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  مقدمه

ي برخوردار است. هدر دادن دارو در اثر مصرف بي تامين سالمت جامعه از اهميت حياتدارو تركيبي است كه در 

وارد آوردن خسارت به اقتصاد ملي ميتواند مشكالت جبران رويه و عدم رعايت شرايط نگهداري، عالوه بر 

ناپذيري را براي سالمت جامعه به همراه داشته باشد. اين حقيقتي هشدار دهنده است كه حتي هنگاميكه تجويز 

وپيچيدن نسخه توسط داروساز انجام مي شود، باز هم مصرف كنندگان، تصميم  دارو توسط پزشك و تهيه

مورد مصرف آن هستند. اين تصميمات معموال تحت تاثير باورهاي خانودگي، اجتماعي،  دگان نهايي درگيرن

فرهنگي و مذهبي قرار مي گيرد لذا مصرف كنندگان نياز به اطالعات دقيق درباره داروها ، محدوديتهاي دارويي 

دارو به بيمار و پايش  آن رخ   ادن. خطاهاي داروئي به هنگام تهيه ، تجويز ، توزيع و دو روش استفاده آنها و غيره دارند

  .به بيمار شايعتر برآورد مي گردد مي دهند وليكن ميزان بروز خطا به هنگام تجويز دارو و دادن آن

 

  خطاهای دارويی

ب ـنامناسف رـبه مص ست باعث يا منجراكه ممكن  پيشگيريقابل اد يدروهرگونه ازست رت ايي عباي داروخطا

  دد.گرر بيمان آور در ياات زثرا ديجاايي يا آورده داروفر
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  محتمل: انواع خطاهاي دارويي

 تجويز غلط دارو .1

 تجويز دوز نامناسب دارو .2

 زمان و دفعات نامناسب مصرف .3

 تجويز شكل دارويي نامناسب .4

 استفاده از تكنيك غلط براي مصرف دارو .5

	

 Wrong administration technique error  

ي گيرريح بكاصحر ستودعايت م ر. مثالعد فتداميق تفااتجويز صحيح روش عايت م رثرعددراخطا ع ين نوا •
 كه به طور عملي باعث كاهش اثر دارو و در نتيجه عدم پاسخ كافي به درمان ميشود.  ستنشاقيي اها يسپرا

 قرص مالتونين زير زباني بلعيده شود. •

  قرص دايمتيكون بلعيده شود. •

  

 هستند؟هايی داروهای استنشاقی چه فراورده

 گردند.  داروها براي ايجاد اثرات عمومي يا تأثيرات مستقيم موضعي در مجاري تنفسي ممكن است استنشاق

 ها بهترين راه اجتناب از عوارض ناخواسته آن است؛ انواعستنشاق مستقيم داروي گشاد كننده برونش به داخل ريها

  :عبارتند ازاند، هايي كه بدين منظور طراحي و توليد شدهفراورده
سازد، اما استفاده مؤثر از آن به كمي مهارت نياز دارد. ــ اينهالر يا اسپري: با هر فشار دوز محدودي از دارو را آزاد مي1

  .كندتر دارو كمك ميهاي پالستيكي فضاساز (مانند آسم يار) به استنشاق راحتاستفاده از محفظه
تنفس عادي حين  سازد و از آنجا كه درشتري از دارو نسبت به اينهالر آزاد ميــ كپسول (فشنگ)هاي استنشاقي: مقادير بي2

  شود، نحوه مصرف آن آسانتر استمصرف مي
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كند و بخاري ايجاد مي نمايد كه از طريق ماسك صورت اي را از داخل محلول دارو پمپ ميــ نبواليزر: هواي فشرده3

از دارو را به داخل ريه آزاد ساخته، به سرعت مشكالت تنفسي را بر طرف شود. اين دستگاه دوزهاي بااليي استنشاق مي

  .نمايدمي

 نوع بيمار، فيزيكي توانايي مانند متعددي فاكتورهاي بررسي اساس بر بايد دستگاه بهترين آن دنبال به و دارو بهترين انتخاب
 داروساز توسط بيمار به مصرف آموزش مصرف، نحوه پيچيدگي دليل به و بگيرد صورت بيمار پذيرش و دارو هزينه بيماري،

  است ضروريات از پزشك و

  توجه با و شوند مي مصرف و فرموله باال دارويي شكل 3هر در برنش هاي كننده گشاد و كورتيكوستروئيدها بيشتر امروزه

 در. است بوده متفاوت اغلب ها گيري نتيجه حال اين با كرده مقايسه را استنشاقي هاي دستگاه مقاله، صدها اينكه به
 در استنشاقي پودرهاي مصرف امروزه ولي بوده مرسوم بيشتر اروپا و متحده ايالت بازارهاي در ها اسپري از استفاده گذشته

  .است برخوردارگرديده بيشتري اقبال از دنيا بازارهاي

  ها نبواليزر

 و مخلوط را  استنشاقي محلول چند توان مي يحت. گيرد قرار استفاده مورد تواند مي بيماري هر و سني هر براي نبواليزرها

  .داروهاست باالي دوز با تجويز امكان نبواليزرها، ديگر مزيت. نمود استفاده هم با

 مي قرار نبواليزر از حاصل بخار معرض در دقيقه چندين اينكه دليل بيماربه كه است اين نبواليزرها مزاياي از ديگر يكي

     و 6CFC گازهاي حاوي نبواليزرها اينكه ديگر. گردد مي متصور را روش اين از بيشتري درماني تاثير رواني لحاظ به، گيرد

HFA7  از استفاده و شوند بيمارمي براي كمتر جانبي عوارض ايجاد باعث نيز و كنند تخريب را اتمسفر توانند نمي و يستندن 
  است امكانپذير اندكي آموزش با آن
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 هاي دستگاه كه چند هر. كرد اشاره پودر و اسپري به نسبت استفاده زمان بودن تر طوالني به توان مي نبواليزرها معايب از

 جايي هر در آنها  نقل و حمل بالطبع و دارند هوا كمپرسور به نياز تر قديمي هاي دستگاه هستند، حمل قابل جديد نبواليزر
 بيماران تمامي براي استفاده امكان و شده ارزانتر اولتراسونيك هاي سيستم تكنولوژي، پيشرفت لطف به. نيست پذير امكان

 انتقال براي كه كنند تبديل ريز ذرات به را دارويي مايع توانند نمي نبواليزر هاي دستگاه از بعضي. است گرديده فراهم
  نيستند مناسب بودزونايد سوسپانسيون مانند داروها از بعضي

  تنفسي هاي اسپري

 همين دليل به و استفاده سرعت و بودن حمل قابل و كوچك مانند دارند متعددي مزاياي فشار تحت تنفسي هاي اسپري

  .است گرفته قرار COPD و آسم درمان پذيرش مورد دستگاه عنوان به كشورها از بسياري در مزايا

 را دارو درصد 50 از بيشتر ،HFA با جديد هاي فرموالسيون از بعضي و دارند مناسبي قيمت ها اسپري موارد، از بسياري در

 و تعويض پيشنهاد دنيا علمي مراكز از بسياري ، تر پايين هزينه و بودن حمل قابل خاطر به و كنند مي منتقل ها بافت به
  اند داده دار محفظ اسپري با را نبواليزرها  جايگزيني

 از بعضي البته كه گردد نمي مطلع خود داروي اتمام از بيمار كه شود مي نامبرده شمار دوز وجود عدم ها اسپري معايب از
 از استفاده عمده مشكل. است موجود بازارها از بعضي در كه اند كرده طراحي را شمارنده داروي اكچواتورهاي ها كمپاني

 و سريع بيمار اگر و شود انجام هماهنگ و سريع بايست مي كه است دارو اسپري و) دم( تنفس هماهنگي عدم ها اسپري

 ميزان ولي كند مي كمتر را حمل امكان ها محفظه از استفاده چه اگر. رسد نمي انتهايي مجاري به دارو ، كند تنفس زود
 جذب باعث است ممكن نيز ها محفظه از بعضي ديواره در ساكن الكتريسته ايجاد. گردد مي منتقل ها ريه به دارو از بيشتري
  گردد ها ريه به كمتر انتقال و دارو ذرات

 مصرف نظر از ها اسپري كل در.گردد مي توصيه صورت ماسك با محفظه از استفاده نيز سال 5 از كوچكتر ي ها بچه براي

  دارند آموزش به نياز و هستند ها دستگاه ترين سخت
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  استنشاقي هاي پودر

 يك در دارو كه دز تك-: هستند نوع چند كه دانست استنشاقي هاي دستگاه نوع جديدترين ميتوان را استنشاقي پودرهاي

  .دارو جداگانه هاي دز حاوي هاي ديسك با دز چند  دستگاه- و دارو محفظه با دز چند دستگاه-. دارد وجود جداگانه كپسول

 دم با همزمان دارو استنشاق و مصرف چون دارند را مصرف طريقه ترين راحت ،مصرف جهت به استنشاقي پودرهاي كل در
 مواد حاوي تنفسي پودرهاي معموالً . گردد مي تنفسي مجاري به پودر انتقال باعث بيمار تنفس انرژي و شود مي انجام بيمار

 براي مايكرونايز الكتوز از باشند مي ميكروگرم حد در استفاده مورد دارويي موثره مواد كه موارد بعضي در ولي نيستند جانبي

  .گردد مي استفاده فرموالسيون

 معموالً  دوزي چند استنشاقي پودرهاي. نيست محفظه از استفاده به نيازي و است سريع و راحت تنفسي پودرهاي از استفاده

  .است تر راحت ها اسپري به نسبت آنها استفاده نحوه آموزش و هستند شمار دز داراي

  سال 5 زير كودكان مانند بيماران از بعضي است الزم استنشاقي پودرهاي از استفاده براي بااليي دمي جريان آنجائيكه از

  .نيستند پودر از استفاده به قادر

 تنفسي هاي اسپري در كه است فرم اين به داروها بيشتر فرموالسيون امكان ، استنشاقي پودرهاي در ديگر مهم نكته

HFA، شوند مي فرموله پروپالن گاز اين با  سختي به داروها از بعضي. 

  دارويی استنشاقی روش صحيح مصرف فرآورده های

هاي  كپسول ، بيني و دهان هاي اسپري شامل شوند مي مصرف استنشاقي صورت به كه دارويي اشكال ترين متداول
 به كه هنگامي ، رسد مي نظر به آسان داروها اين از استفاده نحوه اينكه با باشند. مي استنشاقي هاي پودر و استنشاقي

 شيوه با آشنايي بنابراين . گردد نمي تنفس دستگاه وارد مناسب ميزان به دارو گيرند قرار استفاده مورد نادرست صورت
  .باشد مي مهم داروها اينگونه مصرف صحيح
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 :دھید انجام را زیر مراحل دھانی اسپری از استفاده منظور بھ

 .دهيد تكان بار چهار يا سه را . اسپري1
 .برداريد را اسپري پوش .در2

 .نماييد خارج را ريه هواي عميق بازدم يك با .3
 .ببنديد كامال را دهان و بگذاريد ها لب بين . اسپري4

 .بكشيد عميق نفس يك ، پاف يك زدن با زمان . هم5

 بين.بكشيد  نفس آهستگي به مدت اين از بعد ، داريد نگه را خود نفس ثانيه 10 مدت به و كنيد خارج دهان از را . اسپري6
 را فوق مراحل ، نماييد استفاده پاف يك از بيشتر است الزم دارو مصرف بار هر در اگر  و بگذاريد فاصله دقيقه1 پاف هر

 .نماييد تكرار
 هاي كورتيكواستروييد مورد در خصوص به عمل اين بشوييد گرم آب با را خود دهان حتما اسپري از استفاده از بعد

 .دهد مي كاهش زيادي ميزان به را دهان برفك احتمال و باشد مي مهم بكلومتازون مانند استنشاقي
 

 استنشاقی ھای دارو از استفاده صحیح روش با آشنایی

 

 اول هاي پاف چون كنيد اسپري هوا در مرتبه دو يكي ، كنيد مي اسپري از استفاده به شروع كه بار اولين باشيد داشته ياد به
 .باشد مي دارو فاقد اسپري دوم و

 آن از استفاده صحیح نحوه و یار آسم با آشنایی
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 دهان داخل ديگر طرف از و شود مي وصل اسپري به آن انتهاي كه باشد مي كوچك مخزن يك مانند اي وسيله يار آسم

 از صحيح استفاده با .شود مي بهتر دارورساني موجب و شود مي دهاني اسپري از استفاده در سهولت موجب و گيرد مي قرار
 از استفاده با .شود مي پراكنده محيط در يا شود مي گوارش دستگاه وارد بقيه و شود مي ريه وارد دارو % 11 تنها اسپري

 جانبي عوارض كاهش موجب تواند مي يار آسم از استفاده همچنين كرد دوبرابر را مقدار اين توان مي يار آسم
 سالمندان و كودكان براي خصوص به وسيله اين .گردد صدا خشونت و دهان برفك مانند استنشاقي هاي كورتيكواستروئيد

 .است مناسب باشد، مي مشكل آنها براي اسپري از استفاده كه

 یار آسم از استفاده مراحل

 .دهيد تكان خوبي به را اسپري ابتدا.1
 .برداريد را يار وآسم اسپري درپوش.2

 .نماييد متصل يار آسم به را اسپري دهاني قسمت.3
 .نماييد خارج را ريه هواي عميق بازدم يك با.4

 .ببنديد كامال را خود دهان و بگذاريد دهان در را يار آسم دهاني قسمت. 5
) 4-5 حداقل(بكشيد نفس آرامي به بار چندين و دهيد فشار بار يك را اسپري  شنيده ميشود دستگاه از سوت صداي . اگر6

  . كشيد مي نفس سريع خيلي كه است اين نشانه اين

 .بكشيد نفس آهستگي به مدت اين از بعد ، داريد نگه ثانيه 10مدت به را خود نفس 7.
 .باشد نمي استفاده قابل استنشاقي هاي پودر براي و دارد كاربرد دهاني آئروسل هاي اسپري براي تنها يار آسم

 .نماييد خشك خوبي به و داده شو و شست را آن يار آسم از استفاده از بعد
 .نماييد تعويض بار يك سالي حداقل يار آسم

 لب توانند نمي كه باشند مي سال و سن كم آنقدر و نمايند استفاده اسپري از توانند نمي كه سال 5 از كمتر كودكان براي

  .نمود استفاده ماسك داراي يار آسم از توان مي كنند غنچه يار آسم دهاني قطعه دور را هايشان
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 spinhaler  استنشاقی ازکپسول استفاده مراحل

 .روند مي كار به تنفسي مجاري تنگي و آسم كنترل در كه است دارويي پودر حاوي استنشاقي هاي كپسول

 .دهيد قرار استنشاقي وسيله در آن رنگي سر از را كپسول.1
 حركت با و كنيد ثابت دستگاه داخل را كپسول دستگاه وسط قسمت دادن حركت با داشته نگه افقي حالت به را دستگاه. 2

 .كنيد سوراخ را كپسول عقب و جلو به دستگاه متحرك قسمت دادن

 .كنيد خارج است ممكن كه آنجا تا را ريه هواي. 3
 .ببنديد كامال را دهان و دهيد قرار ها لب بين را آن و داشته نگه افقي حالت به را دستگاه. 4

 .كنيد تمايل عقب به كمي را سر .5
 .بكشيد استنشاقي وسيله طريق از عميق نفس يك. 6

 .بكشيد نفس آهستگي به سپس داريد، نگه را خود نفس ثانيه 10 مدت به. 7

 Turbuhaler دستگاه با آشنایی

 اين در كه باشند مي موجود نيز توربوهالر شكل به بودزونايد و فورمترول مانند تنفس سيستم بر موثر هاي دارو از برخي

 .باشد مي مهم داروها اين مصرف صحيح نحوه با آشنايي و دارد وجود دستگاه داخل در استنشاقي پودر شكل به دارو دستگاه

 :دهيد انجام را زير مراحل منظور اين به شود اندازي راه بايد دستگاه ،استفاده از قبل
 .برداريد را آن و بپيچانيد را درپوش 1.
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 و بچرخانيد راست به است ممكن كه جايي تا را رنگي قاعده ايد داشته نگاه عمودي صورت به را توربوهالر كه حالي در 2.

 شده گيري اندازه قبل از داروي كه شود مي موجب عمل اين .شود شنيده كليك صداي تا برگردانيد چپ سمت به سپس
 .شود آزاد

 .كنيد خارج است ممكن كه آنجا تا را ريه هواي عميق بازدم يك با  3.

 .ببنديد كامال را دهان و دهيد قرار دهاني قسمت اطراف را ها لب  4.

 كنيد خارج را دهاني قطعه .بكشيد استنشاقي وسيله طريق از عميق نفس يك  كنيد ثانيه حبس5 مدت به را خود نفس   5. 
 .بكشيد نفس آرامي به سپس و

 .نشود خشك دستگاه محتويات تا ببنديد را آن و بگذاريد مجددا را دارو درپوش  6.

 .دهيد تكان را آن نيست الزم توربوهالر از استفاده براي
 .ندهيد شو و شست آب با را آن هيچگاه اما نماييد تميز پارچه با را دهاني قسمت استفاده از بعد

 دارو از دوز 21 حدود كه هنگامي .دهد مي نشان را دستگاه در موجود داروي ميزان كه باشد مي اي پنجره دستگاه باالي

 از توربوهالر برسد پنجره پايين به قرمز عالمت كه هنگامي و شود مي ظاهر پنجره باالي در رنگ قرمز عالمت مانده باقي
 .است شده خالي دارو

 شده شما ريه وارد دارويي كه نكنيد احساس يا نكنيد احساس دهان در را طعمي است ممكن توربوهالر از استفاده هنگام
 .باشد نمي توربوهالر بودن خالي معني به حالت اين است

 .بشوييد را خود دهان دارو استنشاق از پس
 در دارو كه هنگامي حتي است گير رطوبت خشك پودر به مربوط شود مي شنيده توربوهالر دادن تكان هنگام كه صدايي

  .شود مي شنيده صدا اين باشد رسيده اتمام به توربوهالر
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 سالمترول استنشاقی دیسک با آشنایی

 اين .باشد مي بزرگتر و ساله 4 كودكان و بزرگساالن براي استفاده قابل و پودر صورت به سالمترول داروي حاوي ديسك
 :است شده داده توضيح ادامه در كه است مختلفي هاي قسمت داراي ديسك

 ديسك پوشش.1
 شصت انگشت گيري قرار محل.2

 دارو سازي آزاد اهرم. 3
 دهاني قسمت. 4

 مانده باقي دوز مقدار نشانگر. 5

 استنشاقی دیسک از استفاده مراحل

 دست انگشت با و داريد نگاه دست يك در افقي صورت به را ديسك آن كردن باز براي باشد مي بسته ابتدا در ديسك  1.
 .كنيد باز كامال را ديسك ديگر

 تا را پودر كردن آزاد اهرم انگشت با و داريد نگه باشد شما روبروي دهاني قسمت كه طوري به افقي حالت در را ديسك  2.
 .شود شنيده كليك صداي كه دهيد حركت جايي

 .كنيد خارج را ريه هواي عميق بازدم يك با  3.

 .بكشيد نفس يكنواخت و عميق و ببنديد كامال را دهان و بگذاريد دهاني قسمت روي بر را دهان  4.

 .دهيد بيرون را خود نفس آرامي به سپس كنيد حبس ثانيه 10 مدت به را خود نفس و كنيد خارج دهان از را ديسك  5.
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 خود سمت به دارد امكان كه جايي تا را انگشتي جا و دهيد قرار انگشتي جا روي بر را شست انگشت ديسك بستن براي  6.
 .باشد مي مجدد استفاده آماده اكنون ديسك .شنويد مي را كليك صداي بنديد مي را ديسك كه هنگامي .بكشيد

 .نماييد تكرار را فوق مراحل شده تجويز دارو دوز دو شما براي اگر 7.  
 .ندميد ديسك در را خود نفس هيچگاه
 .داريد نگه بسته حالت به كنيد نمي استفاده آن از كه زماني و داريد نگه خشك را ديسك

  .نكنيد بازي دارو سازي آزاد اهرم با
  
  
  

  

  
 

 بینی ھای اسپری از استفاده مراحل
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 به دارويي شكل اين از استفاده صحيح شيوه .باشد مي طوالني نسبتا ماند مي باقي بيني در دارو كه زماني ها اسپري اين در

 .باشد مي زير روش
 .دهيد تكان را اسپري. 1

 اين تكرار بعدي هاي استفاده در كنيد اسپري هوا در دوبار يا يك كنيد مي استفاده اسپري از بار اولين براي كه هنگامي. 2
 .نيست الزم مرحله

 .كنيد خم جلو طرف به كمي را سر و بنشينيد. 3
 .ببنديد انگشت با را بيني ديگر سوراخ و كنيد بيني وارد متر سانتي 1اندازه به را اسپري . نوك4
 و كنيد اسپري بيني داخل به ايد داشته نگه بسته را دهان كه درحالي نشانه و سبابه انگشت نوك كمك به دادن فشار با. 5

 .بكشيد نفس آهستگي به زمان هم
 .كنيد خم خود طرف به كامال را سر و كنيد خارج بيني از را اسپري. 6

 .بكشيد نفس دهان راه از و بشينيد صاف ثانيه چند از پس. 7

 .نماييد تكرار را فوق مراحل كنيد تكرار بيني ديگر سوراخ براي را عمل اين است الزم اگر. 8

  

 


