کتابچه دارویی بخش سایشگاه

بخ

بچ
م
ف
ا
کتا و ر ىالری ش س اگشیه
1

کتابچه دارویی بخش سایشگاه

ٚ٘بْ دار

ردیف
ٗ( آٔذی عیّیAmpicilin)

1

ٖٚ( ثشبٔشبسBetamethazone SYSTEMIC)

2

ِٗیٚ( عفبسCefazolin)

3

ٗالسیٚیذرٞ (Hydrolazine)

4

ٗعیٛ( اوغی سOxytocine)

5

َٛعشٚدزٚ( ٔیشMisoprostol)

6

ٗٔشبسیٚ( دزPromethazine)

7

2

ٗ( دشذیPethidine)

8

ٗ( را٘یشیذیRanitidine)
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) (Magnesium sulfateعِٛفبر ٔٙیشیٓ
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نام دارو

آمپی سیلین )(Ampicilin

طبقه دارویی

آٔی ٛٙدٙی عیّیٗ

طبقه درمانی

آ٘شی ثیٛسیه

اشکال دارویی

Cap :250 – 500mgr
Inj=250 mgr -500 mgr – 1gr
Syrop : 125 mg - 250 mg
 -PIPعزوٛة اعشزیش ٛوٛن ٌز ٚ B ٜٚخٌّٛیزی اس وٛریٛآٔٙی٘ٛیز ثؼذ اس ROMؽذٖ

موارد مصزف

ٌ 3زْ اس راٚ ٜریذی حذالُ  4عبػز لجُ اس سایٕبٖ ثٔ ٝبدر سشریك ؽذ ٚ ٜعذظ ٞ 1-2grز  6عبػز سب
سٔبٖ سایٕبٖ سدٛیش ٔی ؽٛد .
عوارض جانبی

 اظؽزاة – ٌیدی – افغزدٌی – ٍٔٙی – سؾٙح  -سٟٛع – اعشفزاؽ – اعٟبَ – اِشٟبة ثبٖ – دردؽىٕی – ٌبٔشزیز٘ -فزیز حبد ثیٙب ثیٙی – ٚاص٘یز – ٘فزٚدبسی  -وٓ خ٘ٛی – سزٔجٛعیشٛدٙی –
ائٛسیٛٙفیّی – آٌزاِ٘ٔٛٛیشٛس – وٓ ثیٙی

اقذامات

لجُ اس ؽزٚع درٔبٖ وؾز ٚآ٘شی ثیٌٛزاْ را ا٘دبْ دٞیذ.
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پزستاری

اس ثیٕبر در ٔٛرد حغبعیز لجّی ث ٝایٗ دار ٚعٛاَ وٙیذ.
لجُ اس ٔصزف عٛعذب٘غی ، ٖٛثؽزی را وبٔالً سىبٖ دٞیذ.
ثزای افشایؼ خذة دار ٚآٖ را ثب ٔؼذ ٜخبِی سدٛیش وٙیذ.

مصزف در
بارداری

ٌزB ٜٚ
آٔذی عیّیٗ در ؽیز ٔبدر سزؽح ٔی ؽٛد  .در ؽیز دٞی ثبیذ ثب احشیبغ سدٛیش ٌزدد.
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نام دارو

بتامتازون

طبقه دارویی

ٌّٛوٛرسیىٛئیذ

طبقه درمانی

ظذ اِشٟبة

اشکال دارویی
موارد مصزف

)(Betamethazone SYSTEMIC

Table = 0/5 ms Table = 8 mg
Cream, oint = 0.1 %
Drop= 1% ., ing = 0.5mg/ml
دراِشٟبة ؽذیذ یب وبٞؼ ایٕٙی ثشبٔشبسٔ 0/25 L.A ٖٚیّی ِیشز ٞز ٞفش ٝیىجبر سشریك ٌزدد.
دیؾٍیزی اس ثیٕبری غؾبء ٞذبِیٗ در ٘ٛساد ٘برط ثشبٔشبس L.A ٖٚرٚسا٘ ٝثٔ ٝیشاٖ ٔ 2یّی ِیشز ػعال٘ی ثٔ ٝبدر
 2-3رٚس لجُ اس سایٕبٖ سشریك ؽٛد .

عوارض جانبی

 ٘برعبی احشمب٘ی لّت – وٕی فؾبر خ – ٖٛا – ْٚآریشٕی – سزٔٚجٛفّجیز  -سبخیز در ثٟجٛد سخٓ ٞب –آو – ٝٙثثٛرار  -وبسبراوز – ٌّٛو – ْٛثزفه دٞبٖ  -افشاػ اؽشٟب – دب٘ىٛاسیز – اعشفزاؽ وبٞؼ
ایٕٙی – افشایؼ اعشؼذاد اثشال ث ٝػف٘ٛز  -وبٞؼ دشبعیٓ خ – ٖٛاحشجبط عذیٓ – احشجبط ٔبیؼبر –
افشایؼ ٚسٖ – افشایؼ لٙذ خ – ٖٛوبٞؼ وّغیٓ خ - ٖٛآسزٚفی ػعالر – ظؼف – دٛوی اعشخٛاٖ

اقذامات پزستاری

ثزای سشریك ػعال٘ی اس ػعالر ثشري  ٚعٛسٖ ؽٕبر 21 ٜاعشفبد ٜوٙیذ.
ٞز  4عبػز ٘جط ٚفؾبر خ ٖٛرا زه وزد ٚ ٜدرد لفغ ٝعی ٝٙرا ث ٝدشؽه ٌشارػ ٕ٘بئیذ.

مصزف در بارداری

اؼالػبر وبفی در دعشزط ٘یغز .
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نام دارو

سفازولین

)(Cefazolin

طبقه دارویی

آ٘شی ثیٛسیه ( عفبِٛعذٛریٗ ٘غُ ا) َٚ

طبقه درمانی

آنتی بیوتیک
Vial : 500mg – 1g

اشکال دارویی
موارد مصزف

ػف٘ٛز ادراری  ،سٙفغی  ،سٙبعّی  ،عذشغٕی  ،آ٘ذٚوبردیز  ،دیؾٍیزی اس ػف٘ٛز خزاحی

عوارض جانبی

فّجیز  -ثثٛرار – وٟیز – درد -عفشی – آثغ – ٝدٛعز ا٘ذاسی در ٔحُ سشریك – عٙذر ْٚادش ٖٛخب٘غ- ٖٛ
وِٛیز – سٟٛع – ثی اؽشٟبیی – اعشفزاؽ – اعٟبَ – اِشٟبة سثبٖ – وزأخ  ٚخبرػ ٔمؼذ – وب٘ذیذای دٞب٘ی -
٘ٛسزٚدٙی – وّٛدٙی – ائٛسیٛٙفیّی

اقذامات پزستاری لجُ اس ؽزٚع درٔبٖ  ،وؾز  ٚآ٘شی ثیٌٛزاْ ا٘دبْ دٞیذ – سغز ػّٕىزد وّیٛی ٚ Cr-Bun - I&Oاِىشزِٚیز
ٞبرا زه وٙیذ  .در صٛرر وبٞؼ ثز ٖٚد ٜادراری ث ٝدشؽه اؼالع دٞیذ – ٔحُ سشریك دار ٚرا اس ٘ظز ٘ؾز
ٔحّ َٛدارٚیی  ٚػالئٓ سحزیىی ٔٛرد سٛخ ٝلزار دٞیذ -دار ٚثبیذ در عبػز ٔمزر ٔصزف ؽٛد  .در ثیٕبرا٘ی وٝ
ٔحذٚدیز ٔصزف عذیٓ دار٘ذ ایٗ دار ٚثبیذ ثب احشیبغ ٔصزف ؽٛد.
سشریك ػعال٘ی عفبسِٚیٗ ثبیذ ث ٝصٛرر ػٕیك  ٚدر ػعالر ثشري ا٘دبْ ؽٛد .
مصزف در

ٌزB ٜٚ

بارداری
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نام دارو

هیدروالزین ( )Hydrolazine

طبقه دارویی

وازودیالتور

طبقه درمانی

ظذ ٞیذزسب٘غیٖٛ
20mg

اشکال دارویی
موارد مصزف
عوارض جانبی

Amp :

ٞیذزسٙؾٗ ٔشٛعػ سب ؽذیذ در ثشرٌغبالٖ  ،در دز ٜاوالٔذغی  ٚاوالٔذغی
 -عزٌید ٚ ٝعزدرد -افز فؾبر خ ٖٛدر حبِز ایغشبدٖ – سبوی وبردی – آریشٕی – آ٘ضیٗ صذری

– ادْ-

ٌزفشٍی– ؼذؼ لّت -ثثٛرار  -سٟٛع – اعشفزاؽ – اعٟبَ – ثی اؽشٟبییٛ٘ -سزٚدیٗ –وّٛدٙی -اؽه
ریشی اس زؾٓ  ٚاحشمبٖ ثیٙی  -وزأخ ػعالر

اقذامات پزستاری دار ٚرا ثبیذ ث ٝآٞغشٍی سشریك وزد  .در حیٗ اعشفبد ٜثبیذ  Bun،Cr،K،BSرا زه وزد – فؾبر خ٘ ٚ ٖٛجط
ثیٕبر ث ٝدلز زه ٌزدد.
مصزف در

ٌزB ٜٚ

بارداری
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نام دارو

اکسی توسین

)(Oxytocine

طبقه دارویی

ٛٞرٔ ٖٛصٙبػی دّی دذشیذی

طبقه درمانی

سحزیه ا٘مجبض رحٓ ٚسزؽح ؽیز
Ing :Amp 10unit/1ml

اشکال دارویی
موارد مصزف

اِمبء  ٚسحزیه سایٕبٖ – وٙشزَ خ٘ٛزیشی ثؼذ اس سایٕبٖ – اِمبی عمػ

عوارض جانبی

خ٘ٛزیشی ػٙىجٛسی – ٝسؾٙح ٘بؽی اس ٔغٕٔٛیز ثب آة در ٔبدر  ٚصذٔٔ ٝغشی در خٙیٗ -افشایؼ فؾبر خٚ ٖٛ
ظزثبٖ لّت  ٚثز ٖٚد ٜلّجی  ٚآریشٕی در ٔبدر  ٚثزادیىبردی  ٚآریشٕی در خٙیٗ  -سٟٛع  ٚاعشفزاؽ در ٔبدر-
دبرٌی خفز – اخشالَ در خزیبٖ خ ٖٛرحٓ – افشایؼ حزوبر رحٕی – ٕٞبس – ْٛدبرٌی رحٓ در ٔبدر

اقذامات پزستاری ٔیشاٖ  ، I&Oادْ  ،اٍِٛی دفغ ادراری را ٔٛرد سٛخ ٝلزار دٞیذ.
ٞز  15دلیم ٝا٘مجبظبر رحٓ را ثٔ ٝذر  1دلیم ٝثزرعی وٙیذ.
ث٘ ٝؾب٘ٞ ٝبی دیغشزط خٙیٗ سٛخ ٝوٙیذ ٌٚشارػ دٞیذ.
 V/Sث ٝخصٛؿ ٘جط ٚفؾبر خ ٖٛرا ٔٛرد ثزرعی لزار دٞیذ.
دار ٚدر یخسبَ ٍٟ٘ذاری ؽٛد ٚاس ا٘دٕبد آٖ خٛدداری ؽٛد.
مصزف در

ٌزX ٜٚ

بارداری
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نام دارو

میسوپروستول ((Misoprostol

طبقه دارویی

دزٚعشٌّٙٛذیٗ E

طبقه درمانی

ٔحبفظ ٔخبغ ٔؼذ ، ٜظذ اِٚغزدذشیه  ،دذشیه
Tab(Oral - Vaginal) = 10-20 Mcg

اشکال دارویی

موارد مصزف

ثیؾشز ثزای ایدبد عمػ ث ٝوبر ٔی رٚد .

عوارض جانبی

سٟٛع – اعشفزاؽ -اعٟبَ –ٞیذٛسب٘غی -ٖٛسشب٘یه ؽذٖ رحٓ

اقذامات پزستاری دار ٚرا در دٔبی اسبق ٍٟ٘ذاری وٙیذ.
اس سدٛیش آ٘شی اعیذٞبی حبٚی ٔٙیشیٓ خٛدداری ؽٛد.
مصزف در

گزوهX

بارداری
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نام دارو

پرومتازین

)(Promethazine

طبقه دارویی

آ٘شی ٞیغشبٔیٗ (آ٘شبٌ٘ٛیغز ٌیز٘ذ)H1 ٜ

طبقه درمانی

ظذاعشفزاؽ  ،ظذحغبعیز ٚعز ٌید ، ٝآراْ ثخؼ

اشکال دارویی
موارد مصزف

Tabs: 25 mg
syrop : 60mg , inj: 50 mg/ml
ثزای دیؾزفز عزیغ ِیجز ث ٝوبر ٔی رٚد – سٟٛع  ٚاعشفزاؽ – دیشغیز – سغىیٗ ثخؼ و ٝثبیذ ٔمذار 250-500mg
اس را ٜسشریمی ٔصزف ؽٛد .

عوارض جانبی

خٛاة آِٛدٌی – ٞیذٛسب٘غی – ٖٛحغبعیز ثٛ٘ ٝر – یزلبٖ – افشایؼ لٙذ خ ٖٛوّٛدٙی – احشجبط ادرار -یجٛعز –
خؾىی دٞبٖ – اخشالَ در حفظ سؼبدَ – عزٌید – ٝثی لزاری – اوغشزادیزأیذاَ – ِزسػ – آٌزاِ٘ٛٛعیشٛس –
سزٔٚجٛعیشٛدٙی – اس ػٛارض خب٘جی ایٗ دار ٚاعز .

اقذامات پزستاری

 - 1در صٛرر سشریك ٚریذی دار ٚعزػز آٖ را ٘جبیذ اس  25 mgr/mlسدبٚس وٙذ  ٚغّظز آٖ ٘جبیذ ثیؼ اس 25
 mgr/mlثبؽذ.
 - 2ثٍٙٞ ٝبْ ا٘فٛسیٚ ٖٛریذی دار ٚرا ثبیذ در ٚرق آِٔٛیٙی ْٛدیسیذ ٚ ٜاس ٘ٛر ٔحبفظز وزد.
 - 3دزٔٚشبسیٗ  ٚدشذیٗ را ٘جبیذ در یه عزً٘ ٔخّٛغ وزد.

مصزف در
بارداری

ٌز C ٜٚظذ ٞیغشبٔیٗ ٞب ٘جبیذ دردٚراٖ ؽیز دٞی ٔصزف ؽ٘ٛذ سیزا ثبػث سؾٙح ث ٝخصٛؿ در ٘ٛساداٖ ٘برط ٔی
ؽ٘ٛذ .
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نام دارو

پتدین )(Pethidine

طبقه دارویی

ٔغىٗ ٔخذر

طبقه درمانی

ظذ درد – ٔخذر ؽج ٝسزیبن

اشکال دارویی

ing=250 mgr/ml –50 mgr/ml

موارد مصزف

ظذ درد ٔشٛعػ سب ؽذیذ – لجُ اس ػُٕ خزاحی

عوارض جانبی

خٛاة آِٛدٌی – ٍٔٙی – عز ٌیدٞ – ٝیدبٖ – عزخٛؽی – ثی خٛاثی – عزدرد -سؾٙح -سبوی وبردی – ثزایذی
وبردی – ؼذؼ لّت – عٙىٛح – وبٞؼ فؾبر خ – ٖٛسؼزیك – ثزافزٚخشٍی – ثثٛرار – خبرػ – درد – سحزیه
دٛعشی – عفشی در ٔحُ سشریك  -خؾىی دٞبٖ – ثی اؽشٟبیی – سٟٛع – اعشفزاؽ – یجٛعز  -ظؼف سٙفغی

اقذامات پزستاری

 - 1درٔٛرد ٔصزف ٟٔبر وٙٙذٞ ٜبی  MAOؼی  14رٚس ٌذؽش ٝعٛاَ ؽٛد .
 - 2سشریك سیز خّذی دار ٚثغیبر درد٘بن اعز  ٚدر سشریك ٚریذی ثبیذ ثغیبر آٞغش ٚ ٝثؼذ اس رلیك
ؽذٖ سشریك وزد.
ٔ - 3صزف ایٗ دار ٚدر دردٞبی ٔشٔٗ سٛصیٕ٘ ٝی ؽٛد .
 - 4ثیٕبر ثبیذ اس ٘ظز ثزٚس اثزار عٕی دار ٚدیٍیزی ؽٛد در ثیٕبرا٘ی و ٝػّٕىزد آٟ٘ب ظؼیف اعز .

مصزف در

ٌز ( B ٜٚثب ٔصزف سیبد در ٍٙٞبْ سایٕبٖ ٌزٔ D ٜٚی ؽٛد ).

بارداری
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نام دارو

رانیتیدین )(Ranitidine

طبقه دارویی

آ٘شبٌ٘ٛیغز ٌیز٘ذH2 ٜ

طبقه درمانی

آ٘شبٌ٘ٛیغز ٌیز٘ذٞ H2 ٜیغشبٔیٗ

اشکال دارویی

موارد مصزف
عوارض جانبی

ing = 50 mgr/ml
cap=150 mgr
Tab= 150 mgr
solatim=7smgr/smgr
ثزای خٌّٛیز اس ػٛارض ٌٛارؽی ثزای ا٘دبْ عشاریٗ – درٔبٖ وٛسبٔ ٜذر سخٓ دٚاسدٔ ٚ ٝٞؼذ ٜاس ٚفبصیز – درٔبٖ
ٍٟ٘ذار٘ذ ٜسخٓ دٚاسد – ٝٞدیؾٍیزی سخٓ ٌٛارػ
ظؼف – ثی خٛاثی-ؽٛن آ٘بفیالوغی– عزٌید – ٝسٕٞٛبر

اقذامات پزستاری سب  2عبػز لجُ  ٚثؼذ اس دار ٚاس سدٛیش آ٘شی اعیذ اخشٙبة وٙیذ .
ثزای سدٛیش ٚریذی دارٞ ٚب 50mgrرا در 20عی عی ٔحّ N/S َٛیب ٔ D/W %5خّٛغ وزد ٚ ٜؼی
500سشریك ٔی ٕ٘بئیٓ .
در ؼٔ َٛذر درٔبٖ ثیٕبر اس ٘ظز دردٞبی ؽىٕی  ٚحعٛر خ ٖٛدر ٔذفٛع ارسیبثی ؽٛد.
مصزف در

ثبیذ ثب احشیبغ صٛرر ٌیزد .

بارداری
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نام دارو

سولفات منیسیم )(Magnesium su;fate

طبقه دارویی

عِٛفبر ٔٙیشیٓ

طبقه درمانی

ظذ سؾٙح – ٔبدٔ ٜؼذ٘ی – اِىشزِٚیز
Inj vial : 20% 50%

اشکال دارویی
موارد مصزف
عوارض جانبی

اقذامات پزستاری

وبٞؼ دردٞبی سٚدرط سایٕبٖ – درٔبٖ حٕالر سؾٙدی ٘بؽی اس وٕی ٔٙیشیٓ -آریشٕی سٟذیذ وٙٙذ ٜحیبر –
وبٞؼ خؽز ٔزي دظ اس  -MIخٌّٛیزی اس حٕالر سؾٙدی در دز ٜاوالٔذغی
اعٟبَ خٛاة آِٛدٌی – سؼزیك – ٔصزف ؼٛال٘ی ثبػث ثزٚس ع ًٙادراری ٔی ؽٛد – فّح ؽُ – وبٞؼ رفّىظ ٞب
– افز فؾبر خ – ٖٛثزافزٚخشٍی – والدظ – ثّٛن لّجی – فّح دعشٍب ٜسٙفغی – وبٞؼ وّغیٓ خ. ٖٛ
 - 1سشریك ٚریذی ثبیذ ث ٝصٛرر آٞغش ٝا٘دبْ ؽٛد سب اس ایغز لّجی یب سٙفغی خٌّٛیزی وزد .
 - 2در صٛرر أىبٖ دار ٚثبیذ ثب دٕخ ثبثز ٔصزف ؽٛد  .حذاوثز عزػز سشریك ٔ 150یّی ٌزْ در دلیمٔ ٝی
ثبؽذ .
 - 3در صٛرر سىزار ٔصزف دار ٚرفّىظ حزوشی سا٘ ٛثبیذ لجُ اس ٞز ثبر ٔصزف آسٔٛد ٜؽٛد .
 - 4سؼذاد سٙفظ لجُ اس ٞز ٘ٛثز ٔصزف دار ٚثبیذ  16ثبر در دلیم ٝیب ثیؾشز ثبؽذ .
14
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 - 5ثزای خٌّٛیزی اس ٔصزف ثیؼ اس حذ دار ٚثبیذ غّظز عزٔی ٔٙیشیٓ ٚ ٚظؼیز ثبِیٙی ثیٕبر زه ؽٛد .
 - 6در صٛرر ٔصزف ایٗ دار ٚدر س٘بٖ ٔجشال ث ٝسٛوغٕی ثبرداری ؼی  24عبػز لجُ اس سایٕبٖ ٛ٘ ،ساد ثبیذ
اس ٘ظز ثزٚس ػالئٓ ٔغٕٔٛیز ثب ٔٙیشیٓ ٔثُ ظؼف سٙفغی سحز ٔزالجز لزار ٌیزد .
 - 7ثزای سشریك ٚریذی حذاوثز غّظز ثبیذ  %20ثبؽذ .
 - 8ثزای سشریك ػعال٘ی ٔؼٕٛال ٔحّٞ َٛبی  %50 ٚ%25اعشفبدٔ ٜی ؽٛد .
مصزف در

ٌزٚ B ٜٚدر ؽیز دٞی ثبیذ ثب احشیبغ سدٛیش ٌزدد.

بارداری
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تذاخل غذا ودارو چیست؟
سذاخُ غذا ٚدار ٚسٔب٘ی اسفبق ٔی افشذ و ٝغذایی و ٝؽٕب خٛرد ٜایذ ثز دارٚیی ؤ ٝی خٛریذ اثز وزدٚ ٜدارٕ٘ ٚی سٛا٘ذ اثز ٔٛرد ٘ظز
را داؽش ٝثبؽذ.
آیا همه داروها تحت تأثیز غذا هستنذ؟
 ٕٝٞدارٞٚب سحز سأثیز غذا ٘یغشٙذ ،أب ثغیبری اس دارٞٚبیی ؤ ٝی خٛریذ ٔی سٛا٘ٙذ سحز سذاثیز غذایی ؤ ٝی خٛریذ ٚسٔب٘ی وٝ
غذا ٔی خٛریذ ثبؽٙذ.ثزای ٔثبَ خٛردٖ ثؼعی اس دارٞٚب ٕٞشٔبٖ ثب غذا ٔی سٛا٘ذ رٚی خذة ٔؼذ  ٜای – رٚد ٜای دار ٚسأثیز
ثٍذارد.غذاٞب ٕٔىٗ اعز خذة دار ٚرا ث ٝسأخیز ا٘ذاخش ٝیب وبٞؼ دٙٞذ.ثزخی دارٞٚب ثبیذ ثب ٔؼذ ٜخبِی خٛرد ٜؽ٘ٛذ(1عبػز لجُ
یب  2عبػز ثؼذ اس غذا)
اس ؼزف دیٍز سحُٕ ثؼعی دارٞٚب ثب غذا راحز سز اعز.ؽٕب حشٕبً اس دشؽه یب دارٚعبس ثذزعیذ و ٝآیب دارٚثبیذ ثب ٔؼذ ٜخبِی ٔصزف
ؽٛد یب ثب غذا.
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حقایقی که بایذ در مورد تذاخل غذا ودارو بذانیذ:
 حشٕبً ثززغت دار ٚرا ٍٙٞبْ سحٛیُ ثخٛا٘یذ سب اٌز زیشی را ٕ٘ی دا٘غشیذ اس دشؽه یب دار ٚعبس ثذزعیذ.
 ٕٝٞ حمبیك ٞ ،ؾذارٞب ٚسذاخُ ٞبی درج ؽذ ٜثز رٚی ثزٌ ٝداخُ ثغش ٝرا ثخٛا٘یذ  .حشی دارٞٚبی ٔغىٗ ٔ ٓٞی سٛا٘ذ
ثبػث ٔؾىُ ؽٛد.
 دارٞٚب را حشٕبً ثب یه ِیٛاٖ دز اس آة ثٛٙؽیذ ٍٔز ایٙى ٝدشؽه غیز اس ایٗ ٌفش ٝثبؽذ.دار ٚرا داخُ غذا ٘زیشیذ یب وذغَٛ
را ثبس ٘ىٙیذ(ٍٔز ایٙى ٝدشؽه ث ٝؽٕب ثٍٛیذ)سیزا ؤٕ ٝىٙبعز سغییزاسی ثز رٚػ ػّٕىزد دار ٚداؽش ٝثبؽذ.
 لزؿ ٞبی ٚیشبٔیٗ را ٕٞزا ٜثب دارٞٚبی دیٍز ٔصزف ٘ىٙیذ سیزا اٌز ثب ثزخی دارٞٚب ٔصزف ؽ٘ٛذ ثبػث ٔؾىُ ٔی ؽ٘ٛذ.
 دارٞٚب را ثب ٘ٛؽیذ٘ی ٞبی داؽ ٔخّٛغ ٘ىٙیذ  ،ززاو ٝثبػث سغییز ػّٕىزد دارٞٚب ٔی ؽٛد.

18

کتابچه دارویی بخش سایشگاه

دراینجا جذولی اس داروهای مورد استفاده در درمان بیماری ها و تذاخل آن ها با غذا ارائه می شود:
گزوه دارویی
آ٘شی ٞیغشبٔیٗ ٞب

کاربزد

نام دارو
ثزٔٚفٙیزأیٗ

ثٟجٛد یبوبٞؼ ػالئٓ

دیفٗ ٞیذرأیٗ

عزٔبخٛردٌی ٚآِزصی ٔثُ

فٍشٚفٙذیٗ

آثزیشػ اس

عیشزیشیٗ

ثیٙی،ػؽغ،ٝخبرػ زؾٓ

وّٕبعشیٗ
دعّٛراسبدیٗ
دیفٗ ٞیذرأیٗ
ِٚٛعیشزیشیٗ
سزیذزِٚیذیٗ
وّٛفٙیزأیٗ
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ٞ NSAIDب

آعذزیٗ

سغىیٗ درد  ،ست ٚاِشٟبة

دیىّٛفٙبن عذیٓ

در صٛرسی و ٝثبػث ٘براحشی ٔؼذٜ
ٔی ؽٛدثب غذا یب ؽیز ٔصزف ؽٛد.

ایجٛدزٚفٗ
وشٛدزٚفٗ
٘بدزٚوغٗ
ایٙذٔٚشبعیٗ
ثز٘ٚىٛدیالسٛرٞب

آِجٛسز َٚعِٛفبر

درٔبٖ یب دیؾٍیزی اس

ثب غذا ٛ٘ٚؽیذ٘ی ٞبی حبٚی وبفئیٗ

سئٛفیّیٗ

ٔؾىالر سٙفغی اس خّٕٝ

ٔصزف ٘ؾٛد.

آعٓ یب آٔفیشْ COPD ٚ
ٟٔبروٙٙذٞ ٜبی ACE

وبدشٛدزیُ

ث ٝسٟٙبیی یب ثب دیٍز

وبدشٛدزیُ  1عبػز لجُ اس غذا

ا٘بالدزیُ

دارٞٚبی وبٞؼ دٙٞذٜ

ٔصزف ؽٛد.

ِیشیٛٙدزیُ

فؾبرخ ٖٛیب ٘برعبیی لّجی

اس ٔصزف ٔىُٕ یب غذاٞبی ثب دشبعیٓ

ثٙبسدزیُ

ثب ال ٔب٘ٙذ ٔٛس ،دزسمبَ ،عجشیدبر ثب

فٛوغیٛٙدزیُ

ثزي عجش دٕٞٚ ٟٗسٙیٗ خب٘ؾیٗ
ٞبی ٕ٘ه حبٚی دشبعیٓ خٛدداری
20
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وٙیذ.
ثشبثالوزٞب

دزٚدزاَِ٘ٛٛ

ث ٝسٟٙبیی یب ثب دیٍز

ٔصزف دار ٚثب ٔىُٕ ِٔٛشی

ٔشٛدزَِٛٚ

دارٞٚبی وبٞؼ دٙٞذٜ

ٚیشبٔیٗٔ -یٙزاَ سأثیز دار ٚرا

آسَِٛٛٙ

فؾبر خ.ٖٛ

وبٞؼ ٔی دٞذ.

ثٔٛشب٘یذ

دفغ آة ٚعذیٓ اظبفی اس

اٌز ثب ٔصزف آٖ ٞب دزبر ٘براحشی

فزٚسٔبیذ

ثذٖ

ٔؼذٔ ٜی ؽٛیذ ٕٞ،زا ٜثب غذا ٔصزف

ٞیذرٚوّزٚسیبسیذ

وبٞؼ دٙٞذ ٜفؾبر خٖٛ

ؽٛد.

دار ٚرا ثب غذا یب ثالفبصّ ٝثؼذ اس غذا
ٔصزف وٙیذ.
ٔصزف آس َِٛٛٙثب آة دزسمبَ سأثیز
دار ٚرا وبٞؼ ٔی دٞذ.
دیٛرسیه ٞب

ٔشٛالسٖٚ

در صٛرر ٔصزف دیٛرسیه ٞبی

سزیبٔشزٖٚ

افشایؼ دٙٞذٛٔ ٜاد ٔؼذ٘ی یب وبٞؼ

سزیبٔشزٞ+ٖٚیذرٚوّزسیبسیذ

دٙٞذ ٜدفغ آٖ
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ٌّیىٛسیذٞب

دیٍٛوغیٗ

درٔبٖ ٘برعبیی لّجی ٚ

1عبػز لجُ یب 2عبػز لجُ اس غذا

ظزثبٖ لّت غیز ؼجیؼی

ٔصزف ؽٛد .در عبػبر ٔؾبث ٝدر ٞز
رٚس ٔصزف ؽٛد.حذالُ 2عبػز لجُ
یب 2عبػز ثؼذ اس غذاٞبی ثب فیجز
سیبد ٔب٘ٙذ عجٛط ٔصزف ؽٛداس
ٔصزفذار ٚثب Sennsٚ St .John s
خٛدداری وٙیذسیزا ثبػث وبٞؼ
ٔمذار یب ػُٕ دارٔ ٚی ؽ٘ٛذ.
اس ٔصزف دار ٚثب ؽیزیٗ ثیبٖ
خٛدداری وٙیذ(ث ٝػّز داؽشٗ
ٌّیغزیشیٗ).
ٌّیغزیشیٗ در ثؼعی اس آثٙجبر ٞب
،ویه ٞب ٚؽیزیٙی ٞب ٘یش یبفز ٔی
ؽٛد.
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اعشبسیٗ ٞب

آسزٚٚاعشبسیٗ

وبٞؼ  LDLوّغشزَٚ

سٕبْ ٚاعشبسیٗ ٞب ٔی سٛا٘ٙذ ثب ٔؼذٜ

فّٚٛاعشبسیٗ

،ثؼعی اس آٖ ٞب  TGرا ٘یش

خبِی یب دز خٛرد ٜؽ٘ٛذ.ثؼعی

ِٚٛعشبسیٗ

وبٞؼ ٔی دٙٞذٚ،ثؼعی

ٚاعشبسیٗ ٞب اٌز ٍٙٞبْ صزف

دزاٚاعشبسیٗ

ٔی سٛا٘ٙذ ثبػث افشایؼ

ػصزا٘ ٝخٛرد ٜؽ٘ٛذ وبرایی

عیٕٛاعشبسیٗ

 HDLوّغشز َٚؽ٘ٛذ.

ثیؾشزی خٛاٙٞذ داؽز.اٌز
آسزٚٚاعشبسیٗ ِٚٛ،عشبسیٗ ،یب

رسٚٚاعشبسیٗ

عیٕٛاعشبسیٗ ٔصزف ٔی وٙیذ ٘جبیذ
ثیؼ اس ٔ 950یّی ِیشز آة
ٌزیٙفزٚر در رٚس ثٛٙؽیذ.ثؼعی اس
اعشبسیٗ ٞب سذاخّی ثب آة ٌزیٙفزٚر
٘ذار٘ذ.
ٚاسٚدیالس٘-ٛیشزار ٞب

ایشٚعٛرثیذ دی ٘یشزار

دیؾٍیزی یب درٔبٖ آ٘ضیٗ

ایشٚعٛرثیذ ٔ٘ٛ٘ٛیشزار

ٔی سٛا٘یذ دار ٚرا ثب ٔؼذ ٜخبِی یب دز
ٔصزف وٙیذ.

٘یشزٌّٚیغیزیٗ
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آٌ٘ٛیغز ٞبی ٚیشبٔیٗ
K

ٚارفبریٗ

خٌّٛیزی اس ایدبد ِخش ٝدر

دار ٚرا ٔی سٛاٖ ثب ٔؼذ ٜخبِی یب

ػزٚق دب ٚریٝ

دزٔصزف وزدٚ .یشبٔیٗ  Kغذا ٔی
سٛا٘ذ سأثیز دار ٚراوٕشز وٙذ.ا٘ٛاع
وّٓ ،اعفٙبج  ،ؽّغٓ ٚعجشیدبر دٟٗ
ثزي ٔمذار ثبالیی ٚیشبٔیٗ K
دار٘ذ.درٍٙٞبْ ٔصزف آ٘شی
وٛآٌٛال٘ز ٞب اس خٛردٖ آة سغبَ
اخش ٝخٛدداری وٙیذ.
ثغیبری اس ٔىُٕ ٞبی غذایی
ٚٚیشبٔیٗ ٞب ٔی سٛا٘ٙذ ثب آ٘شی وٛ
آٌٛال٘ز ٞب سذاخُ داؽش ٝثبؽٙذ
ٚثبػث وبٞؼ اثز یب افشایؼ خؽز
ٚارفبریٗ ؽ٘ٛذ.اس ٔصزف عیز
،س٘دجیُ ٌّٛ،وشآٔیٗ  ٚخیٙغیًٙ
خٛدداری وٙیذ.
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ٟٔبروٙٙذ ٜای دٕخ

دوظ ال٘غٛدزاسَٚ

درٔبٖ عٛسػ عز دَ

ٔی سٛاٖ دوظ ال٘غٛدزاسٚ َٚ

دزٚسٖٛ

اسٔٚذزاسَٚ

ٚسخٓ ٔزی ،وبٞؼ خؽز

دب٘شٛدزاس َٚرا ثب ٔؼذ ٜخبِی یب دز

ال٘غٛدزاسَٚ

اثشال ث ٝسخٓ ٔؼذ ٜدر افزاد

ٔصزف وزد.

أذزاسَٚ

ٔصزف وٙٙذ. NSAIDs ٜ

اسٔٚذزاس َٚحذالُ 1عبػز لجُ اس

دب٘شٛدزاسَٚ

ٕٞٚسٙیٗ در سزویت ثب

غذا ٔصزف ؽٛد.ال٘غٛدزاسَٚ

راثذزاسَٚ

آ٘شی ثیٛسیه ٞب ٔشٛلف

ٚأذزاس٘ َٚیش ثبیذ لجُ اس غذا ٔصزف

وٙٙذ ٜػف٘ٛز ٞبیی در

ؽٛد.

ٔؼذٞ ٜغشٙذ  ،وٙٔ ٝدز ثٝ
سخٓ ٔی ؽ٘ٛذ.
دارٞٚبی سیزٚئیذ

ِٚٛسیزٚوغیٗ

ثزؼزف وٙٙذ ٜػالئٓ

ث ٝصٛرر ٘بؽشب(30دلیم ٝسب  1عبػز

ٞبیذٛسیزٚئیذیغٓ ٌٛٚاسز

لجُ اس غذا)ٚیه ثبر در رٚس ٔصزف
ؽٛد.
ٕٔىٗ اعز دٚس دار ٚدر صٛرر
ٔصزف ِٛثیبی عٛیب ،ثذر وشبٌٖ،زدٚ
ٚیب فیجز غذایی ٘یبس ث ٝسغییز داؽشٝ
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ثبؽذ.
دارٞٚبی ظذ اظؽزاة

آِذزاسٚالْ

ٚاخشالالر دب٘یه

وّ٘ٛبسدبْ

درٔبٖ اظؽزاة ٚسزط
-----------------

دیبسدبْ
ِٛراسدبْ
عیشبِٛدزاْ

درٔبٖ افغزدٌی ٚاخشالَ

ٔی سٛاٖ دارٞٚب را ثب ٔؼذ ٜخبِی یب دز

ظذ افغزدٌی ٞب

اط عیشبِٛدزاْ

ٚعٛاعی،ثزخی اس

ٔصزف وزد.دبرٚوغشیٗ را ث ٝصٛرر

فّٛوغشیٗ

اخشالالر غذا خٛردٖ

وبُٔ ٔصزف وٙیذ ٚاس خزد وزدٖ یب

دبرٚوغشیٗ ,عزسزاِیٗ

ٚسزط

خٛیذٖ آٖ خٛدداری وٙیذ.

ٟٔبر وٙٙذٞ ٜبی

فّٙشیٗ

درٔبٖ افغزٌی در افزادی

در ٍٙٞبْ ٔصزف دار ٚاس خٛردٖ

ٔٛ٘ٛآٔیٗ

سزا٘یُ عیذزٔٚیٗ

و ٝث ٝدارٞٚبی دیٍز خٛاة

غذاٞب ٛ٘ٚؽیذ٘ی ٞبی حبٚی سیزأیٗ

٘ذاد ٜا٘ذ

اخشٙبة وٙیذ

آریذیذزاسَٚ

خٟز درٔبٖ

سیذزاعیذ ٖٚثب غذا ٔصزف ؽٛد.ثمیٝ

وّٛسادیٗ

اعىیشٚفز٘ی،حٕالر

دارٞٚب را ٔی سٛا٘یذ ثب ٔؼذ ٜخبِی یب

اوغیذاس)(MAOIS
آ٘شی عبیىٛسیه ٞب
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اال٘شادیٗ

ٔب٘یه ٚثزخی

دز ٔصزف وٙیذ ٍٙٞ.بْ ٔصزف

وٛئشیبدیٗ

ادیشٚئیذٞبی اخشالَ دٚ

وّٛسادیٗ اس ٔصزف غذاٞب یب

ریغذزیذٖٚ

لؽجی

٘ٛؽیذ٘ی ٞبی حبٚی وبفئیٗ

سیذزاعیذٖٚ
خٛاة آٚرٞب

خٛدداری وٙیذ.

اط سٚدیىّٖٛ

خٟز درٔبٖ اخشالالر

ثٙٔ ٝظٛر اثز عزیغ دارٞٚب ثب غذا یب

سِٚذیذْ

خٛاة اعشفبدٔ ٜی ؽٛد.

ثالفبصّ ٝثؼذاس غذا ٔصزف ٘ؾ٘ٛذ.

دارٞٚبی اخشالَ دٚ

وزثبٔبسدیٗ

خٟز درٔبٖ اخشالالر

دیٛاَ دزٚئىظ در صٛرسی ؤ ٝؼذٜ

لؽجی

دیٛاَ دزٚئىظ عذیٓ

دٚلؽجی  ٚرٚاٖ دزیؾی

سبٖ را ٘براحز ٔی وٙذ ثب غذا

الٔٛسزیدیٗ

ٔصزفىٙیذ.

ِیشیْٛ

ثٙٔ ٝظٛر خٌّٛیزی اس ٘براحشی ٔؼذٜ
ِیشی ْٛرا ثالفبصّ ٝثؼذاس غذا یب ٕٞزاٜ
غذا ٚؽیز ٔصزف وٙیذِ.یشی ْٛعجت
دفغ ٕ٘ه ٔی ؽٛدٍٙٞ ،بْ ٔصزف
دار ٚرصیٓ ٔؼِٕٛی حبٚی ٕ٘ه
ٔٚمذار فزاٚاٖ ٔبیؼبر(ِ 8-12یٛاٖ
آة )داؽش ٝثبؽیذ
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ثیغف٘ٛبر ٞب

آِٙذر٘ٚبر عذیٓ

دیؾٍیزی ٚدرٔبٖ

سٟٙب در صٛرر ٔصزف ثب ٔؼذ ٜخبِی

ایجب٘ذر٘ٚبر عذیٓ

اعشئٛدزٚس اس ؼزیك وبٞؼ

وبرایی ثبالیی دار٘ذ.

رایشٚدر٘ٚبر عذیٓ

ؽىٙٙذٌی اعشخٛاٖ

دار ٚث ٝصٛرر ٘بؽشب ٕٞزا ٜثب یه

ٚافشایؼ ظخبٔز آٖ

ِیٛاٖ دز اس آة () plain Waterدر
حبِی و٘ ٝؾغش ٝیب ایغشبد ٜایذ
ٔصزف ؽٛد.
ثؼذ اس ٔصزف آِٙذر٘ٚبر عذیٓ
ٚرایشٚدر٘ٚبر عذیٓ حذالُ سب 30
دلیم ٝآ٘شبعیذ ٚدیٍز دارٞٚب ،غذا ،
٘ٛؽیذ٘ی ،وّغیٓ یب ٞیر ٘ٛع
ٚیشبٔیٗ یب ٔحصٛالر ِجٙی ٔصزف
٘ؾٛد.در صٛرر ٔصزف رایشٚدر٘ٚبر
حذالُ سب  60دلیمٛٔ ٝارد ٌفش ٝؽذٜ
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رػبیز ؽٛد.
ٚدظ اس ٔصزف آِٙذر٘ٚبر
ٚرایشٚدر٘ٚبر حذالُ سب  30دلییمٝ
ٚدر صٛرر ٔصزف رایشٚدر٘ٚبر
حذالُ سب  60دلیم ٝدراس ٘ىؾیذ.
سب سٔب٘ی و ٝاِٚیٗ ٚػذ ٜغذایی خٛد
را ٘خٛرد ٜایذ دراس ٘ىؾیذ
آ٘شی ثبوشزیبَ ٞبی

عیذزٚفّٛوغبعیٗ

درٔبٖ یب دیؾٍیزی اس

عیذزٚفّٛوغبعیٗ ٛٔٚوغی

وٛئیِٖٛٛٙ

ِٚٛفّٛوغبعیٗ

ػف٘ٛز ٞبی ثبوشزیبیی

فّٛوغبعیٗ را ٔی سٛاٖ ثب ٔؼذٜ

ٔٛوغی فّٛوغبعیٗ

ثز ػف٘ٛز ٞبی ٚیزٚعی

خبِی یب دز ٔصزف وزد.

سأثیزی ٘ذارد

در صٛرسی وِٚٛ ٝفّٛوغبعیٗ ثٝ
صٛرر ٔحّ َٛدٞب٘ی اعز 1عبػز
لجُ یب 2عبػز ثؼذ اس غذا ٔصزف
ؽٛد.
عیذزٚفّٛوغبعیٗ را ثب ٔحصٛالر
ِجٙی یب ٘ٛؽیذ٘ی ٞبی غٙی ؽذ ٜثب
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وّغیٓ ث ٝسٟٙبیی ٔصزف ٘ىٙیذ ِٚی
ٔی سٛا٘یذ آٖ را ثب رصیٕی و ٝؽبُٔ
ٔحصٛالر ِجٙی اعز ٘یش ٔصزف
وٙیذ.
آ٘شی ثبوشزیبَ ٞبی

دٚوغی عبیىّیٗ

درٔبٖ یب دیؾٍیزی اس

1عبػز لجُ یب  2عبػز ثؼذاس غذا

سشزاعبیىّیٗ

ٔیٛٙعبیىّیٗ

ػف٘ٛز ٞبی ثبوشزیبیی.

ثب یه ِیٛاٖ دز اس آة ٔصزف ؽٛد.

سشزاعبیىّیٗ

ثز ػف٘ٛز ٞبی ٚیزٚعی

اٌز سشزا عبیىّیٗ ثبػث درد ٔؼذٜ

سأثیزی ٘ذارد.

ٔی ؽٛدٔی سٛا٘یذ آٖ را ثب غذا
ٔصزف وٙیذ ِٚی اس ٔصزف
ٔحصٛالر ِجٙی 1عبػز لجُ یب
2عبػز ثؼذاس آٖ خٛدداری وٙیذ.
در صٛرسی و ٝدارٔ ٚؼذ ٜؽٕبرا
٘براحز ٔی وٙذ ٔ ،ی سٛا٘یذ
ٔیٛٙعبیىّیٗ را ثب ؽیز ٔصزف وٙیذ.

آ٘شی ثبوشزیبَ ٞبی

ِیٙشِٚیذ

درٔبٖ یب دیؾٍیزی اس
30
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اٌشاسِٚیذیٖٛٙ

ػف٘ٛز ٞبی ثبوشزیبیی .

غذاٞب ٛ٘ٚؽیذ٘ی ٞبی حبٚی سیزأیٗ

ثز ػف٘ٛز ٞبی ٚیزٚعی

ثبال خٛدداری وٙیذ

سأثیزی ٘ذارد.
ظذ لبرذ ٞب

فّٛو٘ٛبسَٚ

درٔبٖ یب دیؾٍیزی اس

ایشزاو٘ٛبس َٚثبیذ ثب ٔؼذ ٜخبِی

ایشزاو٘ٛبسَٚ

ػف٘ٛز ٞبی لبرزی

ٔصزف ؽٛد.دٛعبو٘ٛبس 20 َٚدلیمٝ

دٛعبو٘ٛبسَٚ

ثؼذاس غذا یب ٕٞزا ٜثب یه ٔىُٕ

ٚریى٘ٛبسَٚ

سغذی ٝای ٔبیغ ٔصزف

ٌزیشئٛفّٚٛیٗ

ؽٛد.عٛعذب٘غیٚ ٖٛریىٛیىٙبس َٚرا

سزثیٙبفیٗ

ثب آة یب دیٍز ٔبیؼبر ٔخّٛغ ٘ىٙیذ.
ٌزیشئٛفّٚٛیٗ در صٛرسی و ٝثب
غذاٞبی ززة ٔصزف ؽٛد ،سأثیز
ثیؾشزی دارد.
عبیز دارٞٚب را ٔی سٛاٖ ثب ٔؼذٜ
خبِی یب دز ٔصزف وزد.

آ٘شی ٔبیىٛثبوشزیبَ ٞب

اسبٔجٛسُ

درٔبٖ ػف٘ٛز ٞبی ایدبد

اسبٔجٛسُ ٔی سٛا٘ذ ثب غذا یب ثذ ٖٚغذا

ایش٘ٚیبسیذ

ؽذ ٜسٛعػ ٔبیىٛثبوشزی

ٔصزف ؽٛد .ثمی ٝدارٞٚب 1عبػز
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لجُ یب 2عبػز ثؼذاس غذا ثب یه

ریفبٔذیٗ

ٞب

ٔشز٘ٚیذاسَٚ

درٔبٖ ػف٘ٛز ٞبی ایدبد

سیٙیذاسَٚ

ؽذ ٜسٛعػ دزٚسٛسٚاٞب

ِیٛاٖ دز اس آة ٔصزف
ؽ٘ٛذ.درصٛرسی و ٝایش٘ٚیبسیذ ثٝ
سٟٙبیی یب ٕٞزا ٜدیٍز غذاٞب ٔصزف
ؽٛد اس ٔصزف غذا یب ٘ٛؽیذ٘ی
حبٚی سیزأیٗ ٞٚیغشبٔیٗ
خٛدداری وٙیذ(ثغیبری اس غذاٞب
ٛ٘ٚؽیذ٘ی ٞبی وبفئی ٝٙحبٚی
سیزأیٗ ٞغشٙذ)
آ٘شی دزٚسٛسٚاَ ٞب
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تهیو کنندگان:
انرده اش کان مسئىل بلىک سایمان

لب
ام ا نین خادمی رابط آمىسشی بلىک سایمان
الهام احرام پىش کارشناس تغذهی
سری نظر دفتز بهبىد کیفیت
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