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  داروهاي مسکن و تب بر
  

 به چه کسانی نباید از این دارو بدهید مقدار تجویز دارو  مقدارو طرز مصرف دارو وزن -گروه سنی شکل دارو نام دارو

 استامینوفن

 قطره

  ماهه  6ماهه تا  2
 ) کیلوگرم 6تا  4(

ــدن   2بــــار در روز هــــر بــــار   6-4 ــره بــــه ازاي هــــر کیلــــوگرم وزن بــ   قطــ
 ) قطره 12-8(

 ک شیشهی

  
  و کلیوي) مثل یرقان(بیماران کبدي  -1

براي شیر خواران  تجویز استامینوفن توسط بهورز -2

  . کمتر از دو ماه مجاز نیست

  

  
 

  ماهه  12ماهه تا  6
 )کیلوگرم 9تا  7(

ــار  6-4 ــر بــ ــار در روز هــ ــدن   2بــ ــوگرم وزن بــ ــر کیلــ ــره بــــه ازاي هــ   قطــ
 )قطره 18-14(

  سال  3ماهه تا  12
 )کیلوگرم 14تا  10(

ــار  6-4 ــر بــ ــار در روز هــ ــدن   2بــ ــوگرم وزن بــ ــر کیلــ ــره بــــه ازاي هــ   قطــ
 )قطره 28-20(

  الگزیر
)mg120  درml5(  

  
 میلی گرمی 325قرص 

  ماهه  6ماهه تا  2
یا) نصف قاشق مرباخوري(ml 5/1بار در روز هر بار  4-6 )کیلوگرم 6تا 4(

6
1

 )طبق برنامه مانا (قرص 

  ک شیشهی
  
  
  
  
  
  

به سه روز درمان مقدار دارو  توجهدر مورد قرص با 
 .محاسبه شود

  ماهه  12ماهه تا  6
یا ) نصف قاشق غذا خوري( ml 5/2بار در روز هر بار  4-6 )کیلوگرم 9تا  7(

4
1

 )طبق برنامه مانا (قرص  

  سال  3ماهه تا  12
یا) یک قاشق غذاخوري( ml5باردرروز هربار 4-6 )کیلوگرم 14تا  10(

3
1

 )طبق برنامه مانا (قرص 

  
  سال  5سال تا  3
 )کیلوگرم 19تا  15(

ــر بــــار 6-4 ــار در روز هــ ــذاخوري( ml5/7بــ ــا ) یــــک و نــــیم قاشــــق غــ   یــ

2
1

 )طبق برنامه مانا(قرص  

 ر بار یک قرص بار در روز ه 4 سال 14سال تا  5

 بار در روز هر بار یک قرص  4-6 سال به باال  14
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 مقدار و طرز دادن دارو وزن -گروه سنی شکل دارو نام دارو
به هر مراجعه کننده چقدر می توانید از این 

 دارو بدهید
 به چه کسانی نباید از این دارو بدهید

 استامینوفن
  شیاف اطفال

* 

 15سال با وزن زیر  6ماهه تا  6کودکان 
 کیلو گرم

دارد یـک  ) زیر بغـل (درجه  5/38در مواردي که کودك تب باال تر از 
 )طبق برنامه مانا (. شیاف گذاشته و او را ارجاع فوري دهید

  
 یک شیاف

 

  
وزن بیش از با  سال 6ماهه تا  6کودکان 

 کیلو گرم  15

  
دو شیاف  دارد) غلزیر ب(درجه  5/38تر از که کودك تب باال در مواردي

  )طبق برنامه مانا (. گذاشته و او را ارجاع فوري دهید
 

  
 دو شیاف

**  
 مفنامیک اسید  

میلی  250کپسول 
 گرم

 کپسول 10 ، هر بار یک  کپسولبار در روز 4 -6 زنان در سنین باروري 

   .دارندکسانی که  به این دارو حساسیت   -
ر، تنگی ی، کهیضایعات و جوش هاي پوست :عالئم حساسیت

، زبان یا ، تورم صورت و لب هانفس، خس خس  سینه، سرفه
  گلو

 زنان باردار  -
  

  :توجه کنید

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

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

  . عمل هاي مربوطه پیگیري کرده و بیمار را به پزشک ارجاع دهیدالاگر پس از سه روز درمان، درد کاهش نیافت و یا تب پایین نیامد با توجه به دستور  -3

  .بهتر است مفنامیک اسید همراه با غذا یا شیر مصرف شود تا تحریک گوارشی کاهش یابد -4

  .در آموزش دهید در صورتی که درد پس از زایمان با مفنامیک اسید کاهش نیافت مجدداً مراجعه کندبه ما -5

ن دارو و نیز در کودکان تب دارکه دچار مشکل قلبی یا تنگی نفس یا سابقه تشنج همراه با تب هستند از می باشد لذا توصیه می شود در موارد عدم تحمل شکل خوراکی ای) پیشگیري تشنج(ساله  6ماهه تا  6با توجه به اینکه مورد مصرف شیاف استامینوفن براي جلوگیري از تب باال در کودکان * 

  . این دارو استفاده شود

 .براي کاهش دردهاي پس از زایمان در صورت در دسترس نبودن استامینوفن می توان ازمفنامیک اسید استفاده کرد** 
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  داروهاي درمان ترشی معده
  

 به چه کسانی نباید از این دارو بدهید به هر مراجعه کننده چقدر می توانید از این دارو بدهید مقدار و طرز دادن دارو گروه سنی  شکل دارو ارونام د

  جی -آلومینیوم ام*
 اس –جی  -ا امی

 قرص جویدنی

 سال به باال 14

 ک تا دو قرص بعد ازهر وعده غذاییی

 .اسبه می شودبراي مدت پنج روز درمان دارو مح
  نارسایی کلیه  -1
 زنان باردار  -2

 سوسپانسیون
ک تا دو قاشق غذا خوري یک ساعت قبل از ی

 غذا یا دو ساعت بعد از غذا

  . آلومینیوم ام جی اس عالوه بر اثرات خنثی کننده اسید معده داراي خاصیت ضد نفخ نیز می باشد* 

  :توجه کنید 
  . ه قرص ها را خوب بجود و بعد ببلعدبه بیمار یادآوري کنید ک  -1

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

  .این دارو ممکن است مدفوع بیمار را سفید رنگ کند  -3

  . زیاد خوردن این دارو ممکن است باعث اسهال شود -4

  .ز مصرف خوب تکان داده وقرص ها خوب جویده شوندسوسپانسیون این دارو را قبل ا  -5

  .ودساعت با سایر دارو ها مصرف ش 1-2تحت تاثیر قرار دهند، توصیه می شود این دارو با فاصله از آنجا که آنتی اسید ها باعث ا نحالل قرص هاي پوشش دار روده اي و جذب ناقص آنها می شوند و نیز ممکن است جذب سایر دارو ها را نیز  -6

  

  

  

  

  



 

٦ 
 

  

  داروي درمان کم آبی ناشی از اسهال

 مقدار و طرز دادن دارو گروه سنی  شکل دارو نام دارو
به هر مراجعه کننده چقدر می توانید 

 .از این دارو بدهید
 .به چه کسانی نباید از این دارو بدهید

 در همه سنین گرمی 9/27پودر  ) الکترولیت خوراکی (اس .آر.او

آب جوشـیده  .) سی سی است 250لیوان  4که معادل( را در یک لیترگرمی  9/27بسته 

سرد شده و یا آب آشامیدنی سالم حل کنید و طبق برنامۀ درمان اسهال در بوکلت چارت 

 .مانا مصرف نمائید

 دو بسته*

 

  
  . وجود ندارد اس.آر.اوکودك تمایل داشت، محدودیتی براي مصرف ولی چنانچه . درمان بیماران اسهالی باید بر اساس برنامه درمانی موجود در بوکلت مانا صورت گیرد* 

  :توجه کنید
ــ     -1 ــود و بایــــد بــــه او بیشــــتر شــــیر بدهنــــد اگــــر از شــ ــیر مــــادر تغذیــــه مــــی شــــود بســــیار مهــــم اســــت کــــه غــــذاهاي آبکــــی بــــه او داده نشــ ــتفاده ) شــــیر مصــــنوعی(یر خشــــکاگــــر کــــودك انحصــــاراً بــــا شــ   یــــا شــــیرهاي دیگــــر اســ

  .حتمااز رقیق نمودن شیر خودداري شود .و آب جوشیده خنک شده هم به او بدهنداس . آر.او وه بر شیر همیشگی اش  می کند بایستی عال

  .خنک مصرف شود طعم آن براي بیمار قابل تحمل تر است اس. آر.او توصیه می شود محلول -2

  .تفاده شود ولی در سایر سنین در صورت در دسترس نبودن آب جوشیده می توان از آب آشامیدنی سالم استفاده کنیمدر شیر خواران الزاما از آب جوشیده سرد شده اس، اس. آر . او تهیه براي  -3

  . به کودك نوشیدنی یا مایعات متداول در محل مانند دوغ، سوپ یا چاي کمرنگ کم شیرین بدهند -4
  .دداري شود تجارتی جدا خو ي، نوشابه ها و آب میوه هااز مصرف مایعات خیلی شیرین-5
  . با حجم کم و به دفعات مکرر در کنترل استفراغ نقش موثري دارد اس.آر.اودادن محلول خنک . بدهند اس.آر.اوکودك استفراغ نماید ده دقیقه بعد دوباره به او محلول  اس.آر.اواگر در موقع خوردن  -6

  . ر ریخته شودساعت نگهداري نشده و باقیمانده آن دو 24محلول تهیه شده بیش از  -7
  .هیچ ترکیب دیگري اضافه نشود اس. آر.اوبه محلول -8

  . دفعات و مقدار تغذیه کودك مبتال به اسهال باید بیش از کودکان سالم باشد -9
  . از مصرف آن خودداري شود اس.آر.اودر صورت تغییر رنگ پودر  -10

  :نکتۀ مهم
 .      مطمئن شوید که مادر تمام محتوي یک بسته را در یک لیتر آب حل می کند و به میزان مورد نیاز از محلول ساخته شده به کودك می دهد. حل شود) یسی س 250لیوان 4(هر بسته پودر باید در یک لیتر آب 
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  داروهاي پیشگیري از بارداري
  

 
 نام دارو

 مقدار و طرز دادن دارو گروه هدف  شکل دارو
  به هر مراجعه کننده چقدر 

 .این دارو بدهید می توانید از
 .*به چه کسانی نباید از این دارو بدهید

قرص پیشگیري از بارداري 
ال دي ، اچ دي و تري 

 فازیک

 قرص

  
  

  
  
  

  
  

ساله 10-49زنان 
  همسردار

  
  
  
  
  
  
  
 

  
  
  

روز (روز اول قاعدگی  5کی از یمصرف این قرص ها در
. و ترجیحاً روز اول قاعدگی شروع شود) اول تا پنجم

معین از شبانه روز خورده شود پس از  قرص در ساعت
روز خوردن قرص قطع  7تمام شدن بسته به مدت 

گردد و از روز هشتم خوردن بسته جدید شروع شود و 
 .به همین ترتیب ادامه یابد

 روزه 21ک بسته براي یک دوره ی

  وجود حاملگی یا موارد مشکوك به آن -1
  آن شک به وجود سرطان پستان، ابتال و یا سابقه -2
  هر نوع سرطان دستگاه تناسلی  -3
  بدخیمی هاي وابسته به استروژن  -4
  .افرادي که دچار خونریزي رحمی بدون علت مشخص باشند -5
  نخ سیگار در روز  15ساله و باالتر با مصرف بیش از  35خانم هاي سیگاري  -6
  .افرادي که مبتال به بیماري هاي فعال یا مزمن کبدي باشند -7
یـا افـزایش   ) 100روي  160مساوي یا بیشـتر از  (دي که مبتال به بیماري هاي قلبی، فشارخون باال افرا -8

  .چربی خون هستند
  **شرایط نیازمند به بی حرکتی کامل -9

  ماه پس از زایمان  6مادران شیرده تا  -10
  دیابت همراه با بیماري هاي عروقی  -11
 .رف هستندوسایر موارد که شامل  ممنوعیت هاي مص  -12

  
  
  .عمل می باشدالري از بارداري طبق آخرین دستوریموارد منع مصرف هر یک از روش هاي پیشگ* 

  .دادن هشدار قبل و بعد از عمل جراحی بزرگ ضرورت دارد . روز قبل از عمل جراحی تا پایان دوره بی حرکتی پس از عمل قطع شود 28مصرف قرص باید از ** 
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  رداريداروهاي پیشگیري از با

 مقدار و طرز دادن دارو گروه هدف  شکل دارو نام دارو
به هر مراجعه کننده چقدر می 

 .توانید از این دارو بدهید
 . به چه کسانی نباید از این دارو بدهید

قرص پیشگیري از 
بارداري الینسترنول 

داروي مجاز در دوران (
 )شیردهی

 قرص

ساله  10-49زنان 
  همسردار

 

دن مادر شیرده و تغذیه انحصاري شیرخوار با شـیر  در صورت قاعده نش
هفته پس از زایمان و در صورت بازگشت قاعدگی و  6مادر، مصرف قرص 

روز اول قاعدگی و  5تغذیه انحصاري با شیر مادر، مصرف قرص باید در 
  . ترجیحاً روز اول قاعدگی شروع شود

یـه  مـاه اول تغذ  6هر شب یک عدد قرص در ساعت معین و ثابـت تـا   
این قرص باید به طور مداوم مصرف . انحصاري با شیر مادر استفاده شود

 .شده و بین بسته هاي آن نباید فاصله بیفتد

 روزه28ک بسته براي یک دورهی

  
  
  .افرادي که مبتال به سرطان پستان هستند و یا سابقه آن را دارند -1
   .افرادي که مبتالبه بیماري هاي حاد یا مزمن کبدي هستند -2
 . افرادي که دچار خونریزي هاي نا مشخص رحمی باشند -3

مدروکسی پروژسترون               
 )DMPA ( استات 

  آمپول
)mg150( 

  
  
  

روز اول قاعـدگی، در عضـله سـرین یـا      5اولین تزریق باید در یکـی از  
 90 ± 14(دلتوئید انجام شود و تزریق هاي بعدي هر سه ماه یک بار 

 .محل تزریق نباید ماساژداده شود. انجام گردد) روز
 ک آمپول تزریقیی

  حاملگی یا موارد مشکوك به آن -1
  ابتال به سرطان پستان  -2
  .افرادي که دچار خونریزي هاي رحمی بدون علت مشخص می باشند -3
  )بدون علت دیر لخته شدن، خونریزي به دنبال ضربه خفیف یا(اختالالت شدید انعقادي خون  -4
کسانی که سابقه ابتال به توده خوش خیم کبدي ناشی از مصرف هورمون هاي استروئید جنسی دارند -5
  .کسانی که سابقه سکته مغزي دارند -6
  .افرادي که فشار خون کنترل نشده دارند -7
  .افرادي که دیابت کنترل نشده دارند -8
رند یا افراد دیابتی که به عوارض دیابت مبتال شده اندسال یا بیشتر دیابت دا 20کسانی که به مدت  -9

 ترومبو آمبولی و یا سابقه آن  -10

 سیکلوفم
  آمپول

)mg30 ( 
ساله  10-49زنان 

 همسردار

 
  
  

روز اول خونریزي قاعدگی در عضله سرین  5کی از یاولین تزریق در 
ود و یا عضله دلتوئید به طور عمیق انجام می ش) قسمت فوقانی خارجی(

محل . انجام می شود) روز 30±3(و تزریق هاي بعدي هر ماه یک بار 
 .تزریق نباید ماساژداده شود

 ک آمپول تزریقیی    

  برخی از بیماري هاي قلبی -1
  حاملگی و موارد مشکوك به آن  -2
  شک به وجود سرطان پستان، ابتال و سابقه آن -3
  علت مشخص خونریزي هاي رحمی بدون  -4
  دستگاه تناسلی برخی از سرطان هاي  -5
  برخی از انواع زردي و اختالالت واضح کار کبدي  -6
  دیابت همراه با بیماري هاي عروقی  -7
  )100روي  160مساوي یا بیشتر از (فشار خون باال  -8
  .ماه گذشته است 6مادران شیرده که از زایمان آنها کمتر از  -9

  *به بی حرکتی کامل شرایط نیازمند  -10
  نخ سیگار در روز 15ساله و باالتر با مصرف بیش از  35خانم هاي سیگاري  -11
 .سیکلوفم منع مطلق مصرف دارد مواردي که مصرف -12

  .دارد ضرورت بزرگ جراحی عمل از بعد و قبل هشدار دادن. شود قطع عمل از پس حرکتی بی دوره تاپایان جراحی عمل از قبل ماه یک باید سیکلوفم از استفاده* 
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  :توجه کنید

  .عمل ارسالی وزارت بهداشت،  درمان و آموزش پزشکی با دقت توجه کنیدالدر وقت دادن اقالم پیشگیري از بارداري به آخرین دستور -1

  .ارجاع دهید) پاپ اسمیر( رداري از دهانه رحمعمل کشوري براي انجام نمونه بالکسانی را که تحت پوشش یکی از روش هاي پیشگیري از بارداري هستند مطابق دستور -2

  .استفاده کنند) الینسترنول(زنان شیرده در صورت تمایل به مصرف قرص باید از قرص هاي مجاز در دوران شیردهی   -3

  .هفته پس از زایمان آغاز نماید 3را ) تري فازیک  -اچ دي  -ال دي( شیر ندهد می تواند مصرف قرص هاي ترکیبی.... اگر مادر پس از زایمان به علت فوت فرزند و   -4

  .روز اول بالفاصله پس از سقط شروع کرد 5مصرف قرص هاي ال دي، اچ دي و تري فازیک را می توان در  -5

  . ترجیحاً قرص هاي پیشگیري از بارداري ال دي، اچ دي و تري فازیک به مادران شیرده داده نشود -6

اسب بوده و پس از آن به علت افزایش احتمال حاملگی، توصیه می شود از روش هاي ماهگی کودك در صورت تغذیه انحصاري با شیر مادر و شیردهی مکرر در شبانه روز که خود یک روش خوب کمکی براي پیشگیري از بارداري است من 6مصرف قرص دوران شیردهی حداکثر تا پایان  -7

  . مطمئن دیگر استفاده شود

روز اول قاعدگی  5شش هفته پس از زایمان شروع خواهد شد و در صورتی که قبل از هفته ششم پس از زایمان خونریزي قاعدگی آغاز گردد این قرص در ) الینسترنول(تغذیه انحصاري شیرخوار با شیر مادر مصرف قرص هاي دوران شیردهی در صورت قاعده نشدن مادر شیرده و   -8

  .ترجیحاً از روز اول عادت ماهانه مصرف شود

  .یک باید بر اساس توضیحات نوشته شده بر روي بسته قرص استفاده شودقرص تري فاز -9

  .عمل مراجعه شودالدر موارد بروز اسهال و استفراغ به هنگام مصرف قرص به دستور -10

  .بهترین زمان مصرف قرص هاي پیشگیري از بارداري بعد از شام و قبل از خواب است  -11

در استفاده کنندگان از ) سردرد شدید و یا ضربانی و یا سردرد در یک طرف سر( سردرد غیر معمول  )تاري دید، دو بینی، کوري( قفسه سینه یا تنگی نفس یا سرفه با خلط خونی، تورم یا درد شدید در یک پا، مشکالت چشمی در صورت بروز درد شدید در قسمت باالي شکم، درد -12

     .   را به سطح باالتر ارجاع دهید داوطلب قرص هاي ترکیبی  فورا

میلی متر جیوه مبتال است  100روي  160تا  90روي 140میگرن بدون عالئم عصبی، چاقی، واریس بدون سابقه ترمبوفلبیت و فشارخون ، )دیابتی هاي مبتال به افزایش فشارخون، نارسایی کلیه و یا عارضه چشمی ( در صورتی که داوطلب با تشخیص پزشک به انواع خاصی از دیابت   -13

 . سطح باالتر و تایید پزشک آغاز شود از قرص هاي ترکیبی پیشگیري ازبارداري استفاده ننماید و درصورت اصرار وي براي استفاده از این وسیله بایستی مصرف قرص پس از ارجاع بهبهتر است 
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  .ف آ نها از روش هاي دیگر جلوگیري از بارداري استفاده شودفامپین اثر قرص هاي ضد بارداري را کاهش می دهد لذا همزمان با مصریبرخی از دارو ها بخصوص ر  -14

  .عمل مراجعه شودالدر صورت مصرف همزمان قرص ها با آنتی بیوتیک ها به دستور  -15

  .از یک روش کمکی مانند کاندوم استفاده شود ) DMPA( طی هفته اول شروع تزریق مدروکسی پروژسترون استات -16

بایستی شروع  DMPAآمپول مدروکسی پروژسترون استفاده نماید درصورت اصرار داوطلب براي استفاده از کبدي، بیماري شدید قلبی، افسردگی شدید، فشار خون کنترل شده، دیابت کنترل شده و چاقی بهتر است داوطلب از روش پیشگیري دیگري غیر از در صورت وجود بیماري  -17

  . زشک انجام شودمصرف پس از ارجاع به سطح باالتر و تایید پ

  . بوده و محل تزریق نباید ماساژ داده شود) با استفاده از سرسوزن بلند(و عمیق ) عضله دلتوئید یا باسن(و سیکلوفم باید به صورت عضالنی  DMPAتزریق آمپول  -18

   .سال با توجه به احتمال اثر منفی بر رشد استخوانی توصیه نمی شود 16در افراد زیر  DMPAمصرف  -19

  .درجه سانتی گراد، دور از نور وگرما نگهداري شود 30و سیکلوفم در دماي کمتر از  DMPA آمپول -20

  . و سیکلوفم را می توان در پنج روز اول بال فاصله پس از سقط انجام داد DMPAتزریق آمپول  -21

  .سال و از آن پس در صورت نبودن هر گونه مشکل بصورت ساالنه براي  معاینه به سطح باالتر ارجاع دهید 2ماه یک بار تا  6بارداري استفاده می کنند ابتدا سه ماه بعد، سپس هر پس از ویزیت اول کسانی را که به طور مرتب از روش هاي هورمونی پیشگیري از  -22
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  داروهاي پیشگیري اورژانس از بارداري
  

 ن دارومقدار و طرز داد گروه هدف شکل دارو نام دارو
به هر مراجعه کننده چقدر 
 می توانید ازاین دارو بدهید

 .به چه کسانی نباید از این دارو بدهید

 لوونورجسترول

 ساله همسردار 10-49زنان  قرص

  
  

ساعت بعـد از آن   72بالفاصله پس از نزدیکی مشکوك و حداکثر تا 
 .ساعت بعد یک قرص دیگر مصرف شود 12یک قرص و سپس 

 ) دوعددي(ک بسته قرص ی

  فعال و شدید کبد در حال حاضربیماري   -1
  ) بدلیل بی اثر بودن و نه خطر براي جنین ( بارداري  -2
  خونریزي هاي غیر طبیعی و تشخیص داده نشده رحمی   -3
ف اختالل نادر ارثی تولید و دفع بیش از حد پورفیرین که در این بیمـاري اختالالتـی چـون ضـع     (پورفیري حاد فعال   -4

 ). دیده می شود... عضالنی پیشرفته، اختالالت حسی و حرکتی، آریتمی قلبی، اضطراب، بی خوابی، توهم، اختالل کار کلیه و 

ساعت بعـد از آن   72بالفاصله پس از نزدیکی مشکوك و حداکثر تا  اچ دي 
  قرص  چهارعدد .ساعت بعد دو قرص دیگر مصرف شود 12دو قرص و سپس 

 هاچ دي ازیک بست

  )به دلیل بی اثر بودن و نه خطر براي جنین( بارداري  -1
  
  
 موارد منع مصرف استروژن، میگرن و ترومبوز وریدهاي عمقی  -2

 4ساعت بعد از آن  72بالفاصله پس از نزدیکی مشکوك و حداکثر تا  ال دي 
قرص ال دي  هشت عدد .قرص دیگر مصرف شود 4ساعت بعد  12قرص و سپس 

 ازیک بسته

 4ساعت بعد از آن  72بالفاصله پس از نزدیکی مشکوك و حداکثر تا  ازیک تري ف
  قرص سفید هشت عدد .قرص سفید دیگر مصرف شود 4ساعت بعد  12قرص سفید و سپس 

 فازیک از بسته تري
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  :اورژانس از بارداريپیشگیري  نکات قابل توجه در روش

  . ساعت استفاده شود 72در هر حال به هیچ عنوان دوز اول روش هاي یاد شده نباید پس از گذشت د، کاهش می یاب شده باشد درصد موفقیت روشپري هر چه فاصله زمانی بیشتري از نزدیکی مشکوك س -1

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

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

مجاز بودن مصرف یک بار از این روش در هر دوره قاعدگی دلیلی بر تأیید مصرف آن به عنوان روش پیشگیري از . می بایست در حداقل دفعات ممکن در طول دوران باروري استفاده گردد حداکثر دفعات مجاز استفاده از این روش در هر سیکل قاعدگی یک بار است و باید تأکید شود که این روش -4

  . بارداري نیست

  .سی از نظر بیماري هاي مقاربتی و سایر مسائل به مراکز تخصصی ارجاع انجام شوددر موارد سوء استفاده جنسی روش پیشگیري اورژانس به فرد ارائه شده و سپس جهت برر -5
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  داروهاي درمان کرم آسکاریس و کرمک
  

 به چه کسانی نباید از این دارو بدهید به هر مراجعه کننده چقدر می توانید از این دارو بدهید مقدار و طرز دادن دارو وزن -گروه سنی شکل دارو نام دارو

 دازولمبن
قرص 
 جویدنی

 سال و بزرگساالن 2کودکان باالتر از 

یک قرص را خوب بجوند و با کمی آب میل نمایند دو هفته : براي کرمک
  . بعد یک بار دیگر تکرار نمایند

 
 .تجویز شود دوز ذکر شده براي هر یک ازافرادخانواده

  زنان باردار  -1
  ناراحتی هاي کبدي  -2
غذیه شدیدو یا سوء تغذیه همراه با کودکان مبتال به سوء ت -3

  ادم و کم خونی 
  سال 2کودکان زیر -4
 

به مدت سه روز یک قرص صبح و یک قرص را شب : براي آسکاریس
 قرص 6 .خوب بجوند و با کمی آب میل نمایند

 شربت پی پرازین

 روز متوالی  7یک بار در روز یک قاشق مرباخوري : کرمک کیلوگرم  7کمتر از 

 .تجویز شود ر شده براي هریک از افرادخانواده ذک دوز
 

  حساسیت به دارو  -1
  بیماران با سابقه تشنج  -2
  بیماران مبتال به ناراحتی هاي کبدي و کلیوي  -3
  زنان باردار  -4
 کودکان مبتال  به سوء تغذیه شدید و کم خونی  -5

 متوالی  روز 7ک بار در روز یک قاشق غذاخوري ی کیلوگرم  14تا  7
 روز متوالی  7ک بار در روز دو قاشق غذاخوري ی کیلوگرم  30تا  15
 روز متوالی  7ک بار در روز چهار قاشق غذاخوري ی کیلوگرم به باالو بزرگساالن30

   روز متوالی  3ک قاشق غذاخوريیدو بار در روز : آسکاریس کیلوگرم  14کمتر از 
 روز متوالی  3قاشق غذاخوري  2دو بار در روز  کیلوگرم  22تا  14 داروي مورد نیازمتناسب با وزن و میزان 

 روز متوالی  3قاشق غذاخوري 3دو بار در روز  کیلوگرم  45تا  23

 روز متوالی  3قاشق غذاخوري  4دو بار در روز  کیلوگرم به باال و بزرگساالن  45
  

  :توجه کنید 

  .ت به بیمار بدهید، فراموش نکنیدرا که باید درباره شستن دست ها، کوتاه کردن ناخن ها، تعویض و جوشاندن روزانه لباس هاي زیر و ملحفه رختخواب و ضد عفونی روزانه توالآموزش هایی  -1

  .شربت پی پرازین و براي سایر افراد خانواده قرص تجویز شود داروي ضد کرمک را باید به همه افراد خانواده بدهیدو در مواردي که فرد مبتال به کرمک، زیر دو سال است -2

  .دارو بدهید یک هفته بعد از درمان آسکاریس اگر بیمار عالیمی داشت که نشان می داد هنوز هم آسکاریس دارد می توانید یک بار دیگر برابر جدول به او -3

  . عمل مربوطه انگل زدایی و ضد عفونی نموده و خوب بشویندالها را قبل از مصرف بر اساس دستور بون بشوید، ضمناً سبزي ها و میوهاشت را نموده و قبل از خوردن غذا و بعد از رفتن توالت دست ها و زیر ناخن ها را با آب و صاتوصیه کنید براي جلوگیري از آلودگی مجدد، بیمار رعایت بهد -4

  . چرب مصرف شودبهتر است قرص مبندازول همراه با غذا بخصوص غذاهاي  -5
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  داروي درمان کرم کدو
  

 مقدار و طرز دادن دارو وزن -گروه سنی شکل دارو نام دارو
به هر مراجعه کننده چقدر می توانید از این دارو 

 بدهید
 به چه کسانی نباید از این دارو بدهید

 نیکلوزامید
  قرص جویدنی

 میلی گرم 500 

  سال  8تا  2
 کیلوگرم  34تا  11

ده و یکودك ابتدا یک قرص را می جود و با کمی آب می بلعد سپس قرص دیگر  را جو: دو قرص
 .با کمی  آب  می بلعد

 قرص 2

  سال 14تا  9 زنان باردار
 کیلوگرم 34بیش از 

 قرص 3 سه قرص به روش فوق 

  بزرگساالن 
 

 قرص 4 قرص به روش فوق  4

  

  :توجه کنید 

  . ذاي سبک مانند صبحانه بخورند با این وجود می توان آن را با معده خالی، یک ساعت قبل و یا دو ساعت بعد از غذا نیز مصرف کرداین دارو را باید بعد از یک غ -1

  . روز تکرار کرد 7در صورت عدم بهبودي، می توان درمان را بعد از  -2

  .کودك بدهید براي کودکان خردسال، قرص را خرد کرده و سپس با کمی آب مخلوط نمایید و به -3

  . یک ماه پس از درمان براي انجام آزمایش مدفوع و اطمینان از بهبودي، بیمار را به پزشک ارجاع نمایید -4

.ا پختن طوالنی گوشت یکی از راه هاي پیشگیري از عفونت استی )ساعت  24به مدت ( فریز کردن  -5
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  )آنتی هیستامین(داروهاي درمان حساسیت 
  

 مقدار و طرز دادن دارو گروه سنی  وشکل دار نام دارو
به هر مراجعه کننده چقدر می توانید از این 

 دارو بدهید
 به چه کسانی نباید از این دارو بدهید

 دي فن هیدرامین

  
  

 میلی لیتر 5میلی گرم در  5/12شربت 

  
  سال 6تا  2

 

  )صبح ، ظهر وشب(بار در روز  3
 )یک قاشق مرباخوري(میلی لیتر  5/2هر بار 

  
  

  ک شیشهی
  
  
 

  
  زنان باردار -1
  مادران شیرده -2
  کودکان زیر دو سال -3
  مبتالیان به آسم -4
 

  
 سال 12تا  7

  ) صبح،ظهر،عصر وشب (بار در روز  4
 ) یک قاشق مرباخوري(میلی لیتر  5/2هر بار

 کلرفنیرامین
  

 میلی گرم  4قرص
  

  بزرگساالن
 

  
 هر بار یک  قرص ،زبار در رو 4-3

  
  دعد 10

 
  

  :توجه کنید 

  . وشیاري دارند خودداري نمایندآنتی هیستامین ها ممکن است ایجاد خواب آلودگی کنند از این رو توصیه کنید هنگام مصرف دارو از رانندگی و کار با ابزاري که نیاز به ه -1

  . دارو دور از نور نگهداري شود -2

  . ر مصرف شودبراي جلوگیري از عوارض گوارشی، همراه آب یا شی -3

  .مصرف دیفن هیدرامین به عنوان ضدسرفه در کودکان توصیه نمی شود -4
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  )قسمت اول(جلدي - داروهاي موضعی
  

 طرز دادن دارو گروه سنی  شکل دارو نام دارو
به هر مراجعه کننده چقدر می توانید از 

 این دارو بدهید
 به چه کسانی نباید از این دارو بدهید

مانتول یا متیل 
 الیسیالت س

 سال  4باالتر از  پماد جلدي 

  
  . روي قسمتی از بدن که درد دارد بمالند و ماساژ دهند

 
  ک لوله ی

 

  
  سال 4کودکان زیر  -1

 زنان باردار -2

 در همه سنین  پماد جلدي  %3تتراسیکلین 
کودکان به در مورد . (بار در روز  هر بار کمی از این پماد را در محل عفونت پوست بمالند 3تا  2

 .)دستور عمل مانا مراجعه شود
 ک لوله ی

 

 ک لوله ی .به آرامی بمالند...) شامل التهاب ناحیه کهنه بچه و( بار در روز در محل التهاب و خارش 3تا  2 در همه سنین  پماد جلدي  کاالندوال

 کاالمین دي 

           
  

  کرم
  
 

 در همه سنین

  
 .) مالش ندهند. (تا چهار بار در روز به آرامی بمالند در محل گزیدگی حشرات یا خارش سه

  
  

 ک لولهی

در کسانی که مبتال به التهاب و ترشح  -1
  .پوست می باشند

 . کسانی که به دارو حساسیت دارند -2
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  :توجه کنید 

  . ماه نیز توصیه می شود 2پماد تتراسیکلین در موارد عفونت خفیف پوستی براي شیرخواران زیر  -1

  . از پماد تتراسیکلین براي درمان عفونت هاي جلدي مثل زرد زخم استفاده می شود -2

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

  . ترس اطفال نگهداري شودپماد مانتول و متیل سالیسیالت بایستی دور از نور، در جاي خنک و دور از دس -4

  . دقیقه جاي آن قرمز نشد و خارش پیدا نکرد، آن وقت آنرا مورد استفاده قرار دهند 10قبل از استفاده از این پماد بهتر است اول کمی از آن را روي قسمت کوچکی از پوست بمالند، و اگر پس از  -

  . شود مراقب باشید که این پماد هیچ گاه نباید به صورت مالیده -

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

  . فقط بر روي پوست سالم مالیده شود -

  . خودداري شود) به علت تاخیر در ترمیم زخم (از تماس کرم کاالمین دي با چشم، سطوح مخاطی و نیز ناحیه تناسلی و همین طور در محل زخم  -5
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  درمان شپش و درمان گال) قسمت دوم(جلدي - داروهاي موضعی

 مقدار و طرز دادن دارو گروه سنی  شکل دارو نام دارو
به هر مراجعه کننده چقدر می 

 توانید از این دارو بدهید
 به چه کسانی نباید از این دارو بدهید

  
  

  گامابنزن        
  هگزا کلراید

  )لیندان(
  
  
 

 سال به باال 5 )براي گال(محلول 
دسـتور کامـل   . (ساعت بشـویند  8-12پس از .ه نازك بر روي پوست خشک بدن از گردن به پایین بمالندک ورقی

 .)مصرف دارو را در صفحه بعد مالحظه فرمایید
یک شیشه براي یک بار مصـرف و  
 در صورت نیاز  تکرار یک هفته بعد

  نوزادان نارس  -1
  . کسانی که سابقه تشنج یا غش دارند -2
 لتهاب و زخم هاي پوستیبیماران با ا-3

 سال به باال 5 )براي شپش(شامپو 

  
  
قاشق براي موهاي بلند به مو و پوست و یا  4قاشق سوپ خوري براي موهاي کوتاه و متوسط و  2تا 1ابتدا مقدار  

آب دقیقه با مقدار کافی  4مناطق آلوده سر و اطراف مناطق مودار بمالند و خوب ماساژ دهند پس از گذشت حداقل 
 .محل را شستشو دهند

  
  
  

یک شیشه براي یک بار مصـرف و  
 در صورت نیاز تکرار یک هفته بعد

 %10کروتامیتون 
  کرم

 )براي گال(
 بزرگساالن

 24طور کامل در تمام سطح بدن از چانه به پایین بخصوص در نقاط چین دار پوست مالیده شود و به مدت ه دارو ب
صبح روز پـس از مصـرف دارو،   . ساعت بعد تکرار کرد 24ن عمل را می توان ای. ساعت در سطح پوست باقی بماند

  . ساعت پس از آخرین بار مصرف دارو باید حمام کرد 24-48ملحفه و لباس زیر را باید تعویض نمود و 
 

یک لوله براي یک بار مصرف و در 
ــه تکــرار بعــد از   24صــورت نیازب

 ساعت یک لوله دیگر 

  .شک مصرف شوددر کودکان با نظر پز -1
 زنان باردار  -2

 سال به باال 5 )براي شپش(شامپو  %1پرمترین 
دقیقه شستشو داده  10بر پوست سر و ساقه موها مالیده و پس از مدت * جهت شستشوي سر مقدار الزم از شامپو 

 . شود
یک شامپو براي یک بار مصـرف و  
 در صورت نیاز تکرار در هفته بعد 

 .حساسیت دارندکسانی که به دارو  -1

  
  . در حدي که ساقه مو و کف سر کامالً به شامپو آغشته شود* 
  

  :توصیه کنید

  . از محلول لیندان براي گال یا جرب و از شامپو براي شپش استفاده شود -الف

  .ا با آب تمیز بشوینددقت شود داخل چشم یا دهان نرود و در صورت تماس با چشم فوراً چشم ر. این داروها روي صورت مالیده نشوند -ب

  .گی ها خودداري کنید از مصرف این داروها بر روي زخم ها، خراشیدگی ها و برید -ج

  . قبل از مصرف شامپو و محلول گامابنزن و شامپو پرمترین دارو را تکان دهید -د
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  :براي درمان آلودگی با جرب نکات زیر رعایت شود 

  .شتان پا، زیر بغل، کشاله ران و محل ضایعه را ماساژ بیشتري دهدباشد، باید پوست را کامالً خشک و خنک کند و سپس مقدار کافی از دارو را به خوبی به تمام پوست بدن از گردن به پایین بمالد و بین انگاگر بیمار قبل از مصرف دارو حمام کرده  -1

  .ساعت بعد از مصرف فرد بایستی استحمام کند و لباس هاي خود را تعویض نماید 24 -48صورت استفاده از کروتامیتون ساعت بعد از مصرف و در  8 -12در صورت استفاده از گاما بنزن هگزا کلراید  -2

  . براي جلوگیري از آلودگی مجدد از لباس هایی که به تازگی جوشانده و خشک کرده اند استفاده کنند -3

  . یده و خشک نماینددقیقه جوشان 30لباس هاي آلوده را که به تن داشته اند بمدت  -4

  . این کار براي آلودگی با شپش نیز باید انجام گیرد. دقیقه بجوشانند 10ملحفه ها را شستشو داده و حداقل  -5

  . در صورت نیاز به استعمال مجدد دارو بعد از یک هفته مجدداً طبق مراحل گفته شده عمل نمایند -6

 . سال و زنان باردار، با تجویز پزشک مصرف شود 5در کودکان زیر ) انلیند(محلول و شامپو گاما بنزن هگزا کلراید  -8

  .کروتامیتون را به میزان محدود و تنها در مواردي که نمی توان از محلول لیندان استفاده کرد به کار ببرید -9

  :براي درمان آلودگی با شپش نکات زیر رعایت شود 

  .شپش ضروري استتوصیه به کوتاه کردن مو در درمان آلودگی با  -1

  . بعد از خشک کردن موها براي خارج کردن اجساد شپش و تخم آنها موها را با یک شانه دندانه ریز شانه کنند -2

  . براي جلوگیري از گسترش آلودگی، شانه و برس را با شامپو بشویند -3

  . از مصرف شامپو به طور مرتب اجتناب کنند -4

  . زمان درمان کنیداطرافیان فرد مبتال را نیز هم -5

  . توصیه می شود در صورت بقاي مشکل ضمن بازبینی یک هفته بعد درمان را  تکرار کنید -6
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  )قسمت سوم(جلدي  -داروهاي موضعی

  

 دن داروطرز دا گروه سنی  شکل دارو نام دارو
به هر مراجعه کننده چقدر می توانید 

 از این دارو بدهید
 به چه کسانی نباید از این دارو بدهید

  پماد سوختگی
 )روغن کبدماهی(

 در همه سنین پماد
بار در روز براي رفع خشکی پوست ودر التهاب ناحیه کهنه شیر خوارمقدار کمی از این پماد روي پوست مالیـده   4تا  3

 ولهک لی . شود
 

  
 اکسید روي

 در شیر خواران پماد
 .بار در روز در التهاب ناحیه کهنه شیر خوارمقدار کمی از این پماد روي پوست مالیده شود 4تا  3

 ک لولهی
 

  
 نیتروفورازون 

 در همه سنین کرم
 .بار در روز هر بار کمی از این دارو در محل مالیده شود 3تا 2

 ک لولهی
 

  
  :توجه کنید 

  :د زیر می توانید از پماد سوختگی استفاده کنید در موار

  قرمزي ران و کشاله ران کودك در اثر ادرار -1

  سوختگی در اثر آفتاب  -2

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

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

 ید از این دارو بدهیدمی توان

 )سوسپانسیون خوراکی(قطره  **نیستاتین 
 )قطره 40-50( هر بار دو سی سی   -بار در روز 4 شیرخواران *  ک شیشهی )قطره20-25(هر بار یک سی سی   -بار در روز 4 نوزادان 

  ***ویوله دوژانسین 
 )درصد 25/0(

 محلول
  ک شیشهی ک سی سی بار در روز هر بار ی 1 -2 شیرخواران * 

 
  
  . در صورت عود برفک یا عدم پاسخ به درمان ارجاع صورت گیرد. عمل مانا استفاده شودالبراي درمان برفک شیرخواران از نیستاتین یا ویوله دوژانسین طبق دستور* 

  :مادر باید ** 
  .قبل از مصرف شیشه را خوب تکان دهد  -
  . ساعت یک بار تکرار کند 6داخل دهان شیرخوار بمالد این عمل را هر ) برفک(ک میلی لیتر محلول نیستاتین آغشته کند و روي لکه هاي سفید یبا ) یا یک گوش پاك کن را(ته یک چوب کبریت پیچیده و دستهایش را بشوید، پنبه تمیز را به   -
  .داروي نیستاتین را به نوك و هاله پستان نیز بمالد  -

  .شیر خوار، چند قطره از انتهاي شیر خود را بر روي نوك و هاله پستان بمالد  در پایان شیر دادن به  -    
  .به هیچ وجه از شیشه شیر و گول زنگ استفاده ننماید   -
  .دارو را دور از نور نگهداري کند  -

  :روز برفک بدتر شده یا اگر کودك در پستان گرفتن یا مکیدن مشکل دارد  10در صورتی که بعد از *** 
  . بار در روز تکرار کند 1 -2داخل دهان شیرخوار بمالد و این عمل را ) برفک(در صد آغشته کند و روي لکه هاي سفید  25/0ک میلی لیتر محلول ویوله دوژانسین یبا ) یا یک گوش پاك کن را(پنبه تمیز را به سر یک چوب کبریت پیچیده و   -
  .ادن به شیر خوار، چند قطره از انتهاي شیر خود را بر روي نوك و هاله پستان بمالددر مورد ویوله دوژانسین نیز در پایان شیر د  -
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  جلدي ضد عفونی کننده و پاك کننده  –مو ضعی يمحلول ها                                                                                                          

 طرزدادن دارو گروه سنی  کل داروش نام دارو
به هر مراجعه کننده چقدر می توانید 

 از این دارو بدهید
 .به چه کسانی نباید از این دارو بدهید

 در همه سنین محلول )بتادین(پویدون آیداین 

آب دقیقه با  15در مورد افراد حیوان گزیده ابتدا محل زخم به مدت . م ها را با این محلول شستشو دهیدزخ
  .سپس از این محلول  براي ضدعفونی استفاده گردد و مورد فوري ارجاع داده شود و صابون شسته شود

 .)از رقیق کردن دارو خودداري کنید(

  .به کسانی که نسبت به این داروحساسیت داشته اند - 
در شیر خواران در سطح وسیع به علت احتمال جذب  -

  .ید استفاده نشود
 .فاده نشوددر سوختگی ها است -

  سرم نمکی
 )مخصوص شستشو(

 در همه سنین محلول

   .جهت شستشوي زخم ها قبل از هر اقدامی استفاده گردد

  ستریمیدسی
 )ساولن(

 - محلول
  .این دارو براي شستشو وضد عفونی کردن وسایل پانسمان به کار می رود

 .)شیشه دقت کنیدبراي این موضوع به بر چسب روي  محلول را قبل از مصرف رقیق کنید(

 .به کسانی که نسبت به این دارو حساسیت داشته اند 

  الکل اتیلیک
 درجه  70

 در همه سنین محلول

  .براي ضدعفونی کردن محل تزریق و دماسنج استفاده شود
سپس از این  دقیقه با آب و صابون شسته شود 15در مورد افراد حیوان گزیده ابتدا محل زخم به مدت 

 .دعفونی استفاده گردد و مورد فوري ارجاع داده شودمحلول براي ض

  

 صابون
  مایع -جامد

 
 درهمه سنین

   .دقیقه به کار برده می شود 15به منظور شست وشوي زخم افراد حیوان گزیده حداقل به مدت

  :توجه کنید 
  .یداستفاده کن) بتادین(براي ضد عفونی کردن زخم ها بهتر است از محلول پویدون آیداین  -1

  .براي رقیق کردن محلول باید آب را آهسته به دارو اضافه کرد تا زیاد کف نکند) طبق دستور روي برچسب  شیشه. (محلول ستریمیدسی را باید قبل از مصرف رقیق کرد -2

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

  . ل ستریمیدسی را نباید با چوب پنبه پوشانددهانه شیشه محلو -4

  . درجه را با یک پیمانه آب جوشیده سرد شده مخلوط کنید 96درجه سه پیمانه الکل اتیلیک  70براي تهیه الکل  -5

  .محلول سرم نمکی مخصوص شستشو، غیر قابل تزریق می باشد-6
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  داروهاي چشمی

 دارو مقدار و طرز دادن گروه سنی  شکل دارو نام دارو
به هر مراجعه کننده چقدر می توانید از 

 این دارو بدهید
 به چه کسانی نباید از این دارو بدهید

 شیرخواران قطره چشمی % 10سولفاستامید 

  
  

 ک شیشهی .ساعت یک بارهر بار یک قطره در گوشه داخلی چشم بچکانید 6-8روزهر 5به مدت 

  حساسیت به دارو  -1
  عفونت شدید چشمی  -2
  .گر عالئم دیگري به همراه ناراحتی چشم وجود داشته باشدا -3
  .اگر نوزاد فقط اشک ریزش داشته باشد -4
 

 بزرگساالن قطره چشمی %20سولفاستامید 

  
 ک شیشهی .ساعت یک بارهر بار یک قطره در گوشه داخلی چشم بچکانید 6-8روز هر 5به مدت 

 

 بزرگساالن پماد چشمی %1تتراسیکلین 
وز روزانه یک تا دو بار هر بار به اندازه یک گندم در گوشه داخلی چشم ر 5به مدت 

 نوزادان ک لولهی .بگذارید چشم را مالش ندهید و پاك نکنید

  :توجه کنید 
  . ي نماییدروز درمان، بیمار را به پزشک ارجاع فور 5در صورت وجود عفونت هاي شدیدچشمی یا همراه بودن عالیم دیگر و یا عدم بهبودي علیرغم  -1

  . ماییداگر نوزاد فقط با عالمت اشک ریزش مراجعه نماید می بایست به مرکز بهداشتی درمانی ارجاع فوري شده و ازانجام هر گونه درمان خودداري ن -2

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

  . داروها را دور از نور نگهداري کنید -4

  . به تاریخ انقضاي دارو توجه کنید -5

  .دقت کنید نوك قطره چکان با چشم تماس پیدا نکند -6

  . بعد از اینکه قطره چشمی باز شدو براي یک دوره درمان از آن استفاده کردید باقیمانده قطره براي استفاده هاي بعدي مناسب نیست -7

  . عفونت هاي چشمی هیچ نوع قطره و پماد آنتی بیوتیک چشمی داده نمی شودبه نوزادان در بدو تولد، به منظور پیشگیري از  -8

  .در صورت رو برو شدن با عفونت هاي شدید چشمی باید سریعاً نسبت به ارجاع نوزادان اقدام نمایید -9

  . ماییدروز درمان، نسبت به ارجاع آنان اقدام ن 5در صورت عدم بهبود عفونت هاي چشمی خفیف نوزادان بعد از  -10

  . ک لوله پماد مجزا استفاده شودیبراي هر بیمار یک شیشه قطره یا  -11



 

٢٤ 
 

  

  داروهاي مراقبتی جهت پیشگیري از کمبود ویتامین و کم خونی

  

  

  .روزگی به کودك ندهید 15ید این قطره ها را از توجه داشته باش. بعضی از قطره هاي مو لتی ویتامین حاوي آهن هستند. داده شود د -آقطره مولتی ویتامین یا ویتامین  25روزگی، روزانه15عمل کشوري به کلیه کودکان از پایان البراساس دستور

 .قطره به کودك داد 25روزانه به میزان را تا دو سالگی د -آدر برخی از مناطق کشور با نظر پزشک می توان قطره ویتامین  Aبا توجه به وضعیت کمبود ویتامین 

در چنین شرایطی قطره آهن همزمان با شروع تغذیه تکمیلی و . ماهگی به دست نیاورده باشد، می توان تغذیه تکمیلی را زودتر شروع کرد 4در صورتی که کودك وزن مناسب سن خود را تا . ماهگی آغاز می شود 6دادن قطره آهن همزمان با شروع تغذیه تکمیلی است که معموال در پایان *

میلی گرم به ازاي هر کیلو گرم وزن  2براي این کودکان میزان آهن  .ماهگی قطره آهن شروع می شود 2گرم باشد از زمانی که وزن آنها به دو برابر وزن هنگام تولد رسید، یا از  2500که وزن تولد آنها کمتر از براي همه کودکان نارس و نیز کودکانی . ماهگی به کودك داده می شود 6زودتر از 

  .مقدار قطره آهن مورد نیاز براي پیشگیري یک میلی گرم به ازاي هر کیلو گرم وزن بدن می باشد.) ه دنیا آمده اندشیرخوارانی که در موعد مقرر ب( بدن محاسبه می شود و در شیرخواران ترم

  . ا پایان بارداري نیستدر صورتی که قرص یا کپسول مولتی ویتامین داراي اسید فولیک باشد یا قرص فرفولیک تجویز شود نیاز به دادن اسید فولیک بصورت جداگانه ت** 
  
  
  

  

  

 مقدار و طرز دادن دارو گروه سنی  شکل دارو نام دارو
به هر مراجعه کننده چقدر می توانید از این دارو 

 بدهید
 ن دارو بدهیدبه چه کسانی نباید از ای

    ک سالگییاز روز پانزدهم تولد تا حداقل  قطره د+مولتی ویتامین یا ویتامین آ
 

  دو شیشه قطره  25روزي یک بار

  ماه بعد اززایمان  3بارداري تا  16از شروع هفته  قرص یا کپسول  مولتی ویتامین مینرال یا ساده 
 

 ک عددباتوجه به زمان مراجعه بعدي روزي ی روزي یک عدد 

 آهن یا فروس سولفات
  
 قطره

 ک شیشهی قطره  15روزي  سالگی  2ماهگی تا  6* 

 باتوجه به زمان مراجعه بعدي روزي یک عدد روزي یک قرص  ماه بعد از زایمان  3بارداري تا  16از شروع هفته  قرص

  قرص اسیدفولیک
 

 باتوجه به زمان مراجعه بعدي روزي یک عدد روزي یک قرص **بارداري تا پایان بارداري  به محض اطالع از بارداري و یا ترجیحاً سه ماه قبل از شروع



 

٢٥ 
 

  :توجه کنید 
  . مکمل ها را دور از دسترس کودکان قرار دهید -1

  . سولفات آهن، مدفوع را تیره و سیاه رنگ می کند -2

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

  .بهتر است توصیه شود فرآورده هاي آهن با این مواد خوراکی خورده شود. جذب آهن را افزایش می دهد...)به ویژه مرکبات، ساالد با لیمو ترش و (خوردن سبزي و میوه -4

  . داروها را در جاي خنک و دور از نور نگهداري کنید -5

  . در غیر این صورت دندان هاي شیرخوار را جرم تیره رنگی می پوشاند. دك کمی آب دهند و با پارچه اي تمیزو نرم سطح دندان هاي کودك را پاك کنندتوصیه کنید قطره آهن را ته دهان شیرخوار بریزندو پس از هر بار مصرف به کو -6

  . ستفراغ جلوگیري شودبه زنان باردار آموزش دهیدکه قرص آهن را حتماً بعد از غذا و قبل از خواب مصرف نمایند تا از بروز عوارضی مانند حالت تهوع و ا -7

  . را قطع نمایید و عالوه بر توصیه به مصرف بیشتر مایعات، او را به پزشک ارجاع نمایید اگر زن باردار با وجود مصرف صحیح قرص دچار عالیمی مانند بی اشتهایی، تهوع، استفراغ، عرق کردن، تشنگی بیش از حد و سرگیجه شود، دارو-8

  . عمل هاي وزارت متبوع مدنظر باشدالتی براي اطفال زیر دو سال و خانم هاي باردار همواره باید آخرین دستوردر ارائه داروهاي مراقب -9

  . میکروگرم است اما مصرف قرص هاي یک میلی گرمی موجود براي مادر باردار منعی ندارد 400-600میزان مورد نیاز اسیدفولیک در بارداري روزانه  -10

  )نسخه توسط پزشک. (مجموعه مراقبت هاي ادغام یافته سالمت مادران بهتر است مصرف اسیدفولیک از سه ماه قبل از بارداري شروع شود عملالمطابق دستور -11

  .دقیقه در مقابل نور مستقیم خورشید قرار گیرد10پا و صورت کودك باید روزانه  ویتامین، دست،در بدن ساخته شود الزم است که افراد در معرض نور خورشید قرار گیرند، بنا براین عالوه بر مصرف قطره مولتی   د براي اینکه ویتامین -12 



 

٢٦ 
 

  

  داروي مراقبتی نوزادان
  

 .به چه کسانی نباید از این دارو بدهید به هر مراجعه کننده چقدر می توانید از این دارو بدهید مقدار و طرز دادن دارو گروه سنی  شکل دارو نام دارو

 نوزادان  میلی گرمی 1آمپول  K1مین ویتا
میلـی   5/0ساعت پس از تولد، براي نوزادان نـارس  24بالفاصله یا حداکثر 

 گرم و براي نوزادان با وزن طبیعی یک میلی گرم به صورت تزریق عضالنی 
 ک آمپول ی

 

  
  :توجه کنید

 . به کلیه نوزادانی که در منزل متولد شده اند تزریق شود -

  .جود بیماري هاي خونریزي دهنده فامیلی تزریق دارو صرفا تحت نظر پزشک صورت گیرددر صورت و -

  



 

٢٧ 
 

  

  

  داروي جمع کننده رحم جهت کنترل خونریزي پس از زایمان

  .)این دارو در مورد زایمان هایی که در منزل انجام گرفته است تجویز می شود( 

  
 .به چه کسانی نباید از این دارو بدهید ه هر مراجعه کننده چقدر می توانید از این دارو بدهیدب مقدار و طرز دادن دارو گروه سنی  شکل دارو نام دارو

 زنان در سنین باروري  واحدي   5ا ی 10آمپول اکسی توسین
  

 *واحد به صورت عضالنی پس از خروج جنین  10    
 واحدي  5آمپول  2واحدي یا  10ک آمپول ی

  حساسیت مفرط به دارو  -
 

  

  . واحد اکسی توسین به صورت عضالنی تزریق شود 10از خروج جنین در صورت اطمینان از نبود قل دیگر، براي تسریع خروج جفت، پس  -*

  .     ممنوع است) حین یا پس از زایمان(تزریق عضالنی اکسی توسین قبل از خروج کامل نوزاد و همچنین تزریق وریدي آن در هر زمانی  -  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

٢٨ 
 

  

  رمان گلو درد استرپتوکوکیداروي د

 مقدار و طرز دادن دارو وزن -گروه سنی شکل دارو نام دارو
به هر مراجعه کننده چقدر می توانید از 

 این دارو بدهید
 .به چه کسانی نباید از این دارو بدهید

 پنی سیلین وي

  
 میلی لیتر 5میلی گرم در  125سوسپانسیون  

  سال  5تا  2
 )کیلوگرم 19تا  10(

 روز 10به مدت ) سی سی 10(سی سی  5ساعت دو پیمانه  8 هر
 شیشه 3

ــانی کــــــــه بــــــــه    بــــــــه کســــــ
پنی سیلین یا مشـتقات آن حساسـیت دارنـد    

دچار عالئمـی   یعنی موقع مصرف پنی سیلین
... تورم، کهیـر و  مانند تنگی نفس، گرگرفتگی،

  . می شوند
باید این موضوع از بیمار یا اطرافیان او سـوال  (

 .)شود

  
 میلی لیتر 5میلی گرم در  250پانسیون سوس

  سال  5تا  2
 )کیلوگرم 19تا  10(

 روز  10سی سی  به مدت  5ساعت یک پیمانه  8هر 
 شیشه 2

 روز 10به مدت ) سی سی 10(سی سی  5ساعت دو پیمانه  8هر  سال 14تا  6
 شیشه 3

  
 میلی گرم 500قرص 

 روز10دت ساعت یک قرص به م 8هر سال  14تا  6کو دکان 
  قرص  30

  

 روز10ساعت یک قرص به مدت 6هر بزرگساالن
 قرص 40

  
  :توجه کنید 

  . بیماري که به اوپنی سیلین خوراکی می دهید حتماً باید هر سه روز یک بار پیگیري شود -1

  . ی سیلین بخوردروز پن 10که مجموعاً بیمار . در پیگیري ها مصرف به موقع پنی سیلین خوراکی را توصیه نمایید -2

  . از مراجعین نیز بخواهید همین کار را بکنند. دارو را دور از نور و حرارت نگهداري کنید -3

  . به تاریخ مصرف داروها توجه کنید -4

  .اهمیت مصرف مرتب پنی سیلین و علت پیگیري را به بیمار بگویید -5

  . روز در یخچال قابل نگهداري است وپس از آن بایستی دور ریخته شود 14روز در دماي اتاق و یا  7داروي تهیه شده فقط . ستور مصرف کنندتوصیه کنید شربت را قبل از مصرف خوب تکان دهند و طبق د -6



 

٢٩ 
 

  

  داروي درمان پنومونی و عفونت حاد گوش
  

 مقدار و طرز دادن دارو وزن -گروه سنی  شکل دارو نام دارو
به هر مراجعه کننده چقدر می توانید 

 ین دارو بدهیداز ا
 به چه کسانی نباید از این دارو بدهید

 آموکسی سیلین

 میلی لیتر 5میلی گرم در  125سوسپانسیون 

  ماهه  12روزه تا  60
 )کیلوگرم 9تا  5(

 ک شیشهی روز  5سی سی به مدت  5ساعت یک پیمانه  8هر 
ــه    ــه بــــــــ ــانی کــــــــ ــه کســــــــ   بــــــــ

  . پنی سیلین یا مشتقات آن حساسیت دارند
  رف عنــــــــــــی موقــــــــــــع مصــــــــــــ   ی

مانند تنگی نفس، گر گرفتگی، پنی سیلین دچار عالئمی 
  .می شوند... ، کهیر وتورم

 .)باید این موضوع را از بیمار یا اطرافیان او سوال کرد(

  ساله  5ماهه تا  12
 )کیلوگرم 19تا  10(

 دو شیشه روز  5به مدت ) سی سی 10(سی سی 5ساعت دو پیمانه  8هر 

 میلی لیتر 5گرم در میلی  250سوسپانسیون 

  ماهه  12روزه تا  60
 )کیلوگرم 9تا  5(

 ک شیشهی روز  5به مدت ) سی سی 5/2(سی سی 5ساعت نصف پیمانه  8هر 

  ساله  5ماهه تا  12
 )کیلوگرم 19تا  10(

 دو شیشه                     روز  5سی سی به مدت  5ساعت یک پیمانه  8هر 

  
  

  :توجه کنید 

  .ودك زمانی استفاده کنید که وزن او را نمی دانیداز سن ک -1

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

  .روز در یخچال قابل نگهداري است و پس از آن دور ریخته شود14روز در دماي اتاق و یا  7فقط  داروي تهیه شده. توصیه کنید شربت را قبل از مصرف خوب تکان دهند و طبق دستور مصرف کنند -3

  .آموکسی سیلین رامی توان همراه شیر، آب میوه، آب و یا سایر مایعات مصرف کرد -4

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

  .براي اطالع بیشتر به بوکلت مانا مراجعه شود -6

  

  

  



 

٣٠ 
 

  داروي درمان پنومونی و  عفونت حاد گوش

 مقدار و طرز دادن دارو وزن -گروه سنی شکل دارو نام دارو
  به هر مراجعه کننده چقدر 
 می توانید از این دارو بدهید

 .انی نباید از این دارو بدهیدبه چه کس

 کوتریموکسازول

 سوسپانسیون

  ماهه 12روزه تا  60
 )کیلوگرم 9تا  5(

 روز  5سی سی به مدت  5ساعت یک پیمانه  12هر 

 ک شیشهی

  )فاویسم. (در بیمارانی که حساسیت به باقال دارند -
ــد، کلیـــــــه و     - ــار کبـــــ ــب کـــــ   عیـــــ

  کم خونی 
ادرار بـه دنبـال   در بیمارانی که سابقه تغییر رنـگ   -

  .مصرف کوتریموکسازول دارند

بثـورات  (حساسیت قبلی بـه کـو تریموکسـازول      -
  )جلدي خارش دار

  ساله  5ماهه تا  12
 )کیلوگرم 19تا  10(

 روز  5به مدت ) سی سی 5/7(سی سی  5پیمانه 5/1ساعت  12هر 

 قرص کودکان

  ماهه  12روزه تا  60
 ) کیلوگرم 9تا  5(

 روز  5ت دو قرص به مدت ساع 12هر 
 قرص 20

  ساله  5ماهه تا  12
 ) کیلوگرم 19تا  10(

 روز  5ساعت سه قرص به مدت  12هر 
 قرص 30

 قرص بزرگساالن

  ماهه  12روزه تا  60
 )کیلوگرم 9تا  5(

 روز 5ساعت نصف قرص به مدت  12هر 
 قرص 5

  ساله  5ماهه تا 12
 )کیلوگرم 19تا  10(

 روز 5یک قرص به مدت ساعت  12هر 
 قرص 10

  

  :توجه کنید 

  .)بدهید آب مخلوط نموده به کودك یبراي کودکان خردسال قرص را خرد کرده، سپس با کم. (اگر شربت در اختیار ندارید می توانید از قرص نیز استفاده نمایید. ساله ترجیحاً از شربت کوتریموکسازول استفاده کنید 5روزه تا  60در درمان کودکان  -1

  . دارو بهتر است با معده خالی مصرف شود -2

  . باید دوره درمان کامل شود -3

  . وقف کرده و بیمار را ارجاع فوري دهیددر صورت بروز اسهال، سرگیجه، کاهش اشتها، تهوع و استفراغ، بروز هر نوع بثورات جلدي و تغییر رنگ ادرار به رنگ چاي، دادن دارو را مت -4

  . روز ادامه داده و در غیر اینصورت باید ارجاع فوري شود 5در صورتی که بهتر شده باشد درمان را تا . ساعت مجدداً ارزیابی شود 48تال به پنومونی می بایست ظرف کودك مب -5

  .براي اطالع بیشتر به بوکلت مانا مراجعه شود  -6



 

٣١ 
 

  

 

  اه در صورت عدم امکان ارجاع یا فاصله بیش از یک ساعت تا نزدیک ترین مرکز درمانیداروي درمان عفونت باکتریال شدید در شیرخواران کمتر از دو م

  )ن نوبت آنتی بیوتیک داخل عضالنییتجویز اول(

  

  دارو                                                                                                   
 وزن 

 آمپی سیلین جنتامایسین
 میلی گرم  500میلی لیتر  5آمپول            میلی گرم  20میلی لیتر  2آمپول                 

 ml 25/0 ml 1 کیلوگرم 5/1تا 
 ml 50/0 ml 2 کیلوگرم 5/2تا  5/1
 ml 75/0 ml 3 کیلوگرم 5/3تا  5/2
 ml 1 ml 4 کیلوگرم 5/4تا  5/3
 ml 25/1 ml 5 کیلوگرم به باال 5/4

ساعت  6هر  ساعت 8هر  دم امکان ارجاع تا زمان رسیدن به مرکز درمانیدر صورت ع
4
1

 دوز هاي یاد شده

  
  

        
  :توجه کنید 

  
  .مقدار مناسب با وزن یا سن کودك را مشخص کنید -1

  .از سرنگ و سرسوزن استریل استفاده کنید -2

  .به دقت مقدار دارو را تعیین کنید -3

  . ساعت تکرار شود 8کیلوگرم هر  2ساعت و براي وزن باالي  12کیلوگرم هر  2ساعت تکرار شود و آمپی سیلین براي وزن زیر  12جنتامایسین هر  نوبت آنتی بیوتیک تزریقی را بدهید و فوراً کودك را به بیمارستان ارجاع نمائید در صورت عدم امکان ارجاع براي شیرخواران زیر یک هفتهاولین  -4

  .براي اطالع بیشتر به بوکلت مانا مراجعه شود -5
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  .ساله که باید ارجاع فوري شوند در صورتی که با نزدیک ترین مرکز درمانی بیش از یک ساعت فاصله باشد 5روزه تا  60داروي درمان پنومونی شدید در کودکان 

  )تجویز اولین نوبت آنتی بیوتیک تزریقی(
  

 به چه کسانی نباید از این دارو بدهید دار و طرز دادن دارومق گروه سنی شکل دارو نام دارو

  کلرامفنیکل* 
  میلی گرمی 1000

  
  
mg =  1000  

ml/mg180  ×ml6/5  

 ویال 

  ماهه 4روزه تا  60
 )کیلوگرم 6تا کمتر از  4(

میلی گرم  180= میلی لیتر 1  

 روز 60به شیرخواران کوچکتر از 

  ماهه  9ماهه تا  4
 )کیلوگرم 8 تا کمتر از 6(

 میلی گرم  270= میلی لیتر 5/1

  ماهه  12ماهه تا  9
 )کیلوگرم 10تا کمتر از  8(

 میلی گرم  360= میلی لیتر 2

  سال  3ماهه تا  12
 )کیلوگرم  14تا کمتر از  10(

 میلی گرم  450= میلی لیتر 5/2

  سال  5سال تا  3
 )کیلوگرم 19تا  14(

 لی گرم می 630= میلی لیتر 5/3

  
  .)میلی لیتر آب مقطر مخلوط شود 5هر ویال با (میلی گرمی  1000آمپول کلرامفنیکل * 

  
  :توجه کنید 

  .مقدار مناسب با وزن یا سن کودك را مشخص کنید -1

  .از سرنگ و سرسوزن استریل استفاده کنید -2

  .به دقت مقدار دارو را تعیین کنید -3

  . روز کامل درمان را تغییر دهید 10عمل مانا به مدت البیوتیک خوراکی مناسب مطابق دستور  آنتیسپس با  کنید،ساعت یک بار تکرار  12روز هر  5ی را بدهید و فوراً کودك را به بیمارستان ارجاع نمائید در صورتی که امکان ارجاع فوري نیست تزریق را به مدت اولین نوبت کلرامفنیکل تزریق -4

  .ه بوکلت مانا مراجعه شودبراي اطالع بیشتر ب -5
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  محلول شستشوي بینی
  

 .به چه کسانی نباید از این دارو بدهید به هر مراجعه کننده چقدر می توانید از این دارو بدهید مقدار و طرز دادن دارو گروه سنی شکل دارو نام دارو

 کلرور سدیم 
  قطره 

 درصد  65/0

 شیر خواران 
قبل از هر نوبت تغذیه دو تـا سـه قطـره در بینـی     ساعت 5/0در صورت گرفتگی بینی 

 ک  عددی روز  3حداکثر به مدت

 

 روز 3ساعت دو تا سه قطره در بینی حد اکثر به مدت  3تا  2هر   کودکان

  

  
  
 


