کتابچه دارویی بخش جزاحی مزدان
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کتابچه دارویی بخش جزاحی مزدان

ٚ٘بْ دار
ٗوغی عیّیٛٔ( آAmoxicillin)

ردیف
1

ٖ( وٍّشاEnoxaparin)

2

ٗٔبیغیٛا٘ىٚ (Vancomycine)

3

)ٗئیٗ(دیال٘تیٛی تٙ( فPhenytoien(Diantin))
ٗ یتبٔیٚ (VitC.(Ascosbic Acid))

4

C

5

(Dimethicone)

6

ٗعیِٛٛ( تبٔغTamsulosin)

7

ٖٛدایٕیتیى

ٖٚتیشٛوٚیذرٞ (Hydrocotison)
ٓ( عفتبسیذیCeftazidim)
(Ceftriaxon)

ٖٛعفتزیبوغ

8
9
10

(Amikacine) ٗآٔیىبعی

11

(Cefazoline Na) ِٓیٗ عذیٚعفبس

12

2

کتابچه دارویی بخش جزاحی مزدان

13

وّزایذ پتبعیٓ )(KCL

14

)(Ciproflixacin

عیپزٚفّٛوغبعیٗ

15

)ٔ (Metronidazolتز٘ٚیذاسَٚ

16

) (Imipenemایٕی پٓٙ

3

کتابچه دارویی بخش جزاحی مزدان

نام دارو

آمًکسی سیلیه

)(Amoxicillin

طبقه دارویی

آٔی ٛٙپٙی عیّیٗ

طبقه درمانی

آ٘تی ثیٛتیه

اشکال دارویی

Susp :125mg – 200mg – 250 mg
Cap : 250mg – 500mg
ػف٘ٛتٟبی عیغتٕیه  ،تٙفغی  ،ادراری تٙبعّی  ، ENT ،آثغ ٝد٘ذا٘ی

عوارض جانبی

وِٛیت  ،وِٛیه صفزایی  ،ع ًٙادراری  ،وٟیز  ٚخبرػ

موارد مصزف
اقذامات

دٚر ٜدرٔب٘ی  10-14رٚس اعت در صٛرت اثتال ث ٝدیبثت ػالئٓ ٚاوٙؼ ٞبی ضغبعیتی ٔىزراًزه ؽٛد

پزستاری
فزمول محاسبه
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کتابچه دارویی بخش جزاحی مزدان

نام دارو

کلگسان

)(Enoxaparin

طبقه دارویی

ٞپبریٗ ثب ٚسٖ ّٔىِٛی وٓ

طبقه درمانی

ضذ ا٘ؼمبد
Amp: 10 -40-60-80 mg

اشکال دارویی
موارد مصزف

پزٚفیالوغی  DVTپظ اس آرتزٚپالعتی سا٘ ، ٍِٗ ٚ ٛؽىغتٍی ٞبی سا٘ ٚ ٛعبق  ٚراٖ  . ٍِٗ ٚثؼذ اس خزاضی
ٞبی ؽىٕی

عوارض جانبی

تزٔجٛعیتٛپٙی  ،خ٘ٛزیشی – اویٕٛس –  ، ITPدرد

اقذامات

در ضیٗ درٔبٖ  ، LFT-CBCؽٕبر ٚ PLT ٜتغت ٞبی ا٘ؼمبدی  INRٚ ptt ٚ ptزه ؽٛد.

پزستاری

ثیٕبراٖ را اس ٘ظز وجٛدی  ٚپتؾیب زه وٙیذ اس تشریك  IMخٛدداری وٙیذ.

فزمول محاسبه
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کتابچه دارویی بخش جزاحی مزدان

نام دارو

ياوکًمایسیه

طبقه دارویی

ٌّیىٛپپتیذ

طبقه درمانی

آ٘تی ثیٛتیه

)(Vancomycine

Inj : 500mg – 1gr

اشکال دارویی
موارد مصزف

ػف٘ٛت ٞبی ٔتٛعظ تب ؽذیذ  ،ػف٘ٛت ٞبی ثی ٛٞاسی  ،ػف٘ٛت اعتخٛا٘ی – ػف٘ٛت ٞبی رٚد ٜای ،
ػف٘ٛت ریٛی  ٚپزدٞ ٜبی ٔغش

عوارض جانبی

ػٛارض ؽٛٙایی  ٚوّیٛی  ،وبٞؼ فؾبر خ ، ٖٛاختالالت خ٘ٛی  ،درد در ٔطُ تشریك

اقذامات

تغت ٞبی  crٚ BUNزه ؽٛد.

پزستاری

تغت  LFTرا ا٘دبْ دٞیذ.
در صٛرت وبٞؼ ؽٛٙایی تغت ٞبی ؽٛٙایی عٙدی ا٘دبْ دٞیذ .
ٔصزف ٔبیؼبت را افشایؼ دٞیذ.

فزمول محاسبه
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کتابچه دارویی بخش جزاحی مزدان

نام دارو

فىی تًئیه(دیالوتیه)

طبقه دارویی

ٞیذا٘تٛئیٗ

طبقه درمانی

ضذ تؾٙح  ٚضذ صزع

))(Phenytoien(Diantin

Syrop :
Ohntment:
Cap:100mg
Amp:250mg

اشکال دارویی

موارد مصزف

تؾٙح ،تصبدفبتی وٙٔ ٝدز ثٔ Head Injerg ٚ Head truma ٝی ؽٛد.

عوارض جانبی

وبٞؼ وّغیٓ خ ، ٖٛاختالَ اِىتزِٚیت ٞب  ،خؾىی دٞبٖ  ،پزػ ػضال٘ی ،تطزیه پذیزی ِ،ىٙت
سثبٖ

اقذامات
پزستاری
فزمول محاسبه
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کتابچه دارویی بخش جزاحی مزدان

نام دارو

ي یتامیهC

))(VitC.(Ascosbic Acid

طبقه دارویی

ٚیتبٔیٗ ٔطّ َٛدر آة

طبقه درمانی

ٚیتبٔیٗ

اشکال دارویی

Tab : 100-250mg
Amp : 100mg
وٕجٛد ٚیتبٔیٗ ( Cاعىٛرٚثی)  ،پیؾٍیزی اس اعىزٚثی ( افشایؼ ٘یبس ثذٖ) ،لجُ اس ٌبعتزوتٔٛی

عوارض جانبی

عٛسػ اپی ٌبعتز  .عٞ ًٙبی وّیٛی ( اٚرات  ،اٌشاالت)

موارد مصزف
اقذامات

 I&Oثیٕبر زه ؽٛد ٘ ٚؾب٘ٞ ٝبی اضتٕبَ عٞ ًٙبی ادراری را ٔٛرد تٛخ ٝلزار دٞیذ.

پزستاری

ٔصزف عیٍبر  ٚدخب٘یبت را لغغ وٙیذ.

فزمول محاسبه
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کتابچه دارویی بخش جزاحی مزدان

نام دارو

دایمیتیکًن )(Dimethicone

طبقه دارویی

اس ٔؾتمبت ٔتیُ عیّٛوغبٖ

طبقه درمانی

ضذ٘فخ

اشکال دارویی

Tab: 40mgr
Drop : 40mgr
اضتجبط ٌبس در دعتٍبٌٛ ٜارػ  .دارٚی وٕىی در رادیٌٛزافی رٚد – ٜوِٛیه ؽیز خٛاراٖ

عوارض جانبی

عزدرد – ٍٔٙی – تٟٛع – اعتفزاؽ – اضغبط عؼٓ عیز در دٞبٖ ٘ ،براضتی ٔٛضؼی  ٚاعپبعٓ ٔثب٘ ٝثب

موارد مصزف

ٔصزف دارٔ ٚطتُٕ اعت.دار ٚثذ ٖٚتغییز در ٔذفٛع دفغ ٔی ؽٛد.
اقذامات

لزؿ ٞب خٛیذ ٜؽ٘ٛذ ٚثّؼیذ٘ ٜؾ٘ٛذ.

پزستاری
فزمول محاسبه
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کتابچه دارویی بخش جزاحی مزدان

نام دارو

تامسًلًسیه )(Tamsulosin

طبقه دارویی

آِفبثّٛوز

طبقه درمانی

درٔبٖ BPH
Tab : 0.4 mgr
Cap : 0.4 mgr

اشکال دارویی
موارد مصزف

ٞبیپزتزٚفی خٛػ خیٓ پزٚعتبت

عوارض جانبی

ٌیدی  ،دردلفغ ٝعی ، ٝٙعٙىٛة  ،آثزیشػ ثیٙی  ،اختالَ در ا٘شاَ  ،افشایؼ عزفٝ

اقذامات

در ضیٗ درٔبٖ  ٚ U/A،I&O ، BUN ،crاعیذاٚریه زه ؽٛد.

پزستاری

ادْ  ،افشایؼ ٚسٖ  ٚفؾبرخ ٖٛزه ؽٛد

فزمول محاسبه

10

کتابچه دارویی بخش جزاحی مزدان

نام دارو

هیدريکًتیسين

)(Hydrocotison

طبقه دارویی

اعتزٚئیذ صٙبػی

طبقه درمانی

ضذاِتٟبة اعتزٚئیذی،خبیٍشیٗ آدر٘ٛوٛرتیىٛئیذ

اشکال دارویی

Inj : 50mg – 100mg r

موارد مصزف

٘برعبیی آدر٘بَ  ،اِتٟبة ؽذیذ،ؽٛن ،وبٞؼ تٛرْ ثؼذ اس خزاضی ٞبی ثشري دٞبٖ  ٚد٘ذاٖ

عوارض جانبی

افشایؼ ، ICPتٟٛع  ٚاعتفزاؽ  ،ادْٞ ،یپزتب٘غی، ٖٛتبویىبردیب ٞ ،یپزٌّیغٕی ،افشایؼ ٚسٖ

اقذامات

در ضیٗ درٔبٖ ٌّٛوش ٚ ، Ca,K ٚسٖ رٚسا٘ ٝزه ؽٛد.

پزستاری

 V/Sثخصٛؿ فؾبر خٞ ٖٛز  4عبػت زه ؽٛد.
ث٘ ٝؾب٘ٞ ٝبی ػف٘ٛت (تت ِ ٚزس ٌّٛ ٚدرد ٚثی ضبِی) ٞ ٚیپٛوبِٕی(خغتٍی ٔفزط ،پبرعٙتشی  ٚتٟٛع
 ٚاعتفزاؽ  ،ثی اؽتٟبیی) تٛخ ٝؽٛد.

فزمول محاسبه
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کتابچه دارویی بخش جزاحی مزدان

سفتازیدیم

)(Ceftazidim

نام دارو
طبقه دارویی

عفبِٛعپٛریٗ ٘غُ عْٛ

طبقه درمانی

آ٘تی ثیٛتیه

اشکال دارویی

Amp: 1gr

موارد مصزف

ػف٘ٛت ٞبی تٙفغی  ،ادراری  ،ص٘یىِٛٛصی ٔ ،فبصُ  ٚاعتخٛاٖ  ، CNS ،پٛعت  ٚثبوتزیٔٛی  ٚعپتی
عٕی

عوارض جانبی

وِٛیه  ،فّجیتِ ،ىٛپٙی  ،تٟٛع  ،اعتفزاؽ  ،ثی اؽتٟبیی  ،عٛء ٞبضٕ ، ٝعزدرد  ٚتؾٙح

اقذامات

در ثیٕبراٖ ثب ٔطذٚدیت ٔصزف عذیٓ ثب اضتیبط تدٛیش ؽٛد.

پزستاری

ٔطُ تشریك آٔیٌّ ٛٙیىٛسیذ ٞب  ٚعفتبسیذیٓ ثبیذ ٔدشا ثبؽذ.

فزمول محاسبه
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کتابچه دارویی بخش جزاحی مزدان

نام دارو

سفتریاکسًن

طبقه دارویی

عفبِغپٛریٗ ٘غُ عْٛ

طبقه درمانی

آ٘تی ثیٛتیه

)(Ceftriaxon

Amp : 250mgr – 500mg – 1gr

اشکال دارویی
موارد مصزف

ػف٘ٛت ٞبی ادراری ،اعتخٛاٖ ٔ ٚفبصُ  ،عپتی عٕی  ٚثبوتزیٔٛی  ،ػف٘ٛت ٞبی CNS

عوارض جانبی

اعٟبَ ،تٟٛع  ،اعتفزاؽ ،وِٛیت  ،ت ،ٓٞٛخبرػ ،تت ِ،زس

اقذامات

در دٚر ٜدرٔبٖ ثبیذ تغت ٞبی وّیٛی  ٚوجذی ارسیبثی ؽٛد .

پزستاری

ٚضؼیت تٙفغی را ثزرعی وٙیذ.
تؼذاد  ٚػٕك تٙفظ ریتٓ  ،خظ خظ  ،درد لفغ ٝعی I&O ، ٝٙزه ؽٛد.
ٕٞبزٛری  ٚاِٚیٍٛریب زه ؽٛد.

فزمول محاسبه
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کتابچه دارویی بخش جزاحی مزدان

نام دارو

آمیکاسیه )(Amikacine

طبقه دارویی

آٔیٌّٛٙیىٛسیذ

طبقه درمانی

آ٘تی ثیٛتیه
Amp : 250mg – 500 mgr

اشکال دارویی
موارد مصزف

ػف٘ٛت ٞبی ؽذیذ تٙفغی  ،ادراری  ،اعتخٛا٘ی – خ٘ٛی – ا٘ذٚوبردیت  ٚػف٘ٛت ٞبی ٘بؽی اس
عٛد٘ٛٔٚبط ،پزٚتئٛط  ٚثبعیُ ٞبی ٌزْ ٔٙفی ٙٙٔ ،ثزیت

عوارض جانبی
اقذامات پزستاری

عٕیت ٌٛػ  ٚوّیٞ ، ٝیپٛتب٘غی ٚ ٖٛتبویىبردیب
رٚسا٘ ٝآسٔبیؼ وبُٔ ادرار  I & O ٚثبیذ زه ؽٛد.
در ضیٗ تشریك ٚریذی دار، ٚثیٕبر را اس ٘ظز عپؼ لّت ٞ ٚیپٛتب٘غی ٖٛثزرعی ٕ٘بئیذ.
لجُ اس ؽزٚع درٔبٖ ثیٕبر را ٚسٖ وٙیذ.
ػالئٓ (عٕیت ٌٛػ) وبٞؼ ؽٛٙایی ٚ ،سٚسٌٛػ  ٚاضغبط پزی در ٌٛػ را ٌشارػ دٞیذ.

فزمول محاسبه
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کتابچه دارویی بخش جزاحی مزدان

نام دارو

سفازيلیه سدیم )(Cefazoline Na

طبقه دارویی

عفبعپٛریٗ ٘غُ اَٚ

طبقه درمانی

آ٘تی ثیٛتیه
Vial : 250mgr – 500mg – 1gr

اشکال دارویی
موارد مصزف

درٔبٖ ػف٘ٛت ٞبی ؽذیذ تٙفغی ٔ،دبری تٙبعّی  ،پٛعت  ،ثبفت ٘زْ  ،اعتخٛاٖ ٔ ٚفبصُ ٚ
ػف٘ٛت ٞبی صفزاٚی  ،عپتی عٕی  ،ا٘ذٚوبردیت ٘بؽی اس اروب٘یغٓ ٞبی ضغبط – پزٚفیالوغی
لجُ اس ػُٕ خزاضی اعتفبدٔ ٜی ؽٛد.

عوارض جانبی
اقذامات پزستاری

تزٔٚجٛفّجیت(ثبتشریك ٚریذی) -خبرػ تٙبعّی – راػ ٔبوِٛٛپبپٛالر – دَ درد – ثی اؽتٟبیی –
اعٟبَ – عٛء ٞبضٕ – ٝوِٛیت – تٟٛع  ٚاعتفزاؽ
در دراس ٔذت  Mq، K، Ca، LFTزه ؽٛد.
ٔطُ تشریك زه ؽٛد .در ٔٛرد ضغبعیت اس ثیٕبر عؤاَ ؽٛد.

فزمول محاسبه

15

کتابچه دارویی بخش جزاحی مزدان

نام دارو

کلراید پتاسیم )(KCL

طبقه دارویی

اصالش وٙٙذ ٜوٕجٛد پتبعیٓ

طبقه درمانی

تبٔیٗ تؼبدَ اِىتزِٚیتی
Tab: 500 – 600 mg
Vial : 1mg/ml – 2mg-ml

اشکال دارویی
موارد مصزف

ٞیپٛوبِٕی ٞ،یپٛوّغٕی ٔ،غٕٔٛیت ثبدیٍٛوغیٗ  ٚاعٟبَ ؽذیذ

عوارض جانبی

تٟٛع ،اعتفزاؽ ،دیظ ریتٕی ،تغییزات  ، EKGثّٛن لّجی ٞ ،یپٛتب٘غیٖٛ

اقذامات

در ضیٗ درٔبٖ عغص پتبعیٕی عزْ در ضذ  3/5-5ثبؽذ.

پزستاری

ٚضؼیت لّجی  ٚػزٚلی ثیٕبر را اس ٘ظز ضزثبٖ لّت  ٚریتٓ وٙتزَ ؽٛد.

فزمول محاسبه
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کتابچه دارویی بخش جزاحی مزدان

نام دارو

سیپريفلًکساسیه )(Ciproflixacin

طبقه دارویی

فّٛرٚویِٖٛٛٙ

طبقه درمانی

آ٘تی ثیٛتیه

اشکال دارویی

Tab : 200mg,500mg
Eye drop : 0.3 %
Amp: 10mg/ml - 20 mg / ml
ػف٘ٛت ٞبی ادراری ،ػف٘ٛت ٞبی ریٛی ،پٛعتی  ٚاِتٟبثی ٔ ٚدبری ادراری  ٚاعتخٛا٘ی

عوارض جانبی

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

موارد مصزف
اقذامات

در صٛرت ثزٚس اعٟبَ ثبیذ ثیٕبر را اس ٘ظز آة  ٚاِىتزِٚیت ٞب ادار ٜوزد.

پزستاری

در ٘برعبیی وّیٔ ٝیشاٖ دار ٚثبیذ وبٞؼ یبثذ.
زه BUN، LFT، I&O

فزمول محاسبه
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کتابچه دارویی بخش جزاحی مزدان

نام دارو

متريویدازيل )(Metronidazol

طبقه دارویی

٘یتزٚایٕیذاسَٚ

طبقه درمانی

ضذثبوتزی  ،ضذ پزٚتٛسٚآ  ،آٔیت وؼ

اشکال دارویی

Tab : 250-500 mg
Vial: 500 mgr
آثغ ٝآٔیجی وجذ  ،ػف٘ٛت ٞبی ثبوتزیبیی ٘بؽی اس ٔیىزٚارٌب٘یغٓ ٞبی غیز ٛٞاسی  ،صیبردیب٘یغت ،

موارد مصزف

ثیٕبری اِتٟبثی ٍِٗ ّٞ ،یى ٛثبوتز پیّٛر ٔزتجظ ثب ثیٕبری سخٓ ٌٛارؽی
عوارض جانبی

افغزدٌی  ،ثی خٛاثی  ،وزأپ ؽىٕی  ،ثی اؽتٟبیی  ،یجٛعت  ،خؾىی دٞبٖ  ،درد اپی ٌبعتز  ،عؼٓ
فّشی – تغییزات (EKGصبف ؽذٖ ؟؟  )Tتیزٌی ادرار -خؾىی ٚاصٖ ِٛٚ ٚا – عٛسػ ادرار

اقذامات

ث ٝدِیُ خؾىی دٞبٖ یب غذا تدٛیش ؽٛد.

پزستاری

ػّٕىزد وجذ ٚوّیٛی زه ؽٛد.

فزمول محاسبه
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نام دارو

ایمی پىم

)(Imipenem

طبقه دارویی

آ٘تی ثیٛتیه ثتبالوتبنٟٔ،بروٙٙذ ٜدٞیذرٚپپتیذاس وّیٛی

طبقه درمانی

آ٘تی ثیٛتیه
Vial: 250mg -500 mg

اشکال دارویی
موارد مصزف

ػف٘ٛت ٞبی ٔدبری تٙفغی  ٚادراری  ،ػف٘ٛت ٞبی داخُ ؽىٕی  ٚاعتخٛاٖ ٔ ٚفبصُ  ،ػف٘ٛت ٞبی
س٘بٖ  ٚپٛعت

عوارض جانبی

ثی خٛای -عزدرد – دردؽىٕی – اِتٟبة سثبٖ -عٛسػ عزدَٞ -یپزٚتزٚفی  ،دیظ پٌ ،ٝٙز ٌزفتٍی
– افشایؼ تؼزیك – ادْ صٛرت – ٞیپزوبِٕی ٞ -یپ٘ٛبتزٔی

اقذامات

ٞزرٚس اٍِٛی دفغ رٚد ٜای را ثزرعی وٙیذ.

پزستاری

ثٚ ٝاوٙؼ آِزصیه  ٚآ٘بفیالوغی تٛخ ٝوٙیذ( راػ ،وٟیز  ،ثثٛرات پٛعتی ،تت ٚؽٛن آ٘بفیالوغی)

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 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 وٝ
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 خٛرد ٜؽ٘ٛذ(1عبػت لجُ یب
 2عبػت ثؼذ اس غذا)
اس عزف دیٍز تطُٕ ثؼضی دارٞٚب ثب غذا راضت تز اعت.ؽٕب ضتٕبً اس پشؽه یب دارٚعبس ثپزعیذ و ٝآیب دارٚثبیذ ثب ٔؼذ ٜخبِی ٔصزف
ؽٛد یب ثب غذا.
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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 ٚداؽت ٝثبؽذ.
 لزؿ ٞبی ٚیتبٔیٗ را ٕٞزا ٜثب دارٞٚبی دیٍز ٔصزف ٘ىٙیذ سیزا اٌز ثب ثزخی دارٞٚب ٔصزف 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

کاربزد

نام دارو
ثزٔٚفٙیزأیٗ

ثٟجٛد یبوبٞؼ ػالئٓ

دیفٗ ٞیذرأیٗ

عزٔبخٛردٌی ٚآِزصی ٔثُ

فٍشٚفٙذیٗ

آثزیشػ اس

عیتزیشیٗ

ثیٙی،ػغغ،ٝخبرػ زؾٓ

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

وّٕبعتیٗ
دعّٛراتبدیٗ
دیفٗ ٞیذرأیٗ
ِٚٛعیتزیشیٗ
تزیپزِٚیذیٗ
وّٛفٙیزأیٗ
ٞ NSAIDب

آعپزیٗ

تغىیٗ درد  ،تت ٚاِتٟبة
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غذا یب ؽیز ٔصزف ؽٛد.

دیىّٛفٙبن عذیٓ
ایجٛپزٚفٗ
وتٛپزٚفٗ
٘بپزٚوغٗ
ایٙذٔٚتبعیٗ
ثز٘ٚىٛدیالتٛرٞب

آِجٛتز َٚعِٛفبت

درٔبٖ یب پیؾٍیزی اس

ثب غذا ٛ٘ٚؽیذ٘ی ٞبی ضبٚی وبفئیٗ ٔصزف

تئٛفیّیٗ

ٔؾىالت تٙفغی اس خّٕٝ

٘ؾٛد.

آعٓ یب آٔفیشْ COPD ٚ
ٟٔبروٙٙذٞ ٜبی
ACE

وبپتٛپزیُ

ث ٝتٟٙبیی یب ثب دیٍز

وبپتٛپزیُ  1عبػت لجُ اس غذا ٔصزف ؽٛد.

ا٘بالپزیُ

دارٞٚبی وبٞؼ دٙٞذٜ

اس ٔصزف ٔىُٕ یب غذاٞبی ثب پتبعیٓ ثب ال

ِیشیٛٙپزیُ

فؾبرخ ٖٛیب ٘برعبیی

ٔب٘ٙذ ٔٛس ،پزتمبَ ،عجشیدبت ثب ثزي عجش پٟٗ

ثٙبسپزیُ

لّجی

ٕٞٚسٙیٗ خب٘ؾیٗ ٞبی ٕ٘ه ضبٚی پتبعیٓ

فٛوغیٛٙپزیُ
ثتبثالوزٞب

پزٚپزاَِ٘ٛٛ

خٛدداری وٙیذ.
ث ٝتٟٙبیی یب ثب دیٍز
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ٔتٛپزَِٛٚ

دارٞٚبی وبٞؼ دٙٞذٜ

تأثیز دار ٚرا وبٞؼ ٔی دٞذ.

آتَِٛٛٙ

فؾبر خ.ٖٛ

دار ٚرا ثب غذا یب ثالفبصّ ٝثؼذ اس غذا ٔصزف

ثٔٛتب٘یذ

دفغ آة ٚعذیٓ اضبفی اس

اٌز ثب ٔصزف آٖ ٞب دزبر ٘براضتی ٔؼذٔ ٜی

فزٚسٔبیذ

ثذٖ

ؽٛیذ ٕٞ،زا ٜثب غذا ٔصزف ؽٛد.

ٞیذرٚوّزٚتیبسیذ

وبٞؼ دٙٞذ ٜفؾبر خٖٛ

در صٛرت ٔصزف دیٛرتیه ٞبی افشایؼ

وٙیذ.
ٔصزف آت َِٛٛٙثب آة پزتمبَ تأثیز دار ٚرا
وبٞؼ ٔی دٞذ.
دیٛرتیه ٞب

دٙٞذٛٔ ٜاد ٔؼذ٘ی یب وبٞؼ دٙٞذ ٜدفغ آٖ

ٔتٛالسٖٚ
تزیبٔتزٖٚ
تزیبٔتزٞ+ٖٚیذرٚوّزتیبسیذ
ٌّیىٛسیذٞب

دیٍٛوغیٗ

درٔبٖ ٘برعبیی لّجی ٚ

1عبػت لجُ یب 2عبػت لجُ اس غذا ٔصزف

ضزثبٖ لّت غیز عجیؼی

ؽٛد .در عبػبت ٔؾبث ٝدر ٞز رٚس ٔصزف
ؽٛد.ضذالُ 2عبػت لجُ یب 2عبػت ثؼذ اس
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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 ٝػّت داؽتٗ ٌّیغزیشیٗ).
ٌّیغزیشیٗ در ثؼضی اس آثٙجبت ٞب ،ویه ٞب
ٚؽیزیٙی ٞب ٘یش یبفت ٔی ؽٛد.
اعتبتیٗ ٞب

آتزٚٚاعتبتیٗ

وبٞؼ  LDLوّغتزَٚ

تٕبْ ٚاعتبتیٗ ٞب ٔی تٛا٘ٙذ ثب ٔؼذ ٜخبِی یب

فّٚٛاعتبتیٗ

،ثؼضی اس آٖ ٞب  TGرا ٘یش

پز خٛرد ٜؽ٘ٛذ.ثؼضی ٚاعتبتیٗ ٞب اٌز ٍٙٞبْ

ِٚٛعتبتیٗ

وبٞؼ ٔی دٙٞذٚ،ثؼضی

صزف ػصزا٘ ٝخٛرد ٜؽ٘ٛذ وبرایی ثیؾتزی

پزاٚاعتبتیٗ

ٔی تٛا٘ٙذ ثبػث افشایؼ

خٛاٙٞذ داؽت.اٌز آتزٚٚاعتبتیٗ ِٚٛ،عتبتیٗ

عیٕٛاعتبتیٗ

 HDLوّغتز َٚؽ٘ٛذ.

،یب عیٕٛاعتبتیٗ ٔصزف ٔی وٙیذ ٘جبیذ ثیؼ
اس ٔ 950یّی ِیتز آة ٌزیٙفزٚت در رٚس

رسٚٚاعتبتیٗ
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ثٛٙؽیذ.ثؼضی اس اعتبتیٗ ٞب تذاخّی ثب آة
ٌزیٙفزٚت ٘ذار٘ذ.
ٚاسٚدیالت٘-ٛیتزات

ایشٚعٛرثیذ دی ٘یتزات

ٞب

ایشٚعٛرثیذ ٔ٘ٛ٘ٛیتزات

پیؾٍیزی یب درٔبٖ آ٘ضیٗ

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

٘یتزٌّٚیغیزیٗ
آٌ٘ٛیغت ٞبی
ٚیتبٔیٗ K

ٚارفبریٗ

خٌّٛیزی اس ایدبد ِخت ٝدر دار ٚرا ٔی تٛاٖ ثب ٔؼذ ٜخبِی یب پزٔصزف
ػزٚق پب ٚریٝ

وزدٚ .یتبٔیٗ  Kغذا ٔی تٛا٘ذ تأثیز دارٚ
راوٕتز وٙذ.ا٘ٛاع وّٓ ،اعفٙبج  ،ؽّغٓ
ٚعجشیدبت پ ٟٗثزي ٔمذار ثبالیی ٚیتبٔیٗ K
دار٘ذ.درٍٙٞبْ ٔصزف آ٘تی وٛآٌٛال٘ت ٞب اس
خٛردٖ آة سغبَ اخت ٝخٛدداری وٙیذ.
ثغیبری اس ٔىُٕ ٞبی غذایی ٚٚیتبٔیٗ ٞب ٔی
تٛا٘ٙذ ثب آ٘تی و ٛآٌٛال٘ت ٞب تذاخُ داؽتٝ
ثبؽٙذ ٚثبػث وبٞؼ اثز یب افشایؼ خغز
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ٚارفبریٗ ؽ٘ٛذ.اس ٔصزف عیز ،س٘دجیُ
ٌّٛ،وشآٔیٗ  ٚخیٙغی ًٙخٛدداری وٙیذ.
ٟٔبروٙٙذ ٜای

دوظ ال٘غٛپزاسَٚ

درٔبٖ عٛسػ عز دَ

ٔی تٛاٖ دوظ ال٘غٛپزاس ٚ َٚپب٘تٛپزاس َٚرا

پٕپ پزٚتٖٛ

اسٔٚپزاسَٚ

ٚسخٓ ٔزی ،وبٞؼ خغز

ثب ٔؼذ ٜخبِی یب پز ٔصزف وزد.

ال٘غٛپزاسَٚ

اثتال ث ٝسخٓ ٔؼذ ٜدر افزاد

اسٔٚپزاس َٚضذالُ 1عبػت لجُ اس غذا ٔصزف

أپزاسَٚ

ٔصزف وٙٙذ. NSAIDs ٜ

ؽٛد.ال٘غٛپزاسٚ َٚأپزاس٘ َٚیش ثبیذ لجُ اس

پب٘تٛپزاسَٚ

ٕٞٚسٙیٗ در تزویت ثب

غذا ٔصزف ؽٛد.

راثپزاسَٚ

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

دارٞٚبی تیزٚئیذ

ِٚٛتیزٚوغیٗ

ثزعزف وٙٙذ ٜػالئٓ

ث ٝصٛرت ٘بؽتب(30دلیم ٝتب  1عبػت لجُ اس

ٞبیپٛتیزٚئیذیغٓ ٌٛٚاتز

غذا)ٚیه ثبر در رٚس ٔصزف ؽٛد.
ٕٔىٗ اعت دٚس دار ٚدر صٛرت ٔصزف ِٛثیبی
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عٛیب ،ثذر وتبٌٖ،زدٚ ٚیب فیجز غذایی ٘یبس ثٝ
تغییز داؽت ٝثبؽذ.
دارٞٚبی ضذ

آِپزاسٚالْ

اضغزاة

وّ٘ٛبسپبْ

ٚاختالالت پب٘یه

دیبسپبْ

درٔبٖ اضغزاة ٚتزط
-----------------

ِٛراسپبْ
عیتبِٛپزاْ

درٔبٖ افغزدٌی ٚاختالَ

ٔی تٛاٖ دارٞٚب را ثب ٔؼذ ٜخبِی یب پز ٔصزف

ضذ افغزدٌی ٞب

اط عیتبِٛپزاْ

ٚعٛاعی،ثزخی اس

وزد.پبرٚوغتیٗ را ث ٝصٛرت وبُٔ ٔصزف

فّٛوغتیٗ

اختالالت غذا خٛردٖ

وٙیذ ٚاس خزد وزدٖ یب خٛیذٖ آٖ خٛدداری

پبرٚوغتیٗ ,عزتزاِیٗ

ٚتزط

وٙیذ.

ٟٔبر وٙٙذٞ ٜبی

فّٙشیٗ

درٔبٖ افغزٌی در افزادی

در ٍٙٞبْ ٔصزف دار ٚاس خٛردٖ غذاٞب

ٔٛ٘ٛآٔیٗ

تزا٘یُ عیپزٔٚیٗ

و ٝث ٝدارٞٚبی دیٍز خٛاة ٛ٘ٚؽیذ٘ی ٞبی ضبٚی تیزأیٗ اختٙبة وٙیذ

اوغیذاس)(MAOIS
آ٘تی عبیىٛتیه

٘ذاد ٜا٘ذ
آریپیپزاسَٚ

خٟت درٔبٖ
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ٞب

وّٛساپیٗ

اعىیشٚفز٘ی،ضٕالت

ٔی تٛا٘یذ ثب ٔؼذ ٜخبِی یب پز ٔصزف وٙیذ

اال٘شاپیٗ

ٔب٘یه ٚثزخی

ٍٙٞ.بْ ٔصزف وّٛساپیٗ اس ٔصزف غذاٞب یب

وٛئتیبپیٗ

اپیشٚئیذٞبی اختالَ دٚ

٘ٛؽیذ٘ی ٞبی ضبٚی وبفئیٗ خٛدداری وٙیذ.

ریغپزیذٖٚ

لغجی

سیپزاعیذٖٚ
اط سٚپیىّٖٛ

خٟت درٔبٖ اختالالت

ثٙٔ ٝظٛر اثز عزیغ دارٞٚب ثب غذا یب ثالفبصّٝ

خٛاة آٚرٞب

سِٚپیذْ

خٛاة اعتفبدٔ ٜی ؽٛد.

ثؼذاس غذا ٔصزف ٘ؾ٘ٛذ.

دارٞٚبی اختالَ

وزثبٔبسپیٗ

خٟت درٔبٖ اختالالت

دیٛاَ پزٚئىظ در صٛرتی ؤ ٝؼذ ٜتبٖ را

د ٚلغجی

دیٛاَ پزٚئىظ عذیٓ

دٚلغجی  ٚرٚاٖ پزیؾی

٘براضت ٔی وٙذ ثب غذا ٔصزفىٙیذ.

الٔٛتزیدیٗ

ثٙٔ ٝظٛر خٌّٛیزی اس ٘براضتی ٔؼذِ ٜیتی ْٛرا

ِیتیْٛ

ثالفبصّ ٝثؼذاس غذا یب ٕٞزا ٜغذا ٚؽیز ٔصزف
وٙیذِ.یتی ْٛعجت دفغ ٕ٘ه ٔی ؽٛدٍٙٞ ،بْ
ٔصزف دار ٚرصیٓ ٔؼِٕٛی ضبٚی ٕ٘ه ٔٚمذار
فزاٚاٖ ٔبیؼبت(ِ 8-12یٛاٖ آة )داؽت ٝثبؽیذ
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ثیغف٘ٛبت ٞب

آِٙذر٘ٚبت عذیٓ

پیؾٍیزی ٚدرٔبٖ

تٟٙب در صٛرت ٔصزف ثب ٔؼذ ٜخبِی وبرایی

ایجب٘ذر٘ٚبت عذیٓ

اعتئٛپزٚس اس عزیك وبٞؼ

ثبالیی دار٘ذ.

رایشٚدر٘ٚبت عذیٓ

ؽىٙٙذٌی اعتخٛاٖ

دار ٚث ٝصٛرت ٘بؽتب ٕٞزا ٜثب یه ِیٛاٖ پز اس

ٚافشایؼ ضخبٔت آٖ

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

عیپزٚفّٛوغبعیٗ

درٔبٖ یب پیؾٍیزی اس

عیپزٚفّٛوغبعیٗ ٛٔٚوغی فّٛوغبعیٗ را

وٛئیِٖٛٛٙ

ِٚٛفّٛوغبعیٗ

ػف٘ٛت ٞبی ثبوتزیبیی

ٔی تٛاٖ ثب ٔؼذ ٜخبِی یب پز ٔصزف وزد.

ٔٛوغی فّٛوغبعیٗ

ثز ػف٘ٛت ٞبی ٚیزٚعی

در صٛرتی وِٚٛ ٝفّٛوغبعیٗ ث ٝصٛرت

تأثیزی ٘ذارد

ٔطّ َٛدٞب٘ی اعت 1عبػت لجُ یب 2عبػت
ثؼذ اس غذا ٔصزف ؽٛد.
عیپزٚفّٛوغبعیٗ را ثب ٔطصٛالت ِجٙی یب
٘ٛؽیذ٘ی ٞبی غٙی ؽذ ٜثب وّغیٓ ث ٝتٟٙبیی
ٔصزف ٘ىٙیذ ِٚی ٔی تٛا٘یذ آٖ را ثب رصیٕی وٝ
ؽبُٔ ٔطصٛالت ِجٙی اعت ٘یش ٔصزف وٙیذ.

آ٘تی ثبوتزیبَ ٞبی

دٚوغی عبیىّیٗ

درٔبٖ یب پیؾٍیزی اس

1عبػت لجُ یب  2عبػت ثؼذاس غذا ثب یه

تتزاعبیىّیٗ

ٔیٛٙعبیىّیٗ

ػف٘ٛت ٞبی ثبوتزیبیی.

ِیٛاٖ پز اس آة ٔصزف ؽٛد.

تتزاعبیىّیٗ

ثز ػف٘ٛت ٞبی ٚیزٚعی

اٌز تتزا عبیىّیٗ ثبػث درد ٔؼذٔ ٜی ؽٛدٔی
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تأثیزی ٘ذارد.

تٛا٘یذ آٖ را ثب غذا ٔصزف وٙیذ ِٚی اس ٔصزف
ٔطصٛالت ِجٙی 1عبػت لجُ یب 2عبػت ثؼذاس
آٖ خٛدداری وٙیذ.
در صٛرتی و ٝدارٔ ٚؼذ ٜؽٕبرا ٘براضت ٔی
وٙذ ٔ ،ی تٛا٘یذ ٔیٛٙعبیىّیٗ را ثب ؽیز
ٔصزف وٙیذ.

آ٘تی ثبوتزیبَ ٞبی

ِیٙشِٚیذ

اٌشاسِٚیذیٖٛٙ

درٔبٖ یب پیؾٍیزی اس

در صٛرت ٔصزف دار ٚاس خٛسدٖ غذاٞب

ػف٘ٛت ٞبی ثبوتزیبیی .

ٛ٘ٚؽیذ٘ی ٞبی ضبٚی تیزأیٗ ثبال خٛدداری

ثز ػف٘ٛت ٞبی ٚیزٚعی

وٙیذ

تأثیزی ٘ذارد.
ضذ لبرذ ٞب

فّٛو٘ٛبسَٚ

درٔبٖ یب پیؾٍیزی اس

ایتزاو٘ٛبس َٚثبیذ ثب ٔؼذ ٜخبِی ٔصزف

ایتزاو٘ٛبسَٚ

ػف٘ٛت ٞبی لبرزی

ؽٛد.پٛعبو٘ٛبس 20 َٚدلیم ٝثؼذاس غذا یب

پٛعبو٘ٛبسَٚ

ٕٞزا ٜثب یه ٔىُٕ تغذی ٝای ٔبیغ ٔصزف

ٚریى٘ٛبسَٚ

ؽٛد.عٛعپب٘غیٚ ٖٛریىٛیىٙبس َٚرا ثب آة یب
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ٌزیشئٛفّٚٛیٗ

دیٍز ٔبیؼبت ٔخّٛط ٘ىٙیذ.

تزثیٙبفیٗ

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

آ٘تی

اتبٔجٛتُ

درٔبٖ ػف٘ٛت ٞبی ایدبد

اتبٔجٛتُ ٔی تٛا٘ذ ثب غذا یب ثذ ٖٚغذا ٔصزف ؽٛد.

ٔبیىٛثبوتزیبَ ٞب

ایش٘ٚیبسیذ

ؽذ ٜتٛعظ ٔبیىٛثبوتزی

ثمی ٝدارٞٚب 1عبػت لجُ یب  2عبػت ثؼذاس غذا ثب

ریفبٔپیٗ

ٞب

یه ِیٛاٖ پز اس آة ٔصزف ؽ٘ٛذ.درصٛرتی وٝ

ٔتز٘ٚیذاسَٚ

درٔبٖ ػف٘ٛت ٞبی ایدبد

تیٙیذاسَٚ

ؽذ ٜتٛعظ پزٚتٛسٚاٞب

ایش٘ٚیبسیذ ث ٝتٟٙبیی یب ٕٞزا ٜدیٍز غذاٞب ٔصزف
ؽٛد اس ٔصزف غذا یب ٘ٛؽیذ٘ی ضبٚی تیزأیٗ
ٞٚیغتبٔیٗ خٛدداری وٙیذ(ثغیبری اس غذاٞب
ٛ٘ٚؽیذ٘ی ٞبی وبفئی ٝٙضبٚی تیزأیٗ ٞغتٙذ)

آ٘تی پزٚتٛسٚاَ ٞب
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تهیه کنند گان:

بخ
سیبا بالغی مسئىل ش جراحی مردان
طیبه شیپ رب رابط آمىسشی جراحی مردان
الهام احرام پىش کارشناس تغذهی
سری نظر دفتز بهبىد کیفیت
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