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NICU کتابچه دارویی بخش

ٚ٘بْ دار

ردیف

ٗ(٘غتبتیNystatin)

1

ٗفٚثزٛ(ایجIbuprofen)

2

یزٚ( آعبیىّزAcyclovir)
یتبٔیٗ ثٚ (vitamin C(Ascorbic Acid))
َٛٔتبٛ( عبِجSalbutamol)
ٗٔبیغٚ( اریتزErythromycin)

2

3
4
5
6

NICU کتابچه دارویی بخش

ٔبیغٗ چؾٕیٚ(اریتزErythromycin(opth))

7

ٗٔبیغٚمؼی اریتزٛٔ(Erythromycin(Topical))

8

مؼیٛٔ ٗ ( تتزاعبیىّیTetracyclin(topical))

9

ِفبعتبٔیذ چؾٕیٛ(عSulfacetamide (opth))
مؼیٛٔ ٗعیٚپیزٛٔ (Mupirocin(topical))

10
11

ْٛ٘یٚ(پب٘ىزPancuronium)

12

ٗ( آٔیىبعیAmikacin)

13

ٗوغیٍٛ( دیDigoxin)

14

س ٔبیذٚرٛ( فFurosmide(lasix))

15

ٓپبریٗ عذیٞ (Heparin Sodium)

16

یتبٔیٗ آٚ (Vitamin A)

17

ِٗیٛ( ا٘غInSulin(human Regular Insulin)

18
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کتابچه دارویی بخش NICU

نام دارو

نیستاتین

)(Nystatin

طبقه دارویی

ٔبوزِٚیذپّی اٖ

طبقه درمانی

مذلبرچ

اشکال دارویی

Coatedtab:500000 IU
Susp:100000IU/mc
Tapoint:100000 IU vajinal tab 100000 IU
وب٘ذیذیبس رٚد ٜای :در ٘ٛساداٖ  100000-200000 2u:عٛعپب٘غی 4 ٖٛثبردر رٚس تجٛیشٌزدد.

موارد مصزف

وب٘ذیذیبس دٞب٘ی در ٘ٛساداٖ 1000002u:عٛعپب٘غی ٖٛرٚسا٘ 4 ٝثبر(یه ٔیّی ِیتز (در ٘ٛساداٖ ٘برط)ٞ 2mlز  6عبػت
ثزای  3رٚس)
عوارض جانبی
اقذامات پزستاری

تٟٛع -اعتفزاؽ – اعٟبَ – اختالَ ٌٛارؽی – تحزیه جّذی
 -1در ٔقبرف جّذی اثتذا پٛعت  ٚمبیؼبت را ثب آة  ٚفبث ٖٛؽغت ٚ ٝخؾه وٙیذ  ٚثؼذ دار ٚرا ٔقزف وٙیذ.
 -2ثزای وب٘ذیذیبس دٞبٖ اثتذا عٛعپب٘غی ٖٛرا وٕی داخُ حفز ٜدٞبٖ ٍٟ٘ذاریذ  ٚثؼذ ثجّؼیذ
 -3لجُ اس ٔقزف عٛعپب٘غی ٖٛاثتذا آٖ را تىبٖ دٞیذ.
 -4دار ٚرا در یخچبَ  ٚدر ظزٚف ٔمب ْٚثٛ٘ ٝر ٍٟ٘ذاریذ.

فزمول محاسبه

4

کتابچه دارویی بخش NICU

نام دارو

ایبوبروفن

)(Ibuprofen
NSAID

طبقه دارویی
طبقه درمانی

مذ تت – ٔغىٗ غیزٔخذر – مذاِتٟبة
Coated Tab:200-400 mg
Cap gel:200 – 400 mg
Oralsusp:200 – 400 mg

اشکال دارویی

موارد مصزف

وبٞؼ تت – تغىیٗ دردٞبی خفیف تب ٔتٛعو

عوارض جانبی

تٟٛع – اعتفزاؽ – اعٟبَ – ثخٛرات جّذی – ىپؼ لّت

اقذامات پزستاری

ثزای وبٞؼ ػٛارك ٌٛارؽی دار ٚثب غذا یب ؽیز تجٛیشوٙیذ اٌزچ ٝثیؾتزیٗ تأحیز آٖ ثب ٔؼذ ٜخبِی اعت.
لجُ  ٚثؼذ اس درٔبٖ ٔٛارد سیز چه وٙیذ CBC-Hct-SGPt-SGOt-cr-Bun:را چه وٙیذ
در ٔٛرد عبثم ٝحغبعیت ثٚ NSAZD ٝیب سخٓ ٌٛارؽی  GIB ٚاس ثیٕبر عٛاَ ؽٛد.
ٚمؼیت تٙفغی  ٚلّجی – ػزٚلی ثیٕبر ٔٛرد ثزرعی لزار ٌیزد.

فزمول محاسبه
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کتابچه دارویی بخش NICU

نام دارو

آسایکلرویر

طبقه دارویی

٘ٛوّئٛسیذیٛریٗ

طبقه درمانی

آ٘تی ٚیزٚط

اشکال دارویی

) (Acyclovir

ophtal oint:3%

ScorodTab:400mg Tab:200mg

????

Inj:250mg/ml , 500 mg/ml

موارد مصزف

ٞزپظ ٕٞزا ٜثب ػف٘ٛت در ٘ٛساداٖ – ٞزپظ ٕٞزا ٜثب آ٘غفبِٙیتی – ٚاریغالسٚعتز  -ػف٘ٛت ٕٞ CNSزا ٜثبدرٌیزی ریٝ

عوارض جانبی

فّجیت در ٔحُ تشریك  – IVاعیذٚس تٙفغی  -اختالَ ػّٕىزد در ٘برعبیی وّیٛی

اقذامات

تغتٟبی ػّٕىزد وّیٛی  ٚوجذی ٕٞ ٚبتِٛٛصیه را ارسیبثی وٙیذ.

پزستاری

ػالئٓ  ٚػٛارك جّذی را ثزرعی وٙیذ.
ثیٕبر را اس ٘ظز وٓ خ٘ٛی  ٚا٘ٛاع ػف٘ٛت ثزرعی وٙیذ.
تشریك ث ٝآٞغتٍی فٛرت ٌیزد.

فزمول محاسبه
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کتابچه دارویی بخش NICU

نام دارو

ویتاهین ث

طبقه دارویی

ٚیتبٔیٗ ٔحّ َٛدر آة

طبقه درمانی

ٚیتبٔیٞ ٝٙب

))(vitamin C(Ascorbic Acid

Tab:250mg inj:100 mg/ml Tab :100mg

اشکال دارویی
موارد مصزف

عٛختٍی ؽذیذ  ،جٌّٛیزی اس وبٞؼ ٚیتبٔیٗ ث  /تزٔیٓ سخٓ ٞب  /درٔبٖ وٕىی عزىبٖ  /وٕه ث ٝجذة خٛراوی
آ / ٗٞتزن ٔٛاد ٔخذر

عوارض جانبی
اقذامات پزستاری

عزٌیج( ٝتشریك ٚریذی عذیٓ)  :otherاعٟبَ /ع ًٙوّی / ٝعٛسػ ادرار
 I&O - 1را وٙتزَ وٙیذ.
 - 2در فٛرتی و ٝؽه ث ٝوٕجٛد ٚیتبٔیٗ ث ٔی رٚد السْ اعت در ى َٛدرٔبٖ عيح ٚیتبٔیٗ ث وٙتزَ ؽٛد.
ٚ - 3مؼیت تغذی ٝای را اس ٘ظز ٔقزف ٔی ٚ ٜٛعجشیجبت ٔٛرد ثزرعی لزار دٞیذ.

فزمول محاسبه
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کتابچه دارویی بخش NICU

نام دارو

سالبوتاهول

طبقه دارویی

عٕپبتٔٛیٕتیه

طبقه درمانی

ثز٘ٚىٛدیالتٛر

(Salbutamol

Aerosol:100mg/dose
Tab: 2mg
Solution for inhalation:5mg/ml
Syrop:2mg/5ml
Inj:0.5mg/ml

اشکال دارویی

موارد مصزف

درٔبٖ ثز٘ٚىٛاعپبعٓ
پیؾٍیزی اس آعٓ ٘بؽی اس فؼبِیت ثذ٘ی

عوارض جانبی

عزدرد،عزٌیج ، ، ٝثیخٛاثی  ،ثی لزاری ،اميزاة ،
تبویىبردی  ،ىپؼ لّت  ،تغییزات فؾبرخ ,ٖٛتٟٛع  ،اعتفزاؽ ،خؾىی دٞبٖ  ،تبری دیذ ،وزأپ ػنال٘ی

اقذامات پزستاری

 - 1در ٔٛرد ٔقزف لجّی ٔتیُ ٌشا٘تیٗ ٞب (آٔیٛٙفّیپٗ  ٚتئٛفیّیٗ ٞب)اس ثیٕبر عٛاَ وٙیذ.
 - 2لجُ  ٚثؼذ اس درٔبٖ فذاٞبی ریٛی  ،اٍِٛی تٙفغی ٔ ،یشاٖ ٛ٘ٚع خّو  ،ػالئٓ حیبتی ،مزثبٖ لّت را چه
وٙیذ
 - 3ثیٕبر رااس ٘ظز ٚاوٙؼ ٞبی آِزصیه ٔٛرد تٛج ٝلزار دٞیذ در فٛرت ٚلٛع ثز٘ٚى ٛاعپبعٓ ٚاوٙؾی ٔقزف
8

کتابچه دارویی بخش NICU

دار ٚرا ليغ وٙیذ
 - 4در ٔٛرد تٛا٘بیی ثیٕبر ثزاعتفبد ٜاس اعپزی تحمیك وٙیذ ٚرٚػ اعتفبد ٜراث ٝثیٕبر تٛمیح دٞیذ
 - 5لجُ اس اعتفبد ٜاعپزی ،آٖ را تىبٖ دٞیذ پظ اس ا٘جبْ ثبسدْ ليؼ ٝدٞب٘ی را در ٖٚدٞبٖ لزار دٞیذ ٚعپظ
یه دْ آٞغت ٝا٘جبْ دٞیذ پظ اس پبیبٖ دْ  ،یه ثبسدْ آٞغت ٝا٘جبْ دٞیذ .ثیٗ ٞز دٚثبر اعپزی سدٖ یه
دلیم ٝفبفّ ٝثٍذاریذ
 - 6ثزای رفغ خؾىی دٞبٖ اس آدأظ ٚآثٙجبت اعتفبد ٜوٙیذ
 - 7ثزای وبٞؼ ٘ؾب٘ٞ ٝبی ٌٛارؽی دار ٚراثب غذا ٔقزف وٙیذ
 - 8در فٛرت ثی خٛاثی آخزیٗ دٚس رٚسا٘ ٝرا چٙذ عبػت لجُ اس خٛاة تجٛیش وٙیذ
 - 9ثزای وٛدوبٖ ٔحّ َٛخٛراوی فبلذ اِىُ ٚؽىز اعتفبد ٜوٙیذ
فزمول محاسبه
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کتابچه دارویی بخش NICU

نام دارو

اریتروهایسن

طبقه دارویی

آ٘تی ثیٛتیه

طبقه درمانی

آ٘تی ثیٛتیه

)(Erythromycin

Tab:200mg
Susp:200mg/2ml
For inj:1gr/vial

اشکال دارویی

موارد مصزف

ػف٘ٛت ٞبی دعتٍب ٜتٙفغی فٛلب٘ی.
ػف٘ٛت ٞبی دعتٍبٔ ٜبیىٛپالعٕیبی دعتٍب ٜتٙفغی .ػف٘ٛت ٞبی والٔیذیبیی ص٘یتبَ

عوارض جانبی
اقذامات پزستاری

تت  ،مؼف ,تٟٛع ،اعتفزاؽ،ؽىٓ درد،اعٟبَ .وبٞؼ ؽٛٙایی ،ؽٛن ،آ٘بفیالوغی ،ثخٛرات جّذی
 -درحیٗ درٔبٖ تغت BUN-Cr,Billi,Alt ,SGPT,CBC,LFT SGOTپزٚتئیٗ را چه وٙیذ I&O

U/A

رٚسا٘ ٝثزرعی ػالئٓ ػف٘ٛت حب٘ٛی(ٝتت )WBC ،را رٚسا٘ ٝثب چه4\ Aرا ٔؾخـ ٕ٘بی
 ث ٝػالئٓ آِزصی  ٚحغبعیت ٘غجت ث ٝدار ٚتٛج ٝوٙیذ. ٚمؼیت تٙفغی را اس ٘ظز تؼذاد ٔ ،ؾخقبت تٙفظ ،خظ خظ  ٚاحغبط فؾبر در لفغ ٝعی ٝٙثزرعی وٙیذ. اس ایٗ دار٘ ٚجبیذ ث ٝفٛرت  ٚ Mیب  V Pushاعتفبد ٜؽٛد.فزمول محاسبه
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کتابچه دارویی بخش NICU

نام دارو

اریتروهایسن چشوی

طبقه دارویی

ا٘تی ثیٛتیه

طبقه درمانی

آ٘تی ثیٛتیه چؾٕی

))(Erythromycin(opth

Opth oint 0.5%

اشکال دارویی
موارد مصزف

پزٚفالوغی و٘ٛض٘ىتیجٛیت ٔبدرسادی-
ػف٘ٛت لز٘یّٔ ٚ ٝتحٕٝ

عوارض جانبی
اقذامات پزستاری

خبرػ  ،لزٔشی  ،تحزیه پٛعت ،عٛسػ  ،پٛعت ٝپٛعت ٝؽذٖ
 - 1تغت ٞبی چؾٕی  ،وجذی ،وّیٛی را اس لجُ چه وٙیذ .
 - 2دار ٚرا در درج ٝحزارت اتبق  ٚدٚر اس ٘ٛر ٍ٘ ٝداری وٙیذ.

فزمول محاسبه
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کتابچه دارویی بخش NICU

نام دارو

اریتروهایسن هوضعی ))(Erythromycin(Topical

طبقه دارویی

ا٘تی ثیٛتیه

طبقه درمانی

آ٘تی ثیٛتیه ٔٛمؼی
Top.Gel :2% ,4%
Top.solution:2%,4%

اشکال دارویی
موارد مصزف

آوٝٙ

عوارض جانبی

خبرػ  ،لزٔشی  ،تحزیه پٛعتی ،عٛسػ  ،پٛعت ٝپٛعت ٝؽذٖ

اقذامات پزستاری

 - 1در فٛرتی و ٝپظ اس  8دلیم ٝدرٔبٖ  ،ػالئٓ ثٟجٛدی ظبٞز ٘ؾذ دار ٚرا ليغ وٙیذ  ٚث ٝپشؽه اىالع دٞیذ.
 - 2ث ٝػالئٓ عٕیت وّیٛی تٛج ٝوٙیذ ( .افشایؼ  BUN.Crوبٞؼ  )UOPث ٝػالئٓ عٕیت ٌٛؽی تٛج ٝوٙیذ (.
ٚسٚس ٌٛػ  ،وبٞؼ ؽٛٙایی  ،ػذْ تؼبدَ)
 - 3ثیٕبر را اس ٘ظز ٚاوٙؼ (عٛسػ ،تٛرْ  ،تحزیه جّذی) آِزصیه ثزرعی وٙیذ.
 - 4ثؼذ اس اعتفبد ٜاس دارٛٔ ٚمغ را وبٔالً ثب آة  ٚفبث ٖٛتٕیش وٙیذ.
 - 5دار ٚرا در ٔحُ اتبق  ٚدر جبی خؾه ٍٟ٘ذاری وٙیذ.

فزمول محاسبه
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کتابچه دارویی بخش NICU

نام دارو

تتراسایکلین هوضعی

طبقه دارویی

آ٘تی ثیٛتیه

طبقه درمانی

آ٘تی ثیٛتیه ٔٛمؼی

))( Tetracyclin(topical

Top oint 3%

اشکال دارویی
موارد مصزف

درٔبٖ ٔٛمؼی ػف٘ٛت ٞبی جّذی رٚسا٘ٝ

عوارض جانبی

تحزیه  ٚحغبعیت جّذی

اقذامات پزستاری

 ث٘ ٝؾب٘ٞ ٝبی ٘فزٚتٛوغیغیت ٚ ٝاتٛتٛوغیغیت ٝاحتٕبِی تٛج ٝوزد ٚ ٜآٟ٘ب را ٌشارػ وٙیذ. اثتذا ٔٛمغ را ثب آة  ٚفبث ٖٛؽغتؾ ٛداد ٜخؾه وٙیذ عپظ پٕبد ثٕبِیذ. اس ث ٝوبر ثزدٖ دار ٚثزای ثیؼ اس  ٪20عيح ثذٖ ث ٝخقٛؿ در ثیٕبراٖ ثب ٔؾىالت وّیٛی اجتٙبة وٙیذ. ٞزٌ٘ ٝ٘ٛؾب٘ ٝآِزصیه را ٌشارػ دٞیذ. -دار ٚرا در ٔحُ خؾه  ٚخٙه ٍٟ٘ذاریذ.

فزمول محاسبه
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کتابچه دارویی بخش NICU

نام دارو

سولفاستاهید چشوی

طبقه دارویی

عِٛف٘ٛبٔیذ

طبقه درمانی

آ٘تی ثیٛتیه

))(Sulfacetamide (opth

Sterile eyedrop 10%,20%

اشکال دارویی
موارد مصزف

ػف٘ٛت ٞبی عيحی چؾٓ  ،وزاتیت ،تزاخٓ ،و٘ٛض٘ىتیٛتت

عوارض جانبی

عٛسػ  ٚخؾىی چؾٓ  ،تبری دیذ ،عزدردٚ ،اوٙؼ آِزصیه  ،عٙذرْ اعتی ٖٛجب٘غٖٛ

اقذامات پزستاری درفٛرت ٚاوٙؼ ث ٝحغبعیتی دار ٚرا ليغ وٙیذ.
دار ٚدر دٔبی  ٚ ?°Cدر ظزف در ثغتٍٟ٘ ٝذاری وٙیذ.
فزمول محاسبه
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کتابچه دارویی بخش NICU

نام دارو

هوپیروسین هوضعی

طبقه دارویی

آ٘تی ثیٛتیه

طبقه درمانی

آ٘تی ثیٛتیه ٔٛمؼی

))(Mupirocin(topical

Topical oint 2%

اشکال دارویی
موارد مصزف

سرد سخٓ

عوارض جانبی

عٛسػ  ،خبرػ  ،اِتٟبة  ،عزف ، ٝعزدرد  ،تٟٛع  ،ریٙیت

اقذامات پزستاری

 ث ٝػالئٓ ٘فزٚتٛوغیغیت( ٝافشایؼ  ٚ )Cr-BUNاتٛتٛوغیغیت(ٝوبٞؼ ؽٛٙایی ٚ ،سٚس ٌٛػ )تٛج ٝوٙیذ. ٔمذار وبفی اس دار ٚرا رٚی مبیؼبت ثٕبِیذ. لجُ اس اعتفبد ٜاس پٕبد مبیؼبت را ثب آة  ٚفبث ٖٛوبٔالًؽغتؾ ٛدٞیذ. درفٛرتی و ٝثیؼ اس  ٪ 20سطح پوست بدن گرفتار ضایعات شده باشد تعدیل دوز در بیماران کلیوی الزم است. -دار ٚرا در اتبق در ٔحُ خؾه  ٚخٙه ٍٟ٘ذاریذ.

فزمول محاسبه

15

کتابچه دارویی بخش NICU

نام دارو

پانکرونیوم

)(Pancuronium

طبقه دارویی

ثّٛن وٙٙذ ٜػقجی  -ػنال٘ی

طبقه درمانی

ؽُ وٙٙذ ٜػنالت اعىّتی
Inj:2mg/ml

اشکال دارویی
موارد مصزف

اس ىزیك ؽُ وزدٖ ػنالت اعىّتی  ،تغٟیُ ا٘تٛثبعی٘ٚ ٚ ٖٛتیالعیٖٛ

عوارض جانبی

تبویىبردی HTN
تؼزیك ،افشایؼ ثشاق  ،مؼف ػنال٘ی ،راػ جّذی ٌذراٚ ،اوٙؼ آِزصیه

اقذامات پزستاری

 تٙفظ ثیٕبر را اس ٘ظز تؼذاد،ػٕك ،ریتٓ ،اٍِٛی تٙفغی  ٚتزؽحبت تٙفغی چه وٙیذ رفّىغٟب  ٚػّٕىزد ػقجی را ثزرعی وٙیذ . -دارٞٚبی رلیك ٘ؾذ ٜرا ث ٝىٛر آٞغت ٚ ٝدر ٔذت  30-90حب٘ی ٝتشریك وٙیذ.

فزمول محاسبه
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نام دارو

آهیکاسین

طبقه دارویی

آٔیٌّٛٙیىٛسیذ

طبقه درمانی

آ٘تی ثیٛتیه

)(Amikacin

Inj:250mg/ml,50mg/ml

اشکال دارویی
موارد مصزف

ػف٘ٛت ٞبی ؽذیذ تٙفغی ،ادراری  ،اعتخٛا٘ی  ،خ٘ٛی  ،ا٘ذٚوبردیت  ،ػف٘ٛت ٘بؽی اس پغٛد٘ٛٔٚبط  ،پزٚتئٛط ٚ
ثبعیُ ٞبی ٌزْ ٔٙفی ٙٙٔ ،ضیت

عوارض جانبی
اقذامات پزستاری

اعٟبَ ,مؼف  ٚثی حبِی ،عزدرد،تنؼیف تٙفظ ,عزٌیجٚ ، ٝسٚسٌٛػ ،وبٞؼ ؽٛٙاییٚ .اوٙؼ پزحغبعیتی
 - 1ث٘ ٝؾب٘ٞ ٝبی دٞیذراتبعی ٖٛتٛج ٝوٙیذ( :افشایؼ ٚسٖ ٔخقٛؿ ادرار ،وبٞؼ تٛرٌٛرپٛعت  ،خؾىی
غؾبٞبی ٔخبىی)
 - 2لجُ اس ؽزٚع درٔبٖ  ،ثیٕبر را تٛسیٗ وٙیذ.
 - 3درحیٗ ا٘فٛسی ٖٛدار ، ٚثیٕبر ثبیذ اس ٘ظز ىپؼ لّت ٞ ٚیپٛتب٘غی ٖٛثزرعی ؽٛد.
 - 4درحیٗ ا٘فٛسیٞ ٖٛز  30دلیم ٝیه ثبر ٔحُ تشریك را اس ٘ظز تزٔٚجٛفّیت چه وٙیذ  .در فٛرت ٘یبس ٔحُ
تشریك را ػٛك وٙیذ.

فزمول محاسبه
17

کتابچه دارویی بخش NICU

نام دارو

دیگوکسین

)(Digoxin

طبقه دارویی

ٌّیىٛسیذدیضیتبَ لّجی

طبقه درمانی

دارٚی ایٛٙتزٚپیه ،آ٘تی آریتٕی

اشکال دارویی

Tab:0.25%
Inj:0.2 mg/ml , Elixir:0.05 mg/ml , Solution oral drop:0.5 mg/ml
تبویىبردی حّٕ ٝای دّٞیشی  ،فّٛتز  ٚفیجزیالعی ٖٛدّٞیشی CHF،

عوارض جانبی

ػقجی:عزدرد ٚعزٌیج ٝلّجی  ٚػزٚلی :دیظ ریتٕی ،افتبدٖ فؾبرخ ، ٖٛؽذیذؽذٖ CHF

موارد مصزف

ٌٛارػ:ثی اؽتٟبیی  ،تٟٛع  ،اعتفزاؽ ،تبری دیذ ،دٚثیٙی ،فتٛف٘ٛی
اقذامات پزستاری

 - 1لجُ اس تجٛیش ثٔ ٝذت یه ٞفت٘ ٝجل اپیىبَ را وٙتزَ وٙیذ.اٌز  p<60ثبؽذاس تجٛیش دار ٚخٛدداری وزدٚ ٜ
پشؽه را ٔيّغ ٕ٘بییذ  .در ٔٛرد ٘ٛساداٖ ٔ p<90ؼیبر تجٛیش خٛاٞذ ثٛد.
 - 2درحیٗ درٔبٖ تغت ٞبی ػّٕىزد وجذی ٕٞ ،بتِٛٛصیه ،تغت ٞبی  LFTث ٝىٛر ادٚاری چه وٙیذ.
ٚ ٚ I&O - 3سٖ رٚسا٘ ٝرا وٙتزَ وٙیذ  .ث ٝتٛرٌٛرپٛعتی ،ادْ  ٚفذاٞبی ریٛی تٛج ٝوٙیذ.
ٞ - 4ز  1mgدار ٚرا ٔی تٛاٖ ثب  4mlآة اعتزیُ یب  ٚ Dw 5%یب ٔ NISخّٛه وزد 5 ٚ ٜدلیم ٝتشریك وٙیذ.

فزمول محاسبه
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نام دارو
طبقه دارویی

فوروز هاید

))(Furosmide(lasix

دیٛرتیه  ،دیٛرتیه  ،مذ HTN
Scored Tab:40mg
Inj:10mg/ml , Solution :10mg/25ml

اشکال دارویی
موارد مصزف

ادْ حبد ریٞ-ٝیپزتٙؾٗٞ،یپزوّغٕی

عوارض جانبی

دٞیذریؾیٗٞ،یپٛتٙؾٗ إٓ٘ی آپالعتیه  ,درٔبتیت ،حغبعیت ثٛ٘ ٝر  ،ؽىٓ درد
ٞیپٛوّغٕی ٞ،یپٙٔٛیشیٕیٞ،یپٛوبِٕی ٞ،یپ٘ٛبتزٔیٞ ،یپزٌّیغٕی  ،آِىبِٛس

اقذامات پزستاری

 - 1درحیٗ درٔبٖ اِىتزِٚیت ٞبی عزْ ) FBS,Cr,BUN,ABF,PH، (Na-K-Ca-Mgخٚ، I&O ، ٖٛسٖ  ،ادْ  ،را
چه وٙیذ.
 - 2ػالئٓ آِىبِٛس ٔتبثِٛیه (ثی لزاری  ،وزأپ ا٘ذاْ تحتب٘ی )ػالئٓ اتٛتٛوغیت(ٝوبٞؼ ؽٛٙایی،
ٚسٚسٌٛػ)تغییزات تٙفغی (ػٕك  ٚریتٓ فذاٞبی ریٛی ) تٟی ٝحجٓ (افت  ، BPغؼ ،وبٞؼ
تٛرٌٛرپٛعت)ػالئٓ آِزصی (تت  ،ثخٛرات جّذی  ،تٍٙی ٘فظ) را چه وٙیذ .
 - 3ثزای تشریك  Vدار ٚرا ثب عزػت  20mg/minتجٛیش وٙیذ.

فزمول محاسبه
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نام دارو

هپارین سدین )(Heparin Sodium

طبقه دارویی

مذا٘ؼمبد

طبقه درمانی

مذا٘ؼمبد
Inj:5000,1000 U/ml

اشکال دارویی
موارد مصزف

آ٘ضیٗ فذری ٘بپبیذار PTE,DVT,DIC،

عوارض جانبی

خ٘ٛزیشی خٛدث ٝخٛدیٚ ،اوٙؼ ٞبی آِزصیه ٚ ،اوٙؼ ٞبی ٔٛمؼی ٔحُ تشریك ٕٞ،بت ، ْٛتزٔٚجٛعیتٛپٙی،

اقذامات پزستاری

 - 1در حیٗ درٔبٖ  PH,HCT,Hb,PTT,PTرا چه وٙیذ .
 - 2ث ٝػالئٓ خ٘ٛزیشی ِخٞ ٝب  ،اویٕٛسّٙٔ ،ب ،وبٞؼ ٞ ، HCTیپٛتٙؾٗ  ،تت  ،وٟیز  ،راػ تٛج ٝوٙیذ .
 - 3اس تشریك ػنال٘ی اجتٙبة وٙیذ سیزا عجت ٕٞبت ٚ ْٛخ٘ٛزیشی ٔی ؽٛد .تشریك فمو  SCثبؽذ
 - 4اس ٔبعبصدادٖ ٔحُ تشریك خٛدداری وٙیذ.

فزمول محاسبه
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نام دارو

ویتاهین آ

)(Vitamin A

طبقه دارویی

ٚیتبٔیٗ ٔحّ َٛدر چزثی

طبقه درمانی

ٚیتبٔیٗ
Chewing coated Tab,cap:25000 Iu
Tab or cap:5000Iu
For inj:50000 Iu
Oroc drop:vit A + Vit D

اشکال دارویی

موارد مصزف

وٕجٛد ؽذیذ ٚیتبٔیٗ آ تٛاْ ثب اٌشٚفتبِٕیب

عوارض جانبی

عزدرد  ،تٟٛع  ،خؾىی پٛعت ٌّٔٛ ،یت  ،ثشرٌی ىحبَ،آِٛپغی ،افشایؼ  ، ICPعیزٚس وجذی  ،ؽٛن آ٘بفیالوتیه

اقذامات پزستاری

٘ - 1ؾب٘ٞ ٝبی وٕجٛد ٚیتبٔیٗ آ(:ریشػ ٔ ،ٛوبٞؼ رؽذ  ،ؽت وٛری ٘ ،بخٗ ٞبی خؾه  ٚؽىٙٙذ، ٜافشایؼ
ػف٘ٛت  ،خؾىی لز٘ی ، ٝتؾىیُ ع ًٙادراری)
ٛ٘ - 2ع تشریمی دار ٚفمو ث ٝفٛرت  Mتجٛیش ٔی ؽٛد.
 - 3دار ٚرا در ظزف در ثغت ٚ ٝدٚر اس ٘ٛر ٍ٘ ٝداری وٙیذ.
 - 4در افزاد ٔجتال ث ٝعٛء جذة ،ایٗ دار ٚتبحیزی در رفغ وٕجٛد ٚیتبٔیٗ ٘ذارد.

فزمول محاسبه
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نام دارو

انسولین

طبقه دارویی

ٛٞرٔ ٖٛپب٘ىزاط

طبقه درمانی

مذدیبثت

)(InSulin(human Regular Insulin

Inj:100 u/ml

اشکال دارویی
موارد مصزف

دیبثت  ، Type وتٛاعیذٚس دیبثتی

عوارض جانبی

وٟیز
ٞیپٌّٛیغٕیٞ،یپزٌّیغٕی(،پذیذ ٜریجب٘ذیبعٛٔٛجی)
ِیپٛآتزٚفیِ،یپٞٛیپزتزٚفی ،خبرػ  ،تٛرْ  ،لزٔشی ٌ،زٔی ٔحُ تشریك
ؽٛن آ٘بفیالوغی

اقذامات پزستاری

 - 1ا٘غِٛیٗ رٌٛالر  30دلیم ٝلجُ اس غذا تجٛیش ٔیؾٛد.
 - 2اس تشریك ا٘غِٛیٗ عزد خٛدداری وٙیذ سیزا ٕٔىٗ اعت عجت ِیپ ٛدیغتزٚفی ،وبٞؼ جذة ٚ ٚاوٙؼ
ٔٛمؼی ؽٛد.

فزمول محاسبه
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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 احز وزدٚ ٜدارٕ٘ ٚی تٛا٘ذ احز
ٔٛرد ٘ظز را داؽت ٝثبؽذ.
آیا همه داروها تحت تأثیز غذا هستنذ؟
 ٕٝٞدارٞٚب تحت تأحیز غذا ٘یغتٙذ ،أب ثغیبری اس دارٞٚبیی ؤ ٝی خٛریذ ٔی تٛا٘ٙذ تحت تذاحیز غذایی ؤ ٝی خٛریذ
ٚسٔب٘ی و ٝغذا ٔی خٛریذ ثبؽٙذ.ثزای ٔخبَ خٛردٖ ثؼنی اس دارٞٚب ٕٞشٔبٖ ثب غذا ٔی تٛا٘ذ رٚی جذة ٔؼذ  ٜای – رٚد ٜای
دار ٚتأحیز ثٍذارد.غذاٞب ٕٔىٗ اعت جذة دار ٚرا ث ٝتأخیز ا٘ذاخت ٝیب وبٞؼ دٙٞذ.ثزخی دارٞٚب ثبیذ ثب ٔؼذ ٜخبِی خٛردٜ
ؽ٘ٛذ(1عبػت لجُ یب  2عبػت ثؼذ اس غذا)
اس ىزف دیٍز تحُٕ ثؼنی دارٞٚب ثب غذا راحت تز اعت.ؽٕب حتٕبً اس پشؽه یب دارٚعبس ثپزعیذ و ٝآیب دارٚثبیذ ثب ٔؼذ ٜخبِی
ٔقزف ؽٛد یب ثب غذا.
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حقایقی که بایذ در مورد تذاخل غذا ودارو بذانیذ:
 حتٕبً ثزچغت دار ٚرا ٍٙٞبْ تحٛیُ ثخٛا٘یذ تب اٌز چیشی را ٕ٘ی دا٘غتیذ اس پشؽه یب دار ٚعبس ثپزعیذ.
 ٕٝٞ حمبیك ٞ ،ؾذارٞب ٚتذاخُ ٞبی درد ؽذ ٜثز رٚی ثزٌ ٝداخُ ثغت ٝرا ثخٛا٘یذ  .حتی دارٞٚبی ٔغىٗ ٔ ٓٞی
تٛا٘ذ ثبػج ٔؾىُ ؽٛد.
 دارٞٚب را حتٕبً 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 ثبػج ٔؾىُ ٔی
ؽ٘ٛذ.
 دارٞٚب را ثب ٘ٛؽیذ٘ی ٞبی داؽ ٔخّٛه ٘ىٙیذ  ،چزاو ٝثبػج 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

کاربزد

نام دارو
ثزٔٚفٙیزأیٗ

ثٟجٛد یبوبٞؼ ػالئٓ

دیفٗ ٞیذرأیٗ

عزٔبخٛردٌی ٚآِزصی ٔخُ

فٍشٚفٙذیٗ

آثزیشػ اس

عیتزیشیٗ

ثیٙی،ػيغ،ٝخبرػ چؾٓ

نکات تغذیه ای /موارد احتیاط
---------------

وّٕبعتیٗ
دعّٛراتبدیٗ
دیفٗ ٞیذرأیٗ
ِٚٛعیتزیشیٗ
تزیپزِٚیذیٗ
وّٛفٙیزأیٗ
ٞ NSAIDب

آعپزیٗ

تغىیٗ درد  ،تت ٚاِتٟبة
26
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ٔی ؽٛدثب غذا یب ؽیز ٔقزف ؽٛد.

دیىّٛفٙبن عذیٓ
ایجٛپزٚفٗ
وتٛپزٚفٗ
٘بپزٚوغٗ
ایٙذٔٚتبعیٗ
ثز٘ٚىٛدیالتٛرٞب

آِجٛتز َٚعِٛفبت

درٔبٖ یب پیؾٍیزی اس

ثب غذا ٛ٘ٚؽیذ٘ی ٞبی حبٚی وبفئیٗ

تئٛفیّیٗ

ٔؾىالت تٙفغی اس جّٕٝ

ٔقزف ٘ؾٛد.

آعٓ یب آٔفیشْ COPD ٚ
ٟٔبروٙٙذٞ ٜبی ACE

وبپتٛپزیُ

ث ٝتٟٙبیی یب ثب دیٍز

وبپتٛپزیُ  1عبػت لجُ اس غذا

ا٘بالپزیُ

دارٞٚبی وبٞؼ دٙٞذٜ

ٔقزف ؽٛد.

ِیشیٛٙپزیُ

فؾبرخ ٖٛیب ٘برعبیی لّجی

اس ٔقزف ٔىُٕ یب غذاٞبی ثب پتبعیٓ

ثٙبسپزیُ

ثب ال ٔب٘ٙذ ٔٛس ،پزتمبَ ،عجشیجبت ثب

فٛوغیٛٙپزیُ

ثزي عجش پٕٞٚ ٟٗچٙیٗ جب٘ؾیٗ
ٞبی ٕ٘ه حبٚی پتبعیٓ خٛدداری
وٙیذ.
27

کتابچه دارویی بخش NICU

ثتبثالوزٞب

پزٚپزاَِ٘ٛٛ

ث ٝتٟٙبیی یب ثب دیٍز

ٔقزف دار ٚثب ٔىُٕ ِٔٛتی

ٔتٛپزَِٛٚ

دارٞٚبی وبٞؼ دٙٞذٜ

ٚیتبٔیٗٔ -یٙزاَ تأحیز دار ٚرا

آتَِٛٛٙ

فؾبر خ.ٖٛ

وبٞؼ ٔی دٞذ.

ثٔٛتب٘یذ

دفغ آة ٚعذیٓ امبفی اس

اٌز ثب ٔقزف آٖ ٞب دچبر ٘براحتی

فزٚسٔبیذ

ثذٖ

ٔؼذٔ ٜی ؽٛیذ ٕٞ،زا ٜثب غذا ٔقزف

ٞیذرٚوّزٚتیبسیذ

وبٞؼ دٙٞذ ٜفؾبر خٖٛ

ؽٛد.

دار ٚرا ثب غذا یب ثالفبفّ ٝثؼذ اس غذا
ٔقزف وٙیذ.
ٔقزف آت َِٛٛٙثب آة پزتمبَ تأحیز
دار ٚرا وبٞؼ ٔی دٞذ.
دیٛرتیه ٞب

ٌّیىٛسیذٞب

ٔتٛالسٖٚ

در فٛرت ٔقزف دیٛرتیه ٞبی

تزیبٔتزٖٚ

افشایؼ دٙٞذٛٔ ٜاد ٔؼذ٘ی یب وبٞؼ

تزیبٔتزٞ+ٖٚیذرٚوّزتیبسیذ

دٙٞذ ٜدفغ آٖ

دیٍٛوغیٗ

درٔبٖ ٘برعبیی لّجی ٚ

1عبػت لجُ یب 2عبػت لجُ اس غذا

مزثبٖ لّت غیز ىجیؼی

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

آتزٚٚاعتبتیٗ

وبٞؼ  LDLوّغتزَٚ

تٕبْ ٚاعتبتیٗ ٞب ٔی تٛا٘ٙذ ثب ٔؼذٜ

فّٚٛاعتبتیٗ

،ثؼنی اس آٖ ٞب  TGرا ٘یش

خبِی یب پز خٛرد ٜؽ٘ٛذ.ثؼنی

ِٚٛعتبتیٗ

وبٞؼ ٔی دٙٞذٚ،ثؼنی

ٚاعتبتیٗ ٞب اٌز ٍٙٞبْ فزف

پزاٚاعتبتیٗ

ٔی تٛا٘ٙذ ثبػج افشایؼ

ػقزا٘ ٝخٛرد ٜؽ٘ٛذ وبرایی

عیٕٛاعتبتیٗ

 HDLوّغتز َٚؽ٘ٛذ.

ثیؾتزی خٛاٙٞذ داؽت.اٌز
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آتزٚٚاعتبتیٗ ِٚٛ،عتبتیٗ ،یب

رسٚٚاعتبتیٗ

عیٕٛاعتبتیٗ ٔقزف ٔی وٙیذ ٘جبیذ
ثیؼ اس ٔ 950یّی ِیتز آة
ٌزیٙفزٚت در رٚس ثٛٙؽیذ.ثؼنی اس
اعتبتیٗ ٞب تذاخّی ثب آة ٌزیٙفزٚت
٘ذار٘ذ.
ٚاسٚدیالت٘-ٛیتزات ٞب

ایشٚعٛرثیذ دی ٘یتزات

پیؾٍیزی یب درٔبٖ آ٘ضیٗ

ایشٚعٛرثیذ ٔ٘ٛ٘ٛیتزات

ٔی تٛا٘یذ دار ٚرا ثب ٔؼذ ٜخبِی یب پز
ٔقزف وٙیذ.

٘یتزٌّٚیغیزیٗ
آٌ٘ٛیغت ٞبی ٚیتبٔیٗ
K

ٚارفبریٗ

جٌّٛیزی اس ایجبد ِخت ٝدر

دار ٚرا ٔی تٛاٖ ثب ٔؼذ ٜخبِی یب

ػزٚق پب ٚریٝ

پزٔقزف وزدٚ .یتبٔیٗ  Kغذا ٔی
تٛا٘ذ تأحیز دار ٚراوٕتز وٙذ.ا٘ٛاع
وّٓ ،اعفٙبد  ،ؽّغٓ ٚعجشیجبت پٟٗ
ثزي ٔمذار ثبالیی ٚیتبٔیٗ K
دار٘ذ.درٍٙٞبْ ٔقزف آ٘تی
وٛآٌٛال٘ت ٞب اس خٛردٖ آة سغبَ
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اخت ٝخٛدداری وٙیذ.
ثغیبری اس ٔىُٕ ٞبی غذایی
ٚٚیتبٔیٗ ٞب ٔی تٛا٘ٙذ ثب آ٘تی وٛ
آٌٛال٘ت ٞب تذاخُ داؽت ٝثبؽٙذ
ٚثبػج وبٞؼ احز یب افشایؼ خيز
ٚارفبریٗ ؽ٘ٛذ.اس ٔقزف عیز
،س٘ججیُ ٌّٛ،وشآٔیٗ  ٚجیٙغیًٙ
خٛدداری وٙیذ.
ٟٔبروٙٙذ ٜای پٕپ

دوظ ال٘غٛپزاسَٚ

درٔبٖ عٛسػ عز دَ

ٔی تٛاٖ دوظ ال٘غٛپزاسٚ َٚ

پزٚتٖٛ

اسٔٚپزاسَٚ

ٚسخٓ ٔزی ،وبٞؼ خيز

پب٘تٛپزاس َٚرا ثب ٔؼذ ٜخبِی یب پز

ال٘غٛپزاسَٚ

اثتال ث ٝسخٓ ٔؼذ ٜدر افزاد

ٔقزف وزد.

أپزاسَٚ

ٔقزف وٙٙذ. NSAIDs ٜ

اسٔٚپزاس َٚحذالُ 1عبػت لجُ اس

پب٘تٛپزاسَٚ

ٕٞٚچٙیٗ در تزویت ثب

غذا ٔقزف ؽٛد.ال٘غٛپزاسَٚ

راثپزاسَٚ

آ٘تی ثیٛتیه ٞب ٔتٛلف

ٚأپزاس٘ َٚیش ثبیذ لجُ اس غذا ٔقزف

وٙٙذ ٜػف٘ٛت ٞبیی در

ؽٛد.

ٔؼذٞ ٜغتٙذ  ،وٙٔ ٝجز ثٝ
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سخٓ ٔی ؽ٘ٛذ.
دارٞٚبی تیزٚئیذ

ِٚٛتیزٚوغیٗ

دارٞٚبی مذ اميزاة

آِپزاسٚالْ

ٚاختالالت پب٘یه

وّ٘ٛبسپبْ

ثزىزف وٙٙذ ٜػالئٓ

ث ٝفٛرت ٘بؽتب(30دلیم ٝتب  1عبػت

ٞبیپٛتیزٚئیذیغٓ ٌٛٚاتز

لجُ اس غذا)ٚیه ثبر در رٚس ٔقزف
ؽٛد.
ٕٔىٗ اعت دٚس دار ٚدر فٛرت
ٔقزف ِٛثیبی عٛیب ،ثذر وتبٌٖ،زدٚ
ٚیب فیجز غذایی ٘یبس ث ٝتغییز داؽتٝ
ثبؽذ.

درٔبٖ اميزاة ٚتزط
-----------------

دیبسپبْ
ِٛراسپبْ
مذ افغزدٌی ٞب

عیتبِٛپزاْ

درٔبٖ افغزدٌی ٚاختالَ

ٔی تٛاٖ دارٞٚب را ثب ٔؼذ ٜخبِی یب پز

اط عیتبِٛپزاْ

ٚعٛاعی،ثزخی اس

ٔقزف وزد.پبرٚوغتیٗ را ث ٝفٛرت

فّٛوغتیٗ

اختالالت غذا خٛردٖ

وبُٔ ٔقزف وٙیذ ٚاس خزد وزدٖ یب
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پبرٚوغتیٗ ,عزتزاِیٗ

ٚتزط

جٛیذٖ آٖ خٛدداری وٙیذ.

ٟٔبر وٙٙذٞ ٜبی

فّٙشیٗ

درٔبٖ افغزٌی در افزادی

در ٍٙٞبْ ٔقزف دار ٚاس خٛردٖ

ٔٛ٘ٛآٔیٗ

تزا٘یُ عیپزٔٚیٗ

و ٝث ٝدارٞٚبی دیٍز جٛاة

غذاٞب ٛ٘ٚؽیذ٘ی ٞبی حبٚی تیزأیٗ

٘ذاد ٜا٘ذ

اجتٙبة وٙیذ

آریپیپزاسَٚ

جٟت درٔبٖ

سیپزاعیذ ٖٚثب غذا ٔقزف ؽٛد.ثمیٝ

وّٛساپیٗ

اعىیشٚفز٘ی،حٕالت

دارٞٚب را ٔی تٛا٘یذ ثب ٔؼذ ٜخبِی یب

اال٘شاپیٗ

ٔب٘یه ٚثزخی

پز ٔقزف وٙیذ ٍٙٞ.بْ ٔقزف

وٛئتیبپیٗ

اپیشٚئیذٞبی اختالَ دٚ

وّٛساپیٗ اس ٔقزف غذاٞب یب

ریغپزیذٖٚ

ليجی

٘ٛؽیذ٘ی ٞبی حبٚی وبفئیٗ

اوغیذاس)(MAOIS
آ٘تی عبیىٛتیه ٞب

سیپزاعیذٖٚ
خٛاة آٚرٞب

خٛدداری وٙیذ.

اط سٚپیىّٖٛ

جٟت درٔبٖ اختالالت

ثٙٔ ٝظٛر احز عزیغ دارٞٚب ثب غذا یب

سِٚپیذْ

خٛاة اعتفبدٔ ٜی ؽٛد.

ثالفبفّ ٝثؼذاس غذا ٔقزف ٘ؾ٘ٛذ.

دارٞٚبی اختالَ دٚ

وزثبٔبسپیٗ

جٟت درٔبٖ اختالالت

دیٛاَ پزٚئىظ در فٛرتی ؤ ٝؼذٜ

ليجی

دیٛاَ پزٚئىظ عذیٓ

دٚليجی  ٚرٚاٖ پزیؾی

تبٖ را ٘براحت ٔی وٙذ ثب غذا
ٔقزفىٙیذ.

الٔٛتزیجیٗ
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ثٙٔ ٝظٛر جٌّٛیزی اس ٘براحتی ٔؼذٜ

ِیتیْٛ

ِیتی ْٛرا ثالفبفّ ٝثؼذاس غذا یب ٕٞزاٜ
غذا ٚؽیز ٔقزف وٙیذِ.یتی ْٛعجت
دفغ ٕ٘ه ٔی ؽٛدٍٙٞ ،بْ ٔقزف
دار ٚرصیٓ ٔؼِٕٛی حبٚی ٕ٘ه
ٔٚمذار فزاٚاٖ ٔبیؼبت(ِ 8-12یٛاٖ
آة )داؽت ٝثبؽیذ
ثیغف٘ٛبت ٞب

آِٙذر٘ٚبت عذیٓ

پیؾٍیزی ٚدرٔبٖ

تٟٙب در فٛرت ٔقزف ثب ٔؼذ ٜخبِی

ایجب٘ذر٘ٚبت عذیٓ

اعتئٛپزٚس اس ىزیك وبٞؼ

وبرایی ثبالیی دار٘ذ.

رایشٚدر٘ٚبت عذیٓ

ؽىٙٙذٌی اعتخٛاٖ

دار ٚث ٝفٛرت ٘بؽتب ٕٞزا ٜثب یه

ٚافشایؼ مخبٔت آٖ

ِیٛاٖ پز اس آة () plain Waterدر
حبِی و٘ ٝؾغت ٝیب ایغتبد ٜایذ
ٔقزف ؽٛد.
ثؼذ اس ٔقزف آِٙذر٘ٚبت عذیٓ
ٚرایشٚدر٘ٚبت عذیٓ حذالُ تب 30
دلیم ٝآ٘تبعیذ ٚدیٍز دارٞٚب ،غذا ،
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٘ٛؽیذ٘ی ،وّغیٓ یب ٞیچ ٘ٛع
ٚیتبٔیٗ یب ٔحقٛالت ِجٙی ٔقزف
٘ؾٛد.در فٛرت ٔقزف رایشٚدر٘ٚبت
حذالُ تب  60دلیمٛٔ ٝارد ٌفت ٝؽذٜ
رػبیت ؽٛد.
ٚپظ اس ٔقزف آِٙذر٘ٚبت
ٚرایشٚدر٘ٚبت حذالُ تب  30دلییمٝ
ٚدر فٛرت ٔقزف رایشٚدر٘ٚبت
حذالُ تب  60دلیم ٝدراس ٘ىؾیذ.
تب سٔب٘ی و ٝاِٚیٗ ٚػذ ٜغذایی خٛد
را ٘خٛرد ٜایذ دراس ٘ىؾیذ
آ٘تی ثبوتزیبَ ٞبی

عیپزٚفّٛوغبعیٗ

درٔبٖ یب پیؾٍیزی اس

عیپزٚفّٛوغبعیٗ ٛٔٚوغی

وٛئیِٖٛٛٙ

ِٚٛفّٛوغبعیٗ

ػف٘ٛت ٞبی ثبوتزیبیی

فّٛوغبعیٗ را ٔی تٛاٖ ثب ٔؼذٜ

ٔٛوغی فّٛوغبعیٗ

ثز ػف٘ٛت ٞبی ٚیزٚعی

خبِی یب پز ٔقزف وزد.

تأحیزی ٘ذارد

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

دٚوغی عبیىّیٗ

درٔبٖ یب پیؾٍیزی اس

1عبػت لجُ یب  2عبػت ثؼذاس غذا

تتزاعبیىّیٗ

ٔیٛٙعبیىّیٗ

ػف٘ٛت ٞبی ثبوتزیبیی.

ثب یه ِیٛاٖ پز اس آة ٔقزف ؽٛد.

تتزاعبیىّیٗ

ثز ػف٘ٛت ٞبی ٚیزٚعی

اٌز تتزا عبیىّیٗ ثبػج درد ٔؼذٜ

تأحیزی ٘ذارد.

ٔی ؽٛدٔی تٛا٘یذ آٖ را ثب غذا
ٔقزف وٙیذ ِٚی اس ٔقزف
ٔحقٛالت ِجٙی 1عبػت لجُ یب
2عبػت ثؼذاس آٖ خٛدداری وٙیذ.
در فٛرتی و ٝدارٔ ٚؼذ ٜؽٕبرا
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٘براحت ٔ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

ػف٘ٛت ٞبی ثبوتزیبیی .

غذاٞب ٛ٘ٚؽیذ٘ی ٞبی حبٚی تیزأیٗ

ثز ػف٘ٛت ٞبی ٚیزٚعی

ثبال خٛدداری وٙیذ

تأحیزی ٘ذارد.
مذ لبرچ ٞب

فّٛو٘ٛبسَٚ

درٔبٖ یب پیؾٍیزی اس

ایتزاو٘ٛبس َٚثبیذ ثب ٔؼذ ٜخبِی

ایتزاو٘ٛبسَٚ

ػف٘ٛت ٞبی لبرچی

ٔقزف ؽٛد.پٛعبو٘ٛبس 20 َٚدلیمٝ

پٛعبو٘ٛبسَٚ

ثؼذاس غذا یب ٕٞزا ٜثب یه ٔىُٕ

ٚریى٘ٛبسَٚ

تغذی ٝای ٔبیغ ٔقزف

ٌزیشئٛفّٚٛیٗ

ؽٛد.عٛعپب٘غیٚ ٖٛریىٛیىٙبس َٚرا

تزثیٙبفیٗ

ثب آة یب دیٍز ٔبیؼبت ٔخّٛه ٘ىٙیذ.
ٌزیشئٛفّٚٛیٗ در فٛرتی و ٝثب
غذاٞبی چزة ٔقزف ؽٛد ،تأحیز
ثیؾتزی دارد.
عبیز دارٞٚب را ٔی تٛاٖ ثب ٔؼذٜ
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خبِی یب پز ٔقزف وزد.
آ٘تی ٔبیىٛثبوتزیبَ ٞب

اتبٔجٛتُ

درٔبٖ ػف٘ٛت ٞبی ایجبد

اتبٔجٛتُ ٔی تٛا٘ذ ثب غذا یب ثذ ٖٚغذا

ایش٘ٚیبسیذ

ؽذ ٜتٛعو ٔبیىٛثبوتزی

ٔقزف ؽٛد .ثمی ٝدارٞٚب 1عبػت

ریفبٔپیٗ

ٞب

لجُ یب 2عبػت ثؼذاس غذا ثب یه

ٔتز٘ٚیذاسَٚ

درٔبٖ ػف٘ٛت ٞبی ایجبد

تیٙیذاسَٚ

ؽذ ٜتٛعو پزٚتٛسٚاٞب

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

38

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

کتابچه دارویی بخش NICU

تهیو کنند گان:

بخ
سرها میزساساده مسئىل ش NICU

بخ
ملیحو آریه فر رابط آمىسشی ش NICU
الهام احرام پىش کارشناس تغذهی
سری نظر دفتز بهبىد کیفیت
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