




DRUG 
هبدٍ ای اطت کَ ثزای درهبى،ثِجْدی، تؼخیؾ ّ  : دارَ

 .خلْگیزی اس ثیوبری ثَ کبر هی رّد

ثدبی ُن اطتفبدٍ  دراگّ  هذیکیؼيدر هزالجت ثِذاػتی کلوبت 

 .هی ػًْذ

هغبلؼَ هْاد ػیویبیی کَ ثز رّی فؼبلیتِبی ثذى  : فبرهبکْلْژی

 .تبثیز دارد

 

 



 اسبمی دارٌَب

 دارّ اتوی ّ هْلکْلی طبختبر ػزذ :( chemical)ػیوبیی ًبم-1

 

 گذاػتَ کٌٌذٍ تْلیذ کبرخبًَ اّلیي تْطظ :( generic)ژًزیک ًبم-2

 گزدد هی درج هتسذٍ ایبلت دارُّبی فِزطت در ّ  ػذٍ

 

  زك کَ طبسًذٍ کبرخبًَ اختـبؿی،تْطظ ًبم :( trade)تدبری ًبم-3

 .دارد فزّع اًسـبری



 طبمً بىدی دارٌَب

 .اس خٌجَ ُبی هختلف هی تْاى عجمَ ثٌذی کزد

 

 دارُّبی هْثز ثز طیظتن للت ّ ػزّق: هثبل: ثزاطبص طیظتن ُبی ثذى -1

 

 آًتی ثیْتیک ُب-هظکي ُب: هثبل: ثز اطبص هْارد هـزف ثبلیٌی-2

 



 هکبًیظن ػول دارُّب

 (:  اثز ثذى ثز دارّ)فبرهبکْکٌتیک•

 .ػبهل خذة،پخغ،هتبثْلیظن ّ دفغ دارّ اطت

 

 (:اثز دارّ ثز ثذى)فبرهبکْدیٌبهیک•

 .کَ عی آى دارُّب فیشیْلْژی طلْل را تغییزهی دٌُذ



 ــــ مُرفیه)است دارَ درمبوی تبثیز دارَ مصزف ٌدف اَلیه•

 (درد کبٌص

 کً ببضد داضتً ویش جبوبی اثزات است ممکه دارَیی ٌز امب•

 ببضد مضز یب مفید است ممکه

 :دارَیی سُء تبثیزات•

    دارَیی تداخل َ تحمل آلزژی، مسمُمیت،



 ػذٍ زظبص آى ثَ لجال ػخؾ کَ دارّیی ثَ هـًْیتی الؼول ػکض•

 .اطت

 ثبػذ ػذیذ یب خفیف اطت هوکي•

 2 تب یب ّ طبػت دلیمَ، چٌذ یب ّ دارّ هـزف اس ثؼذ ثالفبؿلَ •

 .کٌذ هی ثزّس ثؼذ ُفتَ

 افتذ هی اتفبق دارّ اطتؼوبل اس ثؼذ فْرًا کَ ػذیذی آلزژی •

 .ػْد هی ًبهیذٍ آوبفیالکتیک

 :ػبهل ثبػذ هی آّر هزگ کَ اًبفیالکتیک زظبطیت ػالین•

   .... ّ کِیز تبکیکبردی، خْى، فؼبر کبُغ ًفض، تٌذی ّ کْتبُی



•Pharmacology :هغبلؼَ هْاد ػیویبیی تبثیزگذار ثز ػولکزدُبی ثذى 

•Pharmacologist :ػخـی کَ ػِذٍ دار تِیَ ّ تْسیغ دارّ اطت. 

•Medication الجتَ  )اس ًظز لبًًْی هظئْل تدْیش دارّ اطت : پشػک

 (ثزخی ایبالت پزطتبر ززفَ ای

•Prescription َثزًبهَ دارّیی خبؽ تدْیش ػذٍ: ًظخ 

ایي سًدیزٍ یک طیظتن کٌتزل ّ ُوبٌُگی را ثزای دادى دارّ ثَ ثیوبر ثْخْد  

 .هیبّرد

 



 اخزای یک دطتْر دارّیی

 :دطتْر دارّیی ػبهل ُفت لظوت اطت•

 ًبم ثیوبر•

 تبریخ ّسهبى ًْػتي دطتْر•

 ًبم دارّی تدْیش ػذٍ•

 دّس دارّ•

 رّع اطتفبدٍ اس دارّ•

 تؼذاد دفؼبت هـزف دارّ•

 .اهضبئ ػخـی کَ دطتْر دارّیی دادٍ اطت•



 ُیچ دارّیی ثذّى دطتْر پشػک ًجبیذ ثَ ثیوبر دادٍ ػْد•

 .لْاًیي خبؿی ثزای ًْػتي دطتْرات دارّیی تْطظ پشػک اطت•

 .  اگز پشػکی ًظخَ غلغی ثٌْیظذ فزدی کَ آًزا اخزا هی کٌذ هظئْل اطت•

طزپزطتبر یب پزطتبر هظئْل دطتْر پشػک را در پزًّذٍ چک ًوْدٍ ّ ّارد  •

 کبردکض ّ طپض کبرت دارّیی هی ًوبیذ

 پزطتبر ثبیذ دارُّب را اس کبرت دارّی چک ػذٍ خِت ثیوبر آهبدٍ ًوبیذ•

 .اطتفبدٍ اس دارُّبی هخذر ّ ثبرثیتْرات ُب تبثغ لبًْى خبؽ اطت•

 



 ثبیذ در هْرد دارّیی کَ ثزای ثیوبر اطتفبدٍ هی کٌیذ اعالػبت کبفی داػتَ ثبػیذ•

 فمظ اس دارُّبیی کَ ظزفِبی ثزچظت دار دارًذ اطتفبدٍ کٌیذ•

 دارُّبیی کَ تغییز رًگ ّ هبُیت دادٍ اًذ را ثَ دارّخبًَ ثزگزداًیذ•

 ُْیت ثیوبر را لجل اس تدْیش دارّ کٌتزل کٌیذ•

 دارّ را در کٌبر تخت ثیوبر خب ًگذاریذ•

 اگز ثیوبر ثؼذ اس خْردى دارّ اطتفزاؽ کزد گشارع دُیذ•

 دارُّبی پزخغز را ثَ کوک ًفز دّم کٌتزل کٌیذ•

 .در ؿْرت ثزّس خغبی دارّیی ثالفبؿلَ آى را ثَ پشػک اعالع دُیذ•



 الذاهبت ایوٌی ٌُگبم آهبدٍ کزدى دارّ

 ثبر آى را کٌتزل ًوبیذ 3پزطتبر ٌُگبم دادى دارّ ثبیذ 

خْاًذى ثزچظت ّلتی کَ ظزف را ثزهی دارد یب پبکت ثظتَ ثٌذی را -1

 ثبس هی کٌذ

 ثالفبؿلَ لجل اس ریختي دارّ یب ثبس کزدى دارّ -2

ّلتی ظزف را ثَ لفظَ یب کوذ ّ یب ّازذ دارّیی ثیوبر ثزهی گزداًذ ّ  -3

 یب لجل اس دادى دارّ ثَ ثیوبر



 الذاهبت ایوٌی ٌُگبم آهبدٍ کزدى دارّ

 Right medicationدارّی ؿسیر -1•

  Right patientثیوبر ؿسیر-2•

  Right Dosage همذار ؿسیر-3•

  Right Routeرّع ؿسیر-4•

  Right timeسهبى ؿسیر-5•



  (5Rلبوُن )َظبیف لبوُوی پزستبر 

 بیمبر، دارَ، رَش، سمبن، دَس•

ثزای ایٌکَ ایي پٌح هْرد هِن را ثَ خبعز ثظپبریذ، خولَ  : تْخَ •

ثیوبر، » را زفظ کٌیذ کَ ززّف اّل کلوبت « ِثَذر سد » فبرطی 

» هی ثبػذ ّ یب ثَ اختـبر « دارّ، رّع، سهبى ّ دّس 

PDRTD  » را یبد ثگیزیذ کَ ززّف اّل کلوبت «Patient ،

Drug ،Route ،Time , Dose  »اطت. 

را ثب دلت توبم ثَ  5Rُوْارٍ ثزای تدْیش ؿسیر دارّ، لبًْى •

 :رّع سیز اخزا ًوبییذ 



 Right Patient –بیمبر درست . 1•

 

 .هؼخـبت دارّ را ثب هؼخـبت ثیوبر ثذلت تغجیك دُیذ  -•

 .اثتذا ًبم ثیوبر را ثپزطیذ ّ طپض دارّ را ثَ اّ ثذُیذ -•

 دلت کبفی السم اطت ( out of bed )OOBدر هْرد ثیوبراى  -•

 .دّ ثبر ًبم ثیوبر را چک کٌیذ  -•

 .فمظ ثَ ؿذا سدى ثیوبر ّ ػٌیذى پبطخ اس اّ اکتفب ًکٌیذ -•

 .دارّ را اًتخبة کٌیذ •



 Right Drug –دارَی درست . 2 •

•- order پشػک یب تدْیش کٌٌذٍ را ثَ دلت ثخْاًیذ. 

اگز ًتْاًظتیذ خظ پشػک یب تدْیش کٌٌذٍ را کبهل ثخْاًیذ ثب ّی  -•

 .توبص ثگیزیذ

اگز دارّ خذیذ اطت ّ ػوب اعالػبتی درثبرٍ آى ًذاریذ، ثَ کتت  -•

 .هزخغ دارّیی هزاخؼَ کٌیذ

 .ثزّػْر یب ثزچظت دارّ را ثَ دلت هغبلؼَ کٌیذ  -•

اهالی ثزخی دارُّب ، هؼبثَ ُن هی ثبػذ، در ایي ؿْرت دلت   -•

 .کبفی داػتَ ثبػیذ

اگز اس عزیك تلفي یب ؿذا . تلفظ ثزخی دارُّب هؼبثَ ُن هی ثبػذ•

order  را دریبفت هی کٌیذ دلت کبفی ًوبییذ  



 Right Route –رَش درست . •

 .ػیٍْ درطت تدْیش دارّ را اًتخبة کٌیذ - •

خْراکی، ) دارُّب ثب رّع ُبی هتؼذدی تدْیش هی ػًْذ  -•

در ؿْرت ػک، رّع ... ( تشریمی، هْضؼی، همؼذی، هِجلی ّ 

 PO,PR,IM,IV) ؿسیر را ثپزطیذ ّ اختـبرات هزثْط ثَ آًِب 

 .را یبد ثگیزیذ... ( ّ 

 .تشریك ّریذی ثبیذ ثب ازتیبط ؿْرت گیزد -•

الذاهبت السم خِت تدْیش دارّ، رّع درطت را ثذلت اًدبم دُیذ   -•

تکبى دادى طْطپبًظیْى خْراکی لجل اس هـزف، گزم کزدى ) 

 ... (فزآّردٍ لجل اس هـزف، رلیك کزدى ّ 

•  



 Right Time –سمبن درست . 4

 .همزر تدْیش گزدد دارّ ثبیذ در هْػذ - •

دارُّبی رّساًَ را ُز رّس در طبػت هؼیي تدْیش   -•
 .ًوبییذ

تدْیش دارّ رأص سهبى همزر ثَ ّیژٍ در آًتی ثیْتیک ُب  -•
زبئش اُویت خبؽ اطت تب طغر درهبًی دارّ در خْى  

 .ثبثت ًگَ داػتَ ػْد

سهبى تدْیش دارّ را عْری اًتخبة کٌیذ کَ زتی الومذّر  -•
ثب خْاة ثیوبر تذاخل ًذاػتَ ثبػذ یب هبًغ خْاة ثیوبر  

ًؼْد، ایي ًکتَ اس خولَ در هْرد دیْرتیک ُب زبئش اُویت  
 .اطت

سهبى تدْیش دارّ در کبُغ ػْارف ّ افشایغ اثزات   -•
 دارّ ًمغ دارد



 Right Dose –دَس درست . 5•

  

همذار تدْیش ػذٍ دارّ را ثبیذ ثب دلت توبم ثخْاًیذ ، در  -•

 .ؿْرت ًیبس دّس درطت دارّ را ثب دلت هسبطجَ کٌیذ 

 .دفؼبت تدْیش دارّ را هؼخؾ کٌیذ -•

در ؿْرتی کَ دارّ ًیبس ثَ اًفْسیْى داػتَ ثبػذ، همذار  -•

دارّ، غلظت السم، طزػت اًفْسیْى ّ سهبى اًفْسیْى ُز 

 .دّس را ثَ دلت تؼییي کٌیذ

ْیش دارّ را ثخْثی یبد  داختـبرات هزثْط ثَ دفؼبت ت -•

 .ثگیزیذ



•Stat :دطتْر فْری فمظ ثزای یک ثبر اطتفبدٍ گزدد. 

•Standing :دطتْر پبیذار، تب سهبًی کَ دطتْر لغْ ًؼذٍ اداهَ دارد. 

•PRN: در ؿْرت لشّم 

•daily :(طبػت 24)فمظ یک ثبر در رّس 

•BID(BD) :دّ ثبر در رّس 

•TID(TDS) :طَ ثبر در رّس 

•qID :چِبر ثبر در رّس 



  دطتْرات دارّیی

•q….h  : طبػت..... ُز 

•D.C :دارّ لغغ گزدد 

•RPO :تکزار دطتْرات لجلی 

• NPO:اس راٍ دُبى چیشی ًخْرد 

•KVO :ثبس ًگَ داػتي رگ 

•Ac :لجل غذا 

•pc :ثؼذ غذا 

•AM :ؿجر 

•PM :ػـز 

 

 



 اخشای یک دطتْر دارّیی

 ػکل دارّ•

 ًبم دارّ•

 همذار دارّ•

 راٍ هـزف•

 سهبى دارّ•

Amp  plazil  50mg  IM  stat 

Tab   ASA    80mg  po   daily 

Syr    dextrometorphan  10cc    TDS    



 طیظتوِبی اًذاسٍ گیزی دّس دارّ

  اؿلی ّازذ اػؼبری، طیظتن رازت، کبرثزد ثب هفیذ :هتزیک طیظتن•

 (ّسى)گزم(زدن)لیتز(عْل)هتز گیزی اًذاسٍ

 

 ًبهٌبطت ّ کوتز دلت ثب :(ػغبری ّ دارّطبسی)کزی اپْتی طیظتن•

 (...درم– اًّض)زدن (گزیي)ّسى تز

 

 ...لیْاى - فٌدبى– لبػك اًْاع دلت کوتزیي : خبًگی طیظتن•



  رّػِبی اطتؼوبل ّ هـزف دارّ

 اکثز دارٌَب بزای آوکً بً محل تأثیزگذاری بزسىد
  .ببید َارد جزیبن خُن ضُود 

 

راي :  رسیدن دارَ بً خُن َجُد دارد  راٌٍبیی بزای

دارٌَبیی کً در  . دٌبن یب ممعد ، تشریك َ استىطبق

بزچسب ٌبی  بصُرتپُست کبضتً می ضُود یب 

 پُستی لزار می گیزود ویش َارد جزیبن خُن می ضُود

.  



 ( ORAL)هـزف اس راٍ دُبى 

 رایح تزیي ػکل هـزف دارّ •

 .  اس عزیك خذار رّدٍ ّارد خزیبى خْى هی گزدًذ ًااکثز•

 سیز سثبًی -خْیذى -ثلؼیذى: ًسٍْ هـزف دارّ خْراکی•

 :ػذم تدْیش اس راٍ دُبى•

  NPO -4تِْع ّ اطتفزاؽ  -3ػذم ُْػیبری -2اػکبل در ثلؼیذى-1

 



 ػْد اطتفبدٍ ًی یب طزد آة ثب دارّ ُب دًذاى رًگ تغییز ثزّس درؿْرت•

 تْخَ)افشّد ًْػیذًی یب غذا ثَ ّ کزد خزد تْاى هی را دارُّب طبلوٌذاى در•

 (رّدٍ در خذة لبثل پْػغ دارای ثؼضی

 در دارّ کؼیذى یب چؼبیی پزسُبی ًوْدى زض ثی خِت دارّ لجل یخ تکَ•

 آطپیزاطیْى اس پیؼگیزی ثزای ُب لثَ ّ گًَْ ثیي سثبى تَ در تخلیَ ّ طزًگ

 اس اطتفبدٍ ػذم کْدکبى، ّ ًْساداى در طزًگ یب ّ چکبى لغزٍ اس اطتفبدٍ•

 طبل 5 سیز کْدکبى در خبهذ دارُّبی

 



 اس دارُّبی هبیغ یب ثب لبثلیت خزد ّ زل ػذى اطتفبدٍ کٌیذ•

 لجل اس دادى دارّ هغوئي ػْیذ کَ لْلَ داخل هؼذٍ اطت•

 30تب  15ثالفبؿلَ لجل ّ ثؼذ اس هـزف دارّ لْلَ را ثب •

 طی طی آة ػظتؼْ دُیذ

 .لْلَ هؼذٍ را کلوپ کٌیذ •



  لزصٍبی سیز سببوی

گیزًذ هی لزار سثبى سیز ثلکَ ثلؼیذ ًجبیذ را لزؿِب ثؼضی 

 رگِبی اس طزػبر کَ دُبى پْػغ عزیك اس طزیؼًب تب

   ثؼًْذ خْى خزیبى ّارد اطت خًْی

 

اس ػًْذ هی هـزف دُبى راٍ اس کَ را دارُّبیی اکثز 

  ػزّق طپض . گزدًذ هی خْى خزیبى ّارد هؼذٍ دیْارٍ

 هی زول کجذ ثَ را هشثْر دارّی ، رّدٍ کٌٌذٍ تغذیَ خًْی

  . گزدًذ تجذیل ثذى ثزای اطتفبدٍ لبثل ػکل ثَ آًدب در تب کٌذ



راطت ) یک طزی دارُّب ثَ ػکل ػیبف ُظتٌذ ّ ثب لزار دادى آًِب در رکتْم 

ایي رّع . تب در آًدب ّارد خزیبى خْى ػًْذ . لبثل اطتؼوبل هی ثبػٌذ ( رّدٍ 

را هی تْاى ثزای دارُّبیی کَ ّرّد آًِب ثَ هؼذٍ ثز اثز اطیذ یب تزػسبت هؼذی 

 .  ثبػث تخزیت هی ػْد ثکبر ثزد 

 .  اطتفبدٍ اس دطتکغ ضزّری اطت

 .ثیوبر را خْاثیذٍ ثَ پِلْ لزار دُیذ

طبًتی هتز در  10)ػیبف را ثؼذ اس اطفٌگتز داخلی همؼذ در رکتْم لزار دُیذ

 (طبًتی هتز در اعفبل 5ثبلغیي ّ 

دلیمَ  45تب  35دلیمَ در ُوبى ّضؼیت ثوبًذ، اگز ػیبف هلیي اطت  5ثیوبر ثبیذ 

 .در ُوبى ّضؼیت ثخْاثذ

 

 

 



  استىطبق

ثَ هٌظْر تأثیز ػوْهی یب هْضؼی ، هی تْاى دارُّب را ثَ عزیمَ  

 اطتٌؼبق اطتؼوبل کزد 

اطپزی، ثخْر ّ پْدرُب ثَ ػلت ػزّق خًْی فزاّاى در آلْئل ُب 

 ثَ طزػت خذة هی ػًْذ

، پْدر کٌٌذٍ ّ فؼبر (ًجْالیشر)اطتفبدٍ اس دطتگبُِبی ریشپخغ کي

 هثجت هتٌبّة

 

 

 



 یب ّ هزدهک کزدى گؼبد ّ تٌگ هْضؼی تبثیز دارای ُب لغزٍ•

 ػفًْت درهبى

 ػًْذ هی اطتفبدٍ هْضؼی ػفًْت یب تسزیک در ُب پوبد •

 ػیویبیی هْاد یب خبرخی خظن کزدى خبرج ثزای ُب دٌُذٍ ػظتؼْ•

 اطت السم ػظتؼْ دلیمَ 15 زذالل

 اس را چؼن تزػسبت ّ کٌیذ اطتفبدٍ دطتکغ اس دادى دارّ سهبى در•

 کٌیذ پبک طبلیي ًزهبل ثَ آغؼتَ گبس یک ثب خبرج ثَ داخلی گْػَ

 ًؼًْذ ریختَ لزًیَ رّی ػٌْاى ُیچ ثَ دارُّب •

 ثبػذ ًذاػتَ توبص چؼن ثب پوبد یب چکبى لغزٍ ًْک•

 ثچکبًیذ (هلتسوَ طبک)پلکی ثظتز در را دارّ•



 ّ درد ّ زؼزات ثزدى ثیي اس گْع، ّاکض کزدى ًزم هٌظْر ثَ

 ػًْذ هی اطتفبدٍ ػفًْت

 ػْد اطتفبدٍ اطتزیل هسلْلِبی اس ػذٍ پبرٍ آًِب گْع پزدٍ کَ افزادی در

 ثَ را گْع اللَ لغزٍ چکبًذى ٌُگبم در طبل 4 سیز کْدکبى در

 ػمت ّ ثبال طوت ثَ ثشرگظبالى در ّ ثکؼیذ ػمت ّ پبییي طوت

 ّ طزگیدَ هْخت طزد هسلْل)ثزطبًیذ اتبق دهبی ثَ را دارّ اسچکبًذى لجل

 (ػْد هی تِْع

 ُوبى در دلیمَ 5 تب3)ثبػذ ثبال طوت ثَ هجتال گْع ّ ثخْاثذ پِلْ ثَ ثیوبر

 (ثوبًذ لغزٍ چکبًذى اس ثؼذ زبلت

 پزدٍ طوت ثَ هبیغ تب دُیذ فؼبر تزاگْص رّی هالیوت ثب ثبًیَ چٌذ

 ثزّد تیوپبى



   استعمبل اس راي تشریك
یک دلیل ثزای . ثزای تأثیز کلی هی تْاى دارّ را تشریك کزد •

 تشریك پبطخ طزیغ اطت 

ػذم تسول ػخؾ ثَ  : در ػزایظ سیز ثبیذ ثَ تشریك هتْطل ػذ •

دارّی خْراکی ، تدشیَ ػذى دارّ ثز اثز اطیذ هؼذٍ ، ػذم خذة  

 دارّ اس عزیك خذار رّدٍ

 دارای اختالل گْارػی -ثیِْع -ثْیژٍ خِت ثیوبراى رّاًی•



  اًْاع اؿلی تشریك
 ( IM)درّى ػضلَ •

 

 ( IV)یب داخل رگ  درّى ّریذ•

 

 ( SC)سیزخلذی •

 

 ( ID)داخل خلذی •

 

                                 



  ( IV )) داخل َریدی) تشریك داخل رگی •

 

هظتمیوًب ثَ ّریذ تشریك هی ػْد ّ لذا هظتمیوًب  داخل خْى  •

  هی گزدد

دارّ اس ایي عزیك طزیؼتز اس طبیز تشریك ُب خذة هی ػْد 

 درًتیدَ خغزًبکتزیي راٍ دادى دارّ



 ( IV ) داخل َریدی) تشریك داخل رگی 

 :ػْارف •

 

 ًؼت هبیغ، فلجیت، تزهجْفلجیت:هْضْػی•

 

 ثیغ ثبر، آهجْلی ُْا، ػفًْت:ػوْهی•



•Intradermal injection 

در همبیظَ ثب طبیز رّع ُبی تشریمی ،عْالًی تزیي سهبى خذة  دارد ثَ ُویي •

 دلیل در تظت ُبی تؼییي زظبطیت ّ ثؼضی ّاکظي ُب اطتفبدٍ هی ػْد

 هیلی لیتز 0/1زدن هسلْل •

 درخَ 15 -5هؼوْال ثب ساّیَ •

 در طبػذ، ثبالی لفظَ طیٌَ ّ سیز کتف•

 ایٌچ¼ تب  5/8ّ عْل آى   27ّ  26، 25اًذاسٍ طز طْسى •

 هبطبژ دادٍ ًؼْد•

 خزّج خْى ًؼبًَ ثی ارسع ثْدى تظت اطت ّ هدذد اًدبم ػْد•

 

 



•Subcutaneous injection 

  . دارّ هظتمیوًب ثَ سیزطغر پْطت تشریك هی ػْد•

 ًبرکْتیک ُب ثزخی دارُّبی لجل ػول -اًظْلیي-ُپبریي•

لظوت خبرخی هیبًی ثبسّ ّ لذام راى، ًبزیَ ػکن، سیز کتف ُب، ًّتزّگلْتئبل  •

 ّ دّرطْگلْتئبل

تشریك ُپبریي در ػکن، ػذم هبطبژ ّ آطپیزٍ کزدى                           •

 تغییز هکبى تشریك 

  25هیلی لیتزی ثب طْسى  2طزًگ یک یب •

عْل طْسى ثَ ًبزیَ تشریك، چبق یب الغز ثْدى، ساّیَ                                   •

 .  تشریك ّ ثشرگظبل یب کْدک ثْدى ثظتگی دارد

 درخ90َافزاد چبق •

 درخَ ّ ثب خوغ کزدى ػضلَ 45افزاد الغز •

 هسل تشریك ًجبیذ تب یک هبٍ دّثبرٍ اطتفبدٍ ػْد•



•Intramuscular injection(IM) 

 طزػت خذة ثیؼتز اس سیز خلذی•

 (طی طی  3زذاکثز )خذة همذار ثیؼتزی هبیغ•

 ػضلَ ّاطتْص لتزالیض•

 ػضلَ دلتْئیذ•

 ػضلَ دّرطْگلْتئبل•

 ػضلَ ًّتزّ گلْتئبل•

 ؿذهَ ثَ اػـبة-ًکزّس-آثظَ:ػْارف•

 هیلی لیتز در ػضلَ تشریك ًگزدد 1در کْدکبى ّ ًْساداى ثیغ اس •

 

 



 ًبزیَ ًّتزّگلْتئبل

ػزّق خًْی، )ثزای تشریك ػضالًیهٌبطجتزیي 

 (اػـبة ّ ثبفت سیزخلذی کوتز

کف دطت ثز رّی تزّکبًتز ثشرگ، اًگؼت ػظت در 

خِت کؼبلَ راى ّ اًگؼت اػبرٍ ثز رّی خبر خبؿزٍ 

ثب کؼیذى اًگؼت طْم هثلثی ایدبد هی ػْد ّطظ هثلث 

 .هسل تشریك اطت

خوغ کزدى ساًْ ّ طز راى زیي تشریك ػضلَ را ػل 

 هی کٌذ

 تسزکهٌبطت ثزای کْدکبى، ثشرگظبالى ّ افزاد ثی 

 

 



 ًبزیَ ّاطتْص لتزالیض

 رػذ) ُب ثچَ در ػضالًی تشریك ثزای هٌبطت

 (کوتز اػـبة ّ خًْی ػزّق ّ کْدکبى در هٌبطت

 لظوت طَ ثَ ساًُْب تب ثشرگ تزّکبًتز اس را  راى 

 خبرخی ّ هیبًی لظوت کٌین هی تمظین افمی ّ ػوْدی

 .اطت تشریك ًبزیَ

 یک ّ ثشرگ تزّکبًتز سیز ّخت یک ثبلغیي در

 ساًْ ثبالی ّخت

 یب ّ  ػذٍ خن ساًْی ثب پؼت ثَ خْاثیذٍ پْسیؼي 

 کٌذ هی ػل را ػضلَ ًؼظتَ

 



 ًبزیَ دلتْئیذ

 هبُیچَ کْچک در لظوت کٌبری ّ ثبالی ثبسّ

 ثزاکیبلًشدیک ػزیبى رادیبل  ّ ػـت )هسل هٌبطجی ثزای تشریك ػضالًی ًوی ثبػذ

 (پبًظوبى، گچ، طْختگی)هگز در زدن ُبی کن ّ یب ػذم دطتزطی ثَ ػضالت دیگز

طبًتی هتز سیز  5-3لجَ پبییٌی سائذٍ ی آکزّهیْى اطتخْاى ػبًَ را لوض ّ : هکبى 

 (اًگؼت، اًگؼت اّل رّی سائذٍ اکزّهیْى 4لزار دادى )سائذٍ

 .دطت در کٌبر ثیوبر ّ آرًح خن ػذٍ ثبػذ 

 طی طی  2زدن تشریك کوتز اس  



 ًبزیَ دلتْئیذ



 وبحیً دَرسُگلُتئبل
 رّع  لذیوی کَ ازتوبل آطیت ثَ اػـبة طیبتیک ّ فلح دائن یب هْلت•

 .اهزّسٍ در هٌبثغ خذیذ تبکیذ هی ػْد کَ اس آى اطتفبدٍ ًؼْد•

یک خظ فزضی در اهتذاد طتْى فمزات ّ خظ دیگز اس تبج ایلیبک ّ یک خظ •

هزثغ تؼکیل ػذٍ را ثَ چِبر لظوت . ًیش اس سیز چیي ثبطي کؼیذٍ هی ػْد

تمظین کزدٍ ّ رثغ خبرخی ّ ثبالیی را ًیش ثَ دّ لظوت تمظین هی کٌین ّطظ آى 

 .ًبزیَ تشریك هی ثبػذ

 پْسیؼي خْاثیذٍ ثَ ػکن پبُب ثَ داخل خویذٍ یب خْاثیذٍ ثَ پِلْ ثب ساًْ ُبی خن•

 

 



   اضکبل دارَ

 لزؽ •

هٌظْر اس لزؽ ، ػکل هتزاکن ّ خبهذ دارّ هي ثبػذ کَ •

 اغلت گزد اطت 

 کپظْل  •

ّلتي  . کپظْل یک پْطتَ ژالتیٌي اطتْاًَ اي ػکل اطت •

اس ُن ثبس ) کپظْل ثلؼیذٍ هي ػْد پْطتَ ژالتیٌي هي ػکٌذ 

  .ّ دارّي درّى آى رُب هي ػْد ( هي ػْد 



 اضکبل دارَ

 هبیغ  •

ثزخي دارُّب ثَ ػکل هبیغ ُظتٌذ ّ هْاد فؼبل آًِب ثَ •
 خبهذ هؼلك در هبیغ یب هبیغ هؼلك در هبیغ) ؿْرت هسلْل 

ثب هْاد دیگز هثل زاللِب ، هْاد رًگي ، هْاد هؼغز ّ  (
 هْاد ًگِذارًذٍ هخلْط ُظتٌذ 

 هخلْط  •

هخلْط زبّي یک یب چٌذ دارّ اطت کَ یب زل ػذٍ ّ ثَ •
) ؿْرت هسلْل درآهذٍ اطت یب ثَ ؿْرت هؼلك در هبیغ 

  . هي ثبػذ( هؼوْاًل آة 



 اضکبل دارَ

  (اکظیز)الگشیز•

اکظیز ػجبرت اطت اس هسلْل یک دارّ در هخلْط ػیزیٌي  •

 اس الکل ّ آة کَ هؼوْاًل ثظیبر خْع عؼن اطت

 اهْلظیْى   •

 .دارّیي اطت کَ در رّغي ّ آة پخغ ػذٍ اطت •

 تزکیجبت هْضؼي پْطت  •

هْادي ُظتٌذ ثزاي اطتؼوبل ثز رّي پْطت ّ دیگز ثبفتِبي  •

  طغسي ثذى 



 اضکبل دارَ

 کزم •

کزم یک فزآّردٍ رّغٌي ثزاي هبلیذى ثز پْطت ثذى ، •

 خٌک یب هزعْة کزدى پْطت اطت  

 پوبد  •

یک فزآّردٍ رّغٌي یب چزة اطت کَ دارّ را اس عزیك آى  •

ثَ ثذى هي هبلٌذ تب الیَ اي زفبظتي ّ ًزم ثزاي التیبم  

 ثیوبریِبي پْطتي ثْخْد آّرد 



 اضکبل دارَ

 هسلْلِبي تشریمي •

ػبري اس هیکزّة ُظتٌذ  فزآّردٍ ُبي ضذػفًْي ػذٍ ّ•

 کَ دارّ ثَ ؿْرت هسلْل ّ یب طْطپبًظیْى در یک هبیغ
  ّخْد دارد

 ػیبفِب  •

دارُّبیي خبهذ ّ گلْلَ اي ػکل ُظتٌذ ّ ثَ رازتي در  •

 یب ّاژى لزار هي گیزًذ  ( ػیبف همؼذي ) راطت رّدٍ 



 اضکبل دارَ

 لغزٍ چؼن •

اطت کَ ثَ ؿْرت لغزٍ در چؼن چکبًذٍ هي  یک هسلْل اطتزیل•

 ػْد تب ثز چؼن تأثیز ثگذارد

•oD :چؼن راطت   oS :    چؼن چپou :ُز دّ چؼن 

 لغزٍ گْع •

یک هسلْل زبّي دارّیي اطت کَ ثْطیلَ لغزٍ چکبى در گْع •

 ّارد هي ػْد 

 گْع ثبال ّ ػمت:ثشرگظبالى•

 گْع پبییي ّ ػمت:کْدکبى•

 



 اضکبل دارَ

 اطتٌؼبق کٌٌذٍ ُب  •

 اطتٌؼبق کٌٌذٍ ُبي زبّي هسلْل یک دارّ تست فؼبر اطت  •

 اطپزي ثیٌي  /  اطپزی تٌفظی•

هسلْلي اس دارّ ، هؼوْاًل در آة ، اطت ّ ثَ : لغزٍ  ثیٌی •

 ثیٌي ّارد هي کٌٌذ تب اثز هْضؼي ثبلي ثگذارد



 هسبطجبت دارّیی

 دَس  مُجُد دَس دستُر دادي ضدي

 دارّی در دطتزص همذار X= همذار دارّی هْرد ًظز



 خْد آسهبیی
هیلی گزهی دطتْر دادٍ ػذٍ،لزؽ  60فٌْ ثبریتبل خْراکی •

پزطتبر چَ هیشاى لزؽ ثبیذ  . هیلی گزم اطت  30هْخْد 

 تدْیش کٌذ؟

 میلی گزمی 30= دَس مُجُد   60=دَس دستُر دادي ضدي 

X=2 1 



واحد هر  6000است،هپارین به مقدار (Dvt)   عمقی بیماری مبتال به ترمبوز وریدهای  :مثال

در صورتی که آمپول هپارین به مقدار ده . ساعت  به صورت داخل وریدی تجویس شده است6

،چند میلی لیتر هپارین باید در (ml10000/1) هسارواحد در هر میلی لیتر وجود داشته باشد، 

 ساعت تسریق شود؟ 6هر 

 َاحد 100000=دَس مُجُد َاحد 60000=دَس دستُر دادي ضدي

 هیلی لیتز 1= همذار دارّی در دطتزص X=0/6هیلی لیتز  



 هسبطجَ ی دّساژ دارُّبی درؿذی
 

 ّلتی دارّیی ثـْرت درؿذی هغزذ هی ػْد یؼٌی•

 اس آى دارّ هْخْد اطتگزم  xهسلْل،هیلی لیتز  100در •

 .هیلی لیتز هسلْل  100گزم دارّ در 2یؼٌی % 2هثاًل •

 

 
 میلی گزم در2000گزم یب X=        2میلی گزم  20

 هیلی لیتز100=زدن هْرد ًظز        هیلی لیتز1در



 60ثزای یک ثیوبر هجتال ثَ تبکیکبردی ثغٌی ثب ّضؼیت ُوْ دیٌبهیک پبیذار :هثبل
در ؿْرتی کَ . هیلی گزم لیذّکبئیي ثَ ؿْرت داخل ّریذی تدْیش ػذٍ اطت

.در دطتزص ثبػذ،چٌذ هیلی لیتز لیذّ کبئیي ثبیذ تشریك ػْد% 2لیذّکبئیي   

 میلی گزم در  2000گزم یب  2 در چىد میلی لیتز   میلی گزم 60   

X=3  =ML 100  



:هٌبثغ  

اؿْل ّ فٌْى پزطتبری پْتز ّ پزی، ؿذیمَ طبلوی،  •

عبُزٍ ًدفی ّ گزٍّ هتزخویي ، تِزاى، ًؼز طبلوی  
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رّػِبی پزطتبری ثبلیٌی هلیسَ طبدات هْطْی  ّ هزین •

 . ػبلیخبًی، اًتؼبرات ػِزآة

• fundamentals of nursing(2015)  



سوال شد( ص)از رسول خدا    
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 .کسی که سودش به مردم بیشتر باشد
  3اصول کافی جلد 


