راثب عزػت زٙذ لغز ٜدر دلیم ٝآغبس عپظ افشایؼ دٞیذ .
ٔطّٞ َٛب در یخسبَ ثٔ ٝذت 14رٚس پبیذار٘ذ

مصزف در بارداری

ٌز. Bٜٚدر ثبرداری ٔٙغ ٔقزف ٘ذارد
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نام دارو

آهپَل استرادیَل )(Estradiol

طبقه دارویی

اعتزٚصٖ

طبقه درمانی

اعتزٚصٖ
10mg/ml

اشکال دارویی
موارد مصزف

ػالئٓ ٔٛٙپٛس ٚ،اصیٙیت

عوارض جانبی

عزدرد ،عزٌید،ٝتٟٛع ،اعتفزاؽ

اقذامات پزستاری

ثزرعی ادْ ٚ ،سٖ ثیٕبر  ،زه ، BPثزرعی I & O

مصزف در بارداری

درثبرداری ٚؽیز دٞی تٛفیٕ٘ ٝی ؽٛد

20

کتابچه دارویی بخش GYN

نام دارو

اپَتد )(Apoted

طبقه دارویی

ٔؾتمبت پبرا آٔیٛٙفُٙ

طبقه درمانی

ضذ درد
150mg/2ml

اشکال دارویی
موارد مصزف

تغىیٗ دردٞبی خفیف ٔٚتٛعظ  ،تت

عوارض جانبی

تٟٛع  ،اعٟبَ  ،اعتفزاؽٌ ،یدی  ،خٛاة آِٛدٌی

اقذامات پزستاری

اس ػالئٓ ٔغٕٔٛیت دارٚیی٘ (،جض تٙذ ٚضؼیف ٚتٍٙی ٘فظ ،عزدی ٚتؼزیك ا٘ذاْ ٞبی تطتب٘ی) آٌبٜ
ثبؽیذ ،ػالئٓ ٔغٕٔٛیت وجذی ( سردی،خبرػ،ادرار تیزٔٚ ٜذفٛع ثذ ثٔ )ٛی ثبؽٙذ و ٝثبیذ ٔٛرد تٛخٝ
لزار ٌیز٘ذ

مصزف در بارداری

درثبرداری خشءٌزٔ. B ٜٚقزف وٛتبٔ ٜذت در سٔبٖ ثبرداری ایٕٗ اعت
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کتابچه دارویی بخش GYN

نام دارو

هتَترٍکسات )(MTX

طبقه دارویی

آ٘تی ٔتبثِٛیت

طبقه درمانی

ضذ ٘ئٛپالعٓ
inj: 5mg 50mg 1gr

اشکال دارویی
موارد مصزف

ضبٍّٔی خبرج اس رضٓ

عوارض جانبی

تٟٛع ،اعٟبَ ،اعتفزاؽ،عٕیت وجذ ٚوّی،ٝتضؼیف BM

اقذامات پزستاری

زه BUN , CL , LFT , WBC , PLT , T

مصزف در بارداری

درثبرداری ٚؽیز دٞی ٔٙغ ٔقزف دارد
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کتابچه دارویی بخش GYN

نام دارو

بتاهتازٍى )(Betametasone

طبقه دارویی

ٌّٛوٛوٛرتیىٛئیذ

طبقه درمانی

وٛرتٖٛ

اشکال دارویی

)Tab: 0/5mg (as disodium phosphate
Inj: 4mg/ml
ثزای تطزیه ثّٛؽ ریٛی خٙیٗ در سایٕبٖ ٞبی سٚدرط  T PLP ٚدرٔبٖ اختالت اِتٟبثی ٚآِزصیه در

موارد مصزف

خٟت عزوٛة عیغتٓ ایٕٙی
عوارض جانبی

افشایؼ فؾبرخ، ٖٛادْ ریٛی ٔبدر،عزدرد،تىزر ادرار ٚپز٘ٛؽی ،تبًخیز در اِتیبْ سخٓ ،تبری
دیذ،تطزیه ٌٛارؽی

اقذامات پزستاری

درافزاد ٔغٗ ٚث ٝخقٛؿ افزاد یبئغ ٝاضتٕبَ ایدبد پٛوی اعتخٛاٖ ٚافشایؼ فؾبر خ ٖٛرا دارد
ثزای ث ٝضذالُ رعب٘ذٖ تطزیه ٌٛارؽی ؽىُ خٛراوی ثبیذ ثؼذاس غذأقزف ؽٛد
درع َٛدرٔبٖ ٔقزف عذیٓ ثبیغتی ٔطذٚد ؽذٔٚ ٜقزف ٔىُٕ ٞبی ضبٚی  Kتٛفیٔ ٝی ؽٛد

مصزف در بارداری

در عٔ ٝب ٜا َٚخشء ٌز( D ٜٚیؼٙی خغزات ثزرٚی خٙیٗ ٚخٛد دارد )
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کتابچه دارویی بخش GYN

نام دارو

هٌیسیَم هیدرٍکساید )(M.O.M

طبقه دارویی

آ٘تی اعیذ

طبقه درمانی

آ٘تی ّٔیٗ
susp:320mg/sm

اشکال دارویی
موارد مصزف

درٔبٖ ػالٔتی عٛسػ ٔؼذ ٚ ٜعٛء ٞبضٕ ٝثزای ثیٕبراٖ و٘ deficate ٝذار٘ذ ( )C/S –NVD

عوارض جانبی

وبٞؼ اؽتٟب  ،ایدبد ٔ، Diarrheaقزف عٛال٘ی ثبػث(وبٞؼ ضزوبت رٚد ٜای) ٚدر ٘تید ٝیجٛعت ٔی
ؽٛد

اقذامات پزستاری

دار ٚثبیذ ثب آة وبفی ٔقزف ؽٛد  .ثؼذاس اتٕبْ غذا ٚیب ٍٙٞبْ خٛاة ٔقزف ؽٛد .
عٛعپب٘غی ٖٛرالجُ اس ٔقزف ثبیذ تىبٖ داد .
اضتٕبَ یجٛعت ثب ٔقزف ایٗ دارٚ ٚخٛد دارد ؤ ٝقزف فیجزٞبی غذایی ٔی تٛاٖ وبٞؼ داد

مصزف در بارداری

ٔٙبفغ ثیؾتز اس خغزات (ٌز) c ٜٚ
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کتابچه دارویی بخش GYN

نام دارو

هترًٍیدازٍل ) (Metronidasol

طبقه دارویی

٘یتز ٚایٕیذاسَٚ

طبقه درمانی

ضذ ثبوتزی  ،ضذ پزٚتشا  ،آٔیت وؼ

اشکال دارویی

Tab: 250 500 mg
vaginal Tab:500mg
inj: 500mg
درثیٕبرا٘ی و ٝث ٝعبیز آ٘تی ثیٛتیىٟب خٛاة ٕ٘ی دٙٞذ ٚثؼذاس ػُٕ تت دار ٔی ؽ٘ٛذ PID.

عوارض جانبی

عزدرد .عزٌید. ٝخؾىی دٞبٖ .ثی اؽتٟبیی

موارد مصزف
اقذامات پزستاری

ث ٝدِیُ خؾىی دٞبٖ ثبغذا تدٛیش ؽٛد.
در ضیٗ درٔبٖ تغت ٞبی ػّٕىزد وجذ ٚوّیٛی ضتٕبًزه ؽٛد

مصزف در بارداری
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کتابچه دارویی بخش GYN

نام دارو

ایسٍکسَپریي )(Isoxoprine

طبقه دارویی

آٌ٘ٛیغت ثتب آدر٘زصیه

طبقه درمانی

آٌ٘ٛیغت ثتب آدر٘زصیه
Tab: 10mg

اشکال دارویی
موارد مصزف

درثیٕبراٖ ثب دردٞبی سایٕبٖ سٚد رط ٟٔ.بر ضزوبت ٌٛارؽی ،ؽُ ؽذٖ رضٓ

عوارض جانبی

تبویىبری ٌ .زٌزفتٍی

اقذامات پزستاری

وٙتزَ ٘جض BPٚ
ث ٝدِیُ اختالالت ػزٚق ٔطیغی ٚ،اوٙؼ ٔغّٛة ٚدرٔبٖ ٕٔىٗ اعت زٙذ ٞفت ٝیب زٙذ ٔب ٜعَٛ
ثىؾذ

مصزف در بارداری

ٔٙغ ٔقزف ث ٝاثجبت ٘زعیذ ٜاعت
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کتابچه دارویی بخش GYN

نام دارو

هیسٍپرٍستَل )(Misoprostol

طبقه دارویی

پزٚعتبٌال٘ذیٗ E₁

طبقه درمانی

پزٚعتبٌال٘ذیٗ E₁
Tab: 100mg 200mg

اشکال دارویی
موارد مصزف

تطزیه سایٕبٖ درٍٙٞبْ تزْ  .آٔبد ٜعبسی عزٚیىظ ٚرضٓ در ٘شدیه تزْ .خٟت اِمبء عمظ

عوارض جانبی

وبٞؼ فؾبرخ. ٖٛتٟٛع .اعٟبَ  .اعتفزاؽ  ،درد ؽىٓ ،خ٘ٛزیشی

اقذامات پزستاری

تٛخ ٝث ٝخ٘ٛزیشی ٚاصیٙبَ ثیٕبر ثغیبر ٔ ٟٓاعت  .ػالئٓ ضیبتی ٔزتت زه ؽٛد .

مصزف در بارداری

ٕٔٛٙع ٔی ثبؽذ
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کتابچه دارویی بخش GYN

نام دارو

هٌیسیَم سَلفات )(Manyasoum

طبقه دارویی

عِٛفبت ٔٙیشیْٛ

طبقه درمانی

ضد تشنج

اشکال دارویی
موارد مصزف

پیؾٍیزی یب وٙتزَ تؾٙح در  HTNثبرداری

عوارض جانبی

ٞیپٛرفّىغی  .تؼزیك ٚثزافزٚختٍی

inj: 10ml - 50ml
)Vial inj : (10% 20% 50%
 .تؾٙح ٘بؽی اس ٞیپٙٔ ٛیشیٔٛی

اقذامات پزستاری

زه  . I&Oزه . HFTزه تٙفظ ثیٕبر  ،چک رفلکس پاتال

مصزف در بارداری

ٔٙغ ٔقزف در ثبرداری ٚؽیزدٞی ٘ذارد
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کتابچه دارویی بخش GYN

نام دارو

اکسی تَسیي )(Oxitocin

طبقه دارویی

ٛٞرٔ ٖٛپّی پپتیذی

طبقه درمانی

ٛٞرٔ ٖٛپّی پپتیذی
inj: 10vn/mg

اشکال دارویی
موارد مصزف

وٙتزَ خ٘ٛزیشی ثؼذ اس سایٕبٖ اِمبء عمظ خٙیٗ  ،اِمبء تطزیه سایٕبٖ

عوارض جانبی

افشایؼ ضزوبت رضٕی ٕٞ.بت. ْٛپبرٌی رضٓ

اقذامات پزستاری

درخالَ تدٛیش ثبیذ ٔزتت – BP– P- FHRا٘مجبضبت رضٓ رازه وزد،
تدٛیش اوغی تٛعیٗ ثبیذ تٛعظ فزد ٔدزة ٚثبدعتٛر پشؽه ثبؽذ.
زه I&O

مصزف در بارداری

ٕٔٛٙع ٔی ثبؽذ
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کتابچه دارویی بخش GYN

نام دارو

ایوی پٌن

)(I mipenem

طبقه دارویی

آ٘تی ثیٛتیه ثتبالوتبت – ٟٔبر وٙٙذٞ ٜیز ٚپٙجیذاسوّیْٛ

طبقه درمانی

آ٘تی ثیٛتیه ثتبالوتبت
inj: 250 500mg

اشکال دارویی
موارد مصزف

ػف٘ٛتٟبی داخُ ؽىٕی(ػف٘ٛت ثؼذاس عشاریٗ)  .ػف٘ٛتٟبی ٔدبری ادراری ،ػف٘ٛتٟبی س٘بٖ ،
ػف٘ٛتٟبی تٙفغی

عوارض جانبی
اقذامات پزستاری

تٟٛع  .اعتفزاؽ  .اعٟبَ  .تؼزیك .عزدرد  .عزٌید . ٝوبٞؼ فؾبرخ -ٖٛادْ فٛرت ،اِتٟبة سثبٖ
درٔٛرد ضغبعیت لجّی ثیٕبر ثبایٗ دار ٚیب پٙی عیّیٗ عٛاَ ؽٛد.
زه  ، I&0زه BUN
اٍِٛی دفغ رٚد ٜای را ثزرعی وٙیذ .
ثٚ ٝاوٙؼ ٞبی آ٘بفیالوغی تٛخ ٝوٙیذ

مصزف در بارداری
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کتابچه دارویی بخش GYN

نام دارو

سیپرٍفلَکساسیي

طبقه دارویی

فّٛرٚویِٖٛٛٙ

طبقه درمانی

آ٘تی ثیٛتیه
Tab: 250mg , 500mg
inj: 10mg/ml , 20mg/ml
Eye drop: 0/3%

اشکال دارویی

موارد مصزف

ػف٘ٛتٟبی داخُ ؽىٕی(رضٓ) ػف٘ٛتٟبی ادراری  .ػف٘ٛت ٞبی ریٛی

عوارض جانبی

تٟٛع  .اعتفزاؽ  .اعٟبَ ٚ .اصیٙیت  ،عٛء ٞبضٕ، ٝآعیت وّیٛی  ،راػ

اقذامات پزستاری

زه LFT . BUN .I&O
در فٛرت ثزٚس اعٟبَ ثیٕبر را ثبیذ اس ٘ظز آة  ٚاِىتزِٚیت ادار ٜوزد .

مصزف در بارداری

ٔٙغ ٔقزف در ثبرداری ٚؽیز دٞی
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کتابچه دارویی بخش GYN

نام دارو

داکسی سایکلیي )(Daxinyclin

طبقه دارویی

تتزاعبیىّیٗ

طبقه درمانی

آ٘تی ثیٛتیه
Cap: 100mg
Tab: 100mg

اشکال دارویی
موارد مصزف

. D&Cا٘ذٔٚتزیت

عوارض جانبی

تٟٛع  .اعتفزاؽ  .ثی اؽتٟبیی  .اعٟبَ  .راػ .وٟیز .آِزصی

اقذامات پزستاری

زه LFT . BUN
دار ٚثبٔؼذ ٜخبِی ٔقزف ؽٛد .
ٚاوٙؼ ٞبی آِزصیه ثزرعی ٌزدد

مصزف در بارداری

ث ٝدِیُ ضغبعیت ؽذیذ درثبرداری ٚؽیزدٞی ٔقزف ٘ؾٛد
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کتابچه دارویی بخش GYN

نام دارو

کفلیي سفازٍلیي سدین )(Cefazolin

طبقه دارویی

عفبِٛعپٛریٗ ٘غُ اَٚ

طبقه درمانی

ا٘تی ثیٛتیه
inj: 250mg , 500mg , 1gr

اشکال دارویی
موارد مصزف

درٔبٖ ػف٘ٛت ٞبی ٔدبری تٙبعّی ٛٙٔ ،اری ،تٙفغی ،پزٚفیالوغی لجُ اس ػُٕ خزاضی

عوارض جانبی

تٟٛع  .اعتفزاؽ  .تزٔٚجٛفّجیت  ،خبرػ تٙبعّی اعٟبَ ٚ.اوٙؼ ٞبی ضغبعیتی .تت .تٍٙی ٘فظ  .راػ
ٚثثٛرات خّذی

اقذامات پزستاری

اسثیٕبر درٔٛرد ضغبعیت عٛاَ ؽٛد .
در درٔبٖ دراس ٔذت تغت ٔ mg . k . caٚ LFTىزراً زه ؽٛد.
ٔطُ تشریك اس٘ظز فّجیت زه ؽٛد

مصزف در بارداری

ٌزٙٔ(. B ٜٚغ ٔقزف درثبرداری ٚؽیزدٞی ث ٝاثجبت ٘زعیذ ٜاعت)
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کتابچه دارویی بخش GYN

نام دارو

اًسَلیي NPH

طبقه دارویی

ٛٞرٔ ٖٛپب٘ىزاط

طبقه درمانی

کىترل کىىدٌ قىد خًن
inj: 100 IU/ml

اشکال دارویی
موارد مصزف

دیبثت ضبٍّٔی  ،دیبثت

عوارض جانبی

تت  .پزوبری آدر٘بَ  .پزوبری تیزٚئیذ  .خبرػ در ٔطُ تشریك  .وبٞؼBS

اقذامات پزستاری

زه  BSث ٝفٛافُ ضذاوثز 4عبػت.
تغییز ٔطُ تشریك درٔٛارد ٔتٛاِی٘ ،یٓ عبػت لجُ اس فجطب٘ٔ ٝقزف ؽٛد .

مصزف در بارداری
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کتابچه دارویی بخش GYN

نام دارو

هتیل دٍپا

طبقه دارویی

ضذ آدر٘زصیه

طبقه درمانی

کىترل فشار خًن
Tab: 250mg

اشکال دارویی
موارد مصزف

پز ٜاوالٔپغی  HTNثبرداری

عوارض جانبی

اعٟبَ  .اعتفزاؽ  .ثزادیىبردی  .وبٞؼ BP

اقذامات پزستاری

لجُ ٚثؼذاس ٔقزف ا٘دبْ تغت .BUN .CR
زه ٞ BPز 4عبػت

مصزف در بارداری

ٕٔٛٙػیت ٘ذارد
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کتابچه دارویی بخش GYN

نام دارو

اًسَلیي رگَالر )(Reg Insulin

طبقه دارویی

ٛٞرٔ ٖٛپب٘ىزاط

طبقه درمانی

کىترل کىىدٌ قىد خًن
inj: 100 iu/ml :

اشکال دارویی
موارد مصزف

 DMثبرداری ٞ .بیپزوبِٕی

عوارض جانبی

ٞیپٌّٛیغٕی  .خبرػ ٔطُ تشریك در فٛرتیى ٝثب ٔNPHقزف ٔی ؽٛد

اقذامات پزستاری

زه ٞ BSز 4عبػت.
٘یٓ عبػت لجُ اس فجطب٘ٔ ٝقزف ؽٛد.
تغییز ٔطُ تشریك ثقٛرت ٔتٛاِی

مصزف در بارداری

ٕٔٛٙػیت ٘ذارد
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کتابچه دارویی بخش GYN

نام دارو

هیدرٍالزیي )(Hydrolazin

طبقه دارویی

ٚاسٚدیالتٛر

طبقه درمانی

وٙتزَ فؾبر خٖٛ
vial: 20mg
Tab: 10mg 25mg

اشکال دارویی
موارد مصزف

پز ٜاوالٔپغی ؽذیذ  .افشایؼ فؾبر خ ٖٛدرثبرداری ٘ .برعبیی ؽذیذ لّجی

عوارض جانبی

وبٞؼ ؽذیذ فؾبر خ . ٖٛادْ  .تبوی وبردی

اقذامات پزستاری

ادْ ا٘ذاْ تطتب٘ی زه ٌزدد.
دار ٚث ٝآٞغتٍی تشریك ؽٛد .
زه  BP . P. BS . K . CR . BUNا٘دبْ ؽٛد

مصزف در بارداری

ٔٙبفغ ثیؾتز اس ٔضزات ٔی ثبؽذ.
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کتابچه دارویی بخش GYN

نام دارو

ٍیتاهیي ب6

)(Vit B₆

طبقه دارویی

ٚیتبٔیٗ ٔطّ َٛدر آة

طبقه درمانی

ٚیتبٔیٗ  ،ضذ تٟٛع ثبرداری
Tab: 40mg
inj: 50mg

اشکال دارویی
موارد مصزف

ٚیبر ثبرداری  .وٕجٛد ٚیتبٔیٗ B₆

عوارض جانبی

ثیمزاری  .اعٟبَ  .خبرػ

اقذامات پزستاری

آٔٛسػ ث ٝثیٕبر خٟت رصیٓ غذایی ضبٚی ٚیتبٔیٗ .
دار ٚثب غذا ٔقزف ؽٛد (خٟت خذة ثٟتز ).
دار ٚثب ٔطّ َٛثی وزثٙبت اعتفبد٘ ٜؾٛد.

مصزف در بارداری

ٔٙغ ٔقزف ٘ذارد
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کتابچه دارویی بخش GYN

نام دارو

پرٍشسترٍى )(Progestrone

طبقه دارویی

پزٚصعتزٖٚ

طبقه درمانی

ضذ عمظ
inj: 25 50 mg/ml
supp: 200mg 400mg

اشکال دارویی
موارد مصزف

ضذعمظ  .آٔٛٙر . ٜعٙذرْ لجُ اس لبػذٌی

عوارض جانبی

عزدرد ٌ .یدی  .افغزدٌی

اقذامات پزستاری

زه . LFT. I&O
زه ٚضؼیت رٚضی ثیٕبر.
زه ٚ . BPافالش افشایؼ BP

مصزف در بارداری

ٔٙغ ٔقزف ٘ذارد
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تذاخل غذا ودارو چیست؟
تذاخُ غذا ٚدار ٚسٔب٘ی اتفبق ٔی افتذ و ٝغذایی و ٝؽٕب خٛرد ٜایذ ثز دارٚیی ؤ ٝی خٛریذ اثز وزدٚ ٜدارٕ٘ ٚی تٛا٘ذ اثز
ٔٛرد ٘ظز را داؽت ٝثبؽذ.
آیا همه داروها تحت تأثیز غذا هستنذ؟
 ٕٝٞدارٞٚب تطت تأثیز غذا ٘یغتٙذ ،أب ثغیبری اس دارٞٚبیی ؤ ٝی خٛریذ ٔی تٛا٘ٙذ تطت تذاثیز غذایی ؤ ٝی خٛریذ
ٚسٔب٘ی و ٝغذا ٔی خٛریذ ثبؽٙذ.ثزای ٔثبَ خٛردٖ ثؼضی اس دارٞٚب ٕٞشٔبٖ ثب غذا ٔی تٛا٘ذ رٚی خذة ٔؼذ  ٜای – رٚد ٜای
دار ٚتأثیز ثٍذارد.غذاٞب ٕٔىٗ اعت خذة دار ٚرا ث ٝتأخیز ا٘ذاخت ٝیب وبٞؼ دٙٞذ.ثزخی دارٞٚب ثبیذ ثب ٔؼذ ٜخبِی خٛردٜ
ؽ٘ٛذ(1عبػت لجُ یب  2عبػت ثؼذ اس غذا)
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اس عزف دیٍز تطُٕ ثؼضی دارٞٚب ثب غذا راضت تز اعت.ؽٕب ضتٕبً اس پشؽه یب دارٚعبس ثپزعیذ و ٝآیب دارٚثبیذ ثب ٔؼذ ٜخبِی
ٔقزف ؽٛد یب ثب غذا.
حقایقی که بایذ در مورد تذاخل غذا ودارو بذانیذ:
 ضتٕبً ثززغت دار ٚرا ٍٙٞبْ تطٛیُ ثخٛا٘یذ تب اٌز زیشی را ٕ٘ی دا٘غتیذ اس پشؽه یب دار ٚعبس ثپزعیذ.
 ٕٝٞ ضمبیك ٞ ،ؾذارٞب ٚتذاخُ ٞبی درج ؽذ ٜثز رٚی ثزٌ ٝداخُ ثغت ٝرا ثخٛا٘یذ  .ضتی دارٞٚبی ٔغىٗ ٔ ٓٞی
تٛا٘ذ ثبػث ٔؾىُ ؽٛد.
 دارٞٚب را ضتٕبً ثب یه ِیٛاٖ پز اس آة ثٛٙؽیذ ٍٔز ایٙى ٝپشؽه غیز اس ایٗ ٌفت ٝثبؽذ.دار ٚرا داخُ غذا ٘زیشیذ یب
وپغ َٛرا ثبس ٘ىٙیذ(ٍٔز ایٙى ٝپشؽه ث ٝؽٕب ثٍٛیذ)سیزا ؤٕ ٝىٙبعت تغییزاتی ثز رٚػ ػّٕىزد دار ٚداؽتٝ
ثبؽذ.
 لزؿ ٞبی ٚیتبٔیٗ را ٕٞزا ٜثب دارٞٚبی دیٍز ٔقزف ٘ىٙیذ سیزا اٌز ثب ثزخی دارٞٚب ٔقزف ؽ٘ٛذ ثبػث ٔؾىُ ٔی
ؽ٘ٛذ.
 دارٞٚب را ثب ٘ٛؽیذ٘ی ٞبی داؽ ٔخّٛط ٘ىٙیذ  ،ززاو ٝثبػث تغییز ػّٕىزد دارٞٚب ٔی ؽٛد.
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دراینجا جذولی اس داروهای مورد استفاده در درمان بیماری ها و تذاخل آن ها با غذا ارائه می شود:
گزوه دارویی
آ٘تی ٞیغتبٔیٗ ٞب

نام دارو
ثزٔٚفٙیزأیٗ
دیفٗ ٞیذرأیٗ
فٍشٚفٙذیٗ
عیتزیشیٗ

کاربزد

نکات تغذیه ای /موارد احتیاط

ثٟجٛد یبوبٞؼ ػالئٓ
عزٔبخٛردٌی ٚآِزصی
ٔثُ آثزیشػ اس
ثیٙی،ػغغ،ٝخبرػ
زؾٓ

وّٕبعتیٗ
دعّٛراتبدیٗ
دیفٗ ٞیذرأیٗ
43
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ِٚٛعیتزیشیٗ
تزیپزِٚیذیٗ
وّٛفٙیزأیٗ
ٞ NSAIDب

آعپزیٗ
دیىّٛفٙبن عذیٓ

تغىیٗ درد  ،تت

در فٛرتی و ٝثبػث ٘براضتی ٔؼذٔ ٜی

ٚاِتٟبة

ؽٛدثب غذا یب ؽیز ٔقزف ؽٛد.

ایجٛپزٚفٗ
وتٛپزٚفٗ
٘بپزٚوغٗ
ایٙذٔٚتبعیٗ
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ثز٘ٚىٛدیالتٛرٞب

آِجٛتز َٚعِٛفبت
تئٛفیّیٗ

درٔبٖ یب پیؾٍیزی اس

ثب غذا ٛ٘ٚؽیذ٘ی ٞبی ضبٚی وبفئیٗ

ٔؾىالت تٙفغی اس

ٔقزف ٘ؾٛد.

خّٕ ٝآعٓ یب آٔفیشْ ٚ
COPD

ٟٔبروٙٙذٞ ٜبی ACE

وبپتٛپزیُ
ا٘بالپزیُ
ِیشیٛٙپزیُ

ث ٝتٟٙبیی یب ثب دیٍز

وبپتٛپزیُ  1عبػت لجُ اس غذا ٔقزف

دارٞٚبی وبٞؼ دٙٞذٜ

ؽٛد.

فؾبرخ ٖٛیب ٘برعبیی
لّجی

ثٙبسپزیُ

ثتبثالوزٞب

ثب ال ٔب٘ٙذ ٔٛس ،پزتمبَ ،عجشیدبت ثب
ثزي عجش پٕٞٚ ٟٗسٙیٗ خب٘ؾیٗ ٞبی
ٕ٘ه ضبٚی پتبعیٓ خٛدداری وٙیذ.

فٛوغیٛٙپزیُ
پزٚپزاَِ٘ٛٛ

اس ٔقزف ٔىُٕ یب غذاٞبی ثب پتبعیٓ

ث ٝتٟٙبیی یب ثب دیٍز
45
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ٔتٛپزَِٛٚ
آتَِٛٛٙ

دارٞٚبی وبٞؼ دٙٞذٜ
فؾبر خ.ٖٛ

ٔیٙزاَ تأثیز دار ٚرا وبٞؼ ٔی دٞذ.
دار ٚرا ثب غذا یب ثالفبفّ ٝثؼذ اس غذا
ٔقزف وٙیذ.
ٔقزف آت َِٛٛٙثب آة پزتمبَ تأثیز دارٚ
را وبٞؼ ٔی دٞذ.

دیٛرتیه ٞب

ثٔٛتب٘یذ
فزٚسٔبیذ
ٞیذرٚوّزٚتیبسیذ

دفغ آة ٚعذیٓ اضبفی

اٌز ثب ٔقزف آٖ ٞب دزبر ٘براضتی ٔؼذٜ

اس ثذٖ

ٔی ؽٛیذ ٕٞ،زا ٜثب غذا ٔقزف ؽٛد.

وبٞؼ دٙٞذ ٜفؾبر

در فٛرت ٔقزف دیٛرتیه ٞبی

خٖٛ

افشایؼ دٙٞذٛٔ ٜاد ٔؼذ٘ی یب وبٞؼ

ٔتٛالسٖٚ

دٙٞذ ٜدفغ آٖ
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تزیبٔتزٖٚ
تزیبٔتزٞ+ٖٚیذرٚوّزتیبسیذ
ٌّیىٛسیذٞب

دیٍٛوغیٗ

درٔبٖ ٘برعبیی لّجی ٚ

1عبػت لجُ یب 2عبػت لجُ اس غذا

ضزثبٖ لّت غیز عجیؼی

ٔقزف ؽٛد .در عبػبت ٔؾبث ٝدر ٞز
رٚس ٔقزف ؽٛد.ضذالُ 2عبػت لجُ یب
2عبػت ثؼذ اس غذاٞبی ثب فیجز سیبد
ٔب٘ٙذ عجٛط ٔقزف ؽٛداس ٔقزفذار ٚثب
 Sennsٚ St .John sخٛدداری
وٙیذسیزا ثبػث وبٞؼ ٔمذار یب ػُٕ
دارٔ ٚی ؽ٘ٛذ.
اس ٔقزف دار ٚثب ؽیزیٗ ثیبٖ خٛدداری
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وٙیذ(ث ٝػّت داؽتٗ ٌّیغزیشیٗ).
ٌّیغزیشیٗ در ثؼضی اس آثٙجبت ٞب
،ویه ٞب ٚؽیزیٙی ٞب ٘یش یبفت ٔی
ؽٛد.
اعتبتیٗ ٞب

آتزٚٚاعتبتیٗ
فّٚٛاعتبتیٗ
ِٚٛعتبتیٗ
پزاٚاعتبتیٗ

وبٞؼ  LDLوّغتزَٚ

تٕبْ ٚاعتبتیٗ ٞب ٔی تٛا٘ٙذ ثب ٔؼذٜ

،ثؼضی اس آٖ ٞب  TGرا

خبِی یب پز خٛرد ٜؽ٘ٛذ.ثؼضی

٘یش وبٞؼ ٔی

ٚاعتبتیٗ ٞب اٌز ٍٙٞبْ فزف ػقزا٘ٝ

دٙٞذٚ،ثؼضی ٔی تٛا٘ٙذ خٛرد ٜؽ٘ٛذ وبرایی ثیؾتزی خٛاٙٞذ
ثبػث افشایؼ HDL

داؽت.اٌز آتزٚٚاعتبتیٗ ِٚٛ،عتبتیٗ ،یب

وّغتز َٚؽ٘ٛذ.

عیٕٛاعتبتیٗ ٔقزف ٔی وٙیذ ٘جبیذ
ثیؼ اس ٔ 950یّی ِیتز آة ٌزیٙفزٚت

عیٕٛاعتبتیٗ

در رٚس ثٛٙؽیذ.ثؼضی اس اعتبتیٗ ٞب
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رسٚٚاعتبتیٗ
ٚاسٚدیالت٘-ٛیتزات ٞب

ایشٚعٛرثیذ دی ٘یتزات
ایشٚعٛرثیذ ٔ٘ٛ٘ٛیتزات

تذاخّی ثب آة ٌزیٙفزٚت ٘ذار٘ذ.
پیؾٍیزی یب درٔبٖ

ٔی تٛا٘یذ دار ٚرا ثب ٔؼذ ٜخبِی یب پز

آ٘ضیٗ

ٔقزف وٙیذ.

٘یتزٌّٚیغیزیٗ
آٌ٘ٛیغت ٞبی ٚیتبٔیٗ
K

ٚارفبریٗ

خٌّٛیزی اس ایدبد ِختٝ

دار ٚرا ٔی تٛاٖ ثب ٔؼذ ٜخبِی یب

در ػزٚق پب ٚریٝ

پزٔقزف وزدٚ .یتبٔیٗ  Kغذا ٔی تٛا٘ذ
تأثیز دار ٚراوٕتز وٙذ.ا٘ٛاع وّٓ
،اعفٙبج  ،ؽّغٓ ٚعجشیدبت پ ٟٗثزي
ٔمذار ثبالیی ٚیتبٔیٗ  Kدار٘ذ.درٍٙٞبْ
ٔقزف آ٘تی وٛآٌٛال٘ت ٞب اس خٛردٖ
آة سغبَ اخت ٝخٛدداری وٙیذ.
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ثغیبری اس ٔىُٕ ٞبی غذایی ٚٚیتبٔیٗ
ٞب ٔی تٛا٘ٙذ ثب آ٘تی و ٛآٌٛال٘ت ٞب
تذاخُ داؽت ٝثبؽٙذ ٚثبػث وبٞؼ اثز یب
افشایؼ خغز ٚارفبریٗ ؽ٘ٛذ.اس ٔقزف
عیز ،س٘دجیُ ٌّٛ،وشآٔیٗ  ٚخیٙغیًٙ
خٛدداری وٙیذ.
ٟٔبروٙٙذ ٜای پٕپ
پزٚتٖٛ

دوظ ال٘غٛپزاسَٚ
اسٔٚپزاسَٚ
ال٘غٛپزاسَٚ
أپزاسَٚ

درٔبٖ عٛسػ عز دَ

ٔی تٛاٖ دوظ ال٘غٛپزاسٚ َٚ

ٚسخٓ ٔزی ،وبٞؼ

پب٘تٛپزاس َٚرا ثب ٔؼذ ٜخبِی یب پز ٔقزف

خغز اثتال ث ٝسخٓ ٔؼذٜ

وزد.

در افزاد ٔقزف وٙٙذٜ
. NSAIDs
ٕٞٚسٙیٗ در تزویت ثب
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پب٘تٛپزاسَٚ
راثپزاسَٚ

آ٘تی ثیٛتیه ٞب ٔتٛلف
وٙٙذ ٜػف٘ٛت ٞبیی در
ٔؼذٞ ٜغتٙذ  ،وٙٔ ٝدز
ث ٝسخٓ ٔی ؽ٘ٛذ.

دارٞٚبی تیزٚئیذ

ِٚٛتیزٚوغیٗ

دارٞٚبی ضذ اضغزاة

آِپزاسٚالْ

ثزعزف وٙٙذ ٜػالئٓ

ث ٝفٛرت ٘بؽتب(30دلیم ٝتب  1عبػت

ٞبیپٛتیزٚئیذیغٓ

لجُ اس غذا)ٚیه ثبر در رٚس ٔقزف

ٌٛٚاتز

ؽٛد.
ٕٔىٗ اعت دٚس دار ٚدر فٛرت ٔقزف
ِٛثیبی عٛیب ،ثذر وتبٌٖ،زدٚ ٚیب فیجز
غذایی ٘یبس ث ٝتغییز داؽت ٝثبؽذ.

درٔبٖ اضغزاة ٚتزط
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ٚاختالالت پب٘یه

-----------------

وّ٘ٛبسپبْ
دیبسپبْ
ِٛراسپبْ

ضذ افغزدٌی ٞب

عیتبِٛپزاْ
اط عیتبِٛپزاْ
فّٛوغتیٗ
پبرٚوغتیٗ ,عزتزاِیٗ

ٟٔبر وٙٙذٞ ٜبی
ٔٛ٘ٛآٔیٗ

فّٙشیٗ
تزا٘یُ عیپزٔٚیٗ

درٔبٖ افغزدٌی

ٔی تٛاٖ دارٞٚب را ثب ٔؼذ ٜخبِی یب پز

ٚاختالَ

ٔقزف وزد.پبرٚوغتیٗ را ث ٝفٛرت

ٚعٛاعی،ثزخی اس

وبُٔ ٔقزف وٙیذ ٚاس خزد وزدٖ یب

اختالالت غذا خٛردٖ

خٛیذٖ آٖ خٛدداری وٙیذ.

ٚتزط

درٔبٖ افغزٌی در

در ٍٙٞبْ ٔقزف دار ٚاس خٛردٖ غذاٞب

افزادی و ٝث ٝدارٞٚبی

ٛ٘ٚؽیذ٘ی ٞبی ضبٚی تیزأیٗ اختٙبة
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اوغیذاس)(MAOIS
آ٘تی عبیىٛتیه ٞب

آریپیپزاسَٚ
وّٛساپیٗ
اال٘شاپیٗ
وٛئتیبپیٗ

دیٍز خٛاة ٘ذاد ٜا٘ذ

وٙیذ

خٟت درٔبٖ

سیپزاعیذ ٖٚثب غذا ٔقزف ؽٛد.ثمیٝ

اعىیشٚفز٘ی،ضٕالت

دارٞٚب را ٔی تٛا٘یذ ثب ٔؼذ ٜخبِی یب پز

ٔب٘یه ٚثزخی

ٔقزف وٙیذ ٍٙٞ.بْ ٔقزف وّٛساپیٗ اس

اپیشٚئیذٞبی اختالَ دٚ

ٔقزف غذاٞب یب ٘ٛؽیذ٘ی ٞبی ضبٚی

لغجی

وبفئیٗ خٛدداری وٙیذ.

ریغپزیذٖٚ
سیپزاعیذٖٚ
خٛاة آٚرٞب

اط سٚپیىّٖٛ
سِٚپیذْ

خٟت درٔبٖ اختالالت

ثٙٔ ٝظٛر اثز عزیغ دارٞٚب ثب غذا یب

خٛاة اعتفبدٔ ٜی

ثالفبفّ ٝثؼذاس غذا ٔقزف ٘ؾ٘ٛذ.
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ؽٛد.
دارٞٚبی اختالَ دٚ
لغجی

وزثبٔبسپیٗ
دیٛاَ پزٚئىظ عذیٓ

خٟت درٔبٖ اختالالت

دیٛاَ پزٚئىظ در فٛرتی ؤ ٝؼذ ٜتبٖ

دٚلغجی  ٚرٚاٖ پزیؾی

را ٘براضت ٔی وٙذ ثب غذا ٔقزفىٙیذ.
ثٙٔ ٝظٛر خٌّٛیزی اس ٘براضتی ٔؼذٜ

الٔٛتزیدیٗ

ِیتی ْٛرا ثالفبفّ ٝثؼذاس غذا یب ٕٞزاٜ
غذا ٚؽیز ٔقزف وٙیذِ.یتی ْٛعجت

ِیتیْٛ

دفغ ٕ٘ه ٔی ؽٛدٍٙٞ ،بْ ٔقزف دارٚ
رصیٓ ٔؼِٕٛی ضبٚی ٕ٘ه ٔٚمذار فزاٚاٖ
ٔبیؼبت(ِ 8-12یٛاٖ آة )داؽت ٝثبؽیذ
ثیغف٘ٛبت ٞب

آِٙذر٘ٚبت عذیٓ
ایجب٘ذر٘ٚبت عذیٓ

پیؾٍیزی ٚدرٔبٖ

تٟٙب در فٛرت ٔقزف ثب ٔؼذ ٜخبِی

اعتئٛپزٚس اس عزیك

وبرایی ثبالیی دار٘ذ.

وبٞؼ ؽىٙٙذٌی
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رایشٚدر٘ٚبت عذیٓ

اعتخٛاٖ ٚافشایؼ

دار ٚث ٝفٛرت ٘بؽتب ٕٞزا ٜثب یه ِیٛاٖ

ضخبٔت آٖ

پز اس آة () plain Waterدر ضبِی وٝ
٘ؾغت ٝیب ایغتبد ٜایذ ٔقزف ؽٛد.
ثؼذ اس ٔقزف آِٙذر٘ٚبت عذیٓ
ٚرایشٚدر٘ٚبت عذیٓ ضذالُ تب 30
دلیم ٝآ٘تبعیذ ٚدیٍز دارٞٚب ،غذا ،
٘ٛؽیذ٘ی ،وّغیٓ یب ٞیر ٘ٛع ٚیتبٔیٗ
یب ٔطقٛالت ِجٙی ٔقزف ٘ؾٛد.در
فٛرت ٔقزف رایشٚدر٘ٚبت ضذالُ تب
 60دلیمٛٔ ٝارد ٌفت ٝؽذ ٜرػبیت ؽٛد.
ٚپظ اس ٔقزف آِٙذر٘ٚبت ٚرایشٚدر٘ٚبت
ضذالُ تب  30دلییمٚ ٝدر فٛرت ٔقزف
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رایشٚدر٘ٚبت ضذالُ تب  60دلیم ٝدراس
٘ىؾیذ.
تب سٔب٘ی و ٝاِٚیٗ ٚػذ ٜغذایی خٛد را
٘خٛرد ٜایذ دراس ٘ىؾیذ
آ٘تی ثبوتزیبَ ٞبی
وٛئیِٖٛٛٙ

عیپزٚفّٛوغبعیٗ
ِٚٛفّٛوغبعیٗ
ٔٛوغی فّٛوغبعیٗ

درٔبٖ یب پیؾٍیزی اس

عیپزٚفّٛوغبعیٗ ٛٔٚوغی

ػف٘ٛت ٞبی ثبوتزیبیی

فّٛوغبعیٗ را ٔی تٛاٖ ثب ٔؼذ ٜخبِی یب

ثز ػف٘ٛت ٞبی ٚیزٚعی
تأثیزی ٘ذارد

پز ٔقزف وزد.
در فٛرتی وِٚٛ ٝفّٛوغبعیٗ ث ٝفٛرت
ٔطّ َٛدٞب٘ی اعت 1عبػت لجُ یب
2عبػت ثؼذ اس غذا ٔقزف ؽٛد.
عیپزٚفّٛوغبعیٗ را ثب ٔطقٛالت ِجٙی
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یب ٘ٛؽیذ٘ی ٞبی غٙی ؽذ ٜثب وّغیٓ ثٝ
تٟٙبیی ٔقزف ٘ىٙیذ ِٚی ٔی تٛا٘یذ آٖ
را ثب رصیٕی و ٝؽبُٔ ٔطقٛالت ِجٙی
اعت ٘یش ٔقزف وٙیذ
آ٘تی ثبوتزیبَ ٞبی
تتزاعبیىّیٗ

دٚوغی عبیىّیٗ
ٔیٛٙعبیىّیٗ
تتزاعبیىّیٗ

درٔبٖ یب پیؾٍیزی اس

1عبػت لجُ یب  2عبػت ثؼذاس غذا ثب

ػف٘ٛت ٞبی ثبوتزیبیی.

یه ِیٛاٖ پز اس آة ٔقزف ؽٛد.

ثز ػف٘ٛت ٞبی ٚیزٚعی

اٌز تتزا عبیىّیٗ ثبػث درد ٔؼذٔ ٜی

تأثیزی ٘ذارد.

ؽٛدٔی تٛا٘یذ آٖ را ثب غذا ٔقزف وٙیذ
ِٚی اس ٔقزف ٔطقٛالت ِجٙی 1عبػت
لجُ یب 2عبػت ثؼذاس آٖ خٛدداری
وٙیذ.
در فٛرتی و ٝدارٔ ٚؼذ ٜؽٕبرا ٘براضت
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ٔی وٙذ ٔ ،ی تٛا٘یذ ٔیٛٙعبیىّیٗ را ثب
ؽیز ٔقزف وٙیذ.
آ٘تی ثبوتزیبَ ٞبی

ِیٙشِٚیذ

اٌشاسِٚیذیٖٛٙ

درٔبٖ یب پیؾٍیزی اس

در فٛرت ٔقزف دار ٚاس خٛسدٖ غذاٞب

ػف٘ٛت ٞبی ثبوتزیبیی .

ٛ٘ٚؽیذ٘ی ٞبی ضبٚی تیزأیٗ ثبال

ثز ػف٘ٛت ٞبی ٚیزٚعی

خٛدداری وٙیذ

تأثیزی ٘ذارد.
ضذ لبرذ ٞب

فّٛو٘ٛبسَٚ
ایتزاو٘ٛبسَٚ

درٔبٖ یب پیؾٍیزی اس

ایتزاو٘ٛبس َٚثبیذ ثب ٔؼذ ٜخبِی ٔقزف

ػف٘ٛت ٞبی لبرزی

ؽٛد.پٛعبو٘ٛبس 20 َٚدلیم ٝثؼذاس غذا
یب ٕٞزا ٜثب یه ٔىُٕ تغذی ٝای ٔبیغ

پٛعبو٘ٛبسَٚ

ٔقزف ؽٛد.عٛعپب٘غیٖٛ
ٚریىٛیىٙبس َٚرا ثب آة یب دیٍز ٔبیؼبت

ٚریى٘ٛبسَٚ
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ٌزیشئٛفّٚٛیٗ

ٔخّٛط ٘ىٙیذ.

تزثیٙبفیٗ

ٌزیشئٛفّٚٛیٗ در فٛرتی و ٝثب غذاٞبی
ززة ٔقزف ؽٛد ،تأثیز ثیؾتزی دارد.
عبیز دارٞٚب را ٔی تٛاٖ ثب ٔؼذ ٜخبِی یب
پز ٔقزف وزد.

آ٘تی ٔبیىٛثبوتزیبَ ٞب

اتبٔجٛتُ
ایش٘ٚیبسیذ

درٔبٖ ػف٘ٛت ٞبی

اتبٔجٛتُ ٔی تٛا٘ذ ثب غذا یب ثذ ٖٚغذا

ایدبد ؽذ ٜتٛعظ

ٔقزف ؽٛد .ثمی ٝدارٞٚب 1عبػت لجُ یب

ٔبیىٛثبوتزی ٞب

2عبػت ثؼذاس غذا ثب یه ِیٛاٖ پز اس آة

ریفبٔپیٗ

ٔقزف ؽ٘ٛذ.درفٛرتی و ٝایش٘ٚیبسیذ ثٝ
تٟٙبیی یب ٕٞزا ٜدیٍز غذاٞب ٔقزف
ؽٛد اس ٔقزف غذا یب ٘ٛؽیذ٘ی ضبٚی
تیزأیٗ ٞٚیغتبٔیٗ خٛدداری
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وٙیذ(ثغیبری اس غذاٞب ٛ٘ٚؽیذ٘ی ٞبی
وبفئی ٝٙضبٚی تیزأیٗ ٞغتٙذ)
آ٘تی پزٚتٛسٚاَ ٞب

ٔتز٘ٚیذاسَٚ
تیٙیذاسَٚ

درٔبٖ ػف٘ٛت ٞبی
ایدبد ؽذ ٜتٛعظ
پزٚتٛسٚاٞب
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تهیه کنند گان:
بخ
سماهن اهدی پىر مسئىل شGYN

بخ
ندا ربدبار رابط آمىسشی شGYN
الهام احرام پىش کارشناس تغذهی
سری نظر دفتز بهبىد کیفیت
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