کتابچه دارویی بخش اطفال
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کتابچه دارویی بخش اطفال

ٚ٘بْ داس

سدیف
یشّٚٛ( آػیىAcyclovir)

1

ٖٚ( ا٘ذا٘ؼتشondansetron)

2

ٗپتبدیٞٚ( ػیپشCyproheptadin)

3

)ْ وّشایذٛ٘یٛٔآ/ ٗیذسأیٞ ٗ(دیف
(Diphenhydramin /Ammonium Chloride)

4

وّشایذٚیذسٞ ٗیذسأیٞ ٗ( دیفDiphenhydramin HCL)

5

ٗتیفٛ( وتKetotipen)

6

َثبسثیتبٛٙ( فPhenabarbital)

7

ٓ( ػفتبصیذیCeptazidim)

8

ِٗیٚ( ػفبصCephazolin)

9

ٗذأبیؼٙ( وّیClindamycin)

10
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ٖٚ( دٌضأتبصDexamethasone)

11

ٖٛ( دایٕتیىDimethicone)

12

ٗ( سا٘یتیذیRanitidine)

13

(Salbutamol )

َٛٔتبٛػبِج

14

ٗئیٛی تٙ فphenytoin (sytemial)

15

ِیهٛ( اػیذفAcid Folic)

16

یِٚفبت سٛ( ػZinc Sulfate)

17

ٖٛ( ػفتشیبوؼCeftriaxone)
ٓتبوؼیٛ( ػفCefotaxime)
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کتابچه دارویی بخش اطفال

نام دارو

آسیکلٍَیر )(Acyclovir

طبقه دارویی

ظذٚیشٚع

طبقه درمانی

ظذ ٚیشٚع،ظذػف٘ٛت

اشکال دارویی

Tab : 200mg
Inj : 200mg
ا٘ؼفبِیت ٘بؿی اص ٞشپغ  ،ػف٘ٛت پٛػتی ٔخبؼی ٞشپغ  ،ػف٘ٛت ٞشپغ صٚػتش  ،آثّٔ ٝشغبٖ

عوارض جانبی

اِتٟبة ٔحُ تضسیك  ،اػتفشاؽ،تٟٛع ،ػشدسد  ،اػٟبَ  ،ساؽ

موارد مصزف
اقذامات

داس٘ ٚجبیذ ث ٝصٛست صیشخّذی داخُ ػعال٘ی  ٚداخُ زـٕی یب ثب ٔمبدیش صیبد اص ساٚ ٜسیذ ٔصشف ؿٛد .

پزستاری

ثشای خٌّٛیشی اص آػیت ِٞ ِٝٛبی وّیٛی ثبیذ حذالُ ؼی یه ػبػت ا٘فٛصی ٖٛؿٛد.

فزمول محاسبه
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نام دارو

اًداًسترٍى )(ondansetron

طبقه دارویی

ظذ تٟٛع

طبقه درمانی

ظذ اػتفشاؽ

اشکال دارویی

Tab :
Amp :
Syrop :
تٟٛع  ٚاػتفشاؽ ٘بؿی اص ؿیٕی دسٔب٘ی  ،تٟٛع  ٚاػتفشاؽ ثؼذ اص خشاحی  ،تٟٛع  ٚاػتفشاؽ ثؼذ اص اؿؼٝ

موارد مصزف

ٌشفتٗ ،خبسؽ ٘بؿی اص وّؼتبص
عوارض جانبی
اقذامات پزستاری

یجٛػت ٌ ،یدی  ،اػٟبَ  ،خؼتٍی  ،ثی حبِی،ػشدسد
ؿىُ تضسیمی داسٚسا ثب  cc50N/Sیب  D/W50%سلیك وٙیذ  ٚثٔ ٝذت  15دلیم ٝتضسیك وٙیذ.
ٚظؼیت ٔبیغ  ٚاِىتشِٚیت سا وٙتشَ وٙیذ .اػٟبَ ٕٔىٗ اػت ٔٛخت ػذْ تؼبدَ ٔبیغ  ٚاِىتشِٚیت ؿٛد
ثیٕبس سا ٔؽّغ ػبصیذ و ٝػشدسدػبسظ٘ ٝبخٛاػت ٚ ٝؿبیغ اػت .
ٚظؼیت لّجی  ٚػشٚلی سا دس ثیٕبساٖ داسای ػبثم ٝثیٕبسی ؿشیبٖ وش٘ٚش وٙتشَ وٙیذ.

فزمول محاسبه
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نام دارو

سیپرٍهپتادیي )(Cyproheptadin

طبقه دارویی

آ٘تبٌ٘ٛیؼت ٌیش٘ذ H 1 ٜاص ٔـتمبت ثی پشیذیٗ

طبقه درمانی

آ٘تی ٞیؼتبٔیٗ  ،ظذخبسؽ  ،دسٔبٖ ثی اؿتٟبیی
,

Syr:2mg/5ml

اشکال دارویی

tab 4mg

موارد مصزف

ػالئٓ آِشطی  ،خبسؽ،وٟیشٔ،حشن اؿتٟب،ػشدسدٞبی والػتش ػشٚلی ،ػٙذسْ وٛئی ، ًٙو٘ٛظوتیٛیت

عوارض جانبی

تشٔٚجٛػیتٛپٙی ِ ،ىٛپٙی  ،افضایؾ ٚصٖ  ،تىشس ادساس ،تبویىبسدی،تشٔجٛصٞ ،یپٛتب٘ؼی،ٖٛیجٛػت،حؼبػیت ثٝ
٘ٛس،تبسی دیذ

اقذامات پزستاری

اص ٔصشف  ٓٞصٔبٖ ثبػبیش داسٞٚبی تعؼیف وٙٙذ ٜػیؼتٓ اػصبة ٔشوضی پشٞیض وٙیذ
ثبػث خٛاة آِٛدٌی ؿذیذ ٔی ؿٛدٛٔ .اسد ایٕٙی سا سػبیت وٙیذ.
دٚص فشأٛؽ ؿذ ٜسا ثالفبصّ ٝثؼذ اص ثخبؼشآٚسدٖ اػتفبد ٜوٙذِٚ.ی دٚثشاثش اػتفبد٘ ٜىٙیذ.

فزمول محاسبه
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نام دارو

)( (Diphenhydramin /Ammonium Chlorideدیفي هیدراهیي /آهًَیَم کلراید)

طبقه دارویی

تشویت دیفٗ ٞیذسأیٗ  ٚآٔ٘ٛی ْٛوّشایذ

طبقه درمانی

ظذػشف، ٝخّػ آٚس
Syrup Diphenhydromin HCL 12/5 mg/5ml
Syrup Ammonium Cholride 125mg/5ml

اشکال دارویی
موارد مصزف

تؼىیٗ ػشفٝ

عوارض جانبی

خٛاة آِٛدٌیِ ،گيجی عدم هماهنگی ،تهىع ،خشکی دهان ،ناراحتی اپيگاستر ،ترشحات غليظ برونش
،صرع ،ترومبىسيتىپنی  ،شىک آنافيالکتيک
ز ٖٛثبػث خٛاة آِٛدٌی ٔیـٛد اص وبسٞبیی و٘ ٝیبص ث ٝتٕشوض داسد خٛدداسی وٙیذ.

اقذامات پزستاری
فزمول محاسبه

7

کتابچه دارویی بخش اطفال

نام دارو

دیفي هیدراهیي هیدرٍکلراید )(Diphenhydramin HCL

طبقه دارویی

آ٘تبٌ٘ٛیؼت ٌیش٘ذ H1 ٜاص ٔـتمبت اتب٘ َٛآٔیٗ

طبقه درمانی

آساْ ثخؾ  ،خٛاة آٚس ،ظذایؼىٙضی(آ٘تی وِٛیٙشطیه)
Tab:25mg
Cap:25mg , Inj:50mg/ml

اشکال دارویی
موارد مصزف

سیٙیت آِشطیه ٚ ،اوٙؾ ٞبی آِشطیه ٘ؼجت ث ٝخ ٖٛیب پالػٕب
ثیٕبسی ٞبی حشوت یب ػشٌید،ٝػشف، ٝثی خٛاثی  ،وٙتشَ حشوبت دیغ وٙیتیه

عوارض جانبی
اقذامات پزستاری

ٞیپٛتب٘ؼی ، ٖٛتبسی دیذ ،دٚثیٙی ِ ،ىٛپٙی ،آٌشاِ٘ٛٛػیتٛص  ،آ٘تی تـٙح ٚ،ستیٍ(ٛدسوٛدوبٖ)،تبویىبسدی
ٕٞشا ٜثب غزا خٛسد ٜؿٛد.
دسافشادی و ٝفـبسخ ٖٛداس٘ذ ثب احتیبغ ٔصشف ؿٛد.
ثب داسٞٚبی ظذافؼشدٌی ػ ٝحّم ٝای ٔصشف ٘ـٛد.
دس ثیٕبساٖ صیش اػتفبد٘ ٜـٛد:
ثیٕبسی ٞبی وّیٛی ،دیبثت  ،آػٓ ٞ،یپشتیشٚئیذیؼٓ ،ا٘ؼذاد ٔثب٘ ، ٝاحتجبع ادساس،ثیٕبسی لّجی  -ػشٚلی

فزمول محاسبه
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نام دارو

کتَتیفي )(Ketotipen

طبقه دارویی

آ٘تی ٞیؼتبٔیٗ

طبقه درمانی

آ٘تبٌ٘ٛیؼت ٌیش٘ذٞ ٜیؼتبٔیٗ H1
Drop : 1mg
Syrop : 1mg/5ml
Tab : 1mg

اشکال دارویی

موارد مصزف

پیـٍیشی اص سیٙیت  ٚو٘ٛضوتیٛیت آِشصیه  ٚآػٓ

عوارض جانبی

خٛاة آِٛدٌی ٍٙٔ ٚی  ،افضایؾ ٚصٖ

اقذامات

لجُ اص دسٔبٖ دسثبس ٜػبثم ٝحؼبػیت ث ٝآػپشیٗ ٞ NSAID ٚب اص ثیٕبس ػٛاَ وٙیذ

پزستاری

لجُ اص ؿشٚع تؼتٟبی وجذی ،وّیٛی ٕٞ ٚبتِٛٛطیه Hb، CRP ،BUN، SGPT ،SGOT ،سا ثشسػی وٙیذ
صٔبٖ  BTسا ثشسػی وٙیذ
ػالیٓ اختالَ وجذی ٔب٘ٙذ :صسدی ،خبسؽ ،ؿىٓ دسد ،ادساس تیشٔ ،ٜذفٛع وٓ سً٘ سا ٔٛسد تٛخ ٝلشاس دٞیذ

فزمول محاسبه
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نام دارو

فٌَباربیتال ) (Phenabarbital

طبقه دارویی

ثبسثیتٛسات

طبقه درمانی

ظذتـٙح ،آسأجخؾ  ،خٛاة آٚس
Tab:15-60-100 mg
Inj:100-200mg/ml

اشکال دارویی
موارد مصزف

تٕبْ ا٘ٛاع اپی ِپؼی ث ٝخض تـٙح آثؼٙغ،تت  ٚتـٙح وٛدوبٖ
ثبِغیٗ:سٚصا٘ 100-200mg ٝاص سا ٜخٛساوی ،دس ػ ٝدٚص یب ث ٝصٛست دٚص ٚاحذ لجُ اص خٛاة تدٛیض ٔی ؿٛد.
وٛدوبٖ :سٚصا٘ 4-6 mg/kg ٝاص سا ٜخٛساوی  12 ٚػبػت تدٛیض ٔی ؿٛدٕٞ.سٙیٗ ٔی تٛاٖ تٕبْ دٚص سا یىجبس
دس سٚص تدٛیض ٕ٘ٛد.
*آسأجخؾ :ثبِغیٗ:سٚصا٘ 30-120mg ٝاص سا ٜخٛساوی  ،دس د ٚیب ػ ٝدٚص تدٛیض ٔی ؿٛد.
وٛدوبٖ:سٚصا٘ 6mg/kg ٝاص سا ٜخٛساوی  ،دس ػ ٝدٚص تدٛیض ٔی ؿٛد.
*ثی خٛاثی:ثبِغیٗ 100-320mg:اص سا ٜخٛساوی یب ػعال٘ی تدٛیض ٔی ؿٛد.
وٛدوبٖ 3-6mg/kg:تدٛیض ٔی ؿٛد.

عوارض جانبی

وٟیش،تٟٛع،اػتفشاؽ،اػٟبَ،یجٛػت،ثشادی وبسدی،والپغ ػشٚلی  ،ایدبد ظبیؼبت پٛػتی  ،دسد اپی ٌبػتش ،
10
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تـٙح  ،ػشدسد
اقذامات
پزستاری

 فٛٙثبسثیتبَ ػعال٘ی سا ثبیذ ث ٝصٛست ػٕمی تضسیك وشد ٘ ٚجبیذ ثیؾ اص  5mlاص داس ٚسا دس ٞش ؼشفتضسیك ٕ٘ٛد.
 دسصٛست تضسیك ٚسیذی ،ػالئٓ حیبتی ثیٕبس ثذلت  ٚدس فٛاصُ صٔب٘ی وٛتب ٜوٙتشَ ٕ٘بئیذ. دسصٛست ٔصشف دساص ٔذت داس ، ٚآصٔبیـبت ثشسػی ػّٕىشد وجذ ٕٞ ٚبتٛطیه سا ث ٝفٛاصُ ٔٙظٓثؼُٕ آٚسیذٕٞ.سٙیٗ ػؽح ٚیتبٔیٗ  ٚ Dاػیذ فِٛیه خ ٖٛسا ا٘ذاصٌ ٜیشی ٕ٘بئیذ.
 ثیٕبس سا اص ٘ظش ثشٚص ػالئٓ ٔؼٕٔٛیت داسٚیی ( آتبوؼی  ،اختالَ دس صحجت وشدٖ  ،تحشیه پزیشی،ثی خٛاثی )تحت وٙتشَ ثٍیشیذ.

فزمول محاسبه
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نام دارو

سفتازیدین )(Ceptazidim

طبقه دارویی

آ٘تی ثیٛتیه  ٚداسٚی ظذ ثبوتشی

طبقه درمانی

آ٘تی ثیٛتیه
Vial : 500mg / 1gr / 2gr

اشکال دارویی
موارد مصزف

دسٔبٖ ػف٘ٛت ٞبی ٘بؿی اص ثبوتشی ٞبی ٌشْ ٔثجت ٌ ٚشْ ٔٙفی حؼبع ث ٝداس ٚاص خّٕ ٝػف٘ٛت ٞبی ٔدبسی صفشاٚی
 ٚفیجشٚص ویؼتیه  ،ػف٘ٛت ٞبی تٙفؼی ٔٙٙظیت پشیت٘ٛؼت  ،پ٘ٛٔٛٙی  ،ػپتی ػٕی  ٚػف٘ٛت ٞبی پٛػتی ٚ
پیـٍیشی اص ثشٚص ػف٘ٛت ثؼذ اص ػُٕ خشاحی

عوارض جانبی

اػٟبَ  ٚث٘ ٝذست وِٛیت ٚاثؼت ٝث ٝآ٘تی ثیٛتیه  ،تٟٛع  ،اػتفشاؽ ٘ ٚبساحتی دس ؿىٓ  ،ػشدسد ٚ ،اوٙؾ ٞبی آِشطیه
ٔثُ ثثٛسات خّذی  ٚخبسؽ  ٚوٟیش  ،تت ،ادْ ٔفبصُ ،ؿٛن آ٘الفیالوؼی ٞ ،پبتیت

اقذامات
پزستاری

حذالُ ٔذت دسٔبٖ ثشای سفغ ػف٘ٛت  5تب  10سٚص اػتِ.زا دٚس ٜدسٔبٖ ثبیذ تىٕیُ ٌشدد.
ٞش یه ٌشْ داس ٚسا دس  10ػی ػی آة ٔمؽش حُ وشد ٚ ٜث ٝآسأی تضسیك وٙیذ 3-5(.دلیم)ٝ
دس صٛست اػتفبد ٜاص سٚؽ تضسیك ٔذا ْٚداسٚی آٔبد ٜؿذ ٜسا ثب  50-100ػی ػی ٔحّN/S َٛسلیك وشد ٚ ٜدس ٔذت
 30دلیم ٝا٘فٛصی ٖٛوٙیذ.

فزمول محاسبه
12

کتابچه دارویی بخش اطفال

نام دارو

سفازٍلیي )(Cephazolin

طبقه دارویی

آ٘تی ثیٛتیه  ،داسٚی ظذ ثبوتشی

طبقه درمانی

آ٘تی ثیٛتیه
Vial : 250mg / 500 mg - 1gr

اشکال دارویی
موارد مصزف

ػف٘ٛت ٞبی ٘بؿی اص ثبوتشی ٞبی ٌشْ ٔثجت ٌ ٚشْ ٔٙفی حؼبع ث ٝداس ٚاص خّٕ ٝػف٘ٛت ٞبی
ادساسی،پیـٍیشی اص ػف٘ٛت لجُ اص ػُٕ خشاحی

عوارض جانبی

ٚاوٙؾ ٞبی آِشطیه ٔثُ وٟیش  ،ثثٛسات خّذی  ،حؼبػیت ٔفشغ ٔثُ ؿٛن آ٘بفیالوتیه ،تٟٛع  ،اػٟبَ ٚ
اػتفشاؽ  ٚوِٛیت پؼٛدٕٔٚجشاٖ

اقذامات

ٔخّٛغ وشدٖ ػفبصِٚیٗ ثب ػبیش داسٞٚب دس یه ٔحّ َٛتٛصیٕ٘ ٝی ؿٛد.

پزستاری
فزمول محاسبه
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نام دارو

کلیٌداهایسي )(Clindamycin

طبقه دارویی

آ٘تی ثیٛتیه ثبوتشیٛاػتبتیه

طبقه درمانی

آ٘تی ثیٛتیه

اشکال دارویی

Inj:150g/ml,2ml – 150g/ml,4ml
Cap:150,300mg
Susp:75mg/5ml
Supp:100mg
تٛوؼٛپالػٕٛص دس ثیٕبساٖ  ، AIDSػف٘ٛت ٞبی ؿذیذ ٚخؽش٘بن و ٝثمی ٝداسٞٚب ٘بٔٙبػت ٞؼتٙذ  ،دسٔبٖ آ

موارد مصزف

وٝٙ
عوارض جانبی

ساؽ ٔبوِٛٛپبپٛالس  ،تت  ،وٟیش  ،خبسؽ  ... ٚػٛاسض ٌٛاسؿی ٔثُ تٟٛع ٚاػتفشاؽ ،اػٟبَ  ،دَ دسد ٘ ،فخ
ؿىٓ  ،وبٞؾ ٚصٖ  ،ثی اؿتٟبیی

اقذامات

لجُ اص ؿشٚع دسٔبٖ  ٚپغ اص آٖ وـت  ٚآ٘تی ثیٌٛشاْ سا ٔٛسد تٛخ ٝلشاس دٞیذ.

پزستاری

دس ٔصبسف ؼٛال٘ی ٔذت ٔٛاسد صیش سا ٔىشساً زه وٙیذ PH ، CBC، SGPT،SGOT:آ ٗٞػشْ ،ستیىِٛٛػیتٟب
دس صٛست ثشٚص ٔٛاسد صیش داس ٚثبیذ لؽغ ٌشدد:دپشػیٔ ٖٛغض اػتخٛاٖ ،اػٟبَ ؿذیذ
14
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ٚظؼیت تٙفؼی سا ثشسػی وٙیذ
زه ػالِئٓ حِیبتی پغ اص تضسیك IM ,IV
ثشای تضسیك  IVسلیك وشدٖ داس ٚالصْ اػتٞ.ش mg 300 mgداس ٚسا ثب  50ػی ػی N/Sیب D/W 5%سلیك
وٙیذ.دٚص ا َٚسا ثب ػشػت  10mg/minدس ظشف ٘یٓ ػبػت تدٛیض وٙیذ.پغ اص ٘یٓ ػبػت أ َٚیتٛا٘یذ
ػشػت ا٘فٛصی ٖٛسا ث 75 mg/min ٝثشػب٘یذ.دس ٞیر ؿشایؽی ٘جبیذ وٕتش اص  10دلیم ٝؼ َٛثىـذ.
دس وٛدوبٖ:خٛساوی:دس ػف٘ٛت ٞبی ؿذیذ  8-16mg/kgاص فشْ وپؼ َٛدس  3اِی  4دٚص ٔؼبٚی  ٚدس ػف٘ٛت
ٞبی ثؼیبس ؿذیذ  16-20mg/kgدس  3یب  4دٚص ٔؼبٚی  ٚخذاٌب٘ ٝلبثُ اػتفبد ٜاػت.ؿشثت آٖ دس ػف٘ٛت
ٞبی ؿذیذ  16-20mg/kg/dayدس  3یب  4دٚص ٔؼبٚی خذاٌب٘ ٝلبثُ اػتفبد ٜاػت .دس ػف٘ٛت ٞبی ثؼیبس
ؿذیذ  14-25mg/kg/dayدس  3یب  4دٚص خذاٌب٘ ٝسٚصا٘ ٝتٛصی ٝؿذ ٜاػت.
تضسیمی:ثضسٌتش اص یه ٔب ٜتب  16ػبٍِی  20-40mg/kg/dayدس  3یب  4دٚص ٔؼبٚی ثشحؼت ؿذت ػف٘ٛت
(ٚسیذی یب ػعال٘ی) ٛ٘،صاداٖ  15-20mg/kg/dayدس  3یب  4دٚص خذاٌب٘ ٝسٚصا٘ٝ
فزمول محاسبه
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نام دارو

دگساهتازٍى

)(Dexamethasone

طبقه دارویی

وٛستیىٛاػتشٚئیذ

طبقه درمانی

ظذ اِتٟبة ػشوٛة وٙٙذ ٜایٕٙی

اشکال دارویی

Elixir:0.5 mg/5ml
Tab:0.5mg
Inj:8mg/2ml
دس ٔبٖ وٕىی اختالالت سٔٚبتٛئیذی  ،اختالالت ٕٞبتِٛٛطیه ٘ ،بسػبیی آدس٘بَ ٚ ،ظؼیت اِتٟبثی  ،ثیٕبسی

موارد مصزف

وّٛطٖ  ،ادْ ٔغض
عوارض جانبی

آة ٔشٚاسیذ ،وبٞؾ یب تبسی دیذ  ،تىشس ادساس  ،دسد دس ٘بحی ٝػشیٙی  ،افضایؾ فـبسخٖٛ

اقذامات

تضسیك ٚسیذی دٌضأتبص ٖٚث ٝصٛست ٔؼتمیٓ ثبیذ حذالُ یه دلیم ٝؼ َٛثىـذ .خٟت وبٞؾ ػٛاسض

پزستاری

ٌٛاسؿی داسٚی خٛساوی سا ٕٞشا ٜثب غزا یب ؿیش تدٛیض وٙیذ ٔی تٛاٖ اص ظذ اػیذ اػتفبد ٜوشد.

فزمول محاسبه

وٛدوبٖ  :ث ٝصٛست تضسیمی داخُ ػعال٘ی یب تضسیك آٞؼتٚ ٝسیذی دس اثتذا ٔ 0.5-3mgی ثبؿذ.
دسٔبٖ ادْ ٔغضی  ٚاص سا ٜتضسیك داخُ ٚسیذی دس اثتذا  10mgتضسیك  ٚػپغ اص ؼشیك داخُ ػعال٘ی ٞش 6
ػبػت ٚاثؼت ٝث٘ ٝیبص ثیٕبس ثٔ ٝذت  3-10سٚص ٔصشف ٔی ؿٛد.
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نام دارو

دایوتیکَى )(Dimethicone

طبقه دارویی

ٔـتمبت دی ٔتیُ ػیّٛوؼبٖ

طبقه درمانی

ظذ٘فخ

اشکال دارویی

Chewable Tab:40mg
Oral Drops:40mg/ml
داسٚی وٕىی دس ٌبػتشٚػىٛپی  ٚسادیٌٛشافی اص سٚد ،ٜثّغ ٛٞا٘ ،فخ ثؼذاص خشاحی ،صخٓ ٔؼذ، ٜ

موارد مصزف

دیٛستیىِٛیت ،ػٛء ٞبظٕٝ
عوارض جانبی

٘ذاسد

اقذامات

داس ٚسا ثؼذ اص غزا  ٚلجُ اص خٛاة تدٛیض وٙیذ.

پزستاری

لشصٟب سا وبٔال ثدٛیذ.
ایٗ داس ٚیه دسٔبٖ ػالٔتی اػت ػّت تدٕغ ٌبص سا ثشسػی وٙیذ.
اص ٔٙدٕذوشدٖ ػٛػپب٘ؼی ٖٛخٛدداسی وٙیذ.
ث ٝثیٕبس ثیبٔٛصیذ سطیٓ غزایی ٚ ٚسصؽ ٔٙبػت ا٘دبْ دٞذ

فزمول محاسبه
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نام دارو

راًیتیدیي

)(Ranitidine

طبقه دارویی

آ٘تبٌ٘ٛیؼت ٌیش٘ذH2 ٜ

طبقه درمانی

صخٓ پپتیه
Tab:150mg
Inj:25mg/ml(2ml) , Syrup:75mg/ml

اشکال دارویی
موارد مصزف

اِٚؼش دئٛد٘ ، ْٛسیفالوغ ٔؼذی،دسٔبٖ اصدیبد تشؿح ٌٛاسؽ

عوارض جانبی

ػٛصؽ  ٚخبسؽ ٔحُ تضسیك ِ ،ىٛپٙی  ،ػشٌید ، ٝظؼف

اقذامات پزستاری سا٘یتیذیٗ لجُ اص تضسیك ثب ٔ 20mlحّ٘ َٛشٔبَ ػبِیٗ سلیك وشد ٚ ٜثب ػشػت  4ml/minتضسیك ؿٛد.
دس صٛست ٘یبص ٔصشف آ٘تی اػیذ ثبیذ آ٘تی اػیذ د ٚػبػت لجُ یب ثؼذ ٔصشف ٌشدد.
فزمول محاسبه

صخٓ ٔؼذ ٚ ٜدئٛد٘:ْٛثبِغیٗ  150mgخٛساوی د ٚثبس دس سٚص یب لجُ اص خٛاة
دسٔبٖ ٍ٘ ٝداس٘ذ ٜصخٓ دئٛد٘ :ْٛثبِغیٗ  150mgلجُ اص خٛاة
سیفالوغ ٌبػتشٚاصٚفبطیبَ:ثبِغیٗ  150mgخٛساوی د ٚثبس دس سٚص
پشٚفالوؼی اػتشع اِٚؼش 150mg:اص ساٚ ٜسیذی دس ٔ 250mlحّ َٛػبصٌبس
دٚصاط 50mg:ػعال٘ی یب ٚسیذی ٞش  18-24ػبػت  150mg-خٛساوی
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) (Salbutamol

نام دارو

سالبَتاهَل

طبقه دارویی

ػٕپبتٔٛیٕتیه

طبقه درمانی

ٌـبدوٙٙذ ٜثش٘ٚؾ

اشکال دارویی

Tab:2mg
Syrop:2mg/5ml
Mhalation:2/5mg , 5mg
Inj:0.5 mg/ml
)Aerosol:100mcg/Dose(200
پیـٍیشی اص اػپبػٓ ٘بیظ ٜدس ثیٕبسی ٞبی ا٘ؼذادی ثشٌـت پزیش سی٘ ،ٝبسػبیی لّجی ٔمبْٚ

عوارض جانبی

ٞیپشتب٘ؼی ، ٖٛحؼبیت ٔفشغ ثب ػٕپبتٔٛیٕتیه ٞب  ،اظؽشاة  ،تشع ،ثیمشاسی  ،تبویىبسدی

موارد مصزف

اقذامات

وٛدوبٖ  2-6ػبَ ٘ؼجت ث ٝتحشیه ( CNSثیمشاسی  ،ثی خٛاثی)تبویىبسدی  ٚػالئٓ ٌٛاسؽ حؼبػٙذ ثشسػی

پزستاری

ؿٛد.
دسصٛست ثشٚص ثی خٛاثی آخشیٗ دٚص داس ٚزٙذػبػت لجُ اص خٛاة تدٛیض ٌشدد.
19
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ثیٕبسی ا٘ؼذادی سی: ٝوٛدوبٖ  6تب  14ػبَ:اثتذا  2mgػ ٝیب زٟبس ثبس دس سٚص ػپغ ثش اػبع ٘یبص ثیٕبس تب
 24mgدس سٚص افضایؾ یبثذ.
وٛدوبٖ  6-2ػبَ 0.1mg/kg:ػ ٝثبس دس سٚص ػپغ ثشاػبع تحُٕ ثیٕبس ثیٕبستب  0.2 mg/kgػ ٝثبس دس سٚص
افضایؾ یبثذ.
پشٚفیالوؼی اػپبػٓ ثش٘ٚؾ ٘بؿی فؼبِیت:
ثبِغیٗ  ٚوٛدوبٖ( 200mg:دٚثبس اػتٙـبق)  15دلیم ٝلجُ اص فؼبِیت ثذ٘ی
فزمول محاسبه

20

کتابچه دارویی بخش اطفال

نام دارو

فٌی تَئیي )phenytoin (sytemial

طبقه دارویی

فبسٔبوِٛٛطیه ٔ :ـتك ٞیذسا٘تٛئیٗ

طبقه درمانی

ظذصشع

اشکال دارویی

Cap:100mg
)Inj:50mg/ml(5ml
Susp:30mg/5ml
تـٙح ط٘شاِیض ٜت٘ٛیه وّ٘ٛیه ،صشع ٔذا ، ْٚتـٙح غیش صشػی (ثؼذ اص تشٔٚبی ػش ،ػٙذس)Reyeْٚ

عوارض جانبی

آتبوؼی  ،ػشٌید، ٝثی خٛاثی  : Derm ،ساؽ  ،حؼبػیت ثٛ٘ ٝس ِٛ ،پٛع اسیتٕبتٛع ،اػتفشاؽ  ،تٟٛع،

موارد مصزف

ِىٛپٙی ،إٓ٘ی ٍٔبِٛثالػتیه  ،تشٔٚجٛػیتٛپٙی  ،دٚثیٙی ٞ ،پبتیت ٞ ،یپشٌّیؼٕیٞ،یپشپالطی ِث ٝدس
وٛدوبٖ ٚخٛا٘بٖ
اقذامات

 - 1حؼبػیت ثیؾ اص حذ ٘ؼجت ث ٝفٙی تٛئیٗ ثؼذ اص ؿشٚع دسٔبٖ ٞ 3-12فت ٝثٚ ٝخٛد ٔی آیذو ٝثبیذ

پزستاری

ث ٝساؽ  ٚدسخ ٝحشاست تٛخ ٝوشد ؤ ٝی تٛا٘ذ ٔٙدش ثٔ ٝؼٕٔٛیت وجذی ٘ ،بسػبیی وّیٛی ؿٛد.
 - 2ثیٕبس سا اص ٘ظش حٕالت تـٙدی  ،ؼٔ َٛذت ٘ٛع  ،ؿذت  ٚػٛأُ ٔؼتؼذوٙٙذ ٜثشسػی وٙیذ.
- 3تؼت ٞبی خ٘ٛی ٘ظیش  CBC,PHسا ٞش ٞ 2فت ٝا٘دبْ دٞیذ تب ٚظؼیت ثیٕبس تثجیت ٌشددػپغ تب
21
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یه ػبَ ٞش ٔب ٜزه وٙیذ ثؼذ اص آٖ ػبال٘ٞ ٝش ٔ 3ب ٜدس صٛستی وٛ٘ ٝتشٚفیُ ٞب وٕتش اص  1600ؿٛد
داس ٚسا لؽغ وٙیذ  ٚػّٕىشد سیٛی ٔ ٚیضاٖ غّظت آِجٔٛیٗ سا زه وٙیذ ٚوٙتشَ ٕ٘بئیذ.
ٚ - 4ظؼیت رٙٞی سا اص ٘ظش خّك  ٚخ ، ٛػبؼف ٚ ٝحبفظ ٝوٛتبٔ ٜذت  ٚؼٛال٘ی ٔذت ثشسػی وٙیذ.
 - 5ثیٕبس سا اص ٘ظش تعؼیف تٙفؼی  ،تؼذاد  ٚػٕك تٙفغ ٔٛسد ثشسػی لشاس دٞیذ.
ٚ - 6خٛد دیغ وشاصی خ٘ٛی سا ٔذ٘ظش لشاس دٞیذ .تت ٌّٛ ،دسد  ،وجٛدی  ،ساؽ  ،یشلبٖ اص تظبٞشات ایٗ
ػبسظٞ ٝؼتٙذ.
 - 7ثیٕبس سا اص ٘ظش وبٞؾ وّؼیٓ  ،وٕجٛد اػیذ فِٛیه ٞ ،یپٙٔٛیضیٕی زه وٙیذ.
- 8سطیٓ غزایی حبٚی ٚیتبٔیٗ  Dثبؿذ ٚدس٘ٛس آفتبة اػتفبد ٜؿٛد.
فزمول محاسبه
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نام دارو

اسیدفَلیک )(Acid Folic

طبقه دارویی

 - Vit Bوٛآ٘ظیٓ

طبقه درمانی

ٚیتبٔیٗ ٔحّ َٛدس آة

اشکال دارویی

Tab : 1mg
Inj : 20mg/2ml – 50 mg/10ml
وٕجٛد اػیذفِٛیه  ،وٓ خ٘ٛی ٘بؿی اص وٕجٛد  ، B12وٓ خ٘ٛی ٕٞشا ٜثب ثیٕبسی ػٛء خزة ٔ ،ؼتبداٖ ث ٝاِىُ  ،ثیٕبسی

موارد مصزف

اِٚی ٝوجذی  ،دسیبفت سطیٓ غزایی ٘بوبفی  ،دٚساٖ ثبسداسی  ،دٚساٖ ثبسداسی  ،دٚساٖ ٘ٛصادی  ٚوٛدوی
عوارض جانبی

 :ثش٘ٚىٛاػپبػٓ ،ساؽ ف خبسؽ ف ثشافشختٍی ،حؼبػیت آِشطیه

اقذامات پزستاری ثٟتش اػت ایٗ داس ٚفمػ صٔب٘ی اص سا ٜتضسیك ٔصشف ؿٛد ؤ ٝصشف خٛساوی آٖ ث ٝدِیُ ٔـىالتی ٔب٘غ
تٟٛع،اػتفشاؽ،ؿشایػ پیؾ اص ػُٕ یب ثؼذ اص ػُٕ ،ثیٕبسی ؿذیذ ػٛء خزة یب ثشداؿت لؼٕتی اص ٔؼذ ٜأىبٖ پزیش
٘جبؿذ.
ایٗ داس ٚسا دس دٔبی  15-30دسخ ٝػب٘تیٍشاد دس ظشٚف دس ثؼت، ٝدٚس اص ٘ٛس ٍٟ٘ذاسی وٙیذ.
فزمول محاسبه
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نام دارو

سَلفات رٍی )(Zinc Sulfate

طبقه دارویی

داسٚی ػبختٙی

طبقه درمانی

ظذ اٌضٔبی حبد ٔ ٚتشؿحٝ
Syrop

اشکال دارویی
موارد مصزف

ٔىُٕ دس پیـٍیشی  ٚدسٔبٖ وٕجٛد سٚی ٔصشف ٔی ؿٛد٘ .یبص ث ٝایٗ ٔبدٔ ٜؼذ٘ی دس حبالتی اص لجیُ ػٛختٍی ٞب
،ػیشٚص وجذی ،دیبثت ،ثی اؿتٟبیی ٌ،بػتشوتٔٛی ،اختالالت ط٘تیىی ٛ٘،صاداٖ ٘بسع ،ػف٘ٛت ٞبی ٔضٔٗ ،ثیٕبسیٟبی
سٚد،ٜثیٕبسی ِٛصإِؼذ،ٜثیٕبسی وّیٛی ،اختالالت پٛػتی ،اػتشع  ٚظشثٕٔ ٝىٗ اػت افضایؾ یبثذ.

عوارض جانبی

ٔصشف ٔمبدیش صیبد داس٘ ٚذستبً ٕٔىٗ ثبػث ثشٚص ٔـىالت ٌٛاسؿی ثٚ ٝیظ ٜاؿىبَ دس ٞعٓ  ٚدسداپی ٌبػتشیت،تٟٛع ٚ
ٔـىالت ٕٞبتِٛٛطیه ؿٛد.

اقذامات پزستاری داس ٚحذالُ یىؼبػت لجُ یب د ٚػبػت پغ اص غزا (ٍٔش دس صٛست تحشیه ٌٛاسؿی)ٔصشف ؿٛد.
دسصٛست ِضٔ ْٚی تٛاٖ ٔحتٛیبت وپؼ َٛسا سٚی غزای ػشد سیختٔ ٚ ٝصشف وشد.
اص ٔصشف غزاٞبی حبٚی وّؼیٓ ،فؼفش  ٚفیتبت ثب ایٗ داس ٚثبیذ خٛدداسی ٌشدد.
دس صٛست ایدبد تٟٛع ،اػٟبَ ،ثثٛسات پٛػتی ،اػتفشاؽ ؿذیذ ،اص دػت سفتٗ آة ثذٖ  ٚثیمشاسی ٔ،مذاس ٔصشف داسٚ
ثبیذ وبٞؾ یبفت ٝیب تب وٙتشَ ػالیٓ فٛق ٔصشف ٘ـٛد.
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نام دارو

سفتریاکسَى

)(Ceftriaxone

طبقه دارویی

٘ؼُ ػ ْٛػفبِٛػپٛسیٗ ٞب

طبقه درمانی

آ٘تی ثیٛتیه

اشکال دارویی

For Inj : 250mg
Vial : 500mg
ثبوتشیٕی ،ػپتی ػٕی  ،ػف٘ٛتٟبی خؽش٘بن تٙفؼی  ،دػتٍب ٜادساسی  ،اػتخٛاٖ ٔ ٚفبصُ  ،داخُ ؿىٕی ،

موارد مصزف

 ، CNCپٛػتی ٘بؿی اص اسٌب٘یؼٓ ٞبی حؼبع
عوارض جانبی

وِٛیه پؼٛدٔٚبٔجشا٘ ،ٛتٟٛع  ،اػتفشاؽ  ،اػٟبَ  ،ػشدسد  ٚػشٌیدٝ

اقذامات

پٛدس اػتشیُ سا ثبیذ دس ظشف ٔمب ْٚثٛ٘ ٝس  ٚدسخ ٝحشاست ٍٟ٘ 15-25°Cذاسی وشد.

پزستاری

تدٛیض ػفشیبوؼ ٖٛثبػث تغییش دس ثبوتشیٟبی سٚد ٜای تِٛیذ وٙٙذٚ ٜیتبٔیٗ ٔ Kی ؿٛد ٕٔىٗ اػت ٔٙدش ثٝ
خ٘ٛشیضی ٘بؿی اص ٞیپٛپشٚتشٔٚجیٕٙی ؿٛد.
ٔحُ تضسیك سا اص ٘ظش ثشٚص تٛسْ  ٚاِتٟبة ثشسػی  ٚدس صٛست ایدبد ٔحُ تضسیك سا تؼٛیط ٕ٘بئیذ.

فزمول محاسبه
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نام دارو

سفَتاکسین )(Cefotaxime

طبقه دارویی

٘ؼُ ػ ْٛػفبِٛػپٛسیٗ ٞب

طبقه درمانی

آ٘تی ثیٛتیه
For Inj 500mg/vial , 1gr/vial

اشکال دارویی
موارد مصزف

ػف٘ٛت ٞبی ؿذیذ لؼٕت تحتب٘ی دػتٍب ٜتٙفؼی  ،دػتٍب ٜادساسی  ، CNS ،طیٙىِٛٛطی  ٚػف٘ٛت ٞبی
پٛػتی  ،ثبوتشیٕی  ،ػپتی ػٕی ٘بؿی اص اسٌب٘یؼٟبی حؼبع

عوارض جانبی

 :GIوِٛیت پؼٛدٔٚبٔجشا٘ ، ٛتٟٛع  ،ثی اؿتٟبیی ،اػتفشاؽ  ،اػٟبَ ٍِٛ ،ػیت  ،وشأپٟبی ؿىٕی  ٚخبسؽ

اقذامات پزستاری خٟت تدٛیض ػعال٘ی  1grاص داس ٚسا ثٛػیّ 3ml ٝاص آة اػتشیُ تضسیك حُ ٕ٘بئیذ.
خٟت تدٛیض ٚسیذی  9-2gداس ٚسا ثٛػیّ 50-110ml ٝسلیك ٕ٘ٛد ٚ ٜدس ٔذت  20-30دلیم ٝتضسیك ٕ٘بییذ.
پیٍیشی  ٚثشسػی تبثیش داسٔ:ٚیضاٖ ( I&Oدسیبفتی  ٚدفغ) ثیٕبس سا وٙتشَ ٕ٘بییذ  ، cr، BUNوّیشا٘غ وشاتٙیٗ ثیٕبس سا
ثخصٛف دس ٔٛسادی و ٝثیٕبس ث ٝؼٛس ٕٞضٔبٖ اص آٔیٌّٛٙیىٛصیذٞب  ٓٞاػتفبدٔ ٜی ٕ٘بیذ ثؽٛس ٔتٙبٚة وٙتشَ وٙیذ.
دسصٛست دسٔبٖ دساص ٔذت  ٚیب ثب دٚص ثبال تؼت ٞبی ا٘ؼمبدی ) ٚ (PTT,PTتؼتٟبی ػّٕىشد وّی ٚ ٝوجذ سا ث ٝصٛست
دٚس ٜای ثؼُٕ آٚسیذ.
فزمول محاسبه
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خ
ا
ا
ا
تد ل غذ ود رو
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تذاخل غذا ودارو چیست؟
تذاخُ غزا ٚداس ٚصٔب٘ی اتفبق ٔی افتذ و ٝغزایی و ٝؿٕب خٛسد ٜایذ ثش داسٚیی ؤ ٝی خٛسیذ اثش وشدٚ ٜداسٕ٘ ٚی تٛا٘ذ اثش
ٔٛسد ٘ظش سا داؿت ٝثبؿذ.
آیا همه داروها تحت تأثیز غذا هستنذ؟
 ٕٝٞداسٞٚب تحت تأثیش غزا ٘یؼتٙذ ،أب ثؼیبسی اص داسٞٚبیی ؤ ٝی خٛسیذ ٔی تٛا٘ٙذ تحت تذاثیش غزایی ؤ ٝی خٛسیذ
ٚصٔب٘ی و ٝغزا ٔی خٛسیذ ثبؿٙذ.ثشای ٔثبَ خٛسدٖ ثؼعی اص داسٞٚب ٕٞضٔبٖ ثب غزا ٔی تٛا٘ذ سٚی خزة ٔؼذ  ٜای – سٚد ٜای
داس ٚتأثیش ثٍزاسد.غزاٞب ٕٔىٗ اػت خزة داس ٚسا ث ٝتأخیش ا٘ذاخت ٝیب وبٞؾ دٙٞذ.ثشخی داسٞٚب ثبیذ ثب ٔؼذ ٜخبِی خٛسدٜ
ؿ٘ٛذ(1ػبػت لجُ یب  2ػبػت ثؼذ اص غزا)
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اص ؼشف دیٍش تحُٕ ثؼعی داسٞٚب ثب غزا ساحت تش اػت.ؿٕب حتٕبً اص پضؿه یب داسٚػبص ثپشػیذ و ٝآیب داسٚثبیذ ثب ٔؼذ ٜخبِی
ٔصشف ؿٛد یب ثب غزا.

حقایقی که بایذ در مورد تذاخل غذا ودارو بذانیذ:
 حتٕبً ثشزؼت داس ٚسا ٍٙٞبْ تحٛیُ ثخٛا٘یذ تب اٌش زیضی سا ٕ٘ی دا٘ؼتیذ اص پضؿه یب داس ٚػبص ثپشػیذ.
 ٕٝٞ حمبیك ٞ ،ـذاسٞب ٚتذاخُ ٞبی دسج ؿذ ٜثش سٚی ثشٌ ٝداخُ ثؼت ٝسا ثخٛا٘یذ  .حتی داسٞٚبی ٔؼىٗ ٔ ٓٞی
تٛا٘ذ ثبػث ٔـىُ ؿٛد.
 داسٞٚب سا حتٕبً ثب یه ِیٛاٖ پش اص آة ثٛٙؿیذ ٍٔش ایٙى ٝپضؿه غیش اص ایٗ ٌفت ٝثبؿذ.داس ٚسا داخُ غزا ٘شیضیذ یب
وپؼ َٛسا ثبص ٘ىٙیذ(ٍٔش ایٙى ٝپضؿه ث ٝؿٕب ثٍٛیذ)صیشا ؤٕ ٝىٙبػت تغییشاتی ثش سٚؽ ػّٕىشد داس ٚداؿتٝ
ثبؿذ.
 لشف ٞبی ٚیتبٔیٗ سا ٕٞشا ٜثب داسٞٚبی دیٍش ٔصشف ٘ىٙیذ صیشا اٌش ثب ثشخی داسٞٚب ٔصشف ؿ٘ٛذ ثبػث ٔـىُ ٔی
ؿ٘ٛذ.
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 داسٞٚب سا ثب ٘ٛؿیذ٘ی ٞبی داؽ ٔخّٛغ ٘ىٙیذ  ،زشاو ٝثبػث تغییش ػّٕىشد داسٞٚب ٔی ؿٛد.

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

کاربزد

نام دارو
ثشٔٚفٙیشأیٗ

ثٟجٛد یبوبٞؾ ػالئٓ

دیفٗ ٞیذسأیٗ

ػشٔبخٛسدٌی ٚآِشطی ٔثُ

فٍضٚفٙذیٗ

آثشیضؽ اص

ػیتشیضیٗ

ثیٙی،ػؽؼ،ٝخبسؽ زـٓ

وّٕبػتیٗ
دػّٛساتبدیٗ
30
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دیفٗ ٞیذسأیٗ
ِٚٛػیتشیضیٗ
تشیپشِٚیذیٗ
وّٛفٙیشأیٗ
ٞ NSAIDب

آػپشیٗ

تؼىیٗ دسد  ،تت ٚاِتٟبة

دیىّٛفٙبن ػذیٓ

دس صٛستی و ٝثبػث ٘بساحتی ٔؼذٜ
ٔی ؿٛدثب غزا یب ؿیش ٔصشف ؿٛد.

ایجٛپشٚفٗ
وتٛپشٚفٗ
٘بپشٚوؼٗ
ایٙذٔٚتبػیٗ
ثش٘ٚىٛدیالتٛسٞب

آِجٛتش َٚػِٛفبت

دسٔبٖ یب پیـٍیشی اص

ثب غزا ٛ٘ٚؿیذ٘ی ٞبی حبٚی وبفئیٗ

تئٛفیّیٗ

ٔـىالت تٙفؼی اص خّٕٝ

ٔصشف ٘ـٛد.

آػٓ یب آٔفیضْ COPD ٚ
ٟٔبسوٙٙذٞ ٜبی ACE

وبپتٛپشیُ

ث ٝتٟٙبیی یب ثب دیٍش

وبپتٛپشیُ  1ػبػت لجُ اص غزا

ا٘بالپشیُ

داسٞٚبی وبٞؾ دٙٞذٜ

ٔصشف ؿٛد.
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ِیضیٛٙپشیُ

فـبسخ ٖٛیب ٘بسػبیی لّجی

اص ٔصشف ٔىُٕ یب غزاٞبی ثب پتبػیٓ

ثٙبصپشیُ

ثب ال ٔب٘ٙذ ٔٛص ،پشتمبَ ،ػجضیدبت ثب

فٛوؼیٛٙپشیُ

ثشي ػجض پٕٞٚ ٟٗسٙیٗ خب٘ـیٗ
ٞبی ٕ٘ه حبٚی پتبػیٓ خٛدداسی
وٙیذ.

ثتبثالوشٞب

پشٚپشاَِ٘ٛٛ

ث ٝتٟٙبیی یب ثب دیٍش

ٔصشف داس ٚثب ٔىُٕ ِٔٛتی

ٔتٛپشَِٛٚ

داسٞٚبی وبٞؾ دٙٞذٜ

ٚیتبٔیٗٔ -یٙشاَ تأثیش داس ٚسا

آتَِٛٛٙ

فـبس خ.ٖٛ

وبٞؾ ٔی دٞذ.

ثٔٛتب٘یذ

دفغ آة ٚػذیٓ اظبفی اص

اٌش ثب ٔصشف آٖ ٞب دزبس ٘بساحتی

فشٚصٔبیذ

ثذٖ

ٔؼذٔ ٜی ؿٛیذ ٕٞ،شا ٜثب غزا ٔصشف

ٞیذسٚوّشٚتیبصیذ

وبٞؾ دٙٞذ ٜفـبس خٖٛ

ؿٛد.

داس ٚسا ثب غزا یب ثالفبصّ ٝثؼذ اص غزا
ٔصشف وٙیذ.
ٔصشف آت َِٛٛٙثب آة پشتمبَ تأثیش
داس ٚسا وبٞؾ ٔی دٞذ.
دیٛستیه ٞب
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ٌّیىٛصیذٞب

ٔتٛالصٖٚ

دس صٛست ٔصشف دیٛستیه ٞبی

تشیبٔتشٖٚ

افضایؾ دٙٞذٛٔ ٜاد ٔؼذ٘ی یب وبٞؾ

تشیبٔتشٞ+ٖٚیذسٚوّشتیبصیذ

دٙٞذ ٜدفغ آٖ

دیٍٛوؼیٗ

دسٔبٖ ٘بسػبیی لّجی ٚ

1ػبػت لجُ یب 2ػبػت لجُ اص غزا

ظشثبٖ لّت غیش ؼجیؼی

ٔصشف ؿٛد .دس ػبػبت ٔـبث ٝدس ٞش
سٚص ٔصشف ؿٛد.حذالُ 2ػبػت لجُ
یب 2ػبػت ثؼذ اص غزاٞبی ثب فیجش
صیبد ٔب٘ٙذ ػجٛع ٔصشف ؿٛداص
ٔصشفذاس ٚثب Sennsٚ St .John s
خٛدداسی وٙیذصیشا ثبػث وبٞؾ
ٔمذاس یب ػُٕ داسٔ ٚی ؿ٘ٛذ.
اص ٔصشف داس ٚثب ؿیشیٗ ثیبٖ
خٛدداسی وٙیذ(ث ٝػّت داؿتٗ
ٌّیؼشیضیٗ).
ٌّیؼشیضیٗ دس ثؼعی اص آثٙجبت ٞب
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،ویه ٞب ٚؿیشیٙی ٞب ٘یض یبفت ٔی
ؿٛد.
اػتبتیٗ ٞب

آتشٚٚاػتبتیٗ

وبٞؾ  LDLوّؼتشَٚ

تٕبْ ٚاػتبتیٗ ٞب ٔی تٛا٘ٙذ ثب ٔؼذٜ

فّٚٛاػتبتیٗ

،ثؼعی اص آٖ ٞب  TGسا ٘یض

خبِی یب پش خٛسد ٜؿ٘ٛذ.ثؼعی

ِٚٛػتبتیٗ

وبٞؾ ٔی دٙٞذٚ،ثؼعی

ٚاػتبتیٗ ٞب اٌش ٍٙٞبْ صشف

پشاٚاػتبتیٗ

ٔی تٛا٘ٙذ ثبػث افضایؾ

ػصشا٘ ٝخٛسد ٜؿ٘ٛذ وبسایی

ػیٕٛاػتبتیٗ

 HDLوّؼتش َٚؿ٘ٛذ.

ثیـتشی خٛاٙٞذ داؿت.اٌش
آتشٚٚاػتبتیٗ ِٚٛ،ػتبتیٗ ،یب

سصٚٚاػتبتیٗ

ػیٕٛاػتبتیٗ ٔصشف ٔی وٙیذ ٘جبیذ
ثیؾ اص ٔ 950یّی ِیتش آة
ٌشیٙفشٚت دس سٚص ثٛٙؿیذ.ثؼعی اص
اػتبتیٗ ٞب تذاخّی ثب آة ٌشیٙفشٚت
٘ذاس٘ذ.
ٚاصٚدیالت٘-ٛیتشات ٞب

ایضٚػٛسثیذ دی ٘یتشات

پیـٍیشی یب دسٔبٖ آ٘ظیٗ

ایضٚػٛسثیذ ٔ٘ٛ٘ٛیتشات

ٔی تٛا٘یذ داس ٚسا ثب ٔؼذ ٜخبِی یب پش
ٔصشف وٙیذ.
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٘یتشٌّٚیؼیشیٗ
آٌ٘ٛیؼت ٞبی ٚیتبٔیٗ
K

ٚاسفبسیٗ

خٌّٛیشی اص ایدبد ِخت ٝدس

داس ٚسا ٔی تٛاٖ ثب ٔؼذ ٜخبِی یب

ػشٚق پب ٚسیٝ

پشٔصشف وشدٚ .یتبٔیٗ  Kغزا ٔی
تٛا٘ذ تأثیش داس ٚساوٕتش وٙذ.ا٘ٛاع
وّٓ ،اػفٙبج  ،ؿّغٓ ٚػجضیدبت پٟٗ
ثشي ٔمذاس ثبالیی ٚیتبٔیٗ K
داس٘ذ.دسٍٙٞبْ ٔصشف آ٘تی
وٛآٌٛال٘ت ٞب اص خٛسدٖ آة صغبَ
اخت ٝخٛدداسی وٙیذ.
ثؼیبسی اص ٔىُٕ ٞبی غزایی
ٚٚیتبٔیٗ ٞب ٔی تٛا٘ٙذ ثب آ٘تی وٛ
آٌٛال٘ت ٞب تذاخُ داؿت ٝثبؿٙذ
ٚثبػث وبٞؾ اثش یب افضایؾ خؽش
ٚاسفبسیٗ ؿ٘ٛذ.اص ٔصشف ػیش
،ص٘دجیُ ٌّٛ،وضآٔیٗ  ٚخیٙؼیًٙ
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خٛدداسی وٙیذ.
ٟٔبسوٙٙذ ٜای پٕپ

دوغ ال٘ؼٛپشاصَٚ

دسٔبٖ ػٛصؽ ػش دَ

ٔی تٛاٖ دوغ ال٘ؼٛپشاصٚ َٚ

پشٚتٖٛ

اصٔٚپشاصَٚ

ٚصخٓ ٔشی ،وبٞؾ خؽش

پب٘تٛپشاص َٚسا ثب ٔؼذ ٜخبِی یب پش

ال٘ؼٛپشاصَٚ

اثتال ث ٝصخٓ ٔؼذ ٜدس افشاد

ٔصشف وشد.

أپشاصَٚ

ٔصشف وٙٙذ. NSAIDs ٜ

اصٔٚپشاص َٚحذالُ 1ػبػت لجُ اص

پب٘تٛپشاصَٚ

ٕٞٚسٙیٗ دس تشویت ثب

غزا ٔصشف ؿٛد.ال٘ؼٛپشاصَٚ

ساثپشاصَٚ

آ٘تی ثیٛتیه ٞب ٔتٛلف

ٚأپشاص٘ َٚیض ثبیذ لجُ اص غزا ٔصشف

وٙٙذ ٜػف٘ٛت ٞبیی دس

ؿٛد.

ٔؼذٞ ٜؼتٙذ  ،وٙٔ ٝدش ثٝ
صخٓ ٔی ؿ٘ٛذ.
داسٞٚبی تیشٚئیذ

ِٚٛتیشٚوؼیٗ

ثشؼشف وٙٙذ ٜػالئٓ

ث ٝصٛست ٘بؿتب(30دلیم ٝتب  1ػبػت

ٞبیپٛتیشٚئیذیؼٓ ٌٛٚاتش

لجُ اص غزا)ٚیه ثبس دس سٚص ٔصشف
ؿٛد.
ٕٔىٗ اػت دٚص داس ٚدس صٛست
ٔصشف ِٛثیبی ػٛیب ،ثزس وتبٌٖ،شدٚ
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ٚیب فیجش غزایی ٘یبص ث ٝتغییش داؿتٝ
ثبؿذ.
داسٞٚبی ظذ اظؽشاة

آِپشاصٚالْ

ٚاختالالت پب٘یه

وّ٘ٛبصپبْ

دسٔبٖ اظؽشاة ٚتشع
-----------------

دیبصپبْ
ِٛساصپبْ
ػیتبِٛپشاْ

دسٔبٖ افؼشدٌی ٚاختالَ

ٔی تٛاٖ داسٞٚب سا ثب ٔؼذ ٜخبِی یب پش

ظذ افؼشدٌی ٞب

اع ػیتبِٛپشاْ

ٚػٛاػی،ثشخی اص

ٔصشف وشد.پبسٚوؼتیٗ سا ث ٝصٛست

فّٛوؼتیٗ

اختالالت غزا خٛسدٖ

وبُٔ ٔصشف وٙیذ ٚاص خشد وشدٖ یب

پبسٚوؼتیٗ ,ػشتشاِیٗ

ٚتشع

خٛیذٖ آٖ خٛدداسی وٙیذ.

ٟٔبس وٙٙذٞ ٜبی

فّٙضیٗ

دسٔبٖ افؼشٌی دس افشادی

دس ٍٙٞبْ ٔصشف داس ٚاص خٛسدٖ

ٔٛ٘ٛآٔیٗ

تشا٘یُ ػیپشٔٚیٗ

و ٝث ٝداسٞٚبی دیٍش خٛاة

غزاٞب ٛ٘ٚؿیذ٘ی ٞبی حبٚی تیشأیٗ

٘ذاد ٜا٘ذ

اختٙبة وٙیذ

آسیپیپشاصَٚ

خٟت دسٔبٖ

صیپشاػیذ ٖٚثب غزا ٔصشف ؿٛد.ثمیٝ

وّٛصاپیٗ

اػىیضٚفش٘ی،حٕالت

داسٞٚب سا ٔی تٛا٘یذ ثب ٔؼذ ٜخبِی یب

اوؼیذاص)(MAOIS
آ٘تی ػبیىٛتیه ٞب
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اال٘ضاپیٗ

ٔب٘یه ٚثشخی

پش ٔصشف وٙیذ ٍٙٞ.بْ ٔصشف

وٛئتیبپیٗ

اپیضٚئیذٞبی اختالَ دٚ

وّٛصاپیٗ اص ٔصشف غزاٞب یب

سیؼپشیذٖٚ

لؽجی

٘ٛؿیذ٘ی ٞبی حبٚی وبفئیٗ

صیپشاػیذٖٚ
خٛاة آٚسٞب

خٛدداسی وٙیذ.

اع صٚپیىّٖٛ

خٟت دسٔبٖ اختالالت

ثٙٔ ٝظٛس اثش ػشیغ داسٞٚب ثب غزا یب

صِٚپیذْ

خٛاة اػتفبدٔ ٜی ؿٛد.

ثالفبصّ ٝثؼذاص غزا ٔصشف ٘ـ٘ٛذ.

داسٞٚبی اختالَ دٚ

وشثبٔبصپیٗ

خٟت دسٔبٖ اختالالت

دیٛاَ پشٚئىغ دس صٛستی ؤ ٝؼذٜ

لؽجی

دیٛاَ پشٚئىغ ػذیٓ

دٚلؽجی  ٚسٚاٖ پشیـی

تبٖ سا ٘بساحت ٔی وٙذ ثب غزا

الٔٛتشیدیٗ

ٔصشفىٙیذ.

ِیتیْٛ

ثٙٔ ٝظٛس خٌّٛیشی اص ٘بساحتی ٔؼذٜ
ِیتی ْٛسا ثالفبصّ ٝثؼذاص غزا یب ٕٞشاٜ
غزا ٚؿیش ٔصشف وٙیذِ.یتی ْٛػجت
دفغ ٕ٘ه ٔی ؿٛدٍٙٞ ،بْ ٔصشف
داس ٚسطیٓ ٔؼِٕٛی حبٚی ٕ٘ه
ٔٚمذاس فشاٚاٖ ٔبیؼبت(ِ 8-12یٛاٖ
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آة )داؿت ٝثبؿیذ
ثیؼف٘ٛبت ٞب

آِٙذس٘ٚبت ػذیٓ

پیـٍیشی ٚدسٔبٖ

تٟٙب دس صٛست ٔصشف ثب ٔؼذ ٜخبِی

ایجب٘ذس٘ٚبت ػذیٓ

اػتئٛپشٚص اص ؼشیك وبٞؾ

وبسایی ثبالیی داس٘ذ.

سایضٚدس٘ٚبت ػذیٓ

ؿىٙٙذٌی اػتخٛاٖ

داس ٚث ٝصٛست ٘بؿتب ٕٞشا ٜثب یه

ٚافضایؾ ظخبٔت آٖ

ِیٛاٖ پش اص آة () plain Waterدس
حبِی و٘ ٝـؼت ٝیب ایؼتبد ٜایذ
ٔصشف ؿٛد.
ثؼذ اص ٔصشف آِٙذس٘ٚبت ػذیٓ
ٚسایضٚدس٘ٚبت ػذیٓ حذالُ تب 30
دلیم ٝآ٘تبػیذ ٚدیٍش داسٞٚب ،غزا ،
٘ٛؿیذ٘ی ،وّؼیٓ یب ٞیر ٘ٛع
ٚیتبٔیٗ یب ٔحصٛالت ِجٙی ٔصشف
٘ـٛد.دس صٛست ٔصشف سایضٚدس٘ٚبت
حذالُ تب  60دلیمٛٔ ٝاسد ٌفت ٝؿذٜ
سػبیت ؿٛد.
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ٚپغ اص ٔصشف آِٙذس٘ٚبت
ٚسایضٚدس٘ٚبت حذالُ تب  30دلییمٝ
ٚدس صٛست ٔصشف سایضٚدس٘ٚبت
حذالُ تب  60دلیم ٝدساص ٘ىـیذ.
تب صٔب٘ی و ٝاِٚیٗ ٚػذ ٜغزایی خٛد
سا ٘خٛسد ٜایذ دساص ٘ىـیذ
آ٘تی ثبوتشیبَ ٞبی

ػیپشٚفّٛوؼبػیٗ

دسٔبٖ یب پیـٍیشی اص

ػیپشٚفّٛوؼبػیٗ ٛٔٚوؼی

وٛئیِٖٛٛٙ

ِٚٛفّٛوؼبػیٗ

ػف٘ٛت ٞبی ثبوتشیبیی

فّٛوؼبػیٗ سا ٔی تٛاٖ ثب ٔؼذٜ

ٔٛوؼی فّٛوؼبػیٗ

ثش ػف٘ٛت ٞبی ٚیشٚػی

خبِی یب پش ٔصشف وشد.

تأثیشی ٘ذاسد

دس صٛستی وِٚٛ ٝفّٛوؼبػیٗ ثٝ
صٛست ٔحّ َٛدٞب٘ی اػت 1ػبػت
لجُ یب 2ػبػت ثؼذ اص غزا ٔصشف
ؿٛد.
ػیپشٚفّٛوؼبػیٗ سا ثب ٔحصٛالت
ِجٙی یب ٘ٛؿیذ٘ی ٞبی غٙی ؿذ ٜثب
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وّؼیٓ ث ٝتٟٙبیی ٔصشف ٘ىٙیذ ِٚی
ٔی تٛا٘یذ آٖ سا ثب سطیٕی و ٝؿبُٔ
ٔحصٛالت ِجٙی اػت ٘یض ٔصشف
وٙیذ.
آ٘تی ثبوتشیبَ ٞبی

دٚوؼی ػبیىّیٗ

دسٔبٖ یب پیـٍیشی اص

1ػبػت لجُ یب  2ػبػت ثؼذاص غزا

تتشاػبیىّیٗ

ٔیٛٙػبیىّیٗ

ػف٘ٛت ٞبی ثبوتشیبیی.

ثب یه ِیٛاٖ پش اص آة ٔصشف ؿٛد.

تتشاػبیىّیٗ

ثش ػف٘ٛت ٞبی ٚیشٚػی

اٌش تتشا ػبیىّیٗ ثبػث دسد ٔؼذٜ

تأثیشی ٘ذاسد.

ٔی ؿٛدٔی تٛا٘یذ آٖ سا ثب غزا
ٔصشف وٙیذ ِٚی اص ٔصشف
ٔحصٛالت ِجٙی 1ػبػت لجُ یب
2ػبػت ثؼذاص آٖ خٛدداسی وٙیذ.
دس صٛستی و ٝداسٔ ٚؼذ ٜؿٕبسا
٘بساحت ٔی وٙذ ٔ ،ی تٛا٘یذ
ٔیٛٙػبیىّیٗ سا ثب ؿیش ٔصشف وٙیذ.

آ٘تی ثبوتشیبَ ٞبی

ِیٙضِٚیذ

دسٔبٖ یب پیـٍیشی اص
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اٌضاصِٚیذیٖٛٙ

ػف٘ٛت ٞبی ثبوتشیبیی .

غزاٞب ٛ٘ٚؿیذ٘ی ٞبی حبٚی تیشأیٗ

ثش ػف٘ٛت ٞبی ٚیشٚػی

ثبال خٛدداسی وٙیذ

تأثیشی ٘ذاسد.
ظذ لبسذ ٞب

فّٛو٘ٛبصَٚ

دسٔبٖ یب پیـٍیشی اص

ایتشاو٘ٛبص َٚثبیذ ثب ٔؼذ ٜخبِی

ایتشاو٘ٛبصَٚ

ػف٘ٛت ٞبی لبسزی

ٔصشف ؿٛد.پٛػبو٘ٛبص 20 َٚدلیمٝ

پٛػبو٘ٛبصَٚ

ثؼذاص غزا یب ٕٞشا ٜثب یه ٔىُٕ

ٚسیى٘ٛبصَٚ

تغزی ٝای ٔبیغ ٔصشف

ٌشیضئٛفّٚٛیٗ

ؿٛد.ػٛػپب٘ؼیٚ ٖٛسیىٛیىٙبص َٚسا

تشثیٙبفیٗ

ثب آة یب دیٍش ٔبیؼبت ٔخّٛغ ٘ىٙیذ.
ٌشیضئٛفّٚٛیٗ دس صٛستی و ٝثب
غزاٞبی زشة ٔصشف ؿٛد ،تأثیش
ثیـتشی داسد.
ػبیش داسٞٚب سا ٔی تٛاٖ ثب ٔؼذٜ
خبِی یب پش ٔصشف وشد.

آ٘تی ٔبیىٛثبوتشیبَ ٞب

اتبٔجٛتُ

دسٔبٖ ػف٘ٛت ٞبی ایدبد
42

اتبٔجٛتُ ٔی تٛا٘ذ ثب غزا یب ثذ ٖٚغزا

کتابچه دارویی بخش اطفال

ایض٘ٚیبصیذ

ؿذ ٜتٛػػ ٔبیىٛثبوتشی

ٔصشف ؿٛد .ثمی ٝداسٞٚب 1ػبػت

سیفبٔپیٗ

ٞب

لجُ یب 2ػبػت ثؼذاص غزا ثب یه

ٔتش٘ٚیذاصَٚ

دسٔبٖ ػف٘ٛت ٞبی ایدبد

تیٙیذاصَٚ

ؿذ ٜتٛػػ پشٚتٛصٚاٞب

ِیٛاٖ پش اص آة ٔصشف
ؿ٘ٛذ.دسصٛستی و ٝایض٘ٚیبصیذ ثٝ
تٟٙبیی یب ٕٞشا ٜدیٍش غزاٞب ٔصشف
ؿٛد اص ٔصشف غزا یب ٘ٛؿیذ٘ی
حبٚی تیشأیٗ ٞٚیؼتبٔیٗ
خٛدداسی وٙیذ(ثؼیبسی اص غزاٞب
ٛ٘ٚؿیذ٘ی ٞبی وبفئی ٝٙحبٚی
تیشأیٗ ٞؼتٙذ)
آ٘تی پشٚتٛصٚاَ ٞب
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تهیه کنند گان:
بخ
سىداهب اسماعیلی مسئىل ش اطفال
بخ
لیال رضایی رابط آمىسشی ش اطفال
الهام احرام پىش کارشناس تغذهی
سری نظر دفتز بهبىد کیفیت
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