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 سخني با بهورزان

نقاط مناطق روستايی و شود. در واقعی که دسترسی به پزشک میسر نیست، تجويز میهای بهداشت توسط بهورزان و در مدارونامه حاضر شامل اطالعات داروهايی است که در خانه

های مختلف های خود در قالب برنامهکنند. بهورزان بر اساس آموختهبیماری خود را از آنان طلب می درمانمراجعه کرده و  هادوردست، بهورزان اولین کسانی هستند که بیماران به آن

پردازند. هر به درمان بیماران در محدوده داروهای دارونامه خانه بهداشت می ،های خودراری ارتباط بین بیمار و پزشک نموده و در اين میان با توجه به دانش و تجربهآموزشی، سعی در برق

ای علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی متضمن رعايت اصول تجويز هبهداشتی دانشگاه و دانشکده ولی سامانه نظارتی معاونت ،شودتوسط بهورز تجويز میبهداشت  در خانهدارو چند 

 باشد.منطقی دارو می
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 تعاریف

  .رودمیبیماري به كار از پیشگیري براي درمان، تسکین عالئم، تشخیص و اي است كه ادهم دارو:

   از: ندعبارت اشکال داروییترین پرمصرف .شودهاي متعدد و اشکال مختلف تولید میبه فرمدارو پذیري براي بیمار، براي سهولت مصرف و تحملاشکال دارويی: 

 قرص (Tablet)-  ها عبارتند از: شود. انواع قرصهاي مختلف تهیه می در اندازهو ترین شکل دارویی است كه به صورت جامد پرمصرف ترین وساده 

 عادي قرص -

 (Coated Tablet)  دارروكش قرص -

 (Effervescent Tablet)  جوشان قرص -

 (Sublingual Tablet)  یزبانزیر قرص -

  (Lozenge Tablet)  مکیدنی قرص -

 (Chewable Tablet) جویدنی قرص -

 (Scored Tablet) دارخط قرص -

  (Slow Release Tablet)  رهشآهسته قرص -

 (Vaginal Tablet) واژینال قرص -

 کپسول (Capsul)- ها عبارتند از: شود. انواع كپسولاي شکل ریخته میاستوانه یداخل یك پوشش ژالتین در و به صورت پودردار 

  خوراكی كپسول  -

  (Inhalation Capsuleتنفسی ) كپسول -

 ( کپسول نرمPearl)-  شود.به دو صورت زیرزبانی و خوراكی ساخته میو شکل دارویی است كه به صورت كپسول ژالتینی نرم  

 شربت (Syrup)-  آید.شکل دارویی است كه از حل شدن ماده دارویی در شربت قند به دست می 
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 (الگزيرElexir)-  آید.دن ماده دارویی در الکل و شربت قند به دست میشکل دارویی كه از حل ش 

 ( سوسپانسیونSuspension)-   خوب تکان داده شود. ،شود و باید قبل از مصرفنشین میدارویی كه در آن ماده دارویی به همراه ماده دیگر به مدت كوتاهی معلق مانده و سپس تهشکل 

 پماد(Ointment)- ها عبارتند از: انواع پماد شود.جامد و فاقد آب است و به طور موضعی استفاده میهشکل دارویی كه به صورت نیم 

 ( Topical Ointment)  موضعی پماد -

 ( Ophtalmic Ointment)  چشمی پماد -

 ( Rectal Ointment)  مقعدي پماد -

 کرم (Cream)-  شود.لذا به راحتی بر روي پوست پخش و جذب می است،  جامد بوده و در آن آب به كار رفتهشکل دارویی كه به صورت نیمه 

  شیاف(Suppository)-  داراي انواع زیر است:شکل بوده و  یکی از اشکال دارویی است كه معموالً مخروطی 

 ( Rectal Suppository) مقعدي شیاف -

 ( Vaginal Suppository) واژینال شیاف -

 ( ژلGel)- آید كه داراي مصارف مختلف زیر استدرمی ماننددارو به شکل ماده جامد ژالتین: 

 ( Topical Gel) موضعی ژل -

 ( Vaginal Gel) واژینال ژل -

 (Ophtalmic Gel) چشمی ژل -

 ( Oral Gel) دهانی ل ژ -
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 آمپول (Ampoule)-   د: شوتزریق می هاي زیربه روش و استذرات خارجی  یامحلولی استریل و عاري از هر گونه آلودگی 

 ( IM) عضالنی -

 ( IV) وریدي -

 (SC) جلدي زیر -

  (IDداخل جلدي ) -

 ( INF) انفوزیون -

 ويال(Vial)-  رود.شکلی از دارو كه حاوي گرد استریل بوده و بعد از افزودن حالل براي تزریق به كار می 

  لوسیون(Lotion)-  شود.مالیده شدن بر روي پوست مصرف می و از طریق غلظت آن از كرم كمتر و داراي ذرات جامد معلق چربی استشکلی از دارو كه  

  قطره(Drop)- داراي انواع زیر است: شود وشکلی از دارو است كه به صورت مایع در حجم كم تولید می  

 ( Eye Drop) چشمی قطره -

 ( Ear Drop) گوشی قطره -

 (Nasal Drop) بینی قطره -

 ( پودر يا ساشهPowder & Sachet)- گیرند.قرار میساشه به نام كوچك یك بار مصرفی  كیسه درون یز یك ماده دارویی هستند كهپودرها یا گردها ذرات ر 

 

https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DA%A9%DB%8C%D8%B3%D9%87&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DA%A9%DB%8C%D8%B3%D9%87&action=edit&redlink=1
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 ( اسپریSpray)- از است شده و انواع مختلف آن عبارتفشار در ظرف تولید  دارو به صورت مایع تحت: 

 (Topical Spray) موضعی اسپري -

 ( Nasal Spray) بینی اسپري -

 ( Inhalation Spray) دهانی اسپري -

 محلول (Solution)-  رود.شود و براي مصارف موضعی یا خوراكی به كار میشکلی از دارو كه به صورت مایع یکنواخت ساخته می 

 روند.شامپوهایی هستند كه براي مصارف درمانی به كار می -دارويی شامپو 

 سرم (Serum)-  ها به دو صورت قابل تزریق و شستشو ساخته می شوند.شوند. سرمها كه به صورت محلول تولید میشکلی از دارو 

 نام دارو: 

 شوند:  داروها به سه صورت نامگذاري می

  شود.به دارو اختصاص داده میبه نامگذاري شیمیایی،  طبر اساس قوانین و مقرررات مربوو با توجه به ساختار مولکولی نام شیمیایی : نام شیمیايی

 .تر استبسیار كوتاه شود كهالمللی خاص، یك نام عمومی داده میاي از قوانین بینتحت مجموعه ،با توجه به مشکالت كاربرد نام شیمیایی دارو، به هر داروي جدید نام ژنريک )عمومی(:

و  گزینندنام تملیکی خاصی را براي محصول خود برمی ،ها به منظور مشخص و متمایز ساختن تركیب دارویی ساخت خود و نیز به منظور اهداف تجاري و اقتصاديسیاري از كارخانهب نام تجاری:

 .نویسندتر مینام تجاري آن را با حروف بزرگیا دارو اشاره شده باشد،  كدر تبلیغات دارویی حتی اگر هم به نام ژنری
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 های تجويز و مصرف داروها: راه

 :شودمیتجویز زیر  هاي مختلفدارو از راه

 خوراكی  -

 زیرزبانی -

 )مقعدي( ركتوم  -

 واژن  -

 موضعی -

 استنشاقی -

 د: طی می كندر بدن را  زیردارو مراحل 

 جذب  -

 پخش  -

 متابولیسم )سوخت و ساز(  -

 دفع  -

 .تواند از طریق ادرار، مدفوع و تعریق باشدهاي مختلف بدن مختلف بوده و میدارو بعد از تأثیرگذاري بر روي دستگاه عدفهاي راه

 تاريخ مصرف دارو:  

شود. چنانچه ( مشخص میExp.Dateاریخ انقضا )( و تMfg.Dateرسد و با دو مقوله تاریخ ساخت )شود تا زمانی كه عمر دارو به پایان میتاریخ مصرف عبارت است از زمانی كه دارو ساخته می

 تاریخ انقضاي دارو به ماه درج شود، دارو تا پایان همان ماه قابل استفاده است. 
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 زمان مصرف: 

  :هاي زیر باشدتواند به صورتمیزمان مصرف دارو 

 به صورت فواصل زمانی  -

 قبل، بعد و یا همراه غذا  -

 ... درد و خواب، موقع  هنگاممواقع خاص مانند  -

 تجويز و مصرف منطقی دارو:

این امر زمانی میسر است كه بدیهی است كه بسیار مهم است.  آنو اصولی  ، معقولرود، توجه به مصرف بجادرمان بیماري به شمار میهاي راهترین اساسیو ترین از آن جایی كه دارو یکی از مهم

 عمل كنند.  یازشان را بدانند و به آنهاي مربوط به داروي مورد نبیماران تمامی توصیه

 نگهداری دارو: 

 شرایط عبارتند از:  این ترین ، نگهداري شوند. عمدهشودبندي درج میو روي بستهها باید در شرایطی كه براي هر دارو تعیین دارو

 گراد درجه سانتی 25یا  30كمتر از یك درجه خاص مانند كمتر از  -

 گراد )این داروها نباید یخ بزنند(.درجه سانتی 8و  2داروهاي یخچالی: بین  -

 گراد درجه سانتی 15و  8بین  -

 دور از نور  -

 دور از رطوبت  -
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 دور از دسترس كودكان  -

 چیدن دارو در قفسه: 

 داروها ممکن است به دو صورت در كنار هم چیده شوند: 

 ها كنار هم بر اساس شکل دارو مانند چیدن قرص -

 ها كنار هم بیوتیكمانند چیدن آنتیبر اساس گروه درمانی  -

تر قبل تر چیده شود. در تحویل دارو نیز باید داروي با تاریخ انقضاي كوتاهتر پشت داروي با تاریخ انقضاي كوتاهها رعایت این نکته الزامی است كه باید داروي با تاریخ انقضاي طوالنیدر چیدن قفسه

 ه بیمار تحویل شود.  تر باز داروي با تاریخ انقضاي طوالنی

ماندد  یب داروي اضافی باقی نمییکی از نکاتی كه باید به جامعه آموزش داده شود این است كه بیمار باید داروي تجویز شده را تا پایان دوره درمانی مصرف كند. بدین ترتنگهداری دارو در منزل: 

  كه در بندهاي قبل اشاره شد، نگهداري شود."  نگهداري دارو"ق با اصول مطابباید تا در منزل نگهداري شود. داروهاي بیمار در منزل نیز 

 نکات مهم در تجويز و مصرف دارو:

 .باشد كه تنها در همان موارد باید مصرف شوددارو غذا نیست و باید بر مصرف متعارف و اصولی آن تأكید نمود. هر دارو داراي یك سري اثرات درمانی مشخص و تأیید شده می -1

 كنید، خودداري نمایند. بیماران توصیه كنید از مصرف دارو بیش از مقداري كه شما تعیین میبه  -2

 ناپذیراحتیاطی جبرانو مسموم شوند. صدمه این بیداروها همواره باید از دسترس كودكان دور نگه داشته شوند. كودكان كنجکاو هستند و ممکن است به دور از چشم والدین، دارویی را بخورند  -3

 است و ممکن است موجب مرگ كودک گردد. 

 ترین مركز بهداشتی درمانی اعزام كنید. اید، كودكی در اثر خوردن اتفاقی دارو دچار مسمومیت شد، او را سریعاً به نزدیكاگر با تمام توجه و هشداري كه به والدین داده -4
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 استعمال خارجی دارند و هرگز نباید خورده شوند.  موضعی داروهاي -5

نید و بیمار را به از داروها حساس هستند. این حساسیت ممکن است به صورت كهیر، جوش، قرمزي، خارش، تنگی نفس و ... بروز كند. در این موارد دارو را قطع ك برخیضی از افراد نسبت به بع -6

 پزشك ارجاع دهید. 

ید سوال كنید كه حامله است یا خیر. دادن اغلب داروها در سه ماه اول حاملگی باید با تجویز پزشك صورت گیرد. در كند و از حاملگی او اطالع ندارهمیشه از خانم متاهلی كه به شما مراجعه می -7

 شود، براي شیرخوار ضرر دارد. زمان شیردهی نیز بسیاري از داروها كه توسط مادر مصرف می

 توجه بیشتري نمایید.  "به چه كسانی نباید از این دارو بدهید "به ستون  -8

 گردانید. ازی درمانی باگر دارویی تغییر رنگ داد و یا در شکل و مزه آن تغییر ایجاد شد، نباید آن را مصرف نمود. در این گونه موارد دارو را به مركز بهداشت -9

اگر دارویی به مدت زیادي در خانه بهداشت بماند، ممکن است تاریخ  بنابراین شما باید در مدت معینی از آن دارو استفاده كنید.. روي برچسب اغلب داروها تاریخ مصرف دارو نوشته شده است  -10

ماه قبل  6شود، حداقل تحویل بگیرید و اگر متوجه شدید دارویی مصرف نمیرا مصرف آن گذشته و غیر قابل مصرف شود. براي جلوگیري از این موارد، شما باید با توجه به تعداد مراجعین، دارو 

 هاي بهداشت به آن دارو نیاز داشته باشند. گیرید برگردانید. ممکن است سایر خانهبگذرد آن را به مركز بهداشتی درمانی كه از آن دارو تحویل می از آن كه تاریخ مصرف آن

 هاي ارسالی از سوي وزارت متبوع عمل شود. عملمصرف دارو باید طبق آخرین دستورهمواره در تجویز و   -11

 شده در هر نوبت با سرنگ تعیین گردد. بهتر است مقدار داروي تجویز  -12

 هاي تعیین شده زیر از قاشق استفاده كرد.توان با توجه به حجمدر صورت نبود پیمانه یا سرنگ، می  -13

 لیتر( )میلیحجم  قاشق

 25/1 خوريچاي

 5/2 مرباخوري

 5 غذاخوري سرخالی
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 برداروهاي مسكن و تب
 

 شکل دارو نام دارو
 گروه سنی

 وزن 
 دادن دارو روشر و مقدا

کننده چقدر میبه هر مراجعه

 ؟توانید از این دارو بدهید

از این دارو نباید  در چه مواردي

 ؟بدهید

 استامینوفن

 قطره

 ماه 6ماه تا  2

 کیلوگرم( 6تا  4)

 بار در روز 6-4

 قطره( 8 -12) قطره به ازاي هر کیلوگرم وزن بدن 2هر بار 

 یک شیشه

 بیماران کبدي -

 کلیويبیماران  -

 

 

 

 ماه 12ماه تا  6

 کیلوگرم( 9تا  6)

 بار در روز 6-4

 قطره( 12 -18) قطره به ازاي هر کیلوگرم وزن بدن 2هر بار 

 سال 3ماه تا  12

 کیلوگرم( 14تا  10)

 روزبار در  6-4

 قطره( 20-28) قطره به ازاي هر کیلوگرم وزن بدن 2هر بار 

 الگزیر

 گرممیلی 120)

 سی(سی 5در 

 

 

 قرص

 (گرمیمیلی 325)

 ماه 6ماه تا  2

 کیلوگرم( 6تا  4)

 بار در روز 6-4

 )نصف قاشق مرباخوري( سیسی  5/1هر بار 

 یک شیشه
 ماه 12ماه تا  6

 کیلوگرم( 9تا  6)

 بار در روز 6-4

 )نصف قاشق غذاخوري( سیسی  5/2هر بار 

 سال 3ماه تا  12

 کیلوگرم( 14تا  10)

 ر در روزبا 6-4

 )یک قاشق غذاخوري( سیسی   5 هر بار 

 سال 5سال تا  3

 کیلوگرم( 19تا  15)

 بار در روز 6-4

روز  3قرص با توجه به مقدار  )یک و نیم قاشق غذاخوري( یا نصف قرص سیسی  5/7 هر بار

 هر بار یک قرص ، بار در روز 4 سال 14تا  5 درمان محاسبه شود.

 هر بار یک قرص ، بار در روز 4-6 باال سال به 14

 سال 6تا  ماه 6 * کودکانشیاف 

 درجه )زیر بغل( دارد 5/38در مواردي که کودک تب باالتر از 

 قادر به مصرف خوراکی و ...( استفراغ مانند) و به دالیل مختلف

 یک شیاف گذاشته و او را ارجاع فوري دهید.، دارو نیست

 یک شیاف
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آ.اس.آ 

 گسالبزر

 قرص

 (گرمیمیلی 325)
 قرص 10 هر بار یک قرص ،بار در روز 4 سال به باال 16

زخم  ،کسانی که سابقه ورم معده -

 معده یا خونریزي از معده دارند.

 زنان باردار و شیرده  -

 بیماران کبدي و کلیوي  -

 آسم و سابقه هرگونه حساسیت -

 افراد مبتال به آبله مرغان -

مفنامیک 

 **اسید

 کپسول

 (گرمیمیلی 250)

زنان در سنین 

 باروري
 قرص 10 بار در روز، هر بار یک کپسول 6-4

 کسانی که  به این دارو حساسیت دارند.

هیاي  عالئم حساسییت  ایایعاو و جیوش   

خس سیینه،  نفس، خسپوستی، کهیر، تنگی

 ها، زبان یا گلوسرفه، تورم صورو و لب

 عدم تحملدر مواردي که  ، هاي باالدر تبفقط شود باشد، لذا توصیه میتشنج( میاز ساله )پیشگیري  6ماهه تا  6لوگیري از تب باال در کودکان با توجه به این که مورد مصرف این دارو براي ج *

 اده شود. از شیاف استامینوفن استف ،و نیز در کودکانی که دچار مشکل قلبی یا تنگی نفس یا سابقه تشنج تب هستند وجود دارد شکل خوراکی این دارو

 ز مفنامیک اسید استفاده کرد.توان ادن استامینوفن میبراي کاهش دردهاي پس از زایمان، در صورو در دسترس نبو **
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 توجه کنید:

 باشد.درجه و باالتر و یا درد گوش می 5/38در موارد تب براي کودکان تجویز استامینوفن  ،بر اساس برنامه مانا -1

 بار تکرار شود تا تب و یا درد گوش از بین برود. ساعت یک 4-6دادن استامینوفن هر  -2

 و بیمار را به پزشک ارجاع دهید. کرده هاي مربوطه پیگیري با توجه به دستورعمل ،روز درمان، درد کاهش نیافت و یا تب پایین نیامد 3اگر پس از  -3

 بعد از غذا و با یک لیوان آب خورده شود. بزرگسال قرص آ.اس.آ  -4

 مدفوع سیاه قیري، استفراغ خونی، تنگی نفس، درد شدید معده، بثوراو جلدي یا خارش پیدا کرد، او را به پزشک ارجاع فوري دهید.  ،خوردآ.اس.آ می قرص اگر کسی که -5

 مفنامیک اسید همراه با غذا یا شیر مصرف شود تا تحریک گوارشی کاهش یابد.کپسول بهتر است  -6

 مجدداً مراجعه کند. ،دهید در صورتی که درد پس از زایمان با مفنامیک اسید کاهش نیافت به مادر آموزش -7
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 داروهاي درمان ترشي معده

 دادن دارو روشمقدار و  گروه سنی شکل دارو نام دارو
کننده چقدر میبه هر مراجعه

 ؟توانید از این دارو بدهید

 ایننباید از  در چه مواردي

 ؟دارو بدهید

 مینیوم ام جیآلو

 سال به باال 14 قرص جویدنی
 بار در روز 4

 هر بار یک تا دو قرص بعد از غذا

دارو  ،روز درمان 5براي مدو 

 شود.محاسبه 

 بیماران کلیوي -

 * اسام جی  آلومینیوم
 بیماران کلیوي -

 زنان باردار -

 باشد. صیت اد نفخ نیز میداراي خا ،آلومینیوم ام جی اس عالوه بر اثراو خنثی کننده اسید معده *

 

 توجه کنید:

 ببلعد.  سپسها را خوب بجود و به بیمار یادآوري کنید که قرص -1

 قرص آلومینیوم ام جی باید یک ساعت بعد از غذا و هر شب یک ساعت قبل از خواب خورده شود.  -2

 د.نرنگ کنها ممکن است مدفوع بیمار را سفیداین دارو -3

 ممکن است باعث اسهال شود. هااروزیاد خوردن این د -4

 .براي زنان باردار منع مصرف ندارد آلومینیوم ام جی قرص -5
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 آبي ناشي از اسهالي درمان كمهادارو

 دادن دارو روشمقدار و  گروه سنی  شکل دارو نام دارو
کننده چقدر میبه هر مراجعه

 *؟توانید از این دارو بدهید

 نباید از در چه مواردي

 ؟و بدهیداین دار

 او.آر.اس

 )الکترولیت خوراکی(
 همه سنین گرمی 9/27پودر 

گرمی را در یک لیتیر آب جوشییده سیرد شیده ییا آب       9/27بسته 

 ید.یدرمان اسهال مصرف نما هآشامیدنی سالم حل کنید و طبق برنام
 * * یک بسته

 ،سییال  5بییراي کودکییان زیییر    

 هیپواسییییییییییییموالر.آر.اس او

 ست.ارجح ا (یخوراک تی)الکترول

 او.آر.اس هیپواسموالر

 )الکترولیت خوراکی(
 سال 5زیر  گرمی 65/20پودر 

را در یک لیتر آب جوشییده سیرد شیده ییا آب     گرمی  65/20بسته 

 آشامیدنی سالم حل کنید و طبق برنامه درمان اسهال مصرف نمایید.
 * * یک بسته

 

  *** رويسولفاو 

 شربت

 5گرم در میلی 5)

گرم میلی 20/ سیسی

 (سیسی 5در 

 سال 5زیر 

  سیسی 5گرم در میلی 5شربت 

 یک بار در روز ،سیسی 5   ماه 6تا  2 -

 یک بار در روز ،سیسی 10   ماه 6 يباال      -

 دو شیشه

 

  سیسی 5 در گرمیلیم 20شربت 

 سیسی 5/2   هما 6 تا 2 -

 سیسی 5   ماه 6 يباال -

 یک شیشه

 

 د. ل باید بر اساس برنامه درمانی موجود در بوکلت مانا صورو گیرد، ولی چنانچه کودک تمایل داشت، محدودیتی براي مصرف او.آر.اس وجود نداراسها مبتال به درمان بیماران *

 یوان معمولی( حل شود.ل 4هر بسته پودر باید در یک لیتر آب ) **

 .آبی نخواهد داشتري بر درمان کمیاثکه تبدیهی است  و تاسحاد ناشی از اسهال و عوارض تجویز روي به منظور جبران نقص ایمنی  ***
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 توجه کنید:

  دهد.کند و به میزان نیاز از محلول ساخته شده به کودک میرا در یک لیتر آب حل می مادر تمام محتوي یک بسته او.آر.اس مطمئن شوید -1

 اگییر از شیییر خشییک یییا شیییرهاي دیگییر اسییتفاده    داده شییود.بیشییتر بییه او شیییر باییید شییود و بییه او داده ذاهاي آبکییی غیی نباییید ،شییوداگییر کییودک انحصییاراً بییا شیییر مییادر تغذیییه مییی  . -2

 او .آر. اس و آب جوشیده خنک شده هم به او بدهند. ،اشباید عالوه بر شیر همیشگی ،کندمی

 بدهند. ایعاو خانگیشیرینی و سایر مرنگ کمبه کودک نوشیدنی یا مایعاو متداول در محل مانند سوپ یا چاي کم -3

 است. موثردر کنترل استفراغ  ،ده دقیقه بعد دوباره به او محلول او.آر.اس بدهند. دادن محلول خنک او.آر.اس با حجم کم و به دفعاو مکرر ،دکنخوردن او.آر.اس استفراغ  هنگاماگر کودک  -4

 ریخته شود.ساعت نگهداري نشده و باقیمانده آن دور  24محلول تهیه شده بیش از  -5

 دفعاو و مقدار تغذیه کودک مبتال به اسهال باید بیش از کودکان سالم باشد. -6

 از مصرف آن خودداري شود. ،در صورو تغییر رنگ پودر او.آر.اس -7

 .عمل تجویز شودبه میزان ذکر شده در دستورباید دکان روي در اسهال کو -8

 .داد اوتوان آن را در دو یا سه نوبت به می ،و احتمال ایجاد مشکالو گوارشیشود، در صورو عدم تحمل کودک به دلیل حجم زیاد دارو فاده سی استسی 5گرم در میلی 5از شربت روي  اگر -9

 از حد تعیین شده نباشد. بسیار مهم است که دوز دارو دقیقا محاسبه شده و مقدار دارو کمترشود، هاي حاد تجویز میدر تعیین مقدار شربت روي که در درمان اسهال -10
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 بارداريگذاري فاصلهداروهاي 

 دادن دارو روشمقدار و  گروه سنی  شکل دارو نام دارو
 متقاای واجد شرایط چقدر به هر

 ؟توانید از این دارو بدهیدمی
 *؟نباید از این دارو بدهید در چه مواردي

 ديال

 و

 فازیکتري

 قرص
 10 -49زنان 

 ساله همسردار

روز اول  5 یکییی از هییا دراییین قییرصمصییرف 

رجیحیاً روز اول  )روز اول تا پنجم( و ت قاعدگی

 ،پس از تمام شدن بسیته  قاعدگی شروع شود.

روز خوردن قرص قطع گردد و از  7به مدو 

بسییته جدییید قییرص از خییوردن  ،روز هشییتم

 ** شروع شود و به همین ترتیب ادامه یابد.

 روزه 21یک بسته براي یک دوره 

 ی یا موارد مشکوک به آنحاملگ -

 و یا سابقه آنبه سرطان پستان رطان پستان، ابتال شک به وجود س -

  کارسینوم آندومتر -

 هاي وابسته به استروژن بدخیمی -

 رحمی بدون علت مشخص هايخونریزي -

 ساله و باالتر 35هاي سیگاري خانم -

 بديکفعال یا مزمن هاي بتال به بیماريا -

روي  160، فشارخون باال )مساوي یا بیشتر از هاي قلبیبتال به بیماريا -

 (، افزایش چربی خون100

 *** حرکتی کاملشرایط نیازمند به بی -

 شیردهدر فاصله زمانی کمتر از سه هفته پس از زایمان در زنان غیر -

 هاي عروقیدیابت همراه با بیماري -

 سابقه سکته قلبی یا مغزي، لخته خون در پاها یا ریه  -

 مصرف ممنوعیتو موارد دیگر  -

 باشد. طبق آخرین دستورعمل می گذاريفاصلههاي موارد منع مصرف هر یک از روش *

 .روز خورده شودقرص باید در ساعت معین از شبانه **

 احی بزرگ ارورو دارد.حرکتی پس از عمل قطع شود. دادن هشدار قبل و بعد از عمل جرروز قبل از عمل جراحی تا پایان دوره بی 28مصرف قرص باید از  ***



 توانند به مراجعین بدهند(ان ميرزجدول داروهاي مجاز )داروهايي كه بهو

12 

 

 بارداريگذاري فاصلهداروهاي 

 دادن دارو روشمقدار و  گروه سنی  شکل دارو نام دارو
چقدر  متقاای واجد شرایط به هر

 ؟توانید از این دارو بدهیدمی
 ؟نباید از این دارو بدهید در چه مواردي

 الینسترنول

)مجاز در دوران 

 شیردهی(

 قرص

 10 -49زنان 

 دارساله همسر

در صورو قاعده نشدن مادر شیرده و تغذیه انحصاري شیرخوار 

 .آغاز شود هفته پس از زایمان 6با شیر مادر، مصرف قرص 

در صورو بازگشت قاعیدگی و تغذییه انحصیاري بیا شییر میادر،       

روز اول قاعییدگی و ترجیحییاً روز اول  5مصییرف قییرص باییید در 

 قاعدگی شروع شود.

میاه اول   6عیین و ثابیت تیا    هر شب یک عدد قرص در سیاعت م 

قیرص بایید بیه طیور      .تغذیه انحصاري با شیر مادر استفاده شود

 هاي آن فاصله بیفتد.بین بستهنباید مداوم مصرف شده و 

 روزه 28 یک بسته براي یک دوره

 بتال به سرطان پستان و یا سابقه آنا -

 هاي حاد یا مزمن کبديبه بیماري ابتال -

 ی رحم غیرطبیعی هايخونریزي -

ابتالي فعلی به مشکل لخته شدن خیون در   -

 آمبولی و  وریدهاي عمقی

 موارد دیگر ممنوعیت مصرفو  -
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 ادامه - گذاري بارداريداروهاي فاصله 

 نام دارو
شکل 

 دارو
 مقدار و روش دادن دارو گروه سنی 

به هر متقاای واجد شرایط چقدر 

 ؟توانید از این دارو بدهیدمی
  ؟ید از این دارو بدهیدنبا در چه مواردي

دپومدروکسی 

استاو  پروژسترون

(DMPA) 

 آمپول

(mg150) 

ساله  10 -49زنان 

 همسردار

روز اول قاعدگی، در  5اولین تزریق باید در یکی از 

)با استفاده از عضله سرین یا دلتوئید به طور عمیق 

هاي بعدي هیر  انجام شود و تزریقسرسوزن بلند( 

 روز( انجام گردد.  90 14سه ماه یک بار )

 قبل از تزریق، آمپول باید به شدو تکان داده شود.

 محل تزریق نباید ماساژ داده شود.

 یک آمپول

 حاملگی -

 ابتال به سرطان پستان  -

 هاي رحمی بدون علت مشخصخونریزي -

اخییتالالو شییدید انعقییادي خییون )دیییر لختییه شییدن،  -

 یف یا بدون علت(خونریزي به دنبال اربه خف

خییم کبیدي   سابقه ابتال بیه تیوده خیوش    افراد داراي -

 هاي استروئید جنسیناشی از مصرف هورمون

 سابقه سکته مغزي افراد داراي -

 نشدهخون کنترلابتال به فشار -

 ترومبوآمبولی فعلی -

 مصرف و موارد دیگر ممنوعیت -
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 ادامه -بارداريگذاري فاصلهاروهاي د

 دادن دارو روشمقدار و  گروه سنی  شکل دارو نام دارو
چقدر متقاای واجد شرایط  به هر

 ؟توانید از این دارو بدهیدمی
  ؟نباید از این دارو بدهید در چه مواردي

 سیکلوفم
 آمپول

 لیتري(میلی 5/0)

 10 -49زنان 

 ساله همسردار

روز اول خیونریزي قاعیدگی در    5یکی از اولین تزریق در 

انی خارجی( و یا عضیله دلتوئیید   عضله سرین )قسمت فوق

 .شودانجام )با استفاده از سرسوزن بلند(  به طور عمیق

 شود.روز( انجام  330بار ) هاي بعدي هر ماه یکتزریق

ویال یا پیش از کشیدن آمپول به داخل سرنگ، باید آمپول 

 را به آرامی تکان داد.

 شود.داده  محل تزریق نباید ماساژ

 یک آمپول

 حاملگی و موارد مشکوک به آن  -

 شک به وجود سرطان پستان، ابتال و سابقه آن -

 هاي رحمی بدون علت مشخص خونریزي -

 هاي دستگاه تناسلی برخی از سرطان -

 فعال یا مزمن کبدي هايبیماري -

 هاي عروقی دیابت همراه با بیماري -

 قلبی هاي بیماريبرخی از  -

 (100روي  160ا بیشتر از خون باال )مساوي یفشار -

 عروقی مغزي هايسکته مغزي، بیماري -

 * حرکتی کاملشرایط نیازمند به بی  -

 ساله و باالتر 35زنان سیگاري   -

 سابقه سکته قلبی یا مغزي، لخته خون در پاها یا ریه  -

 مصرف موارد دیگر ممنوعیتو   -

 

 دادن هشدار قبل و بعد از عمل جراحی بزرگ ارورو دارد. شود.قطع حرکتی پس از عمل یان دوره بیپا بل از عمل جراحی تاقماه  سیکلوفم باید یکاستفاده از  *
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 توجه کنید:

 درمان و آموزش پزشکی با دقت توجه کنید. ،بارداري به آخرین دستورعمل وزارو بهداشتگذاري فاصلههاي دادن قرص هنگام -1

 هاي مجاز در دوران شیردهی )الینسترنول( استفاده کنند.رصاز ق ،زنان شیرده در صورو تمایل به مصرف قرص -2

، در صیورو نبیودن هیر گونیه مشیکل     از آن سال و پس  2بار تا  ماه یک 6ماه بعد، سپس هر  3ابتدا  ،کنندبارداري استفاده میگذاري فاصلههاي هورمونی طور مرتب از روشه کسانی را که ب -3

 ارجاع دهید.ساالنه براي معاینه به سطح باالتر 

 )پاپ اسمیر( ارجاع دهید. برداري از دهانه رحمعمل کشوري براي انجام نمونهمطابق دستور ،بارداري هستندگذاري فاصلههاي کسانی را که تحت پوشش یکی از روش -4

 مان آغاز نماید.هفته پس از زای 3هاي ترکیبی را تواند مصرف قرصمی ،ندهداگر مادر پس از زایمان به فرزند خود شیر  -5

 روز اول بالفاصله پس از سقط شروع کرد. 5توان در فازیک را میدي و تريهاي المصرف قرص -6

 فازیک استفاده نکنند.دي و تريهاي البه مادران شیرده توصیه شود که ترجیحا از قرص -7

گیذاري  فاصیله که خیود ییک روش خیوب کمکیی بیراي      )روز حصاري با شیر مادر و شیردهی مکرر در شبانهماهگی کودک در صورو تغذیه ان 6مصرف قرص دوران شیردهی حداکثر تا پایان  -8

 هاي مطمئن دیگر استفاده شود.شود از روشمناسب بوده و پس از آن به علت افزایش احتمال حاملگی توصیه می (،بارداري است

. هفته پس از زایمان شروع خواهد شید  6 ، الینسترنولهاي دوران شیردهیمصرف قرصو درخواست مادر براي  ا شیر مادردر صورو قاعده نشدن مادر شیرده و تغذیه انحصاري شیرخوار ب -9

 روز اول قاعدگی ترجیحاً از روز اول عادو ماهانه مصرف شود. 5این قرص در  ،که قبل از هفته ششم پس از زایمان خونریزي قاعدگی آغاز گردد در صورتی

 استفاده شود. نیز از کاندوم آمپول دپومدروکسی پروژسترون استاوشروع تزریق طی هفته اول  -10
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سیردرد   ،)تیاري دیید، دوبینیی، کیوري(     نفس یا سرفه با خلط خونی، تورم یا درد شدید در یک پا، مشیکالو چشیمی  در صورو بروز درد شدید در قسمت باالي شکم، درد قفسه سینه یا تنگی -11

 باالتر ارجاع دهید.  به سطحخدمت را گیرنده فوراً  ،هاي ترکیبیکنندگان از قرصدر استفاده و یا اربانی و یا سردرد در یک طرف سر(سردرد شدید معمول )غیر

در صیورو اصیرار مراجعیه    و نداشیته کننیده  به مراجعهرا بهورز حق ارائه این خدمت  ،هر یک از موارد منع مصرف مطلق را داشته باشددریافت خدمت که متقاای واجد شرایط  در صورتی -12

 د.وارجاع به سطح بعدي انجام ش باید ،کننده به دریافت خدمت

و بیا مشیاوره روش دیگیري را     بهتر است که روش مورد نظر براي وي شروع نشود ،هر کدام از موارد منع مصرف نسبی را داشته باشددریافت خدمت که متقاای واجد شرایط  در صورتی -13

 .یدانتخاب نما

 و محل تزریق نباید ماساژ داده شود. انجام شود و سیکلوفم باید به صورو عضالنی )عضله دلتوئید یا باسن( و عمیق )با استفاده از سرسوزن بلند(  DMPAتزریق آمپول  -14

 شود. سال با توجه به احتمال اثر منفی بر رشد استخوانی توصیه نمی 16در افراد زیر  DMPAمصرف  -15
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 پیشگیري اورژانس از بارداري وهاي دار 

 دادن داروروش مقدار و  گروه سنی شکل دارو نام دارو
چقدر  متقاای واجد شرایطبه هر 

 ؟این دارو بدهید توانید ازمی
 ؟نباید از این دارو بدهید در چه مواردي

 لوونورجسترول

 قرص
 10 -49زنان 

 ساله همسردار

 120ثر تا بالفاصله پس از نزدیکی مشکوک و حداک

گیرم( ییا ییک    میلیی  75/0دو عدد قرص ) ،ساعت

 جا در اولین فرصتگرم( یکمیلی 5/1قرص )

عددي یا یک  یک بسته قرص دو

 بسته قرص یک عددي

 اثر بودن و نه خطر براي جنین(بارداري )به دلیل بی -

 بیماري فعال و شدید کبد در حال حاار -

 مینشده رح ههاي غیرطبیعی و تشخیص دادخونریزي -

پورفیري حاد فعال )اختالل نادر ارثی تولید و دفع بیش از حید   -

در موارد حاد این بیمیاري اختالالتیی چیون ایعف      ؛پورفیرین

عضالنی پیشیرفته، اخیتالالو حسیی و حرکتیی، آریتمیی قلبیی،       

 شود(.خوابی، توهم، اختالل کار کلیه و ... دیده میااطراب، بی

 ديال

 120بالفاصله پس از نزدیکی مشکوک و حداکثر تا 

 ،ساعت بعد 12قرص و سپس  4از آن  پسساعت 

 قرص دیگر مصرف شود. 4

 دي القرص  هشت عدد
 اثر بودن و نه خطر براي جنین(بارداري )به دلیل بی -

مییوارد منییع مصییرف اسییتروژن، میگییرن کالسیییک، ترومبییوز  -

 (DVTوریدهاي عمقی )

 فازیکتري

 120له پس از نزدیکی مشکوک و حداکثر تا بالفاص

 12قییرص سییفید و سییپس  4از آن  پییسسییاعت 

 قرص سفید دیگر مصرف شود. 4 ،ساعت بعد

 قرص سفید عدد 8

 فازیکاز بسته تري
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 توجه کنید:

کیار  ه ساعت بی  120هاي یاد شده نباید پس از گذشت روش ،هیچ عنواندرصد موفقیت روش کاهش یافته و در هر حال به  ،فاصله زمانی بیشتري از نزدیکی مشکوک سپري شده باشد ههر چ -1

  برده شوند.

 می مورد استفاده قرار گیرد.ی...( بوده و نباید به عنوان یک روش دا این روش منحصر به موارد اورژانس )نظیر پاره شدن کاندوم، خارج شدن آن، استفاده نادرست از روش طبیعی و -2

 ها اروري است. با شکم خالی خورده نشود و در صورو استفراغ تا دو ساعت پس از استفاده از روش، خوردن مجدد قرص (ها)بهتر است قرص -3

ردد. مجیاز بیودن   در حداقل دفعاو ممکن در طول دوران باروري استفاده گی  بایدحداکثر دفعاو مجاز استفاده از این روش در هر سیکل قاعدگی یک بار است و باید تأکید شود که این روش  -4

 نیست. گذاري فاصلهبار از این روش در هر دوره قاعدگی دلیلی بر تأیید مصرف آن به عنوان روش  مصرف یک

 نجام شود.به مراکز تخصصی اارجاع  ،لیهاي مقاربتی و سایر مساروش پیشگیري اورژانس به فرد ارائه شده و سپس جهت بررسی از نظر بیماري ،استفاده جنسیءدر موارد سو -5



 توانند به مراجعین بدهند(ان ميرزجدول داروهاي مجاز )داروهايي كه بهو

19 

 

 داروهاي درمان كرم اسكاريس و كرمک

 نام دارو
شکل 

 دارو
 دادن دارو روشمقدار و  وزن -گروه سنی

کننده چقدر میبه هر مراجعه

 ؟توانید از این دارو بدهید

 نباید از این در چه مواردي

 ؟دارو بدهید

 مبندازول
قرص 

 جویدنی

 سال 2تر از کودکان بزرگ

 و بزرگساالن 

  کرمک
د، و با کمی آب میل نمای جویدهقرص را خوب یک 

 .دتکرار نمای هفته بعد یکبار دیگر 

قرص براي هر یک از افراد  2

 خانواده
 زنان باردار  -

 هاي کبدي ناراحتی -

  آسکاریس خونیتغذیه و کمکودکان مبتال به سوء -
یک قرص صبح و یک قیرص شیب    ،روز 3به مدو 

 د.ایرا خوب جویده و با کمی آب میل نم
 قرص 6

 شربت پرازینپی

 کیلوگرم 7کمتر از 

  کرمک

روز  7 ،یییک بییار در روز ،یییک قاشییق مربییاخوري 

 متوالی

 متناسب با وزن و میزان

 داروي مورد نیاز

 زنان باردار  -

 هاي کبدي و کلیوي ناراحتی -

 بیماران مبتال به صرع )غش( -

تغذییه شیدید و   کودکان مبتال به سوء -

 خونی کم

 وحساسیت به دار -

 روز متوالی 7 ،یک بار در روز ،یک قاشق غذاخوري کیلوگرم 14تا  7

 روز متوالی 7 ،یک بار در روز ،قاشق غذاخوري 2 کیلوگرم 30تا  15

 روز متوالی 7 ،یک بار در روز ،قاشق غذاخوري 4 کیلوگرم و بزرگساالن 30 تر ازباال

 کیلوگرم 14کمتر از 

  آسکاریس

 روز متوالی 2 ،یک بار در روز ،غذاخوري قاشق 2

 روز متوالی 2 ،یک بار در روز ،قاشق غذاخوري 4 کیلوگرم 22تا  14

 روز متوالی 2 ،یک بار در روز ،قاشق غذاخوري 6 کیلوگرم 45تا  23

 روز متوالی 2 ،یک بار در روز ،قاشق غذاخوري 7 کیلوگرم و بزرگساالن 45 تر ازباال

 



 توانند به مراجعین بدهند(ان ميرزجدول داروهاي مجاز )داروهايي كه بهو

20 

 

 توجه کنید:

 هاي زیر و ملحفه رختخواب به بیمار بدهید، فراموش نکنید.ها، تعویض و جوشاندن لباسها، کوتاه کردن ناخنهایی را که باید درباره شستن دستآموزش -1

 داروي اد کرمک را باید به همه افراد خانواده بدهید. -2

 جدول به او دارو بدهید. مطابقبار دیگر  توانید یکمی ،داد هنوز هم آسکاریس داردهایی داشت که نشان میتییک هفته بعد از درمان آسکاریس، اگر بیمار ناراح -3

هیا و  ایمناً سیبزي   ها را با آب و صیابون بشیوید،  ها و زیر ناخندست ،نموده و قبل از خوردن غذا و بعد از رفتن توالترعایت بیمار بهداشت را  ،توصیه کنید براي جلوگیري از آلودگی مجدد -4

 عفونی نموده و خوب بشوید. زدایی و ادها را قبل از مصرف بر اساس دستورعمل مربوطه انگلمیوه

 خصوص غذاهاي چرب مصرف شود. ه بهتر است قرص مبندازول همراه با غذا ب -5

 سال استفاده شود. 2پرازین در کودکان زیر المقدور از شربت پیشود حتیتوصیه می -6
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 هیستامین(وهاي درمان حساسیت )آنتيدار
 

 

 دادن دارو روشمقدار و  گروه سنی  شکل دارو نام دارو
توانید چقدر میکننده به هر مراجعه

 ؟از این دارو بدهید

 این ازنباید  در چه مواردي

 ؟دیدارو بده

 هیدرامینفندی
گرم میلی 5/12شربت 

 لیترمیلی 5در 

 سال 6تا  2
 شب( ظهر وبار در روز )صبح،  3

 لیتر )یک قاشق مرباخوري(میلی 5/2هر بار 
 یک شیشه

 زنان باردار -

 مادران شیرده -

 سال 2کودکان زیر  -

 مبتالیان به آسم -

 سال 12تا  7
 شب( عصر و ظهر، بار در روز )صبح، 4

 لیتر  )یک قاشق مرباخوري(میلی 5/2 هر بار

 عدد 10 روز قرص در 1-2 بزرگساالن گرمیمیلی 2قرص کلرفنیرامین

 سال  5ماه تا  2 اسپري  سالبوتامول
 آسمپاف در صورو وجود عالئم  2

 )سرفه، خس خس ، تنگی نفس( 
 ماه 2کودکان زیر  -  یک اسپري

 

 

 توجه کنید:

 د. شواري دخود ،زاري که نیاز به هوشیاري دارنداز این رو توصیه کنید هنگام مصرف دارو از رانندگی و کار با اب ،آلودگی کنندها ممکن است ایجاد خوابهیستامینآنتی -1

 دارو دور از نور نگهداري شود.  -2

 آب یا شیر مصرف شود.  با همراهدارو براي جلوگیري از عوارض گوارشی،  -3

 شود.عنوان اد سرفه در کودکان توصیه نمیه هیدرامین بمصرف دیفن -4

 اشد. مصرف اسپري سالبوتامول باید طبق بوکلت مانا ب -5



 توانند به مراجعین بدهند(ان ميرزجدول داروهاي مجاز )داروهايي كه بهو

22 

 

 داروهاي جلدي )قسمت اول(

 دادن دارو روش گروه سنی  شکل دارو نام دارو
کننده چقدر میبه هر مراجعه

 ؟توانید از این دارو بدهید
 ؟نباید از این دارو بدهید در چه مواردي

 یک لوله  . روي قسمتی از بدن که درد دارد بمالند و ماساژ دهند سال  4باالتر از   جلديپماد   سالیسیالومتیل 

 سال  4کودکان زیر  -

 زنان باردار  -
 یک لوله  بار در روز، هر بار کمی از این پماد را در محل بمالند. 3تا  2 همه سنین  پماد جلدي  %3تتراسیکلین 

 یک لوله  بار در روز  3تا  2 همه سنین  پماد جلدي  کاالندوال

 سال و باالتر  یک رم/ کمحلول جلدي دي کاالمین
بیار در روز بیه    4تیا   3 ،در محل گزیدگی حشراو ییا خیارش  

  .د(ن)مالش نده استفاده شودآرامی 
 یک لوله/ یک شیشه

 مبتال به التهاب و ترشح پوست افراد -

 دارو این به حساسیت دچار  افراد -
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 توجه کنید :

 شود. ز توصیه میماه نی 2پماد تتراسیکلین در موارد عفونت خفیف پوستی براي شیرخواران زیر  -1

 شود. زخم استفاده میزرد مانندهاي جلدي از پماد تتراسیکلین براي درمان عفونت -2

 شود. از پماد کاالندوال در التهاباو پوستی، خارش خفیف، حساسیت به پودر لباسشویی و گزیدگی حشراو استفاده می -3

 نگهداري شود.  کودکاني خنک و دور از دسترس دور از نور، در جا دو متیل سالیسیالو بای مانتولپماد  -4

 . کننداستفاده  گاهدقیقه جاي آن قرمز نشد و خارش پیدا نکرد، آن 10قبل از استفاده از این پماد بهتر است اول کمی از آن را روي قسمت کوچکی از پوست بمالند و اگر پس از  -

 ه شود. مراقب باشید که این پماد هیچگاه نباید به صورو مالید -

 ها را با آب و صابون بشویند. دست ،بعد از مصرف این پماد -

 فقط بر روي پوست سالم مالیده شود.  -

 چشم، سطوح مخاطی و نیز ناحیه تناسلی خودداري شود.  بادي از تماس محلول یا کرم کاالمین -5

 قاط بدن استفاده شود. سایر نبراي دي براي مناطق پرمو و از کرم این دارو از محلول کاالمین -6
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 درمان شپش و گالجلدي )قسمت دوم( داروهاي 

 دادن دارو روشمقدار و  گروه سنی  شکل دارو نام دارو
کننده چقدر میبه هر مراجعه

 ؟توانید از این دارو بدهید

نباید از این دارو  در چه مواردي

 ؟بدهید

 

 گامابنزن

 )لیندان(

 شامپو 

 شپش(درمان )
 سال به باال 5

و به دقیت ماسیاژ   آغشته کرده کامال شامپو از را به مقدار کافی  *ي سرمو

دقیقه شامپو را بر روي مو ثابت  4داده شود، پس از انجام ماساژ به مدو 

 گذاشته و سپس به طور کامل با آب شستشو داده و آن را خشک نماید.

 یک هفته بعد درمان تکرار شود.

 نارس  نوزادان - براي دو بار مصرف یک قوطی

سال و زنان بیاردار   5کودکان زیر  -

 .(با تجویز پزشک مصرف شود)

 سابقه تشنج یا غشافراد داراي  -

لینیدان  تجیویز  الزم به ذکر است کیه  )

با نظر پزشیک   ددر افراد عادي هم بای

 .(متخصص باشد

  لوسیون

 (درمان گال)
 سال به باال 5

از چانیه تیا نیوک     نلوسیواز استحمام با آب ولرم و خشک کردن بدن، بعد 

. باید دقیت کیرد کیه پوسیت بیدن از جملیه وسیط        ه شوددیانگشتان پا مال

ها و زیر بغل کامال بیه کیرم آغشیته شیود و پیس از      انگشتان دست و پا، مچ

شسیته شیود و    تنیه بیا شیامپو و صیابون    ، بدن از سر به پایینساعت 8 -12

 ها تعویض شوند.ها و لباسملحفه

 د.شوروش فوق تکرار  درمان بهیک هفته بعد 

 شیشه براي دو بار مصرف دو
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 %5پرمترین 

 کرم

درمان گال و )

 (شپش تن

هاي همه گروه

 سنی

از استحمام با آب ولرم و خشک کردن بدن، کرم پرمترین از چانیه تیا   بعد 

نوک انگشتان پا مالیده شود. باید دقت کرد که پوست بدن از جمله وسیط  

و زیر بغل کامال بیه کیرم آغشیته شیود و پیس از       هاانگشتان دست و پا، مچ

شسیته شیود و    بدن از سر به پایین تنیه بیا شیامپو و صیابون     ساعت 12-8

 ها تعویض شوند.ها و لباسملحفه

 یک هفته بعد درمان به روش فوق تکرار گردد.

 لوله براي دو بار مصرف 2

 به داروحساسیت  -

 %1پرمترین 
 شامپو

 شپش(درمان )
 سال به باال 2

را بیر پوسیت سیر و سیاقه      **مقدار الزم از شیامپو   * جهت شستشوي سر

 دقیقه شستشو داده شود.  10موها مالیده و پس از 

مقدار مورد نیاز براي یک بار 

 روز بعد 10مصرف و تکرار 

 دایمتیکون 

 لوسیون

شپش درمان )

 سر(

هاي همه گروه

 سنی

اي خشیک مالییده شیود    از ریشه تا نیوک موهی   %4ابتدا لوسیون دایمتیکون 

باید دقت نمود که تمامی پوست سر  .د(ن)موها نباید خیس یا مرطوب باش

موها را با شیامپو   دساعت بای 8کامال توسط لوسیون پوشانده شود. پس از 

هاي مرده و تخم ریز موجود در قوطی، شپششستشو داد و با شانه دندانه

هفتیه بعید بیه     درمیان، ییک   براي اطمینان از ها را از موها جدا نمود.شپش

که فرد دیگیري در   امنا در صورتی د.درگهمان روش قبلی درمان تکرار 

 .به همین روش درمان شود ،خانواده آلوده شده باشد

 

 عدد 2

 

 به داروحساسیت  -

 

 خیس نباشند، شامپوي اد شپش استفاده شود.اشته و موها کمی رطوبت دپس از گرفتن آب آن به طوري که ه شود و موي سر با شامپوي معمولی شستشو داد دابتدا بای *

 که ساقه مو و کف سر کامالً به شامپو آغشته شود.  در حدي **
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 ه کنید:جتو

 .ها استفاده شودزندان و ناهاي پرخطر مانند کمپ معتادترجیحا لیندان در مکاناز محلول لیندان براي گال و از شامپو براي شپش استفاده شود.   -1

 روي صورو مالیده نشوند. دقت شود داخل چشم یا دهان نرود و در صورو تماس با چشم فوراً چشم را با آب تمیز بشویند.بر ها این دارو  -2

 د.شوها خوداري ها و بریدگیها، خراشیدگیاز مصرف این داروها بر روي زخم  -3

 تکان دهید.قبل از مصرف شامپو و محلول گامابنزن و شامپو پرمترین را   -4

 و آب موها گرفته شود. سپس شامپوي اد شپش به میزان الزم بر روي موهاي مرطوب استفاده شود.شده معمولی شسته  ياستفاده از شامپو، موي سر با شامپو قبل از -5
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 نکات زیر رعایت شود: ،آلودگی با جرب درمانبرای 

یین بمالید و بیین انگشیتان پیا،      خشک و خنک کند و سپس مقدار کافی از دارو را به خوبی به تمام پوست بدن از گردن به پیا اگر بیمار قبل از مصرف دارو حمام کرده باشد، باید پوست را کامالً -1

 د.  و محل اایعه را ماساژ بیشتري بدهبغل، کشاله ران زیر

 ساعت بر روي پوست باقی بگذارند و سپس پوست را بشویند.  8 -12دارو را به مدو  -2

 استفاده کنند.  ،اندهایی که به تازگی جوشانده و خشک نمودهاز آلودگی مجدد از لباس براي جلوگیري -3

 جوشانده و خشک نمایند.درجه سانتیگراد  60تا  50دقیقه در درجه حرارو  10مدو ه ب ،اندهاي آلوده را که به تن داشتهلباس -4

 . این کار براي آلودگی با شپش نیز باید انجام گیرد.بجوشاننددرجه سانتیگراد  60تا  50در درجه حرارو  دقیقه  10و حداقل داده ها را شستشو ملحفه -5

  تکرار شود.نیز سه و لوازم خواب بمجدداً مراحل فوق براي ال و بعد از یک هفته درمان تکرار شود -6

 د.اده شوشیشه کامالً تکان د ،محلول لیندان و قبل از مصرف شامپو -7
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 نکات زیر رعایت شود: ،ن آلودگی با شپشبرای درما

 ریز شانه کنید. با یک شانه دندانهاز خشک کردن  پسرا موها  ،هاشپشو تخم براي خارج کردن اجساد  ، -1

 براي جلوگیري از گسترش آلودگی، شانه و برس را با شامپو بشویید.  -2

 طور مرتب اجتناب کنید.  ه از مصرف شامپو ب -3

 د مبتال را نیز همزمان درمان کنید.  اطرافیان فر -4

 . شود یک هفته بعد درمان تکرار شودتاکید می -5
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 داروهاي جلدي )قسمت سوم(

 دادن دارو روش گروه سنی  شکل دارو نام دارو
کننده چقدر به هر مراجعه

 ؟توانید از این دارو بدهیدمی

 پماد سوختگی

 )روغن کبد ماهی(
 یک لوله روي پوست مالیده شود. بر بار در روز ، مقدار کمی از این پماد  4 تا 3 همه سنین پماد

 یک لوله هر بار مقدار کمی از این دارو در محل مالیده شود. ،بار در روز 3تا  2 همه سنین کرم *نیتروفورازون 

 

 استفاده کنید.  ،اندافتهکه با سایر داروها بهبود نی 3 و 2هاي درجه از کرم نیتروفورازون در درمان سوختگی *

 

 

 توجه کنید: 

 توانید از پماد سوختگی استفاده کنید در موارد زیر می 

 قرمزي ران و کشاله ران کودک در اثر ادرار -1

 سوختگی در اثر آفتاب  -2

 هایی که تاول نزده باشد. سوختگی -3
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 داروهاي درمان برفک 

 دادن دارو روشمقدار و  گروه سنی  شکل دارو نام دارو
 کننده چقدر به هر مراجعه

 ؟توانید از این دارو بدهیدمی

 قطره )سوسپانسیون خوراکی( **نیستاتین 
 سیهر بار یک سی ؛ بار در روز 4 نوزادان

 یک شیشه
 سیهر بار دو سی ؛ بار در روز 4 * ماه 2شیرخواران زیر 

 ***دوژانسین ویوله

 درصد( 25/0)
 یک شیشه سیهر بار یک سی ؛ بار در روز 1-2 * ماه 2شیرخواران زیر  محلول

 

 

 باید ارجاع صورو گیرد. ،ماه 2براي درمان برفک شیرخواران باالي  *

 مادر باید   **

 شیشه را خوب تکان دهد. ،قبل از مصرف -

هیاي سیفید )برفیک( داخیل دهیان      تر محلول نیستاتین آغشته کند و روي لکهلیمیلی 1هایش را بشوید، پنبه تمیز را به ته یک چوب کبریت پیچیده و )یا یک گوش پاک کن را( با دست -

 بار تکرار کند.  ساعت یک 6این عمل را هر  و شیرخوار بمالد

 دارو را به نوک و هاله پستان نیز بمالد.  -

 دارو را دور از نور نگهداري کند. -

 ستان گرفتن یا مکیدن مشکل دارد روز برفک بدتر شده یا اگر کودک در پ 10در صورتی که بعد از  ***

هیاي سیفید )برفیک( داخیل دهیان      صد آغشته کند و روي لکیه در 25/0محلول ویوله دوژانسین سی سی 1پنبه تمیز را به سر یک چوب کبریت پیچیده و )یا یک گوش پاک کن را( با  -

 بار در روز تکرار کند.  1-2شیرخوار بمالد و این عمل را 

 هاله پستان نیز بمالد.   دارو را به نوک و -
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  و پاک كننده  هاي جلدي ضدعفوني كنندهمحلول

 ؟نباید از این دارو بدهید در چه مواردي دادن داروروش  گروه سنی  شکل دارو نام دارو

 محلول پویدون آیداین )بتادین(

 همه سنین

 ها را با این محلول شستشو دهید.ها و سوختگیزخم

 گزیده هم استفاده شود.حیوان براي ادعفونی زخم افراد

 )از رقیق کردن دارو خودداري کنید(.

 نسبت به این داروافراد داراي حساسیت 

 با این محلول بشویید.  ،ها را قبل و بعد از ادعفونی با بتادین و ساولنزخم محلول سرم نمکی )سرم فیزیولوژي(
 

 محلول سی )ساولن( ستریمید
 ها و ادعفونی کردن وسایل پانسمان است. یز کردن زخماین دارو براي شستشو و تم

 سی آب(سی 100سی در سی 15) .محلول را قبل از مصرف رقیق کنید
 نسبت به این داروافراد داراي حساسیت 

 محلول درجه 70الکل اتیلیک رنگی 
 براي ادعفونی کردن محل تزریق و دماسنج استفاده شود.

 گزیده استفاده شود. حیوانزخم افراد ردن کبراي ادعفونی 

 

 صابون 
 صابون جامد

 صابون مایع
 شود.گزیده به کار برده میبه منظور شستشوي زخم افراد حیوان
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 توجه کنید:

حتماً موایع را بیا    ،محلولاین عفونی با پس از اد ،هاها بهتر است از محلول پویدون آیداین )بتادین( استفاده کنید. دقت نمایید که در مورد سوختگیها و سوختگیبراي ادعفونی کردن زخم -1

هیا  سی براي شستشو و تمیز کردن زخیم  از محلول رقیق شده ستریمید ،تا بتادین روي ناحیه سوختگی باقی نماند. در صورتی که این دارو در دسترس نبود دهیدسرم نمکی استریل کامالً شستشو 

 استفاده نمایید. 

 کف نکند.  باید آب را آهسته به دارو ااافه کرد تا زیاد ،سی آب(. براي رقیق کردن محلولسی 100سی در سی 15) ف رقیق کردباید قبل از مصر سی را محلول ستریمید -2

 محلول رقیق شده ستریمید سی را فقط در همان روز مصرف کنید و باقی آن را دور بریزید.  -3

 ا گوش شود. محلول ستریمید سی نباید وارد دهان، چشم ی -4

 . ه شودکار برده همراه محلول ستریمید سی نباید صابون ب -5

 پنبه پوشاند. سی را نباید با چوب دهانه شیشه محلول ستریمید -6

 کش دارد. باکتري -کشآیداین خاصیت قارچمحلول پویدون -7

 شده مخلوط کنید. آب جوشیده سرد ه را با یک پیمانهدرج 96سه پیمانه الکل اتیلیک  ،درجه 70براي تهیه الکل  -8
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 داروهاي چشمي
 

 دادن دارو روشمقدار و  گروه سنی  شکل دارو نام دارو
کننده چقدر میبه هر مراجعه

 ؟توانید از این دارو بدهید
 ؟نباید از این دارو بدهید در چه مواردي

 ماه 2شیرخوار زیر  قطره چشمی %10سولفاستامید 

هیر بیار ییک    ، بیار  یک هر سه ساعت، روز 5مدو ه ب

  .قطره در گوشه داخلی چشم بچکاند
 یک شیشه

 حساسیت به دارو  -

 عفونت شدید چشمی  -

اگر عالئم دیگري به همراه ناراحتی چشیم وجیود    -

 داشته باشد.

 ریزش داشته باشد.اگر نوزاد فقط اشک -

 بزرگساالن پماد چشمی %1تتراسیکلین 

ر گوشیه  هر بار به اندازه ییک گنیدم د   ،بار در روز 3

 چشم را مالش ندهد و پاک نکند. .داخلی چشم بگذارد
 نوزادان یک لوله
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 توجه کنید:
 

 روز درمان، بیمار را به پزشک ارجاع فوري نمایید.  5م دیگر و یا عدم بهبودي علیرغم ئهاي شدید چشمی یا همراه بودن عالدر صورو وجود عفونت -1

 . شودگونه درمان خودداري نی ارجاع فوري شده و از انجام هردرمابه مرکز بهداشتی باید ،اجعه نمایدریزش مراگر نوزاد فقط با عالمت اشک -2

 آن را مصرف نکنید.  ،اي شده بوداگر رنگ قطره زرد مایل به قرمز یا قهوه -3

 داروها را دور از نور نگهداري کنید.   -4

 به تاریخ انقضاي دارو توجه کنید.  -5

 چکان با چشم تماس پیدا نکند.قطرهدقت کنید نوک  -6

 هاي بعدي مناسب نیست. باقیمانده قطره براي استفاده ،که قطره چشمی باز شد و براي یک دوره درمان از آن استفاده کردید بعد از این -7

 شود. ی داده نمیبیوتیک چشمهاي چشمی هیچ نوع قطره و پماد آنتیمنظور پیشگیري از عفونته به نوزادان در بدو تولد، ب -8

 باید سریعاً نسبت به ارجاع نوزادان اقدام نمایید. ،هاي شدید چشمیدر صورو مواجهه با عفونت -9

 روز درمان، نسبت به ارجاع آنان اقدام نمایید.  5هاي چشمی خفیف نوزادان بعد از در صورو عدم بهبود عفونت -10
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 ها و امالحكمبود ويتامینداروهاي مراقبتي جهت پیشگیري از 
 

 نام دارو
شکل 

 دارو
 دادن دارو روشمقدار و  گروه سنی 

توانید از این کننده چقدر میهبه هر مراجع

 ؟دارو بدهید

 ویتامین یا ویتامین آ+ دمولتی

واحد  400 و "آویتامین "واحد  1500)حاوي 

 سی(در یک سی "دویتامین "

 *ماهگی 24روزگی تا پایان  5تا  3شروع از  قطره 
سی قطره آ+ د یا روزانه یک سی

 ویتامینمولتی
 یک شیشه

 آهن

سی گرم آهن المنتال در هر سیمیلی 15)حاوي 

 قطره( 15سی معادل و هر سی

 قطره 

زمان با شروع تغذیه ماهگی )هم 6از پایان 

 ** ماهگی 24تکمیلی( تا پایان 

گرم به ازاي هر کیلوگرم میلی 1روزانه 

گرم آهن میلی 15وزن بدن تا حداکثر 

 قطره در روز 15معادل  ،المنتال

 یک شیشه

 ویتامین مینرالمولتی

واحد  1000میکروگرم ید،  150)الزاما حاوي 

 ("آویتامین "واحد   2500-5000و  "دویتامین "

قرص یا 

 کپسول 

بارداري تا  16مادران باردار؛ شروع از هفته 

 ***پایان بارداري

 محاسبه شود.مان مراجعه بعدي با توجه به ز روزي یک عدد

مادران شیرده؛ روزي یک قرص از زمان 

 ماه بعد از زایمان 3زایمان تا 

 فولیک اسید

 میکروگرم( 1000تا  400)قرص 
 قرص

ماه  3به محض اطالع از بارداري و یا ترجیحاً 

 **** قبل از شروع بارداري تا پایان بارداري
 محاسبه شود.جعه بعدي با توجه به زمان مرا روزي یک عدد
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 آهن

)فروس سولفاو، فروس فوماراو، فروس 

 گرم آهن(میلی 60گلوکوناو حاوي 

 قرص

 ***** سال 18تا  12دختران نوجوان 

هفته در  16اي یک عدد به مدو هفته

 طول هر سال تحصیلی

 آموزانارائه به مدارس و توزیع هفتگی به دانش  -

عدد  16 ،رودمدرسه نمیبه در صورتی که فرد   -

 قرص یک بار در سال

بارداري تا  16مادران باردار؛ شروع از هفته 

 پایان بارداري

 محاسبه شود. با توجه به زمان مراجعه بعدي روزي یک عدد
مادران شیرده؛ روزي یک قرص از زمان 

 ماه بعد از زایمان 3زایمان تا 

 دویتامین 

 هزار واحدي( 50)

 پرل

 سال( 12 -18مدرسه ) یننوجوانان سن

 ماهی یک عدد

 آموزانارائه به مدارس و توزیع ماهیانه به دانش  -

با توجیه   ،روددر صورتی که فرد به مدرسه نمی  -

 محاسبه شود.به زمان مراجعه بعدي 

 میانساالن
 محاسبه شود.با توجه به زمان مراجعه بعدي 

 سالمندان

 دکلسیم/ کلسیم 

واحد  500یا  400گرم کلسیم/میلی 500)حاوي 

 (دالمللی ویتامین بین

 محاسبه شود.با توجه به زمان مراجعه بعدي  یک عدد يروز ****** سالمندان قرص
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اگر در ترکیبیاو قطیره میولتی    کان داده شود.ماهگی به کود 24روزگی تا پایان  5تا  3از سن  "ویتامین د"واحد  400و  "ویتامین آ"واحد  1500ها طوري محاسبه گردد که روزانه هتعداد قطر *

 توان به کودک داد.زمان با شروع تغذیه تکمیلی میها را فقط هماین نوع قطره ،ویتامین، آهن نیز وجود داشته باشد

شیروع   نیز قطره آهن راماهگی  6تا  4توان از پایان حنی رشد کودک میولی با توجه به من ،شودماهگی آغاز می 6زمان با شروع تغذیه تکمیلی است که معموالً در پایان هم شروع قطره آهن **

 بیراي قطیره آهین    بایید  ،میاهگی  2رسد ییا از  ها به دو برابر وزن هنگام تولد میاز زمانی که وزن آن، شوندگرم متولد می 2500خوارانی که با وزن کمتر از در مورد کودکان نارس و شیرکرد. 

 شود.کودک شروع 

 المللی در روز تعیین شده است. واحد بین 10000براي مادران باردار و شیرده تا  "آویتامین "سمی  حد ***

 فولیک به صورو جداگانه تا پایان بارداري نیست.نیاز به دادن اسید فولیک یا قرص فرفولیک تجویز شود،ویتامین داراي اسیددر صورتی که قرص یا کپسول مولتی ****

 گرم آهن، بهتر است از این قرص استفاده شود.میلی 55-60 ه قرص فرفولیک در دسترس باشد، به شرط وجوددر صورتی ک *****

 قرار دارد.در محدوده ایمن  "دویتامین "دریافت  بدون اشکال و از نظر  "دکلسیم "با قرص  "د ویتامین"هزار واحدي  50زمان مکمل مصرف هم ******
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 توجه کنید:

 هاي آهن را دور از دسترس کودکان قرار دهید.  فرآورده -1

 کند. رنگ میسیاه سولفاو آهن، مدفوع را تیره و -2

 هاي آهن را نباید به همراه مواد لبنی مانند شیر و مواد غذایی مانند چاي، حبوباو و داروهاي اد ترشی معده مصرف کرد. فرآورده -3

 اري کنید.  داروها را در جاي خنک و دور از نور نگهد -4

همچنین به مادر . پوشاندمی رنگیهاي شیرخوار را جرم تیرهدندان ،صورو به کودک کمی آب دهند. در غیر این ،توصیه کنید قطره آهن را ته دهان شیرخوار بچکانند و پس از هر بار مصرف -5

 هاي کودک را تمیز کند.با یک حوله نرم دندان ،آموزش دهید تا پس از مصرف قطره

 غ جلوگیري شود. به زنان باردار آموزش دهید که قرص آهن را حتماً بعد از غذا و قبل از خواب مصرف نمایند تا از بروز عوارای مانند حالت تهوع و استفرا -6

سرگیجه شود، دارو را قطع نمایید و عالوه بر توصیه بیه مصیرف    اشتهایی، تهوع، استفراغ، عرق کردن، تشنگی بیش از حد ومی مانند بیئچنانچه زن باردار علیرغم مصرف صحیح قرص دچار عال -7

 بیشتر مایعاو، او را به پزشک ارجاع نمایید. 

 نظر باشد.  هاي وزارو متبوع مدهمواره باید آخرین دستورعمل ،هاي باردارسال و خانم زیر یک دکانوکدر ارائه داروهاي مراقبتی براي  -8

 مصرف نصیف  ،دار( هستندهاي موجود قابل نصف کردن )خطبنابراین اگر قرص ،باشدگرمی( میمیکروگرم )تقریباً نصف قرص یک میلی 400روزانه  ،در بارداريمیزان مورد نیاز اسیدفولیک  -9

 . است.قرص به طور روزانه براي مادر باردار کافی 

 )نسخه توسط پزشک(. ت مصرف اسیدفولیک از سه ماه قبل از بارداري شروع شودبهتر اس ،هاي ادغام یافته سالمت مادرانعمل مجموعه مراقبتمطابق دستور -10
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 داروي مراقبتي نوزادان

 دادن دارو روشمقدار و  گروه سنی  شکل دارو نام دارو
توانید از کننده چقدر میبه هر مراجعه

 ؟این دارو بدهید

 نوزادان  گرمیمیلی 1آمپول  1Kویتامین 
گیرم و  میلیی  5/0ساعت پس از تولد براي نیوزادان نیارس    24بالفاصله یا حداکثر 

 گرم به صورو تزریق عضالنی میلی 1براي نوزادان با وزن طبیعی
 یک آمپول 

 

 توجه کنید:

 تزریق شود.  ،اندکلیه نوزادانی که در منزل متولد شده رايب
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 پس از زايمانداروي جمع كننده رحم جهت كنترل خونريزي 

 شود(تجويز مي ،هايي كه در منزل انجام گرفته استزايمان )اين دارو در مورد

 دادن دارو روشمقدار و  گروه سنی  شکل دارو نام دارو
توانید کننده چقدر میبه هر مراجعه

 ؟از این دارو بدهید

نباید از این  در چه مواردي

 ؟دارو بدهید

  *د به صورو عضالنی پس از خروج جنین واح 10 زنان در سنین باروري   واحدي  5یا  10آمپول توسیناکسی
 واحدي 10یک آمپول 

 واحدي  5آمپول  دویا 

 حساسیت مفرط به دارو  -

 هاي مامایی اورژانس -

ن قبل از خروج کامل نیوزاد و  توسیتزریق عضالنی اکسی توسین به صورو عضالنی تزریق شود.واحد اکسی 10پس از خروج جنین در صورو اطمینان از نبود قل دیگر، براي تسریع خروج جفت،  *

 همچنین تزریق وریدي آن در هر زمانی )حین یا پس از زایمان( ممنوع است. 
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 هاي حاد تنفسيداروهاي عفونت
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 كيوپتوكدرد استرداروي درمان گلو

 دادن دارو روشمقدار و  وزن -گروه سنی شکل دارو نام دارو
میکننده چقدر به هر مراجعه

 ؟توانید از این دارو بدهید
 ؟نباید از این دارو بدهید در چه مواردي

 سیلین ويپنی

گرم میلی 250سوسپانسیون 

 لیترمیلی 5در 

 سال 5تا  2

 کیلوگرم( 19تا  10)

 ساعت یک قاشق غذاخوري 8هر 

 روز 10به مدو  ،سی(سی 5)
 یک شیشه

سییلین ییا مشیتقاو آن حساسییت     کسانی که بیه پنیی   -

سییلین دچیار عالئمیی    مصرف پنی هنگامیعنی  ،دارند

 شوند. نفس، گرگرفتگی، تورم، کهیر و... میمانند تنگی

 عدد قرص 9 روز 10مدو ه ب، ساعت یک قرص 8هر  سال 5باالتر از  گرممیلی 500قرص  .)باید این مواوع از بیمار یا اطرافیان او سوال شود(

 توجه کنید:
 

  سال فقط منحصر به شرایط خاص مندرج در بوکلت و راهنماي مانا است. 5ودکان زیر سیلین وي در کمصرف پنی -1

 دارو را دور از نور و حرارو نگهداري کنید و از مراجعین نیز بخواهید همین کار را بکنند. -2

 توصیه کنید شربت را قبل از مصرف خوب تکان دهند و طبق دستور مصرف کنند. -3

 لت پیگیري را به بیمار بگویید.سیلین و عاهمیت مصرف مرتب پنی -4

 روز یک بار پیگیري شود. 3 دهید، حتماً باید هرسیلین خوراکی میبیماري که به او پنی -5

 سیلین بخورد.روز پنی 10به طوري که مجموعاً بیمار  ،سیلین خوراکی را ادامه دهیدها باز هم دادن پنیدر پیگیري -6

 به تاریخ مصرف داروها توجه کنید. -7

 دور ریخته شود.  دروز در یخچال قابل نگهداري است و بعد بای 14 یا روز در دماي اتاق و 7هیه شده فقط داروي ت -8
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 ي درمان پنوموني و عفونت حاد گوش هادارو

 دادن دارو روشمقدار و  وزن -گروه سنی  شکل دارو نام دارو
کننده چقدر میبه هر مراجعه

 ؟توانید از این دارو بدهید

نباید از این دارو  در چه مواردي

 ؟بدهید

 سیلینآموکسی

 5گرم در میلی 125سوسپانسیون 

 لیترمیلی

 ماهه 12روزه تا  60

 کیلوگرم( 9تا  5)

 سی(سی 5ساعت یک قاشق غذاخوري ) 8هر 

 روز 5به مدو 

 یک شیشه

آن سیلین ییا مشیتقاو  کسانی که به پنی

حساسیت دارند یعنی موقع مصرف پنی

نفیس،  ماننید تنگیی  سیلین دچار عالئمی 

 شوند. گرگرفتگی، تورم، کهیر و... می

 )باید از بیمار یا اطرافیان او سوال شود(

 ساله 5ماهه تا  12

 کیلوگرم( 19تا  10)

سی( سی 10ساعت دو قاشق غذاخوري ) 8هر 

 روز 5به مدو 

 5گرم در میلی 250سوسپانسیون 

 لیترمیلی

 ماهه 12روزه تا  60

 گرم(کیلو 9تا  5)

 5/2ساعت یک قاشق مرباخوري ) 8هر 

 روز 5سی( به مدو سی

 ساله 5ماهه تا  12

 کیلوگرم( 19تا  10)

 سی(سی 5ساعت یک قاشق غذاخوري ) 8هر 

 روز 5به مدو 

 کالوکوآموکسی
*  

گرم میلی 600سوسپانسیون 

گرم میلی 9/42سیلین + آموکسی

 لیترمیلی 5نیک اسید در الکالو

 سال 5تا  ماه 2
سی( سی 5ساعت یک قاشق غذاخوري ) 8هر 

 روز 5به مدو 
 یک شیشه

 به جز در شرایط خاصی که در بوکلت و راهنماي مانا آمده است. ،سال باید با تجویز پزشک باشد 5کالو در کودکان زیر مصرف کوآموکسی *
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 توجه کنید:
 

 ید.داناز سن کودک زمانی استفاده کنید که وزن او را نمی -1

 تدریج آب جوشیده سرد شده را ااافه کرده و مرتباً تکان دهید تا حجم داخل شیشه به خط نشانه برسد.ه ب ،جهت آماده نمودن شربت -2

 و طبق دستور مصرف کنند. ادهخوب تکان دباید شربت را قبل از مصرف  -3

 دور ریخته شود. دست و بعد بایروز در یخچال قابل نگهداري ا 14روز در دماي اتاق و یا  7داروي تهیه شده فقط  -4

 میوه، آب و یا سایر مایعاو مصرف کرد.توان به همراه شیر، آبمی سیلین راآموکسی -5

 .روز ادامه دهید، در غیر این صورو ارجاع داده شود 5ساعت مجدداً ارزیابی شود و در صورتی که بهتر شده باشد درمان را تا  48بایست ظرف کودک مبتال به پنومونی می -6

 براي اطالع بیشتر به بوکلت مانا مراجعه شود. -7
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 درماني ترين مركزک ساعت تا نزديکر صورت عدم امكان ارجاع يا فاصله بیش از يد كمتر از دو ماهشیرخواران  رداروي درمان عفونت باكتريال شديد د

 بیوتیک داخل عضالني(ین نوبت آنتي)تجويز اول

                                    دارو                                                      

 وزن

 جنتامایسین

 گرم(میلی 20/لیترمیلی 2)آمپول 

 سیلینآمپی

 گرم(میلی 500/لیترمیلی 5)آمپول 

 لیترمیلی 1 لیترمیلی 25/0 کیلوگرم 5/1تا 

 لیترمیلی 2 لیترمیلی 5/0 کیلوگرم 5/2تا  5/1

 لیترمیلی 3 لیترمیلی 75/0 کیلوگرم 5/3تا  5/2

 لیترمیلی 4 لیترمیلی 1 کیلوگرم 5/4تا  5/3

 لیترمیلی 5 لیترمیلی 25/1 کیلوگرم به باال 5/4

 ساعت 6هر  ساعت 8هر  در صورو عدم امکان ارجاع تا زمان رسیدن به مرکز درمانی
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 توجه کنید:

 کنید.تعیین به دقت ا مقدار مناسب با وزن یا سن کودک ر -1

 از سرنگ و سرسوزن استریل استفاده کنید. -2

ساعت تکرار شود و آمپی 12جنتامایسین هر  ،در صورو عدم امکان ارجاع براي شیرخواران زیر یک هفته .یدیبیوتیک تزریقی را بدهید و فوراً کودک را به بیمارستان ارجاع نمااولین نوبت آنتی -3

 ساعت تکرار شود.  8کیلوگرم هر  2ساعت و براي وزن باالي  12کیلوگرم هر  2 سیلین براي وزن زیر

 براي اطالع بیشتر به بوکلت مانا مراجعه شود. -4

 

 

 

 

 



 توانند به مراجعین بدهند(ان ميرزجدول داروهاي مجاز )داروهايي كه بهو

47 

 

ترين مركز كه با نزديک در صورتي ،ساله كه بايد ارجاع فوري شوند 5روزه تا  60در كودكان  يا بیماري خیلي شديد داروي درمان پنوموني شديد

 ي بیش از يک ساعت فاصله باشد.درمان

 بیوتیک تزريقي()تجويز اولین نوبت آنتي

 ؟نباید از این دارو بدهید در چه مواردي دادن دارو روشمقدار و  گروه سنی شکل دارو نام دارو

 سفتریاکسون

 ویال

 * گرمیمیلی 500 

 ماه 4روزه تا  60

 کیلوگرم( 6تا کمتر از  4)
  (مگرمیلی 300)لیتر میلی 8/1

 روز 60شیرخواران کوچکتر از  -

 ها حساسیت مفرط به سفالوسپورین -

 سیلینحساسیت به پنی -

 ماه 9ماهه تا  4

 کیلوگرم( 8تا کمتر از   6)
  (گرممیلی 400)لیتر میلی 4/2

 ماه 12ماهه تا  9

 کیلوگرم( 10تا کمتر از  8)
  (گرممیلی 500)لیتر میلی 3

 ویال

 * گرمیمیلی 1000 

 سال 3ماهه تا  12

 کیلوگرم( 14تا کمتر از  10)
  (گرممیلی 700)لیتر میلی 1/2

 سال 5سال تا  3

 کیلوگرم( 19تا  14)
  (گرممیلی 1000)لیتر میلی 3

 .شود رقیقلیتر آب مقطر میلی 3با باید  گرمیمیلی 1000 و 500 سفتریاکسونهر ویال  * 
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 توجه کنید:

 

 باشد.تزریقی فقط طبق بوکلت مانا و براي اولین نوبت قبل از ارجاع می تجویز سفتریاکسون -1

 کنید. تعیینبه دقت مقدار مناسب با وزن یا سن کودک را  -2

 از سرنگ و سرسوزن استریل استفاده کنید. -3

 براي اطالع بیشتر به بوکلت مانا مراجعه شود. -4
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 محلول شستشوي بیني

 ؟توانید از این دارو بدهیدکننده چقدر میبه هر مراجعه دادن دارو روشار و مقد گروه سنی شکل دارو نام دارو

 یک  عدد دو تا سه قطره در بینی ،ساعت 3تا  2هر  کودکان درصد 65/0قطره  کلرور سدیم

 

 
 

 


