




تعزیف

مادٌ ای کٍ بٍ مىظًر تشخیص، درمان، بُبًدی، تسکیه یا پیشگیری از 
.اختالالت سالمتی مًرد استفادٌ قرار می گیرد

Drug:
.َر وًع مادٌ ای کٍ عملکرد فیسیًلًشیک بذن را تحت تاثیر قرا دَذ 

:Medication
.داريیی کٍ بٍ دلیل ایجاد اثرات درماوی در بذن تجًیس می شًد



اسامی داروها
:نام شیمیایی-1

-پبسا-اػتیل-اى: هبًٌذتَصیف دلیمی اص تشویت ٍ ػبختبس هَلىَلی
آهیٌَفٌل 

(:رسمی)نام ژنزیک-2
تَػظ وبسخبًِ ػبصًذُ ثشای اٍلیي ثبس هبًٌذ اػتبهیٌَفي

(:نام اختصاصی)نام تجارتی-3
Trade Mark/ثب تَخِ ثِ وبسخبًِ تَلیذ وٌٌذُ



طبقه بندی داروها
دس یه گشٍٍُیظگی ّبی هـبثِ  دػتِ ثٌذی داسٍّب ثب

 ًـبى دٌّذُ ی اثش داسٍ سٍی یه ػیؼتن ثذى، اثشات تؼىیٌی داسٍ یب
.اثشات هغلَة آى هی ثبؿذ

ػَاهل خَساوی پبییي آٍسًذُ ی لٌذ خَى: هبًٌذ
داسٍیی هثل آػپشیي دس ثیؾ اص یه عجمِ: هثبلی دیگش



اشکال دارویی
Tablet (قزص   )
Capsule(کپسول)
Syrup(شزبت)
Ointment(پماد)
Suspension(سوسپانسیون)
Suppository(شیاف)



فارماکودینامیک داروها
اػوبل اثش اص عشیك خَاف هبیؼبت هَخَد دس ثذى: دسته ی اول

اػوبل اثش اص عشیك تغییش خَاف غـبی ػلَلی: دسته ی دوم

اػوبل اثش اص عشیك تذاخل دس گیشًذُ ّبی ػلَلی: دسته ی سوم



فارموکینتیک داروها
جذب

انتشار

متابولیسم

دفع



جذب
عشیمِ ی هصشف:
o هبًٌذ خَساوی، پَػتی، ساُ َّایی ٍ غـبّبی هخبعی یب ٍسیذی
ٍتَاًبیی اًحالل داس:
oهحلَلْب ٍ ػَػپبًؼیًَْب دس همبثل : ثؼتگی ثِ ؿىل داسٍ هبًٌذ

داسٍّبی اػیذی ٍ للیبیی/لشف ٍ وپؼَل
ٍخشیبى خَى هحل هصشف داس
ٍػؼت ػغح ثذى:
oُهبًٌذ سٍدُ ٍ هؼذ
آػبى اص غـبی لیپیذی ػلَل ػجَس:هحلَل ؿذى داسٍ دس چشثی



انتشار دارو
ػشػت اًتمبل داسٍ ثؼتگی ثِ ٍخَد ػشٍق خًَی فشاٍاى دس : گشدؽ خَى

ثبفتْب
هبًٌذ هذدخَی هجتال ثِ ًبسػبیی احتمبًی للت

ّش داسٍ ثشای ٍسٍد ثِ اسگبى ثبیذ اص غـبی : ًفَر پزیشی غـبیی
ػذ خفتی/هغضی-ػذ خًَی: هبًٌذ.      ثیَلَطیه آى ػجَسوٌذ

هیضاى ثبًذ ؿذى داسٍ ثب آلجَهیي: ثبًذ ؿذى ثب پشٍتئیي
ػبلوٌذاى، ثیوبسیْبی وجذ ٍ ػَء تغزیِ : هبًٌذ



متابولیسم
:  بیوتزانسفورماسیون

داسٍ پغ اص سػیذى ثِ هشحلِ فؼبلیت هتبثَلیضُ ؿذُ، ثصَست ون 
.فؼبل یب غیش فؼبل تجذیل تب ساحتتش دفغ ؿَد

ػن صدایی ٍ ؿىؼتِ ؿذى هَلىَل ّب ٍ دفغ /تحت تبثیش آًضین ّب
هَاد ؿیویبیی فؼبل

، سیِ ّب، ولیِ ّب، خَى ٍ سٍدُ ّبکبد: اسگبًْبی تغییش ٍ تجذیل



دفع
:اص عشیك

، وجذ، سٍدُ، سیِ، غذد هتشؿحِ خبسخیولیِ ّب 

عشیمِ ی دفغ ثِ ػبختبس ؿیویبیی داسٍ ثؼتگی داسد.
oتشویجبت گبصی ٍ فشاس:هبًٌذ
oداسٍّبی هحلَل دس چشثی
oولیِ ّب: اسگبى اصلی دفغ
oػبلوٌذاى/خغش هؼوَهیت: وبّؾ ػولىشد



نواع مکانیسم عمل داروا
oپبػخ فیضیَلَطیه هَسد اًتظبس یب لبثل پیؾ ثیٌی ثذى ثِ : اثشات دسهبًی

داسٍ
oاثشات ًبخَاػتِ ٍ ثبًَیِ داسٍ: ػَاسض خبًجی
oاثشات ػَء ثؼٌَاى پبػخ ّبی ؿذیذ ثِ داسٍ: اثشات هخشة
oثِ دًجبل هصشف عَالًی هذت یب تدوغ دس خَى هبًٌذ هَسفیي:اثشات ػوی
oٍاوٌؾ ّبی ؿذیذتش یب خفیف تش یب هتفبٍت اص حبلت :اثشات خَد ػٌتضی

عجیؼی
oیه پبػخ غیشلبثل پیؾ ثیٌی ثِ داسٍّب: ٍاوٌؾ ّبی آلشطیه
oتبثیش هصشف ّوضهبى ثیـتش اص هصشف خذاگبًِ:اثش ػیٌشطیؼتیه



روش های انداسه گیزی داروها
دلیك تشیي ػیؼتن اًؼدبم یبفتِ: سٍؽ هتشیه یب ػذدی•

ساحتی ٍ آؿٌب ثَدى/دلت ون ٍ خغبی صیبد:سٍؽ خبًگی•

.ثِ ًذست اػتفبدُ هی ؿَد:سٍؽ ػغبسی•



سیستم متزیک
(طول)متز

(حجم)لیتز

(وسن)گزم



روش خانگی
oُلغش
oلبؿك چبیخَسی
oلبؿك غزاخَسی
oفٌدبى





روش های تجویش دارو
آػبًتشیي ٍ هتذاٍلتشیي سٍؽ:تدَیض داسٍ اص ساُ دّبى

ؿشٍع اثش وٌذتش ٍلی هذت اثش عَالًی تش

oسٍؽ تضسیمی

oٍسوتبل ٍ ٍاطیٌبل-چـن ٍ گَؽ ٍ ثیٌی-پَػتی)تدَیض هَضؼی داس-
(اػتٌـبلی



...ادامه
ثؼذ اص لشاس گشفتي دس صیش صثبى، (:Sublingual)تدَیض صیشصثبًی داسٍ

.داسٍ حل ٍ خزة هی ؿَد
ًیتشٍگلیؼیشیي: هبًٌذ

داسٍی خبهذ دس دّبى ٍ همبثل غـبّبی هخبعی : تدَیض داخل گًَِ
گًَِ

اػتفبدُ اص ّش دٍ گًَِ خْت خلَگیشی اص تحشیه هخبعی
ػذم ثلغ ٍ خَیذى



نکات مهم در هنگام مصزف داروهای خوراکی
  سلیك وشدى ثشخی داسٍّبی هبیغ
ػذم خشد وشدى ٍ یب پَدس وشدى لشف ّبی پَؿؾ داس یب وپؼَلْب
اختٌبة اص تدَیض داسٍّبی خَساوی دس هَسد ثیوبساى ًیوِ َّؿیبس یب خَاة آلَد
 اػتفبدُ اصNGT

سػبیت پَصیـي دس ٌّگبم تدَیض داسٍّبی خَساوی
سػبیت ًىبت خبف دس تدَیض تؼذادی اص داسٍّبی خَساوی هبًٌذ دیگَوؼیي
وٌتشل غزاّبی هصشفی ثیوبس
ِاػتفبدُ اص ػشپَؽ ؿیـ
احتوبل ثشٍص ٍاوٌؾ ّبی آلشطیه
 ػی ػی آة ّوشاُ لشف یب وپؼَل 100ًَؿیذى حذالل
 ػی ػی ًشهبل ػبلیي صیش صثبى خْت تؼْیل ػول خزة 1چىبًذى



موارد منع مصزف داروهای خوراکی
سٍدُ ای-ٍخَد ثیوبسی ّبی هؼذی

ًبتَاًی هذدخَ ثشای ثلغ غزا یب هبیغ



روش تشریقی
ID
SC                 

IM                

IV                 



...ادامه
سٍؽ اپیذٍسال
داخل ًخبػی
داخل اػتخَاى
داخل صفبق
داخل پشدُ خٌت
داخل ؿشیبًی



تجویش موضعی دارو
لغشُ ّبی چـوی، هحلَل غشغشُ، )وبسثشد هؼتمین هبیغ یب پوبد

(هبلیذى داسٍ ثب ػَاح ثِ گلَ

(ؿیبف) ٍاسد وشدى داسٍ ثِ داخل حفشات ثذى

(لغشُ گَؽ ٍ ثیٌی)چىبًذى هبیغ ثِ داخل حفشُ ثذى

(ؿؼتـَی گَؽ، هثبًِ، همؼذ)ؿؼتـَی حفشُ ثذى

(داخل ثیٌی ٍ گلَ)پبؿیذى



فزآورده های موضعی
داسای خبصیت پَؿبًٌذگی ثیـتش ٍ ّیذساتِ وشدى ثیـتش پَػت )پوبدّب

(آصسدگی پَػتی خـه
چشثی ووتش ٍ لبثلیت هخلَط ؿذى ثب آة ثیـتش، آصسدگی پَػتی )وشم ّب

(تشؿح داس
(هٌبػت ثشای ًَاحی پش هَ هثل هَی ػش)لَػیَى ّب
(خبصیت ضذػفًَی وٌٌذگی ٍ پبن وٌٌذگی)هحلَلْبی هَضؼی
(هبدُ هَثش سٍی یه ٍسق هبلیذُ ٍ دس هَضغ لشاس دادُ هی ؿَد)چؼت ّب.
ٍسلِ ّبی ًبصن ٍ ؿفبف ٍ چؼجٌذُ وِ داسٍ سا ثِ تذسیح )پچ ّبی پَػتی

.(آصاد هی وٌٌذ



نکات مهم در تجویش داروهای پوستی
oٍتویض وشدى پَػت لجل اص تدَیض داس

oپخؾ وشدى داسٍ ثِ صَست الیِ ای ًبصن

oثشسػی پَػت اص ًظش ثشٍص ضبیؼبت ٍ حؼبػیت

oاػتفبدُ اص دػتىؾ یب اپلیىبتَس

oُثبص ّبی صخن هَسد دس اػتشیل سٍؽ اص اػتفبد

oلجلی داٍی سٍی خذیذ داسٍی اػتؼوبل ػذم



قطزه های بینی
 ثِ ًذست ثشای اثشات ػیؼتویههصبسف هَضؼی اغلت ثشای ٍ

اػتشیل ًیؼتٌذ.

 ثِ دلیل ػشٍق خًَی فشاٍاى هخبط ثیٌی ٍ حلك، اهىبى خزة ػیؼتویه
.داسًذ



نکات قابل توجه در هنگام استفاده اس قطزه بینی
ػذم اػتفبدُ دس صَست وذس ؿذى-•

احتیبط دس هصشف داسٍّبی ضذ احتمبى-•

ػذم اػتفبدُ اص لغشُ ثیٌی دس چـن حتی ثب ٍخَد غلظت ّبی هـبثِ-•

هٌغ هصشف دس ثیوبساى للجی، دیبثتی، ّیپشتیشٍئیذ ٍ فـبسخًَی-•



داروهای چشمی
استزیل ّؼتٌذ.

تـىیل یه الیِ ًبصن ثش ػغح چـن
هیىشٍلیتش 10تَاًبیی چـن دس ًگِ داسی هبیؼبت حذٍد 

هیىشٍلیتش 50حدن ّش لغشُ 
هبیؼبت ػغح چـن ثِ ویؼِ اؿىی هی سیضد پغ ثؼذ % 16دس ّش دلیمِ 

.دلیمِ داسٍ اص ػغح چـن وبهال خبسج هیگشدد 5اص 
دلیمِ فبصلِ صهبًی ثیي دٍ لغشُ چـوی 5حذالل 

هبًذى صهبى عَالًی تشی سٍی چـن/پوبدّبی چـوی دس دهبی ثذى رٍة



نکات قابل توجه در هنگام استعمال داروهای چشمی
اػتفبدُ اص لغشُ پیؾ اص پوبد-•
ػذم چىبًذى داسٍی چـوی سٍی لشًیِ-•
خلَگیشی اص توبع پله ثب لغشُ چىبى-•
اػتفبدُ اص داسٍ فمظ ثشای چـن هجتال-•
ػذم اػتفبدُ اص داسٍی دیگشاى-•



نکات مهم در استعمال شیاف های رکتال
ًگْذاسی دس یخچبل ٍ دٍس اص گشهب-•
ػفت ثَدى ؿیبف دس ٌّگبم اػتؼوبل-•
خبسج وشدى اص فَیل فمظ پیؾ اص هصشف-•



نکات مهم در استعمال داروهای استنشاقی
ثبًیِ 5تب  3تىبى دادى اػپشی حذالل ثِ هذت -
دلیمِ 5تب  3حذالل فبصلِ هب ثیي دٍثبس اػتفبدُ هىشس اص اػپشی -
ؿؼتـَی دّبى ٍ ثیٌی پغ اص اػتفبدُ اص اػپشی-



انواع دستورات دارویی
دػتَسات داسٍیی ثبثت یب هؼوَل
دػتَسات دس صَست لضٍم
دػتَسات یه ثبس
دػتَسات فَسی



قانون تجویش دارو 6
داسٍی صحیح•
دٍص صحیح•
هذدخَی صحیح•
سٍؽ تدَیض صحیح•
صهبى صحیح•
ثجت صحیح•



اجشای دستورات دارویی
اػن وبهل هذدخَ•
تبسیخ ًَؿتي دػتَس•
اػن داسٍ•
سٍؽ تدَیض•
صهبى ٍ دفؼبت تدَیض•
اهضبی پضؿه•



اختصارات متدوال در دارو شناسی
GTT :GUTTEA                          Pm:Post meridiem

TDS :TER DIE SUMENDUM      BD: Bis die

PRN:PRO RE NATA                 QID:Quaque in die

IM:INTARA MASCULAR          PO:Per os

IV :INTRA VENOUS

ID :INTRA  DERMAL

SC:SUBCUTANEOS

Am:ANTE MERIDIEM



روش های محاسبه میشان دارو
ػبػت، آهَوؼی ػیلیي  8هیلی گشم آهَوؼی ػیلیي ّش  500دػتَس •

ػی ػی 5هیلی گشم دس  400:هَخَد
هحبػجِ همذاس آهَوؼی ػیلیي تدَیضی؟•
هیلی  10داسٍ ثِ صَست ٍیبل حبٍی /هیلی گشم ػضالًی 2آهپَل هَسفیي •

گشم دس ّش هیلی لیتش دس دػتشع
هحبػجِ همذاس هَسفیي تدَیضی؟•




