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دارو درمانی
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•Drugرمان یا دارو ماده ای است که به قصد پیشگیری، تشخیص و د
داروها پس از ورود به بدن موجود زنده اعمال . بیماری انجام می شود

.آن را دستخوش تغییراتی می کند



اسامی داروها
فرمول شیمیایی عناصر تشکیل دهنده : Chemical nameنام شیمیایی•

دارو

Genericژنریکنام• nameلیستدرکهنامی:داروعلمینامیا
توسطوگرددمیدرجآمریکا(متحدهایاالتداروهایفهرست)فارماکوپه

ورددگمیتعیینکندمیپخشبازاردرراآنباراولینبرایکهایسازنده
موادازبرگرفته).شودمیتاییدمتحدهایاالتنامگذاریشورایتوسط

(استشدهساختهآنهاازداروکهشیمیایی

نامی است که توسط شرکتهای : Trade nameنام تجارتی یا اختصاصی •
.داروسازی  انتخاب می شود

.یک داروی واحد با یک نام ژنریک می تواند دارای چندین نام تجاری باشد•

.کادر درمان باید با نام تجاری و ژنریک داروها باید آشنا باشد•



مثال

هیدروکسی فنیل استامید : نام شیمیایی•
استامینوفن: نام ژنریک•
پانادول، تایلنول،تاینیفن،آپوتل،پاراستامول: نام تجارتی•



طبقه بندی داروها
.داروهای با ویژگی های مشابه در یک گروه دسته بندی می شوند•
.طبقه دارو نشان دهنده اثرات دارو روی بدن است•

....ها، داروهای کاهنده قندخون، داروهای ضدفشارخون و آنتی بیوتیک:مثال•



اشکال دارویی

اشکال 
دارویی

قرص

شربت

پماد

...و 

شیاف

کپسول



اختصار نام انگلیسی اشکال دارویی

Tab Tablet قرص

Cap Capsule کپسول

Amp Ampoule آمپول

Drop Drop قطره

Oint Ointment پماد

Supp Suppository شیاف

Syr Syrup شربت
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مکانیسم اثر دارو

ا فرآیندی که طی آن دارو فیزیولوژی سلول ر: فارماکودینامیک
تغییر می دهد

. توصیف کننده آن چیزی است که دارو بر روی بدن انجام می دهد
مطالعه حرکت مولکول های دارو در بدن :فارماکوکینتیک

.توصیف کننده آن چیزی است که بدن بر روی دارو انجام می دهد
(جذب)بررسی چگونگی ورود دارو به بدن•
(انتشار)رسیدن به محل مورد نظر•
متابولیزه شدن•
دفع•



فرایندی که دارو به داخل بدن یا جریان خون وارد :  Absorptionجذب
:جذب به عوامل زیر بستگی دارد. میشود

 (تزریقی سریعتر جذب می شود)راه تجویز
 (مایع سریعتر جذب می شود)قابلیت حل شدن دارو
 ی برخی داروها در محیط اسیدی معده یا قلیایی روده جذب م)اسیدیته

(شوند
عده م( سطح جذب وسیعتر با جذب بیشتر همراه است)وسعت سطح بدن

یا روده؟
مقدار دارو
جریان خون محل مصرف دارو



انتشار دارو به بافت ها و ارگان های مورد نظر:Distributionانتشار
:انتشار تحت تاثیر•
(پرفیوژن بیشتر، پخش بیشتر)گردش خون بافتی•
را نفوذپذیری مغز کم است و اجازه ورود همه داروها)نفوذپذیری غشایی •

(نمی دهد

•Protein bonding :ه عدم اتصال دارو ب)قدرت اتصال دارو به پروتئین
Proشکل فعال دارو می باشد.)



پس از اینکه دارو به مرحله فعالیت رسید: Metabolismمتابولیسم •
آید تا به راحتی متابولیزه می شود و بصورت کم فعال یا غیرفعال در می

جود می سپس تحت تاثیر آنزیم های موجود تغییراتی در آن بو. دفع شود
ه ماده آید که سبب سم زدایی و شکسته شدن مولکول ها و تبدیل آن ب

.فعال شیمیایی و قابل دفع برای سلول ها می گردد
یرد ولی صورت می گکبد بخش عمده تغییر و تبدیل بیولوژیکی مواد در•

.ریه، کلیه، خون و روده ها نیز داروها را متابولیزه می کنند

، ، کبد، ریهکلیهدارو بعد از غیرفعال شدن توسط : Excertionدفع•
.روده، غده عرق، بزاق و غدد شیری دفع می شود



عملکرد دارویی

Therapeutic effectاثرات درمانی 

پاسخ فیزیولوژیک مورد انتظار بدن به دارو•
رفتن نیتروگلیسیرین باعث پائین آمدن کار قلب و باال: مثال•

.خونرسانی میوکارد می شود
آسپرین: یک دارو ممکن است چندین اثر درمانی داشته باشد•

(ضددرد، ضدتب، ضدالتهاب و ضدانعقاد)
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اثرات نامطلوب دارویی

 عوارض جانبیSide effect :اثرات ناخواسته و ثانویه دارو است که
.ممکن است موجب صدمه یا آسیب شود

وداگر عوارض جانبی دارو بیش از اثرات درمانی دارو بود باید قطع ش•
تجمع مقادیر داروییeffectAccumulative(Toxic effect)

ل اثرات سمی بدنبال مصرف طوالنی مدت یا تجمع در خون بدلی:
باری اختالل در دفع یا متابولیسم مقادیر زیاد در بدن که اثرات مرگ

.بهمراه دارد
.مثال سطوح سمی مرفین باعث تضعیف تنفسی و مرگ می شود

 اثرات آلرژیکAllergic Effect
اثرات غیر طبیعی و غیر قابل پیش بینیIdiosyncratic 

Effect
Iatrogenic effects

. 



تداخالت دارویی

وقتی دارویی بر مکانیسم عمل : Drug interactionتداخل اثر داروها 
.  دارویی دیگر اثر بگذارد

•Antagonist Effect

•Synergistic Effect

و جذب استامینوفن را کاهش( هیپرکلسترولیدردرمان)کلستیرامین:مثال
.موجب تسریع جذب آن می شود( ضدتهوع)متو کلوپرامید



زمان بندی پاسخ دوزهای دارویی
زمانی که طول می کشد تا دارو پس از ورود به بدن: onsetشروع اثر •

.از خود پاسخ نشان دهد
زمانی که طول می کشد تا دارو به : Peak( اوج اثر)حداکثر پاسخ •

.باالترین غلظت موثر خود در بدن برسد

خونی دارو درست قبل از -حداقل غلظت سرمی : Troughدوام اثر •
دریافت نوبت بعدی دارو

مدت زمان تاثیر گذار بودن دارو: Durationمدت اثر •
مدت زمانی که مقدار دارو از اوج : half timeنیمه عمر سرمی دارو •

نیمه عمر دارو نام دارد٬به نصف این میزان برسد



عوامل موثر بر عملکرد داروها

:عوامل و توجهات مربوط به رشد•
افراد مسن، نوزادان، بارداری و شیردهی

وزن•
(تغییر در چربی، هورمون ها)جنس•
تفاوت تظاهرات دارویی در گروه های : عوامل ژنتیک و فرهنگی•

مختلف قومی و نژاد( آنتروپولوژی)
دا بیماری که داروی مسکن را در یک محیط فعال و پر سر و ص: محیط•

دریافت مینماید نمیتواند کامال از فوائد آن دارو استفاده نماید 
ماده )وپالسب. انتظاراتی که بیماران از تاثیرات دارو دارند: عوامل روانی•

(ایی بی اثر و غیر فعال
معده خالی یا پر: زمان دارو دادن•



راه تجویز دارو

آسانترین و معمول ترین روش است، اثر آن دیرتر ظاهر می: خوراکی
شود، تاثیر طوالنی مدت دارند

•Sub lingualزیر زبانی
راه های محیطی:
تزریق زیر الیه درم پوستSubcutaneous( SC)زیر جلدی•
تزریق داخل عضلهIntramuscular( IM)داخل عضالنی •
تزریق داخل وریدIntravenous(IV)داخل وریدی •
تزریق داخل درم زیر اپیدرمIntradermal( ID)داخل جلدی •



راه تجویز دارو

روی پوست و مخاط تاثیر دارند: داروهای موضعی
قطره و پماد چشمی، قطره گوش، : داروهای موثر بر مخاط•

، داروهای (مهبلی)شستشوی چشم و گوش، داروهای واژینال 
(اسپری کردن در بینی)، استنشاقی (مقعدی)رکتال 

:  نکات الزم در مورد استفاده از قطره های چشمی•
ما قرینه دارای اعصاب و عروق زیاد است لذا قطره نباید مستقی•

.روی قرنیه ریخته شود



روش های تجویز دارو
سایر روش ها
داخل نخاعی•
داخل صفاقی•
داخل استخوان•
داخل پرده جنب•



روش های اندازه گیری دارو

•Metric Systemین گسترده ترین و راحت تر: سیستم متریک
روش

و سی سی یا ( وزن)گرم یا میلی گرم( طول)متر یا سانتی متر
(حجم)لیتر
وزن
گرم1000= کیلوگرم1
میلی گرم1000= گرم1
میکروگرم1000= میلی گرم1
لیتر
میلی لیتر1000= لیتر1



•Apothecary Systemسیستم داروسازی
، ( جمح)که در این سیستم از معیارهای خاص مثل اونس ، کوارت، پینت

.در بعضی کشور های اروپایی استفاده میشود... و( وزن)گرین

•Household Systemسیستم خانگی
سی سی در 5سی سی و چای خوری 15در این سیستم قاشق غذاخوری 

سی سی فرض 100-250لیوان ها بر حسب اندازه . نظر گرفته میشود
.می شوند



محاسبات بالینی

×میزان در دسترس=دوز الزم جهت تجویز•

Amp Morphin:مثال• 2mg/IV

10mg/1ml= دوز در دسترس مرفین•

2mg= دوز دستور داده شده •

•1ml  = 0.2 ml×

:پاسخ•

دوز دستور داده شده

دوز در دسترس

2 mg

10 mg



محاسبه میزان دارو در کودکان
 دوز الزم جهت =وزن کودک× دوز دستور داده شده برحسب وزن

تجویز
Amp Ampicillin 5mg/kg:  مثال•

کیلوگرمی14در یک کودک •
 14kg= 70 mg ×5mg/kg:پاسخ•



 بر اساس سطح بدن کودک(BSA)
دقیقتر است چرا که بر اساس وزن و قد BSAبر اساس •

(نمودار وست)است
•BSA کودک/BSA دوز کودک= دوز بزرگسال ×بزرگسال
•BSAمتر مربع1/7:بزرگسال



استانداردهای الزم برای تجویز صحیح دارو 

•Guidelines for Medication 
.1Right Drugداروی صحیح
.2Right Doseمقدار صحیح
.3Right Clientبیمار صحیح
.4Right Routeروش صحیح
.5Right Timeزمان صحیح
.6Right Registrationثبت صحیح



استانداردهای الزم برای تجویز صحیح دارو     

.استانداردها موجب اطمینان از ارائه اقدامات پرستاری ایمن می شوند•
استاندارد زیر را رعایت 6برای اطمینان از تجویز صحیح دارو پرستار باید 

:کند

استانداردهای 
الزم جهت تجویز 

صحیح دارو

ثبت 
صحیح

زمان 
صحیح

روش 
صحیح

مددجوی 
صحیح

دوز صحیح

داروی 
صحیح



استانداردهای الزم برای تجویز صحیح دارو 

قانون سه بار چک
زمان برداشتن دارو( 1
قبل از باز کردن و آماده کردن دارو( 2

هنگام برگرداندن دارو به کمد دارو( 3



دستورات دارویی

انواع دستورات•
Standing Orderدستور ثابت–

PRN Ordersدستور در صورت لزوم و احتیاج–

مثالً قبل از عمل Single-Dose Orderدستور فقط یک بار–
جراحی

Stat Orderدستور فوری یکبار–



قسمت های مختلف دستور دارویی

:قسمت می باشد7یک برگ دستورات دارویی شامل •
اسم بیمار1.
تاریخ و ساعت دستور نوشته شده2.
اسم داروی تجویزی3.
مقادیر دارویی4.
راه تجویز دارو5.
Bid,Tid,qid,daily(qd),q6hدفعات تجویز6.

امضا فردی که دستور دارویی را نوشته است7.



اختصارات مورد استفاده دیگر در تجویز دارو   

• BID : Twice A Day (Bis In Die) 2بار در روز
• HS : at bedtime        موقع خواب
• QD : every day    هر روز
• QoD: every other day    یک روز در میان
• QID : four times a day بار در روز        4
• TID or TDS : three times per day  3 بار در روز
• STAT : first dose, immediately       فوری



تزریقات



تزریقات

.بر اساس نوع بافت جهت تجویز دارو، روش تزریق متفاوت است•
نوع بافت بر سرعت جذب دارو و در نتیجه زمان شروع اثر دارو •

.تاثیرگذار است
وان انتخاب محل تجویز اشتباه منجر به صدمه به اعصاب یا استخ•

.می شود
ه ناتوانی در ثابت نگه داشتن سرنگ و نیدل موجب درد و صدم•

.بافتی می شود
ارو در عدم آسپیراسیون قبل از تزریق داخل عضالنی موجب تزریق د•

.شریان یا ورید می شود



تزریقات

:راهکارهای کاهش درد و ناراحتی مددجو هنگام تزریق
استفاده از سوزن نوک تیز و مناسب بافت•
قرار دادن مددجو در پوزیشنی که تنش عضالنی کاهش یابد•
انتخاب محل مناسب تزریق•
پرت کردن حواس مددجو از طریق صحبت کردن با وی•
تیوارد کردن سریع و یکنواخت سوزن برای کاهش کشیدگی باف•
ثابت نگه داشتن سوزن زمانی که در بافت است•
تزریق آرام و یکنواخت•



Subcutaneous Injection
تزریق دارو به بافت زیر درم: تزریق زیرجلدی

وجود )جذب دارو از این راه آهسته تر از تزریق عضالنی است •
ولی تمام دارو جذب خواهد شد( جریان خون کمتر

.گیرنده های درد در ناحیه وجود دارد•
قسمت خارجی خلفی باالی : های تزریق زیرجلدیبهترین محل•

، بخش قدامی(از زیرحاشیه دنده ای تا خار ایلیاک)بازو، شکم 
ران

سی سی 0/5-1مقدار داروی قابل تجویز در این روش •
در افراد الغر باید پوست جمع شده و در •

افراد چاق پوست کشیده شود



Intradermal Injection

جهت تست های پوستی سل و آلرژی بکار می رود•
پوستی  محل تزریق باید نسبتا بدون مو و دارای پیگمانتاسیون•

.باشد( رنگ روشن)ضعیف 
درجه بهترین منطقه تزریق5-15داخل ساعد با زاویه •



Intramuscular Injection

(ترعروق خونی بیش)جذب دارو نسبت به تزریق زیرجلدی بیشتر است •
استفاده از سوزن بزرگ جهت عبور از بافت زیر جلدی و نفوذ به بافت•

عضالنی
(بافت چربی بیشتر)هر چه فرد چاق تر •

استفاده از سوزن بزرگتر
درجه90= زاویه تزریق •
عضله باید سالم باشد و نباید به لمس حساس باشد•
هنگام تزریق مددجو باید خود را شل کند•
افتی، ، آسیب عصبی، آبسه، نکروز ب(بافت جوشگاه)فیبروز: صدمات شایع•

انقباضات عضالنی، گانگرن، درد



محل های تزریق عضالنی و کاربرد آن
–دارای اعصاب و عروق خونی کم (: واستوس لترالیس)عضله رانی •

ارجح برای واکسیناسیون کودکان زیریکسالمحل-داروسریعجذب

ق دور از اعصاب و عرو–محل عمیق (: ونتروگلوتئال)عضله باتکس •
احتمال آلودگی در مبتالیان به بی اختیاری ادرار و-خونی اصلی

مناسب برای تزریق -تشخیص راحت-مدفوع و شیرخواران
بیوتیک ها با حجم و غلظت زیادآنتی

-مناسب داروهای باحجم کم-تر استقابل دسترسی(: دلتوئید)بازو •
ب مناس-(بدلیل عدم رشدکافی عضالت)نامناسب برای شیرخواران

غینو بال( باالی یکسال)برای واکسیناسیون هپاتیت در نوپایان 



امنیت در تجویز داروها از طریق تزریق

حوادث ناشی از فرورفتن نیدل و اجسام نوک تیز در دست•
طوط پرسنل بهداشتی در اثر گذاشتن درپوش سرسوزن یا خ

وریدی، جاماندن نیدل کنار تخت مددجو
 Safety)نیدل ها و وسایل تیز و برنده باید در ظروف مناسب•

box )دور انداخته شود  .
.ظروف باید در برابر سوراخ شدن و نشت مقاوم باشند•
.سوزن را نباید به زور وارد ظرف مخصوص کرد•
، در جیب پرستارنبایدسوزن و سرنگ های استفاده شده •

ار سطل زباله، سینی غذای مددجو، میز کنار تخت بیمار قر
.داده شود



تزریق داخل وریدی

:روش های تزریق وریدی•
ن مخلوط کردن دارو در حجم زیاد با مایعات وریدی و انفوزیو

وریدی
د تزریق بلوس داروی کم حجم با دسترسی متناوب به وری
پرستار باید در محاسبه مقدار دارو و آماده کردن آن دقیق•

.باشد
دارو پس از ورود به جریان خون، سریعا عمل کرده و اگر •

اشتباهی در تجویز آن رخ داده باشد عواقب جدی در انتظار
.بیمار است



تزریق داخل وریدی

:مزایا راه وریدی•
سریعقابل استفاده در موارد اورژانسی بعلت دستیابی به پاسخ•
جذب موثر•
IMناراحتی کمتر نسبت به تزریق •

جایگزین مناسب برای روش خوراکی•
زمانی که نیاز به حفظ غلظت ثابت دارویی باشد•
ر قابل استفاده برای داروهای قلیایی که باعث ایجاد تحریک د•

(مثل استازوالمید)می شوندIM, SCتزریقات 



تزریق داخل وریدی
:معایب راه وریدی•
بروز فوری عوارض جانبی•
ناسازگاری بین دارو و محلول انفوزیون•
مشکل بودن دسترسی به عروق در برخی بیماران•

، درد شدید، افت فشار خون، آریتمی: تزریق سریع وریدی: هشدار•
....ایست قلبی و 

• پایان 



با تمامی وجودت زندگی کن و همیشه به رغم دشواری ها لبخند بزن 


