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 :مقدمه 

  .شودصورتی در می آورند که اشکال دارویی نامیده می ه آنها را بلت مصرف و تحمل پذیري براي بیماردارو عبارت از ماده اي است که جهت پیشگیري، درمان و تشخیص بیماري بکار برده می شود وبراي تأمین سهو
  .مصرف شوند .... ، عضله ودهان، گوش، چشم، بینی، پوست، رگ: هاي مختلف همچون توانند از راه می.... ، شیاف، آمپول، قطره و اشکال دارویی از جمله قرص، کپسول، شربت، الگزیر، پماد

  .و اشک می باشد تعریق ،ادرار، مدفوع جملههاي مختلف بدن از چند طریق از  هاي خروج دارو بعد از تأثیر گذاري بر روي دستگاه راه
  .مشخص می شود) Exp.date(و تاریخ انقضا ) Mfg.date(که عمر دارو به پایان می رسد و با دو مقوله تاریخ ساخت  که دارو ساخته می شود تا زمانی تاریخ مصرف عبارتست از زمانی. از جمله اختصاصات دارویی اسم و تاریخ مصرف می باشد

مصرف معقول و اصولی دارو زمانی میسر است که بیماران تمامی توصیه هاي مربوط به داروي مورد نیازشان را بدانند و . بجا و اصولی دارو بسیار مهم است دارو اساسی ترین راه درمان بیماري می باشد لذا توجه به مصرف کهاز آنجا 
در محدوده دارونامه خانه بهداشت وظیفه خطیر درمان بیماران را با توجه به دانش و تجربه  ،توانید ی هستید که بیمار به شما مراجعه می کند و به گفته هاي شما اعتقاد دارد میرعایت نمایند و شما بهورزان عزیز که در نقاط دور دست اولین کس

  .ائید، شرایط نگهداري و سایر توصیه هاي الزم را به بیمار خاطر نشان کرده و در جلسات بعدي به رعایت آن با سوال از بیمار اطمینان حاصل نمهاي ارزشمند خود ارائه نمائید و به هنگام تجویز داروي مورد نیاز نکات مهم مانند زمان و مقدار مصرف
  .دارو غذا نیست و باید به مصرف متعارف و اصولی آن تأکید نمود

مان بیماران مبادرت در همان موارد باید مصرف شود لذا شما بهورزان عزیز باید صرفاً بر اساس آموخته هاي خود در قالب برنامه هاي مختلف آموزشی نسبت به در سري اثرات درمانی مشخص و تأیید شده می باشد که تنها هر دارو داراي یک
  .نمائید

 :تعریف کوتاهی از انواع اشکال دارویی

  . صورت جامد در اندازه هاي مختلف تهیه می شوده ساده ترین و پر مصرف ترین شکل دارویی است که ب: Tab ) (Tabetقرص  - 1
  .که در داخل آن ماده دارویی به صورت پودریا مایع قرار گرفته استتشکیل شده از یک پوشش ژالتین استوانه اي شکل : Cap (Capsule) کپسول- 2
  .به عنوان حالل شیرین کننده می باشند)  شربت قند (شربت ها محلول هایی هستند که عموما حاوي محلول ساکاروز : Syr (Syrup) شربت - 3
  .حاوي حالل هیدروالکلیک شیرین شده بوده و سیال تر و روان تر از آب می باشند است کهالگزیر ها یکی از انواع محلول هاي خوراکی هستند که به طور وسیعی کاربرد دارند و به صورت محلولی : Elixir الگزیر - 4
  .ن داده شودشکل دارویی که در آن ماده دارویی به همراه ماده دیگر به مدت کوتاهی معلق مانده و سپس ته نشین می شود و بایستی قبل از مصرف خوب تکا:  Suspension (Susp) سوسپانسیون - 5
  .صورت نیمه جامد و فاقد آب می باشد و بطور موضعی استفاده می شوده شکل دارویی که ب:  Oint (Ointment) پماد - 6

 .می شود کار رفته لذا براحتی بر روي پوست پخش و جذبه صورت نیمه جامد بوده و در آن آب به شکل دارویی که ب: Crèam کرم  - 7

  .مصرف می گردد نیا واژ یکی از اشکال دارویی است که معموالً مخروطی شکل بوده و از راه مقعد: Supp (Suppository) شیاف  - 8
  .کار می روده استریل و عاري از هر گونه آلودگی یا ذرات خارجی می باشد که معموالً از طریق وریدي، عضالنی و یا زیر جلدي بمحلولی : Amp  (Ampule) آمپول - 9

 .کار می روده شکلی از دارو که حاوي گرد استریل بوده و بعد از افزودن حالل براي تزریق ب: Vial ویال -10

  .صورت محلول پوستی بوده و روي پوست بدن مالیده می شوده شکلی از دارو که ب: Lotion لوسیون  -11
  .صورت مایع در حجم کم و غالباً استریل بوده و از راه دهان، چشم، گوش و بینی مصرف می شوده شکلی از دارو که ب: Drop قطره  -12
  .کار می روده یا خوراکی ب شکلی از دارو که به صورت مایع یکنواخت بوده و براي مصارف موضعی و:  Solution محلول  -13
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  .کار می رونده شامپوهایی هستند که براي مصارف درمانی ب:  Shampoo شامپو دارویی -14
  .کنار هم قرار گرفته اندهستند شامل ذرات کوچک یا بزرگ که بوسیله یک مایع مواد نیمه جامدي :  Gel ژل -15
  .و به صورت موضعی مصرف می شوندمحلول هاي آبی و یا روغنی که به شکل قطرات بسیار ریز می باشند  :  Sprayاسپري -16
  .چسبانیدن فراهم آورندکار می روند تا تماس طوالنی مدت آن دارو را با محل ه و جهت استعمال خارجی روي بدن بجامدي هستند که بر روي یک زمینه مناسب گسترده شده اند  یامواد چسبنده نیمه جامد :  Plasterچسب پوستی  -17

  :کات مهم در تجویز و مصرف دارون
 .ا تعیین می کنید خودداري نمایندبه بیماران توصیه کنید از مصرف دارو بیش از مقداري که شم- 1

  .با توجه به سن کودك دارو را تجویز نماییدمی دانید او را ن وزندر صورتی که  وبر اساس وزن صورت گیرد همواره تجویز دارو به کودك- 2
  . دك گرددصدمه این بی احتیاطی جبران ناپذیر است و ممکن است موجب مرگ کو. کودکان کنجکاو هستند و ممکن است دور از چشم والدین، دارویی را بخورند و مسموم شوند. داروها همواره باید از دسترس کودکان دور نگه داشته شوند - 3
  . مرکز بهداشتی درمانی اعزام کنیداگر با تمام توجه و هشداري که به والدین داده اید، کودکی در اثر خوردن اتفاقی دارو، دچار مسمومیت شد، او را سریعاً به نزدیک ترین  - 4
  . توجه کنید، این داروها هرگز نباید خورده شوند. شرح داده شده اند استعمال خارجی دارند 33الی  23داروهایی که در صفحات - 5
  . ار را به پزشک ارجاع دهیددر این گونه موارد دارو را قطع کنید و بیم. بروز کند... این حساسیت ممکن است به صورت کهیر، جوش، قرمزي، خارش، تنگی نفس و . بعضی از افراد نسبت به تعدادي از داروها حساس هستند - 6
  .باید با تجویز پزشک صورت گیرد دادن اغلب داروها در سه ماه اول حاملگی. همیشه از خانم همسرداري که به شما مراجعه می کند و از حاملگی او اطالع ندارید سؤال کنید که حامله است یا خیر - 7
  . ه بیشتري نمائیدتوج "به چه کسانی نباید از این دارو بدهید "به ستون - 8
  . این گونه موارد دارو را به مرکز بهداشتی درمانی برگردانید در. اد شد نباید آن را مصرف نمودآن تغییر ایج و یا بوي مزه شکل،اگر دارویی قبل از تاریخ انقضا تغییر رنگ داد و یا در  - 9

اگر دارویی به مدت زیادي در خانه بهداشت بماند ممکن . بنابراین شما باید در مدت معینی از آن دارو استفاده کنید ).زمان می شود دارو را مصرف نمود یعنی تاریخی که تا آن( .روي بر چسب اغلب داروها تاریخ مصرف دارو نوشته شده است -10
که تاریخ مصرف آن بگذرد آن را به  ماه قبل از آن 6د مراجعین، دارو تحویل بگیرید و اگر متوجه شدید دارویی مصرف نمی شود حداقل براي جلوگیري از این موارد شما باید با توجه به تعدا. است تاریخ مصرف آن گذشته و غیر قابل مصرف شود

  . ممکن است سایر خانه هاي بهداشت به آن دارو نیاز داشته باشند. مرکز بهداشتی درمانی که از آن دارو تحویل می گیرید برگردانید
  . درجه نگهداري کنید30تا  15در صورتی که شرایط خاصی براي نگهداري دارو معین نشده باشد دارو را دور از نور مستقیم آفتاب، رطوبت و حرارت و بین دماي . شرایطی که روي بسته بندي معین شده است نگهداري کنید داروها را در -11
  . نماییدآخرین دستورعمل هاي ارسالی از سوي وزارت متبوع عمل  طبق همواره -12
  .تعیین گردد) پیمانه(بهتر است مقدار داروي تجویز شده در هر نوبت با سرنگ یا قاشق مدرج  -13
 .استفاده کردمی توان با توجه به حجم هاي تعیین شده زیر از قاشق پیمانه یا سرنگ  نبود در صورت -14

 )میلی لیتر(حجم  قاشق

 5/1 چایخوري

 5/2 مرباخوري

 5 سرخالیغذاخوري 


