
  بسمه تعالی
رو براي خانه هاي اقدام به پیش بینی دااین موضوع از دیرباز مدنظر طراحان نظام شبکه قرار گرفته و با هدف حداکثر دسترسی به خدمات اساسی سالمت . درمانی است تامین داروهاي اساسی یکی از اجزاي مراقبت هاي اولیه بهداشتی        

بسیاري از داروهاي پیش بینی شده در دارونامه نظیر انواع قطره و قرص آهن و ویتامین ها . هاست در وهله نخست هدف تامین داروهاي اساسی براي خانه هاي بهداشت انجام مداخالت مراقبتی و پیشگیري از بیماري. بهداشت گردیده است
بر این اساس بخش مهمی از این دارونامه با رویکرد ارائه خدمات پیشگیري اولیه تدوین  .نمایندشدن تصمیم گیري  زمان بچه داردر مورد  بتوانند زوج هاانواع اقالم دارویی پیشگیري از بارداري موجب می گردند تا . این دسته اندداروهایی از 
پنی سیلین در گلو دردهاي چرکی،  استفاده به موقع و کافی از .کندپیشگیري می پیشرفت بیماري به مرحله بروز عوارض و ایجاد مخاطرات  از  دارد کهاختصاص بخش دیگري از دارونامه به توضیح روش تجویز اقالم دارویی . گردیده است

عالوه بر این انجام مداخالت درمانی به موقع در کودك مبتال به . درمان به موقع کم آبی ناشی از اسهال موجب پیشگیري از وقوع عوارض کشنده در کودك می شود. ماتیسم قلبی را کاهش می دهدونظیر ر یاحتمال ابتالء کودك به عوارض
عمل ها به پزشک موجب می شود تا مردم از مناسب ترین مراقبت هاي سالمت منطبق بر منابع قابل تحصیل در کشور الع بیماران مطابق دستورذکر شده همراه با ارجا مواردتمامی . ی می تواند وي را از مرگ نجات دهدعفونت هاي حاد تنفس

لذا در شرایطی . مراقبت هاي مورد نیاز به صورتی دائم و در تمامی فصول برخوردار گردنداز بایست پایین می  وستاهاي کشور با پراکندگی وسیع جغرافیایی و جمعیت هاياین موضوع در حالی است که می دانیم شمار باالیی از ر. برخوردار گردند
ت مورد نیاز و امکان انجام مداخال ،الزمالمت می توانند با ارائه راهنماهاي بالینی ی نظیر بسته شدن جاده ها در اثر برف و یخبندان و وقوع شرایط اضطراري جان فردي در معرض خطر باشد گروه هاي تخصصی متولی برنامه هاي سلکه به دالئ

  .ف فراهم آورندبراي بهورزان یا کارکنان سطوح مختل را اقدامات اضطراري
به دلیل بروز  غیر ضروريبراین اساس ضروري است از تجویز . ترین محصوالت عرضه شده در جامعه استاقالم دارویی یکی از پرهزینه  .موضوع مهم دیگر در مصرف اقالم دارویی اجراي صحیح چرخه مدیریت منابع براي این اقالم است       

حفظ و نگهداري صحیح داروها به مفهوم رعایت کلیه استانداردهاي الزم در چرخه مدیریت دارو مشتمل بر تحویل گرفتن آن از سطوح فوقانی، . دیده و در حفظ و نگهداري داروها نهایت دقت به عمل آیدعوارض واسراف در منابع خودداري گر
به گونه اي که بهورزان موظفند  یکی از مهمترین اولویت هاست و توجه به تاریخ انقضاء داروها ه خاطر داشته باشید نگهداري دارو در شرایط مناسبهمواره ب.  نگهداري، مصرف و هر گونه خروج دارو از چرخه مدیریت خانه بهداشت می باشد

عالوه بر این خانه هاي بهداشت موظفند کلیه اقالم دارویی و وضعیت مصرف . سطوح باالتر عودت دهند هب با هماهنگی الزم جهت مصرف در سایر واحد ها، ماه از تاریخ انقضاء آن ها باقی مانده است 6داروهاي مازاد خود را در زمانی که حداقل 
   .را در دفاتر اختصاصی ثبت نمایند و ورود وخروج آن

این نیز خود خطایی بزرگ است که نه تنها به  .دارو می شوددارو اقدام به کاهش مدت زمان استاندارد مصرف گاه اتفاق می افتد که با هدف کم کردن مصرف .رعایت طول دوره درمان است  ن ضرورت دارد،نکته مهم دیگري که تذکر آ        
  .مفهوم صرفه جویی درست در مصرف منابع نیست، بلکه به مفهوم سوء مدیریت در ارایه خدمات سالمت و ایجاد عوارض و مخاطرات است

اجراي برنامه هاي سالمت  داروهاي خانه بهداشت با رویکرد ،ابتدا ذکر شدهمان طور که در . تهرستی از اقالم دارویی است که جهت انجام مراقبت ها در برنامه هاي سالمت پیش بینی گردیده اسکتاب دارونامه خانه هاي بهداشت شامل ف       
  :را مدنظر قرار داد بدین لحاظ در به کارگیري آنها باید موارد زیر. تدارك و در اختیار بهورزان قرار می گیرند

  .عمل هاي برنامه هاي سالمت مجاز استالاین دارونامه صرفاً مطابق دستور مصرف اقالم دارویی مندرج در -الف
  .وجه کامل شودت آمدهی که پیرامون نحوه مصرف سن فرد مصرف کننده، مقدار و طرز مصرف، موارد منع مصرف و توضیحات ،...)انواع قرص، شربت، قطره و (ضروري است در هنگام تجویز دارو به شکل دارو  - ب
  .تجویز اقالم دارویی براي مواردي که در برنامه سالمت و در جدول دارونامه نیامده است اکیداً ممنوع می باشد - ج
شده در برنامه هاي سالمت هستند و می بایست با ارزیابی اثربخشی و بروز عوارض احتمالی موارد مورد نیاز براي پیش بینی  يفهرست و طرز مصرف، منطبق بر نیازهاکلیه ادارات متولی برنامه هاي سالمت موظف به بازنگري مداوم در  - د

  .به دانشگاه ها ابالغ نمایند را يبازنگر
ارجمند سرکار  انقابل توجهی از زحمات هماهنگی براي بازنگري، تدوین مجدد متون و تنظیم مطالب را همکاربخش  .تشده اساین دارونامه براساس فهرست اقالم دارونامه قبلی موجود در نظام شبکه و برنامه هاي جدید سالمت بازنگري      
نیز که نام آن ها در  بهداشت هاي تخصصی حوزه معاونتنمایندگان گروه . اند انجام داده مدیریت شبکهمدیر گروه نیروي انسانی مرکز دکتر محمد رضا رهبر آقاي دکتر بتول نامجو کارشناسان گروه نیروي انسانی و و  یزدي مریم شریفی ها خانم
نیز جناب  درمان و فعلی بخش اصلی بازنگري این مجموعه در زمان تصدي مسئولیت معاونت سالمت از سوي جناب آقاي دکتر امامی رضوي معاون محترم .در شکل گیري این مجموعه نقش داشته اندبازنگري آمده اعضاي کمیته علمی  لیست

در  عزیزاناین  همه بر خود واجب می دانم از تالش هاي. بر عهده داشته اند انجام شده است آقاي دکتر مطلق مدیر کل محترم فعلی دفتر سالمت جمعیت، خانواده و مدارس که در آن زمان سمت ریاست مرکز توسعه شبکه و ارتقاء سالمت را
در پایان جا دارد از جناب .  نمایمسپاسگزاري ند کتاب به وجود آوردبراي این  را اي قبلی دارونامه چارچوبی مناسب و پایه چاپ هاي از زحمات کسانی که در انتشار الزم است عالوه بر این. شکل گیري این مجموعه نهایت تشکر را داشته باشم

  .                        ن تسریع شود، نهایت قدردانی را نمایمداشت وزارت متبوع که با حمایت  خود موجب گردیدند تا نتایج کارکارشناسی وسیع براي تدوین این کتاب بر بار نشیند و روند آماده سازي آآقاي دکتر مصداقی نیا معاون محترم به
  شریعتیدکتر محمد                                                                                                                       

  مدیریت شبکه رییس مرکز                                                                                                                



  درمان وآموزش پزشکی ،وزارت بهداشت
  بهداشتمعاونت 
  دارونامه خانه بهداشت :نام کتاب

  انه بهداشت به ترتیب حروف الفبا نامه خاعضاي کمیته علمی بازنگري دارو
 خانواده تنظیمجمعیت و  یس ادارهرئ اسالمی، محمد دکتر -
 وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی درمان معاون متخصص جراحی عمومی، ،رضوي امامی سید حسنکتر د -
  جمعیت، خانواده و مدارسمدیرکل سابق دفتر سالمت ، امیرخانیامیر محمد دکتر -
  کودکان سالمت رییس اداره کودکان،بیماري هاي متخصص  ،برکاتی حامد سید دکتر -
  تغذیه جامعهدکتر پریسا ترابی، کارشناس اداره بهبود  -
  مشاور رییس مرکز مدیریت شبکه ،متخصص زنان و زایمان  دکتر نسرین چنگیزي، -
ت و عضو هیئکودکان سالمت  اداره ولئمس کارشناس فوق تخصص بیماري هاي عفونی کودکان، ی،اعخز سهیالدکتر -

  علمی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی
  انسانی مرکز مدیریت شبکهرمان، کارشناس گروه نیروي محبوبه د -
  کارشناس اداره سالمت مادران ،کارشناس ارشد مامایی ،سوسن رحیمی قصبه -
         خانواده تنظیمجمعیت و اداره  سابق رحیمی، کارشناس مجید دکتر -
  مرکز مدیریت شبکهدکتر مجتبی رشیدي مصلح، کارشناس گروه نیروي انسانی  -
  مرکز مدیریت شبکه مدیر گروه نیروي انسانی و مسئول آموزش بهورزي  رهبر، رضامحمددکتر -
  کارشناس مسوول اداره بیماري هاي مشترك انسان وحیوان دکتر محمد زینلی، -
  ایمن سازيشناس مسوول اداره کار متخصص بیماري هاي کودکان، ،دکتر محمود سروش -
 رییس مرکز مدیریت شبکه عضو هیئت علمی دانشگاه تهران و ،دکتر محمد شریعتی، متخصص پزشکی اجتماعی -
  مرکز مدیریت شبکهکارشناس گروه نیروي انسانی  یزدي، مریم شریفی -
  هاي مشترك انسان وحیوان رییس اداره بیماري ،متخصص بیماري هاي عفونی ،شیرزادي محمد رضا دکتر - 
  مدیریت شبکهمرکز شبنم صادقی خو، کارشناس گروه نیروي انسانی  -
  جامعه تغذیه بهبود کارشناس اداره ،مازندرانیدکتر فروزان صالحی  -
  نوجوانانسالمت  اداره کارشناس متخصص بیماري هاي کودکان،  طاهري،مجذوبه دکتر  -
  مدیر اجرایی معاونت بهداشتعاطفی، ... دکتر عزیز ا -
  جامعه تغذیه ودبهب کارشناس اداره تغذیه، دکتراي زهرا عبداللهی، دکتر -

  مرکز مدیریت شبکه سابق معاون اجرایی  ،محمد جواد کبیرمهندس  -
  ها رئیس مرکز مدیریت بیماري ،متخصص بیماري هاي عفونی ،محمد مهدي گویادکتر  -

  وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی معاون بهداشت، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران و دکتر علیرضا مصداقی نیا -
  جمعیت ، خانواده و مدارس، مدیرکل دفتر سالمت متخصص بیماري هاي کودکان  مطلق، مد اسماعیلحمدکتر -
 بهبود تغذیه جامعهکارشناس اداره  ،تغذیه ارشد کارشناس ،مینا مینایی - 
  مرکز مدیریت شبکهی کارشناس گروه نیروي انسان ،نامجوبتول کترد -
  مرکز مدیریت شبکهدکتر ناهید نواییان، کارشناس گروه نیروي انسانی  -
  مادرانسالمت  اداره کارشناس ،مامایی کارشناس ،فرشهرزاد واال -
  
  

  1389: تاریخ انتشار
  40000: تیراژ
  آرویج :رناش

  
کار خانم دکتر ربابه شیخ االسالم و آقاي نخستین چاپ هاي خود به اهتمام سرکتاب دارونامه خانه بهداشت در                

بهداشتی شناسان حوزه معاونت به وسیله گروهی متشکل از کارمتعاقبا  این نسخه .تدوین گردیددکتر ناصر کالنتري 
حاضر آخرین دور از  سخهن .ي مورد بازنگري قرار گرفتد مرکزدر ستا بهداشتدانشگاه ها و کارشناسان معاونت 

هاي برنامه مل عالدستورو بر اساس آخرین  بهداشتکه توسط کارشناسان حوزه معاونت نامه است بازنگري کتاب دارو
    .هاي سالمت بازنگري شده است

دکتر بتول نامجو  ،یزديمریم شریفی  ها این مجموعه را سرکار خانم نظرات جهت بازنگري کار گردآوري                  
براساس  مدیریت شبکه مرکز و آقاي دکتر محمد رضا رهبر مدیر گروه نیروي انسانی  گروه نیروي انسانی انکارشناس

 آذرمیدخت قدیمیدر انجام این امر سرکار خانم ها  .اند نظرات اعضاي کمیته علمی بازنگري دارونامه انجام داده
  .مرکز آموزش بهورزي کرمان با ایشان همکاري نموده اند مربی مهین مومنیو  مدیرسابق


