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 دارو درمانی
ٍ اصالح عولىشدّای تذى ٍی تِ تعذیل ای اػت وِ پغ اص ٍسٍد تِ تذى هَجَد صًذُ هادُ :داسٍ
هیـَدهٌجش   

گزاسًذعَاهلي وِ تش عولىشد داسٍّا تاثیش هي   
:عَاهل ٍ تَجْات هشتَط تِ سؿذ  

 افشاد هؼي،ًَصاداى،تاسداسی ،ؿیشدّي
 ٍصى

هختلف لَهي ٍ  ( آًتشٍپَلَطی)تفاٍت تظاّشات داسٍیي دس گشٍُ ّای :عَاهل طًتیه ٍ فشٌّگي 
 ًظاد

تیواسی وِ داسٍی هؼىي سا دس یه هحیظ فعال ٍ پش ػش ٍ صذا دسیافت هیٌوایذ ًویتَاًذ واهال : هحیظ
   اص فَائذ آى داسٍ اػتفادُ ًوایذ

،پاتَلَطی، دادىصهاى داسٍ   
هادُ ایي تي اثش ٍ غیش فعال داسٍ )اًتظاساتي وِ تیواساى اص تاثیشات داسٍ داسًذ پالػثَ: عَاهل سٍاًي

:ًوا  
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اسامی دارویی 

 نامی که توسط کارخانه سازنده تعیین :ژنریک

 میشود اغلب نام شیمیایی دارو است

 بوسیله این نام در انتشارات و دستورالعمل :رسمی

 ها شناخته میشود

 به آن مارک دارو هم می گویند:تجاری  
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 مکانیسم عمل داروها

فشآیٌذی وِ عي آى داسٍ فیضیَلَطی ػلَل سا تغییش هي دّذ:فاسهاوَدیٌاهیه  

هغالعِ حشوت هَلىَل ّای داسٍ دس تذى دس استثاط تا :فاسهاوَویٌتیه
 جزب،پخؾ ٍ هتاتَلیؼن دفع

فشآیٌذی وِ عي آى داسٍ اص هحل ٍسٍد تِ داخل تذى تِ جشیاى خَى :جزب
 ساُ یاتذ

(وثذ اٍلیي هىاى)ؿىؼتي داسٍ ٍ تثذیل آى تِ ؿىل غیش فعال:هتاتَلیؼن  

..ولیِ،سیِ،سٍدُ ٍ)تعذ اص هتاتَلیؼن اتفاق هي افتذ:دفع  
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 فاکتورهای تاثیر گذار بر جذب دارو

.تضسیمي ػشیعتش اص خَاساوي ٍ :ساُ تجَیض  

داسٍّای هایع ػشیعتش اص جاهذ:حاللیت داسٍ  

داسٍّای اػیذی دس هعذُ تْتش جزب هي ؿًَذ:تؼتِ تِ اػیذیتِ هحیظ:اػیذیتِ  

دس  )جزب تیـتش:ّش چِ ػغح جزب تیـتش:هحل یا ؿشایظ هحل تجَیض
(تضسیك عضالًي ووتش:ػَختگي  

 همذاس داسٍ
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 اثرات داروها

• اثشات جاًثي:” Side Effect 

  اثش تجوعي

 Accumulative Effect:تجوع همادیش داسٍیي ٍ هتاتَلیضُ ًـذى داسٍّا

Antagonistic Effect 

 اثش آًتاگًَیؼتي داسٍّا هوىي اػت اثش یىذیگش سا
یا ٍ اثش ّن سا خٌثي هي وٌٌذ(اثش ػیٌشطیؼن)تمَیت وٌٌذ  

 Allergic Effectاثشات آلشطیه

 اثشاتIdiosyncraticاثشات غیش عثیعي ٍ غیش لاتل پیؾ تیٌي
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 بررسی و شناخت

از اصطالحات تخصصی استفاده : بررسی تاریخچه دارویی

 نشود

:تشخیص  

تغییر در وضعیت سالمتی در ارتباط با آگاه نبودن از داروی 

(ضد انعقاد)مورد استفاده  

(انسولین)اضطراب در ارتباط با تزریق روزانه  

اختالل در تصویر ذهنی در رابطه با استفاده از داروی 

...شیمی درمانی و  
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 برنامه ریزی

 در نظر گرفتن تمامی قوانین دارو درمانی

 هیچ دارویی بدون دستور پزشک قابل تجویز نیست

:انواع دستورات دارویی  

• Stat Orders :دستور فوری  

• Single-Dose Orders :دستور تک دوز  

• Standing Orders :دستور پایدار:  

•  تا زمانی که دستور جدیدی عنوان شود قابل اجرا است

• PRN Orders :دستور در صورت لزوم  

 

 

 

 



Copyright 2002 by Delmar, a division of Thomson Learning 

 اجرای یک دستور دارویی

اص ًام واهل اػتفادُ وٌیذ:ًام تیواس  
تِ خصَف داسٍّایي وِ دس صهاى خاف تایذ اػتفادُ ؿًَذ : تاسیخ ٍ صهاى دػتَس  

هعوَال طًشیه:ًام داسٍ  
ٍاحذ اًذاصُ گیشی ظشٍف خاًگي:تشای اػتفادُ دس هٌضل:همذاس داسٍ  

خَساوي:سٍؽ تجَیض    

Sub lingual :صیش صتاًي  

Subcutaneous: تضسیك صیش جلذی 
 ..سٍؽ اػتفادُ پَػتي،ٍاطیٌال،سوتال ٍ-تضسق عضالًي،تضسیك داخل جلذی،تضسیك ٍسیذی  

Bid,Tid,qid,daily,q6h,… :تعذاد دفعات تجَیض     
اهضا فشدی وِ داسٍ سا تجَیض ٍ ثثت وشدُ اػت 
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System of Weight and Measure 

 سیستم اندازه گیری دارو

Metric Systemمتریک 

:ٍصى تش اػاع ویلَ گشم، گشم یا هیلي گشم ٍ حجن تش اػاع ػي ػي یا لیتش هحاػثِ هیـَد  

Apothecary System 
دس تعضي وـَس ّای  ... وِ دس ایي ػیؼتن اص هعیاسّای خاف هثل اًٍغ ، وَاتش، پیٌت ، پًَذ ٍ

.اسٍپایي اػتفادُ هیـَد  

Household System 
 ػي ػي  2ػي ػي ٍ چای خَسی 5ػي ػي ٍ هشتا خَسی  10دس ایي ػیؼتن لاؿك غزاخَسی 

.ػي ػي فشض هي ؿًَذ 100-250لیَاى ّا تش حؼة اًذاصُ .دس ًظش گشفتِ هیـَد  
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 فرمول هايي براي محاسبه دوزهاي دارويي

فرمولهاشامل بستن تناسب ومحاسبه مقاديرجامدومايع دارومي باشد. 

 (همذاس داسٍی هَسد ًیاص)X/دٍص هَسد ًظش;همذاس داسٍی دس دػتشع /هَجَددوز 
هیلي گشم  اص ساُ دّاى هي تاؿذ داسٍی هحلَل هایع  625دػتَس داسٍیي آهَوؼي ػیلیي : هثال   

ػي ػي هیثاؿذ پشػتاس تِ چِ حجن اص داسٍ احتیاج داسد ؟ 5هیلي گشم ، دس 250اػت وِ ّش   

12/5 :   جَاب 250/5=625/X 

:چِ هیضاى لشف:هیلي گشم  30لشف : خَساوي(ا گشیي)دػتَس فٌَتاستیتال :هثال    

 X/60=30/1 2:جَاب 
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 فرمول هايي براي محاسبه دوزهاي دارويي

فشهَل دیگشی وِ تشای هحاػثات دٍصّای داسٍیي تِ واس تشدُ هي ؿَد تِ ؿشح صیش اػت: 

 همذاس دس دػتشع* دٍص هَجَد /دٍص هَسد ًظش 

 .ایي فشهَل ّن تشای هحلَل ّا ٍ ّن لشف ّا واستشد داسد

هحاػثات داسٍیي دس اعفال: 

تش اػاع ٍصى وَدن یا ػغح تذى(BSA) 

 تش اػاعBSA (ًوَداس ٍػت)دلیمتش اػت چشا وِ تش اػاع ٍصى ٍ لذ اػت 

BSAوَدن/BSA  دٍص وَدن; دٍص تضسگؼال * تضسگؼال 

BSAهتش هشتع 1/7:تضسگؼال 
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Safe Drug Administration 

 نکات ایمنی در آماده سازی داروها

Guidelines for Medication  

• Right Drug :داروی صحیح  

• Right Dose :مقدار صحیح  

• Right Client :بیمار صحیح   

• Right Route :روش صحیح  

• Right Time :زمان صحیح   
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 قانون سه بار چک
 نکات ایمنی در آماده سازی داروها

زمان برداشتن دارو(1  

قبل از باز کردن و آماده کردن دارو(2  

هنگام برگرداندن دارو به کمد دارو(3  
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Unit dose form 
• .داسٍ ػاص داسٍی ّش تیواس سا جذاگاًِ آهادُ وشدُ ٍ تِ تیواس هي دّذ   

Stock supplied drugs 
• .ّش داسٍ تا ًام خَدؽ دس جای هـخصي لشاس داسد  

Individual Supply 
داسٍّای هختلف ّش تیواس دس یه جعثِ خاف : ػیؼتن رخیشُ ته ًفشُ •

 .لشاس گشفتِ اػت

 

 

 

 

Drug Supply and Storage 

 سیستم های ذخیره دارو
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 انواع فرآورده های دارویی

 .Capsule، وپؼَل(1
 Elixir .داسٍیي حاٍی هایع ؿفاف آب ٍؿیشیي وٌٌذُ ّا هي تاؿٌذ: الگضیش ( 2

سٍغي یا صاتَى وِ سٍی پَػت   –داسٍّایي ّؼتٌذ وِ ؿاهل الىل : سٍغي ( 3
 LINTMENT.هالیذُ هي ؿًَذ

داسٍّایي ّؼتٌذ وِ هعوَال تِ عٌَاى ًشم وٌٌذُ یا هشعَب وٌٌذُ تشای : لَػیَى ( 4
 .هصاسف هَضعي اػتفادُ هیـَد

لشف ّای هىیذًي داسٍّای وَچىي تِ ؿىل گشد ، تیضي یا هؼتغیل هي  ( 5
 LOZENGER.تاؿٌذ

هعوَال داسای  .هادُ ًیوِ جاهذی اػت وِ تشای اػتفادُ خاسجي واستشد داسد : پواد ( 6
 OINTMENT.سٍغي هي تاؿذ گاّي تِ ایي هَاد هشّن ًیض هي گَیٌذ 
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 انواع فرآورده های دارویی

هخلَعي اص پَدس ٍ یه هادُ چؼثٌان هي تاؿذ وِ تِ صَست گشد یا : حة ( 7
    Pill- .تیضي هي تاؿذ 

 POWDER.تشویثي اص یه یا چٌذ داسٍ هي تاؿذ: پَدس ( 8

یه ؿىل داسٍیي تؼیاس ًشم وِ تَػظ هادُ ای هحىوتش هثل طالتیي : ؿیاف( 9
 SUPPOSITORY.ؿىل گشفتِ اػت 

رسات وَچه غیش لاتل حل اص داسٍ ّوشاُ تا یه هایع هي : ػَػپاًؼیَى ( 10
  SUSPENTIONلثل اص هصشف تایذ تىاى دادُ ؿَد . تاؿذ
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 .داسٍ تا آب ٍیه هحلَل لٌذی تشویة ؿذُ اػت : ؿشتت (11
Syrup   

داسٍی وَچه جاهذ فـشدُ ؿذُ یا غالة سیضی ؿذُ دس : لشف ( 12
Tablet .اؿىال هختلف هي تاؿذ    

پَؿؾ . گاّي هَالع تِ ؿىل لشف ّای پَؿؾ داس سٍدُ ای ٍجَد داسد
ایي داسٍّا تاعث . ایي هادُ دس هحیظ اػیذی هعذُ غیش لاتل اػت 

 Enteric .واّؾ التْاب گَاسؿي تاؿي اص داسٍّا تْیِ هي ؿًَذ

Coated 

 

 

 

 

 انواع فرآورده های دارویی


