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دواها به بدن كمك ميكنند تا عليه امراض مجادله نمايد يا در زمان مريضی احساا
بهتری پيدا کند .دوا به شكل مادرن وياا سانتی ميباشاند .دريان كتااب ماا بيشاتر در ماورد
طرز استفادۀ دواهای مدرن و عصری صحبت ميكنايم .زيارا دارو هاای سانتی و محلای
از يك منطقه تا منطقۀ ديگر بسيار متفاوت اند .يك دوايی كه در ياك محال ما ثر ميباشاد
در محل ديگر يافت نشده ويا م ثريت ندارد .از طبيبان يوناانی ياا محلای منطقاۀ خاويش
برای شناسائی دارو ها ايکه ممکان اسات بارای مشاکل شاما ما ثر باشاد ،كماك بگيرياد.
(برای كسب معلومات بيشتر در مورد داروهای سنتی و محلی ،صفحۀ  44را ببينيد).
بسيار مهام اسات كاه دوا را باه صاورت مصاوون اساتفاده كنياد .اساتفادۀ مناساب دوا
سبب حفظ حيات شده ميتواند .اما استفادۀ نادرست دوا باعث آسيب و حتی مرگ شما
شده ميتواند .طورمثال ،بعضی دواها سبب ايجاد مشكالت صحی برای زناان حاملاه
وشيرده و همچنان برای طفل آنها ميشوند .و يکتعداد دواها ممکن ديگر سبب مشاکالت
ديگری (عوارض جانبی) شوند که ميتواند آزار دهنده ،رنج آور و خطرناك باه صاحت
افراد باشد .اگر مقدار زياد دوا را در يک دفعه ويا بدفعات بسيار زيااد بگيرياد ،صاحت
شما متضرر ميسازد.
اين فصل در مورد طارز اساتفادۀ مصاوون دواهاای شاامل ايان کتااب ،جهات تاداوی
مشکالت صحی زنان ،بحث ميکناد .همچناان معلوماات ارائاه شادل ايان فصال ،باه شاما
کمک مينمايد تا بدانيد که چه وقت جهت بهبود صحت زنان ،دواها را تجويز نماييد.

آنجا که زنان داکتر ندارند –  4102مطابق 0131

 دوا ها ميتوانند مفيد باشند ،اماا
جاااگنين تااحتمندانه زي ااتن ،ا اي
خااوب و موات اات هااای خااوب تااحي
شده نميتوانند.

دواهای معمول 874

تصميم گيري براي
استفاده از دوا

يكتعداد اشخاص تصور مينمايند كه برای مواظبت خوب صحت ،بايد هميشه از دوا
استفاده نمود .اما دواها صرف مشکالت صحی را تداوی ميکنند – حالت ايرا کاه سابب
اين مشکالت شده مرفوع ساخته نميتواند .و برای تمام مشاکالت صاحی بهتارين تاداوی
استفاده از دواها نميباشد .برای بعضی مشاکالت صاحی نوشايدن مقادار زيااد مايعاات و
استراحت نمودن بيشترين اهميت را دارد .صرف زمانی بايد دوا استفاده شود که بدانياد
مشکل چه است و دوا برای همان مشکل خاص م ثر است.
باارای تصااميم گيااری در مااورد اينکااه
نياز به دوا هست ياخير ،روی ايان ماوارد
فکر نماييد:
 تا چه اندازه مشكل من جدی است؟

 فصااال هااااي كالااال م اااك ت
تحيك( ،تفحۀ  )34وكسي اتم
ط اااااايك( ،تاااااافحۀ  )11بااااااراي
معلومااات بي ااتر جماات كمااك بااه
تصااميم گيااري در مااورد اارورت
به دوا ،مطالعه شود.

 آياااا بااادون مصااارف دوا ،بهباااودی
حاصل نموده ميتوانم؟
 آيا با تغيير عادات زندگی و غذائی
خود ميتوانم بهبود يابم؟
 آياااا کااادام عاااال سااانتی و خاااانگی
برای اين مشکل م ثر خواهد بود؟
 آيا فوايد استفاده از اين دوا  ،بيشتر از خطرات آن ميباشد؟

براي كاركن تحي:
در زمان تجويز دوا رهنمايي هاي ذيل را به خاطر داشته باشيد:
 -0دوا جان ين موات ت های خوب تحي نمي اشد .مواظبت صحي خوب يعنی تشريح اينکه چرا مردم مشكالت صاحي دارناد،
چه کرده ميتوانند تا بهتر شوند و چگونه ميتوانند از آن مشكل در آينده جلوگيری بعمل آورند.
 -4ترف زماني مصرف دوا مصاوون و ماثرر مي اشاد كاه شاما ماري را در ماورد طارز اساتفاد آن ،خاوب رهنماايي نماوده
باشيد (صفحات  272تا  274ديده شود) .متيقن شويد كه خانم هدايات شما را فهميده است.
 -1ترف زنانی دوا بدرستی استفاده شده ميتواند که شما عقايد و ترس هاي
خانم را بدانيد:
اگر يک خانم باه ايان عقياده باشاد كاه گارفتن مقادار بيشاتر دوا سابب ميشاود کاه
زودتر شفاياب گردد ،ممکن از مقدار بيشاتر دوا مصارف نماوده و باه خاود آسايب
برساااند .اگاار يااک خااانم ميترسااد کااه ممکاان اساات دوا بااه وجااود ضاارر برساااند،
ممکن است هاي دوا را مصارف ننماياد .اماا اگار خاانم بداناد کاه دوا چگوناه تا ثير
مينمايد ،بيشتر عالقمند خواهد شد تا بصورت صحيح دوا را استفاده کند.
 -8كمک کنيد که تا مراجعين شما بمترين و ارزان ترين دوا را پيدا کنند:
بيشتر افراد در مورد قيمت دوا نگرانی دارند ،زيرا خريد يک دوا ممکن اسات
تمام عوايد يک هفته ويا يکماه يک خانواده را مصرف نمايد.
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تصميم گيری برای استفاده از دواها 873
شيوه های مضر استفاده از دوا:
دوا ها برای مجادله با امراض خطرناك استفاده ميشوند ،اما دواها خطرات خاود را
نيز دارند .استفادۀ نادرست يك دوا ميتواناد باه شاما آسايب رساانيده و حتای باعاث مارگ
شما شود .اينها بعضی مثال های معماول از طريقاه هاای نادرسات اساتفادۀ دواهاا بارای
صحت زنان ميباشند:

 اوكسااي توسااين ( ،)Oxytocinارگااومترين ( )Ergometrineو ميتوترکسااات ) (Methotrexateگاااهی بصااورت نادرساات
جهت سرعت دادن والدت طفال ياا پالسانتا ،اساتفاده ميشاود .اينکاار خطرنااا اسات .ايان دواهاا ميتوانناد باعاث مارگ طفال و ماادر
شوند .مگر اينکه شما يک کارکن صحی خاوب تحصايل کارده باشايد ،اکسای توساين و ارگاومترين را صارف بارای توقاف خاونريزی
های شديد بعد از والدت استفاده نماييد .همچنان از اين دواها جهت ساقط دادن اساتفاده نکنياد .اينهاا ممکان اسات سابب پااره شادن رحام
شده و قبل از سقط باعث مرگ خانم شوند.
 زنان و دختران گااهی از دواهااي خطرنااك  -مانناد آسايرين  ،دواهااي ضاد مالرياا و ارگاومترين  -جهات ساقط دادن اساتفاده
ميكنند .اين دواها تقريبا هي م ثريت ندارند .باه عاوض خاتماه دادن باه حااملگي بعضاي دواهاا هرگااه باه مقادار زياادتر گرفتاه شاوند،
سبب ايجاد مشكالت وخيم مانند تسمم و مرگ ميشوند .براي كسب معلومات بيشتر در مورد دواهاي جديد كه ميتوانند براي ساقط دادن
مصوون استفاده شوند ،فصل "سقط" ،صفحۀ  413مطالعه شود.
 بعضي زنان از سبب استفادۀ بروموكرپتين ( )Bromocriptineبرای توقف جريان شير پستان ،فوت نماوده اناد .هيچگااه از
اين دوا استفاده نكنيد .شير شما به صورت نارمل زمانيكه طفل مكيدن پستان را ترك كند ،خشك خواهد شد.
 در بسياری مناطق زنان تشويق ميشوند تا برای دور ساختن تر ها ،بهبود مزا ويا کمک به خواب شدن از دواهاا اساتفاده
نمايند .مگر اين مشکالت اکثرا ً از سبب مشکالت زندگی بوجود ميايد .بيشتر اوقات دوا سبب از بين رفتن ايان مشاکالت نميشاوند و و
قيمت آنها به سرعت پول خانواده را به مصرف ميرساند .اگار هماه روزه مشاکالت فاو را دارياد ،قبال از اساتفادۀ کادام دوا ،باه ياک
کارکن صحت روانی مراجعه نماييد.
 :)Diethylstilbestrol( DES يك نوع هورمن است کاه زناان در غارب اروپاا و شامال امريکاا از ساال  0320الاي 0340
برای جلوگيري از سقط بنفسهی ،از آن استفاده مينمودناد .اكناون ايان دوا مصارف نميشاود زيارا سابب سارطان عناق رحام و مهبال در
زنان و سرطان خصيه در پسران ايكه مادران آنها در زمان حاملگی ازين دوا استفاده استفاده نمايند ،شده ميتواند .اين دوا ممکن است
هنوز در مناطق ديگری مانند افريقا و امريکای التين برای وقايه از سقط بنفسهی و توقف جرياان شاير پساتان ،اساتفاده شاود .ايان دوا
را نگيريد.
 يکتعداد داكتران جهت تاداوي بعضای مشاکالت دوران يائساگی ،تاداوی معاوضاوی هورماون را تجاويز مينمايناد .اماا تاداوی
معاوضوی هورمونی ،خطار سارطان پساتان ،اماراض قلبای ،لختاه شادن خاون و ساکتۀ مغازی را افازايش ميبخشاد .بارای زناان بهتار
ازست که از استفادۀ اين دواها اجتناب نمايند.
 خريدن ويتامين ها و منرال ها ميتواند ضياع پول باشد ،مگار آنكاه مرضای داشاته باشايد کاه باا اينهاا کماک شاده بتواناد .ماواد
غذائی خوب و مغذی برای تمام خانواده صحتمندتر و ارزان تر ميباشد .در صورت امکان زنان ايکه خون ضاعيف (کمخاونی) دارناد
و آنها ايکه حامله اند ،بايد از تابليت های آهن و فوليک اسيد استفاده نمايند .مگر زرقيات ويتاامين  B12و عصاارۀ جگار باه کمخاونی
کمک نميکنند – تابليت های آهن و غذای خوب بهتر و م ثر تر اند.
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استفاد مصوون از
دواها

 تمام دوا هارا در محال تارياك ،
سااارد و خ اااك نگماااداري نمايياااد در
يار آن مثررياات آنماا ق اال از تاااري
ختم ،از بين ميرود .خود را مطمئن
سااااازيد كااااه اطفااااال آنمااااا را گرفتااااه
نميتوانند .آنما ميتوانند بارای اطفاال
ک نده باشند.

هر زمانيکه يک دوا را استفاده مينماييد ،اين رهنمود را تعقيب کنيد:
 متيقن شويد كه استفاده از دوا روری است.
 از شخص ايكه دوا را به شما تجوين نموده ،هدايات مکمل بگيريد .شما بايد
بدانيد كه:
چه مقدار گرفته شود (دوز دوا)چند دفعه در روز و برای چند روز گرفته شود. كورس مكمل دوا را بگيريد.
اگر استفاده از دوا را بزودی توقف دهيد ،ممکن است مشکل دوباره برگشت
نمايد.
 ع يم هوشدار دهنده را ب ناسيد ،بدانيد که عاليم هوشدار دهندۀ هريک از
مشکالت (عوارض جانبی) ناشی از دوا کدام ها اند (صفحۀ  274ديده شود).
 دريابيد كه آيا دوا با کدام ای خاص عکس العمل خراب دارد .و هم
معلومات بگيريد كه دوا در گرسنگی خورده شود يا بعد از صرف غذا.
 در يك وقت از مصرف چندين دوا اجتناب نماييد.
بعضی دواها ممکن است ت ثيرات دوا های ديگر را خنثی سازند .بعضی دواها
باهم ترکيب شده و سبب مشکالتی ميشوند که به تنهائی هيچگاه سبب آن نميشدند.
 در ارنای خريداری دواهای های مرکب ( 4يا  1دوا در يك تابليت) االتياط
نماييد:
بعضی دوا های مرکب ضرور ميباشند ،اما اکثرا ً قيمت آنها بلندتر ميباشد ،و
ممکن است دواهائی را داخل وجود خود سازيد که به ضرورت ندارد .طورمثال،
يکتعداد قطره های چشم حاوی انتی بيوتيک و ستيرويد هستند .ستيروئيد ميتواند مضر
باشد .همچنان دواهای مرکب ممکن است عوارض جانبی بيشتری داشته باشند.


مطمئن شويد که دوا لي ل دارد .اگر دوا ليبل نداشته باشد ،از فروشنده بخواهيد
که در پاکت ويا بوتل ايکه دوا را برای شما مياندازد ،اسم دوا ،مقدار و زمان
مصرف آنرا بنويسد.

دوا هاي ب يار كمنه را استفاده نكنيد.
بهتر است دوا را قبل از ختم تاريخ م ثريت آن استفاده کنيد .اين تاريخ روی پاکت وياا بوتال دوا چااد شاده اسات .طاور مثاال ،اگار
ميبينيد که تاريخ ختم ويا  4101/01/43 Exp.ويا  4101/43/01ويا  Oct.29.2010نوشته شده باشد ،بدان معنی است که اين دوا
تا قبل از  43اکتاوبر  4101اساتفاده شاده ميتواناد .گااهی ممکان اسات در صاورت نداشاتن هاي دوای ديگاری مجباور باه اساتفاده از
دوائی شويد که تاريخ آن ختم شده باشد .اما بخاطر داشاته باشايد کاه هيچگااه دواهاای تااريخ گذشاته را درصاورتيکه باه حااالت ذيال
باشند استفاده ننماييد:
 تابليت هاييكه تغيير رنگ داده ويا ميده شده باشند.
 كيسول هاييكه به هم چسييده و تغيير شكل داده اند.
 مايعاتيكه كه غبار آلود شده ويا اشياي شناور در آن پيدا شده باشد.
 زرقيات
 قطره های چشم
 دواها ايکه ضرورت است با آب مخلوط شوند .اگر پودر كهنه و بهم چساييده باشاد و حتاي بعاد از تكاان بوتال ماواد از هام جادا
نگردد ،آنها را استفاده نکنيد ( اين دواها بعد از مخلوط شدن به زودي بايد استفاده شوند).
با اهميت :دواهای دوک ی سيکلين ويا تتراسکلين (  ) Tetracycline or Doxycylineاگر تاري آنما ختم شده باشد ،استفاده نگردد،
آنما خطرناک مي اشند.
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استفاده از دواهای شامل اين کتاب 871
در سراساار اياان كتاااب  ،اساام و مقاادار دواهااايی تااذکر رفتااه اساات کااه ميتوانااد باارای
تداوی بعضی مشکالت صحی زنان استفاده شود .اما جهت داشاتن قادرت خرياد و بعادا ً
استفادۀ مصوون اين دواها ،بايد نكات ذيل را نيز بدانيد:
 در جاييکه شما زندگی مينماييد دوا به کادام اسام يافات ميشاود ( باه پاايين صافحه
مراجعه شود).
 به کدام اشکال دوائی پيدا ميشود (صفحۀ  272ديده شود)

استفاده از دواهاي
شامل اين كتاب

 طرز استفادۀ صحيح دوا کدام است (صفحۀ )272
 آيا استفاده از دوا برای شما مصوون ميباشد (صفحۀ )277
 آيا دوا عوارض جانبی دارد (صفحۀ )274
 هرگاااه مقاادار باايش از اناادازه (ويااا مقاادار ناکااافی) دوا اسااتفاده شااود ،چااه واق ا
ميگردد (صفحۀ .)273
 چه بايد کرد ،اگر نتوانيد دوا را پيدا کارده وياا قادر خرياد آنارا داشاته باشايد .وياا
اگاار بخاااطر حاملااه بااودن ،شاايردهی ويااا حساساايت داشااتن بااه دوا مجبااور باشاايد دوای
ديگری را استفاده کنيد (صفحۀ  .)244در صفحات متباقی اين فصل تشريح ميشاود کاه
چگونااه تمااام دواهااای تااذکر داده شااده در اياان کتاااب را خريااداری و بصااورت مصااوون
استفاده کنيد.

اسم های علمی (جنريك) و تجارتی:
بيشاااتر دواهاااا دارای دو اسااام ميباشاااند :اسااام جنرياااك ( )Genericياااا علمااای و اسااام
تجارتی .اسم جنريک دواها در تمام نقاط دنيا يکسان اند .اسم تجارتی دوا توساط كمينای
دوا سااازی انتخاااب ميشااود .زمانيكااه چناادين كميناای يااك نااوع دوا را توليااد ميكننااد  ،دوا
چندين نام تجارتی داشته ،اما صرف يك اسم جنريك دارد .تاا وقتای اسام جنرياک دواهاا
يکسان باشد ،آنها يک نوع دوا ميباشند.
در اياان كتاااب مااا اساام ه اای علماای يااا جنريااك دوا را بکااار ميبااريم .باارای
يکتعداد کام دواهاا مانناد دواهاای تنخايم خاانواده ماا همچناان بعضای اسام هاای
مشهور را که وسيعا ً موجود اند ،نيز استفاده نموده ايم .اگر نتوانيد دوای اولی
را پيدا کنيد ،توصيۀ ما اينست که کوشش کنيد يک دوای ديگر را که در عاين
چوکات تداوی آمده است ،خريداری کنيد.
طورمثال ،کارکن صحی شما تجوير نموده که فالجيال ) (Flagylبگيرياد.
امااا وقتاای شااما بااه دواخانااه ميرويااد ،آنهااا اياان
دوا را ندارنااااد .از فارمسيساااات يااااا کاااااارکن
صاحی اسام جنريااک فالجيال (مترونياادازول)
اسم تجارتی
را بيرسااايد و از دواخاناااه بيرسااايد کاااه آياااا از
کدام کمينی ديگری دوا ايکه اسام جنرياک آن
مترونيدازول است ،دارد ياخير .اسم جنريک
اکثااراً در ليباال دوا ،در قطاای ويااا بسااته بناادی
دوا چااااد شاااده اسااات .اگااار دوا را باااه اسااام
اسم جنريک
جنريک آن سراغ نماييد ،اغلب ميتوانياد ناوع
ارزان آنرا خريداری کنيد.
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ق ل از استفاد هر دوا ،لي ل آنرا
به دقت بخوانيد.
ما دوای اين کمپنی را نداريم.
اين دوا را داريم به اندازه آن
مثرر است.

درتاااورتيكه اسااام جنرياااك دواهاااا
يک ان باشاند ،ميتوانياد يكاي را باا
ديگري تعوي كنيد .همي اه عاين
مقاااااادار دواي تعااااااوي شااااااده را
مصرف كنيد.

دواهای معمول 878
اشكال مختلف دوايی

طرز تط يق زرقيات

دوا ها به اشكال مختلف توليد می شوند Tمانند:
 تابليات  ،كيساول و مايعاات كاه اكثارا از طرياق دهان مصارف ميشاوند .در
بعضی واقعات (نادرا ً) ممکن ضرورت شود که از طريق مهبل وياا مقعاد تطبياق
گردند.
 شياف ها ) (suppositories, pessariesطوری ساخته شده اند کاه داخال
مهبل يا مقعد تطبيق شده بتوانند.
 زرقيات كه مستقيما ً داخل عضله ،زير جلد ويا داخل خون زر ميگردند.
 كريم  ،مرحم يا محلاول هاا كاه حااوی دواهاا باوده و مساتقيما ً روی جلاد وياا
داخل مهبل تطبيق ميگردند .اينها برای انتانات خفيف جلادی ،زخام هاا ،بخاارات و
خار ها بسيار م ثر خواهند بود.
اينکه چه نوع دوا را به کدام مقدار استفاده مينماييد ،ارتباط دارد به اينکاه کادام
دوا موجود است و کدام مرض را ميخواهيد تداوی نماييد.

مقدار دوا ايكه بايد گرفته شود
طرز اندازه گيري مقدار دوا:
بسياری دواها ،بخصوص انتي بيوتيك ها ،به وزن و اندازه های خاص پيدا ميشوند .برای اطمينان از اينکه مقدار درسات دوا
را ميگيريد ،ببينيد که هر تابليت يا کيسول حاوی چند گرام ،ملی گرام ،ميکروگرام ويا واحد ميباشد .اگر دواخانه مقادار ياا انادازه
ايرا که شما ميخواهيد نداشته باشد ،ممکن است مجبور شويد قسمتی از يک تابليت ويا بيشتر از يک تابليت را بگيريد.
درينجا بعضی سمبول هاي كمك كننده براي فهميدن آمده است:
= به معني م اوي يا م ابه مي باشد.
 +به معني جمع يا و ميباشد.

ك رها  :مقدار ها ايكه كمتر از يک تابليت مكمل باشند ،بعضا بصورت كسري نوشته مي شوند:
 0تابليت = يك تابليت مكمل =
½ تابليت = نصف تابليت =
½  = 0يك و نيم تابليت =
¼ = يك چهارم تابليت=
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استفاده از دواهای شامل اين کتاب 874
انواع اندازه گيري ها

گرام و ملي گرام :دواها اكثرا ً به گرام ) (gو مليگرام ) (mgاندازه ميشوند:
 0111مليگرام =  0گرام ( هزار مليگرام يك گرام ميشود).
 0ملي گرام =  1.110گرام ( يك مليگرام يك هزارم حصۀ يك گرام ميشود).

طور مثال :يك تابليت 144
مليگرامۀ آسيرين:

.325 g
0.325 g
325 mg

تمام اينها طريقه های مختلف گفتن
 144ملي گرام م باشد.

مايكرو گرام ( : )Microgramsبعضي دوا ها مانند تابليت های تنخايم خاانواده باه مليگارام و حتای مقاادير کمتار کاه ماايکروگرام
( mcgويا  )μcgگفته ميشود ،اندازه ميگردد:
 - (0.001 mg) = 1/1000 mg = 1 mcg = 0 μcgاين يعنی  0111ميکروگرام مساوی با يک ملی گرام است.
واالدها :بعضي دواها توسط واحد ( )Uويا واحد بين المللي ( )IUاندازه گيري ميشوند.
براي اندازه گياري دواهااي ماايع :بعضاي اوقاات باه شاما هادايت داده ميشاود کاه ياک مقادار معاين از شاربت هاا وياا محلاول هاا را
بگيريد ،طورمثال 10 ml ،ويا  01ملی ليتر ويا  01سی سی (يعنی سانتی متر مکعب) .ياک ساانتی متار مکعاب مسااوی ياک ملای
ليتر ميباشد .اگر دوا با خود يک قاشق يا قطره چکان خاص برای اندازه گيری مايعات نداشته باشد ،ميتوانيد از وسايل اندازه گيری
خانگی استفاده نماييد:
يك قاشق غذا خوري =  04 = 1Tbملي ليتر
يك قاشق چاي خوري =  4 = 1tspملي ليتر
طور مثال :
تابليت های اموكسي سيلين به دو اندازه موجود است:
اگاار ضاارورت بااه گاارفتن  411ملااي گاارام اموکساای ساايلين0 ،
تابلياات 4 ،دفعااه در روز ،داشااته باشاايد ،امااا صاارف تابلياات هااای
 441مليگرام آنرا داريد ،بايد هر دفعه  4تابليت بگيريد.
تعين مقدار دوا نظر به وزن:
درين كتاب مقدار دوا را براي زنان كاهال در نخار گرفتاه ايام .اماا باراي بعضاي دواهاا ،بخصاوص دواهاا ايکاه ميتوانناد خطرنااك
باشند ،بهتراست مقدار دوا را نخر باه وزن شاخ انادازه گياري نمايياد (اگار تارازو داشاته باشايد) .طاور مثاال ،اگار ضارورت باه
گرفتن جنتامايسين داريد و دوز دوا 5mg/kg/dayگفته شده باشد،بدان معنی است که هر روز شما مقدار  4مليگرام جنتامايساين را
براي هركيلوگرام وزن بدن شخ تطبيق مينماييد .بنا ًء اگر وزن خانم  41كيلو گرام باشد ،باياد  441ملاي گارام جنتامايساين را در
 42ساعت تطبيق نمايد .اين مقادار بار تعاداد دفعاات ايكاه باياد دوا را بگيارد ،تقسايم ميگاردد .جنتامايساين معماوال ساه دفعاه در روز
زر ميگردد .بنا  41ملي گرام در صبح 41 ،ملي گرام در چاشت و  41ملي گرام در شب تطبيق گردد.
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دواهای معمول 876
زمان استفاده از دوا
بسيار مهم است كه دوا را در وقت معين آن بگيريم .بعضی دواها يك دفعه در روز
و بعضی ديگار باه دفعاات بيشاتر تجاويز ميشاوند .داشاتن سااعت ضاروری نيسات .اگار
هدايت طوری باشد که  0تابليت هر  4ساعت بعد ويا  1تابليت در يکروز بگيريد ،ياک
تابليت را در زمان طلوع آفتاب ،يک تابليت را در وقت ظهر و يک تابليات را در شاب
بگيريد .اگر گفته شود که  0تابليت هر  4سااعت بعاد وياا  2تابليات در يکاروز بگيرياد،
صبح چاشت  ،شام و خفتن يك تابليت از آن را بگيريد .اگر هدايت طوری باشاد كاه ياك
تابليت را در هر  2ساعت بعد ،ياا  4تابليات در روز بگيرياد ،باين خاوردن تابليات هاای
در يک شبانروز عين فاصله را مراعات نماييد.

با اهميت:

 درتورت امكان دواها را در الال ن
گرفتن دوا يك گي س مايع را بنوشيد.
 اگر استفراغ داشتيد و دوا در محتوی استفراغ ديده شود ،نياز خواهد بود کاه دوبااره
دوا را بگيريد.
 اگر در تارف  1سااعت بعاد از گارفتن ياك تابليات اد الااملگی اساتفراغ نما ياد ،ياک
تابليت ديگر بگيريد تا متيقن شويد که الامله نخواهيد شد.
ته ويا اي تاده مصرف نماييد و بعد از هر دفعه

اگر برای كس ايكه سواد نداشته باشد هادايت ميدهياد .اينطاور ياک يادداشات بارايش
رسم نماييد:

در خانااه هااای ساافيد پااايينی ،مقاادار دوا اياارا کااه بايااد بگياارد ،رس ام نماييااد و بااا دقاات
برايش تشريح نماييد كه آنها چه معنی ميدهند .طورمثال:

اين يعنی آنها بايد  0تابليت 2 ،دفعه در
روز :در طلوع آفتاب  ،ظهر ،شام و
خفتن ،بگيرند.
اين به معنای آن است كه ½ تابليت2 ،
دفعه در يکروز گرفته شود
اين به معنای آن است كه  0كيسول،
سه دفعه در يکروز گرفته شود.
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استفاد دواهای شامل اين کتاب 877
كدام اشخاص بايد از مصرف دوا های معينی اجتناب ورزند:
بعضی دواها برای يکتعاداد اشاخاص معاين وياا در ياک مادت زماان معاين زنادگی،
خطرناا بوده ميتوانند .شما بايد بصورت خاص احتياط نماييد اگر:
 الامله يا شايرده ه اتيد :بساياری دواهاا ايارا کاه در زماان حااملگی و شايردهی
ميگيريد ممکن است به طفل شما انتقال يابد .ق ل از گارفتن هار دوا ،دريابياد كاه آياا دوا
به طفل شما مضر مي اشد ياا خيار .در ايان كتااب دواهاييكاه مصارف آن در حااملگی و
شيردهی مضر ميباشد ،توسط عالمۀ اخطاريه مشخ شده اند.

= با دقت بخوانيد ،اگر
الامله ه تيد.

امااا اگاار مااريد هسااتيد ،مهاام اساات کااه تااداوی شااويد .دواهااا اي ارا کااه باارای تااداوی االتياط
امراض وخيم ويا کمخاونی تجاويز ميشاود ،مصارف نمايياد .ايان امکاان وجاود دارد کاه
دواها ايرا پيدا کنيد که به طفل شما ضرر نميرساند.
االتياط

= با دقت بخوانيد ،اگر
شيرده ه تيد.

 امراض ك دی ويا كليوی منمن داريد :جگر و گرده هاای شاما دواهاا را ار بادن
تصفيه و اطراح مينمايند .اگر آنها بخوبی کار نکنناد ،دوا در بادن تجما نماوده و باعاث
مسموميت خواهند شد.

= اگر الامله ه تيد،
استفاده نکنيد.

 زخم معده داريد ويا به آسانی سوخت دل وياا دلبادی پيادا ميکنياد .دواهاای مانناد
آسيرين وايبوپروفين سبب خونريزی معده ويا احسا درد و سوز در معاده ميشاوند.
هرگاه مجبور به گرفتن دوائی ميباشيد که معدۀ شما را تکليف ميدهد ،آنرا يکجاا باا غاذا
بگيريد.
 به بعضی دواها ال اسيت داريد .اگر در سابقۀ خود بعد از گرفتن يک دوا يکای
از اين عاليم را داشته بوده باشيد ،احتماال در مقابل آن حساسيت داريد:
 بخارات جلدی ( بخارات برجسته  ،سرخ ،خارشدار ،معموال يکجا با تورم) پنديدگی (تورم) -مشكالت تنفسی ويا مشکل بل غذا.

= اگر شيرده ه تيد،
استفاده نکنيد.

 در تاافحات سا ن ،دواهااا ايكااه
مصاااااااارف آنمااااااااا در الاااااااااملگي و
شاايردهي مضاار مي اشااند بااا ع ياام
فوق م خص شده اند.

حساساايت داشااتن يعناای کااه باادن شااما باار ضااد دوا ميجنگااد بجااای آنکااه از دوا باارای
جنگيدن با امراض استفاده نمايد .عكس العمل های حساسيتی بيشتر اوقات در مقابل
انتاای بيوتيااك هااای فامياال پنساايلين ) (Penicillinsو ساالفاميدها ( )Salfaميباشااد .از
گرفتن دواهای فاميل دوا ايکه به آن حساسيت داريد ،اجتناب ورزيد .ممکن است به
همااه آنهااا حساساايت داشااته باشاايد .صاافحۀ  241را جهاات معلومااات بيشااتر در مااورد
انتی بيوتيک ها و فاميل های آنها ،ببينيد.
با اهميت :اگر با يک دوا ال اسيت داريد ،هيچگاه دوباره آن دوا را نگيريد .دفعاۀ بعاد
ممکن است س ب عکس العمل ب يار شديدتر و التی مرگ گردد.

با اهميت:

تداوی عکس العمل
ال اسيتی و شاک الرژيک

اگر بعد از مصرف يک دوا ،بخارات جلدي شديد ،پنديدگی دهن ويا م ك ت تنف ي ويا
م ک ت در بلعيدن پيدا کرديد ،فورا كمك ط ي بگيريد.

انتقال!
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دواهای معمول 874
عوارض جان ی دواها:
دواها برضد امراض ميجنگند ،اما ميتوانند ت ثيرات ديگری نيز در عضاويت داشاته
باشند .بعضی ازاين ت ثيرات بی ضرر اما اذيات كنناده ميباشاند و بعضای از آنهاا مضار
ميباشند .طورمثال ،ميترونيادازول مازۀ دهان را خاراب ميساازد كاه اذيات كنناده اماا بای
خطر است .بعضای انتای بيوتياك هاای بسايار قاوی مانناد جنتامايساين ()Gentamycin
وكانامايسين ( )Kanamycinاگر بمقادار زيااد مصارف گردناد ،سابب تخريباات دايمای
گرده ها و سيستم شنوائی ميشوند.
قبل از مصرف يك دوا ،در مورد عوارض جانبی آن معلوماات حاصال كنياد .وقتای
از دواهای معرفی شده در اين کتاب را ميگيريد ميتوانيد به "صفحات سبز" اخير کتاب
مراجعه نماييد تا در مورد عوارض جانبی ممکنۀ آنها بياموزيد.
با اهميت :اگر ع يم ير معمول مانند گنگ يت  ،بارنگس گاوه هاا وياا تانفس ساريع
داشته باشيد و اينما در ل ت عوارض جاان ی دوا نياماده باشاد ،باه ياک كااركن تاحی کاه در
مورد تجوين دواها آموزه ديده باشد ،مراجعه نماييد .اين ع يم ممکان بادان معنای باشاد کاه
شما مقدار ب يار زياد دوا را گرفته ايد.

االتياطات ( هوشدارها) :
بعضاای دواهااا دارای عالياام هوشاادار دهناادۀ خاصاای ميباشااند كااه بايااد راجا بااه آنهااا
معلومات داشته باشيد .درحاالت ذيل قبل از گرفتن دوا با كاركن صحی مشوره كنيد:
 دواهای ديگری را نين ميگيريد .دوا ايكه استعمال تنهايی آن مصاوون مای باشاد
ممکن است اگر با دواهای ديگری استفاده شود ،مضر بوده ويا ت ثيرات آن کمتر شود.
 دادن دوا به يک اطفال .اطفال به سبب جسامت كوچك خاود باه مقادار كمتار دوا
ضرورت دارند .با يک کارکن صحی ويا فارمسيست در مورد مقدار مناسب دوا بارای
طفل صحبت نماييد.
 برای اشخاص م ن .اشخاص مسن بعضاا ً باه مقادار كمتار دوا ضارورت دارناد
زيرا اطراح دوا در اشخاص مسن بطی تر ميباشاد ،لاذا دوا هاا در عضاويت آنهاا تجما
مينمايد.
 اشخاص ب يار کوچک اندام ،ال ر و سوء تغ ی .ايان اشاخاص باه مقادار كمتار
بعضاای دواهااای ماننااد دواهااای ضااد توبرکلااوز ،فشااار خ اون بلنااد ،اختالجااات و ديگاار
مشکالت ،ضرورت دارند.

معلومات ايكه بايد بدانيد:
ا و دوا
در حين استفاده از بيشتر دواها ميتوانيد به صورت نارمل به خوردن غذا های
هميشگی ادامه بدهيد .بعضی دوا ها در شكم خالی م ثر تر اند –  0ساعت پيش از غذا
ويا  4ساعت بعد از غذا.
دواها ايكه ت ثيرات سوء باالی معده دارند بايد يكجا با غذا يا فوراً بعد از غذا گرفته
شوند.
درصورت داشتن دلبدی و استفراغ دواها را با غذای خشك كه معده را آرام
ميسازند ،بگيريد – مانند برنج ،نان خشک ويا بسکويت.

آنجا که زنان داکتر ندارند –  4102مطابق 0131

استفاد دواهای شامل اين کتاب 874
مصرف بيش از الد دوا:
بعضاای اشااخاص فکاار ميكننااد كااه بااا گاارفتن مقاادار بيشااتر دوا عااال باادن زودتاار
صورت ميگيرد .اين واقعيت ندارد و ممکن خطرناا باشد .اگر مقادار بسايار زيااد دوا
را در يک وقت ويا به دفعات زياد بگيريد ،ويا اگر برای مدت بسايار طاوالنی ياک دوا
را بگيريد ،ممکن است دوا به شما آسيب برساند.

اگر مقدار بي تر دوا بگيرم
درد برطرف خواهد شد؟

هيچگاه دوا را بي تر از
انداز تجوين شده نگيريد.

بعضی عاليم معمول مصرف بيش از اندازۀ دوا قرار ذيل اند:
 دلبدی
 استفراغ
 دردمعده
 سردردی
 گنسيت
 برنگس گو ها
 تنفس سري
اما عاليم فو شايد عوارض جاانبی بعضای دواهاا نياز باشاند .اگار ياك ياا بيشاتر از
عاليم فو را داريد و آنها ازجملۀ عوارض جانبی معمول دوا ايکاه ميگيرياد نميباشاند،
بايد با يک کارکن صحی آموز ديده در مورد تجويز دواها صحبت کنيد.
ت مم دوايی (:)Poisoning
گرفتن مقدار بسيار زياد يک دوا ( طورمثال ،نصف بوتل يا بيشتر) ،بخصاوص در
اطفال سبب تسمم ميشود .بايد كار های ذيل را انجام بدهيد:
 سعی كنيد كه شخ استفراغ نمايد .شايد با اينکاار بتواناد ياك مقادار دوا قبال از
آنکه آسيب برساند از بدن خار گردد.
 به مريد كااربن فعاال ( )Activated Charcoalتجاويز نمايياد (صافحۀ 234
را ببينيد) .كاربن بعضی دواها را جذب ميكند و نميگذارد ت ثير سمی بگذارند.
 فورا ً كمك طبی بگيريد.
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انتقال!

دواهای معمول 844

انواع دواها

دواهای مختلف جهات تاداوی اماراض مختلاف اساتفاده ميشاوند .بعضای از ايان
دواهااا ماارض را عااال ميكننااد و يکتعااداد ديگاار تنهااا عالياام ماارض را برطاارف
ميسازند .گاهی نميتوانيد بهترين دوا را برای مشکل خود استفاده نماييد ،زيرا:
 در محل زندگی شما آن دوا پيدا نميشود.
 در موجوديت حاملگی و شير دهی مصوون نميباشد.
 به مقابل آن حساسيت داريد.
 درمنطقۀ شما آن دوا م ثريات خاود را از دسات داده اسات ،چاون ميكاروب
ها در مقابل آن مقاوم گرديده است (چوکات پائين را ببينيد).
درصورت موجوديت حاالت فو ميتوانيد يک دوا را باا دوای ديگاری عاوض
کنيد ،مگر صرف در صورتيکه متيقن باشاد دوای دومای ما ثر ميباشاد .تاداوی هاا
ايکه ما در ايان کتااب توصايه نماوده ايام اغلاب در صاورتيکه بناابر داليلای نتوانياد
يک دوا را بگيريد ،برای شما انتخاب های ديگری را ميدهد .اگر ميتقن نباشايد کاه
کدام دوا را بگيريد با يک کارکن صحی مشوره کنيد.

انتي بيوتيك ها
انتي بيوتيك ها دواهای مهم ی اند که برای جنگيدن با امراض انتانی بکتريائی استفاده ميشوند .اينها با ويرو ها جنگيده
نميتوانند ويا سرماخوردگی (ريز ) را معالجه کرده نميتوانند .همچنان همه انواع انتی بيوتيک ها بر ضد همه انواع انتانات
جنگيده نميتوانند .انتی بيوتيک ها ايکه دارای ترکيب کيمياوی مشابه اند ،گفته ميشود که از يک فاميل ميباشند .مهم است که در
درمورد فاميل های انتی بيوتيک ها بدانيد ،به  4دليل:
 -0ا نتي بيوتيك هاي عين فاميل اغلب ميتوانند عين مشکالت را تداوی کنند .اين يعنی ميتوانيد دواهای مختلف را از يک
فاميل برای تداوی يک مشکل خاص استفاده نماييد.
 -4اگر به يكي از انتي بيوتيك های يک فاميل حساسيت داشته باشيد ،اغلب به مقابل ديگر انتی بيوتيک های همان فاميل
حساسيت خواهيد داشت .اين يعنی مجبور هستيد دوا را از يک فاميل ديگری برايتان انتخاب نماييد.
فاميل هاي عمد انتي بيوتيك های استفاده شده در اين كتاب ع ارت اند از:
 پن يلين ها ( )Penicillinsشامل آموكسي سيلين ،آميي سيلين ،بنزاتين پنسيلين ،بنزايل پنسيلين ،داي كلوكساسيلين
( ، )Dicloxacillinپنسيلين پروكايين وغيره.
دواهاي فاميل پنسلين باالي انواع مختلف انتانات بسيار م ثر اند .عوارض جانبي آنها كمتر بوده و در حاملگي و شيردهي به
صورت مصوون ميباشند .پنسيلين ها در همه جا يافت ميشوند  ،بر عالوه ارزان قيمت بوده و مستحضرات خوراکی و زرقي
آنها موجود ميباشد .اما نسبت به بسياری دواهای ديگر مشکل عکس العمل حساسيتی آنها بيشتر است .آنها بيش از اندازه استفاده
شده اند و حاال بعضی امراض در مقابل آنها مقاوم شده اند.
مكروليد ها ( )Macrolidesشامل اريترومايسين ،ازيترومايسين و غيره
اريترومايسين ( )Erythromycinيك دواي قديمي بوده  ،استفاده از آن عموميت داشته و بصورت وسي يافت ميشود و برضد
بسياری از انتان های مشابه مانند پنسيلين ها و دوکسی سيکلين ،م ثريت دارد .اغلب يک متبادل خوب برای دوکسی سيکلين در
زمان حاملگي و شير دهي يا در صورت حساسيت به فاميل پنسيلين ها ،ميباشد.
تتراسيكلين ها :شامل تتراسيکلين و دوکسی سيکلين.
تتراسيكلين و دوکسی سيکلين هردو در تداوی بسياری انتانات مختلف استفاده شده ،ارزان و قابل دريافت ميباشند .اين دواها
هيچکدام نبايد توسط زنان حامله و شيرده ويا توسط اطفال کمتر از  4ساله استفاده شوند.
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استفاد دواهای شامل اين کتاب 843
سلفاميد ها ( : )Sulfonamides = Sulfasسلفا ميتوكسازول ( قسمتي از كوتريموكسازول  ،سولفيزوکسازول.
اين دوا ها باالي انتانات مختلف م ثر ميباشند و نيز ارزان قيمت بوده و در همه جا يافات ميشاوند .اماا در حاال حاضار م ثريات
آنها کم شده است زيرا بعضي انتانات به مقابل آنها مقاوم شده اناد .اينهاا نسابت باه ديگار دواهاا بيشاتر سابب عکاس العمال حساسايتی
ميشوند .اينها در زمان حاملگی استفاده شده ميتوانند اماا در روز هاای قبال از والدت و تاا چناد هفتاه بعاد از والدت بهتار اسات ياک
دوای ديگری به عوض آن گرفته شود .در صورت بوجود آمدن عاليم حساسيت ،استفاده از سلفاميدها را فوراً قطا نمايياد (صافحۀ
 241ديده شود).
امينو گلوكوزيد ها :)Aminoglycosides( :جنتامايسين  ،ستروپتومايسين وغيره .
اينها دواهاي ما ثر و قاوي باوده اماا بيشاتر آنهاا سابب عاوارض جاانبي شاديد شاده ميتوانناد وهمچناان تنهاا از طرياق زرقاي قابال
استفاده اند .اين دواها صرف زماني بايد تجويز گردند كه انتانات بسيار شديد بوده و دواي مصوون تري وجود نداشته باشد.
سفالوسپورين ها ( :)Cephalosporinesسفترياکسون ،سفالکسين وغيره.
اين يك فاميل بزرگ از دواهای جديدتر و قاويتر ميباشاند کاه بساياری انتاناات مقااوم در مقابال سااير انتای بيوتياک هاا را تاداوی
مينمايند .اينها اغلب مصوون تر بوده و نسبت به انتی بيوتيک های سابقه عوارض جانبی کمتری دارند ،اما قيمتی تر بوده و ممکان
در همه جا پيدا نشوند .استفاده از آنها در زمان حاملگی و شيردهی مصوون ميباشد.
كينولون ها ( :)Quinolonesسيروفلوکساسين ،نورفلوکساسين وغيره
سيروفلوكساسين ونورفلوكساسين انتي بيوتيك هاي جديدتر وقويتر ميباشند .اما قيمت آنها بيشاتر باوده و ممکان در هماه جاا يافات
نشوند .در زمان حاملگی و شيردهی و برای اطفال کمتر از  04ساله تجويز شده نميتوانند.

انتي بيوتيك ها را ترف در تورت

رورت استفاده نماييد

بسياری انتي بيوتيك ها مخصوصا پنسلين ،بسيار زياد استفاده شاده اناد .انتای بيوتياک هاا را صارف در موقا ضارورت اساتفاده
نماييد ،زيرا:
ً
 زمانيكه انتي بيوتيك ها يكتعداد ميكروب ها را از باين ميبرناد باه يكتعاداد ميكاروب هااي ديگار  -ايكاه اكثارا در حالات نارمال
براي عضويت بي ضرر اند  -اجازۀ رشد خار از كنترول را ميدهند .ايان حالات ميتواناد سابب مشاكالتی مانناد اساهاالت و انتاناات
فنگسي مهبل گردد.
 بعضي انتي بيوتيك ها سبب عوارض جانبي و عكس العمل حساسيتي شديد ميشوند.
 استفاده از انتي بيوتيك ها زمانيکه نيازی به آنها نيست ويا در مريضی ها ايکه م ثريات ندارناد ،سابب شاده اسات کاه بعضای
ميكروب هاي مضر قويتر و مقاوم به دوا ساخته شوند .اين يعنی دوا بيش از اين نميتواند مرض را عال کند.
طور مثال:
در گذشته سوزاك که يک انتان مقاربتی است به آساني توسط پنسلين معالجه ميشد .اماا پنسالين بصاورت نادرسات و بسايار زيااد
برای بسياری امراض کمتر وخيم شده است.
دواها برای
معالجۀ
سوزاک
ميکروب
سوزاک يا
گونوريا
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الاال انواع جديد گونوريا بوجود
آمده که در مقابل پن يلين و
ديگر انتی بيوتيک ها مقاوم
مي اشند .تداوی اين انواع جديد
م کتر و قيمت تر است.

دواهای معمول 844
دواهاي

د درد

درد عالمۀ يك مشكل صحي مانند جرحه ويا انتان ميباشد .بنا ًء بسيار مهم است كه سبب اصلی درد تداوي گاردد .اماا در
جرياان تاداوي مارض ،درد ميتوانااد توساط دواهااي ضاد درد كااهش داده شاود .در بعضاي اماراض ايكااه عاال ندارناد ماننااد
سرطان ها و مرض ايدز ،درد بسايار ناراحات كنناده و دوامادار ميباشاد .در هنگاام تاداوي درد نكاات ذيال را در نخار داشاته
باشيد:
 کوشش شود که سبب اصلي درد دريافت و تدوی گردد.
 ابتدا ضعيفترين دواي ضد درد را امتحان نموده و دوای
قويتر را صرف در صورت ضرورت استفاه کنيد.
 تداوی درد هاي دوامدار بايد منخم صورت گيرد .جهت تطبيق مقادار
بعدی دوا ،منتخر برگشت مجدد درد نباشيد.
 در مااورد رو هاااي ديگاار كاااهش درد فكاار نماييااد ماننااد :تمرينااات
آرامش دهنده  ،مساژ هاي خاص با فشار روي نقاط معين بدن  ،تطبيقات سرد
و گرم باالي ناحيه درد ( صفحات  241و  424ديده شود).

براي درد هاي خفيف و متوسط ،مانند درد خونريني ماهوار يا سردردي:

 پاراسااتامول يااا اساايتامينوفن ) (Paracetamol = Acetaminophenدرهمااه جااا يافاات شااده و ارزان ميباشااد.
برای زنان حامله و شيرده مصوون ترين دوای ضد درد ميباشد و همچنان در پايين آوردن تب م ثر مي باشد.
پاراستامول را با الکاول يکجاا اساتفاه نکنياد و همچناان بارای عاوارض ناشای از نوشايدن الکاول اساتفاده نشاود .وياا اگار
مشکالت جگر ويا گرده داريد از اين دوا استفاده ننماييد.
آسپرين ) :(Aspirinيک دواي ارزان بوده در همه جاا يافات ميشاود همچناان بارای کااهش درد و در تاداوي التهااب و
درد مفاصاال وعضااالت و باارای درد زمااان خااونريزی م ا ثر ميباشااد .زنااان شاايرده يااک هفتااه بعااد از تولااد طفاال ميتواننااد از
آسيرين استفاده نمايند ،مگر زنان حامله بايد به عوض آن پاراستامول استفاده کنند.
آسيرين در صورت استفاده به مقدار مناسب مصوون ميباشد ،اما اين دوا سابب تخاريش معاده شاده و نباياد در مريضاانن
مصاب زخم معده تجويز شود .آسيرين مان لخته شدن نارمل خون ميشود ،بنا ًء اگر شخ خونريزی داشته باشد و همچناان
قبل از هرنوع عمليات جراحی نبايد مصرف شود.
اي وپروفن ( : )Ibuprofenدر همه جا يافت ميشود اما به مقايس ْه آسيرين و پاراستامول قيمات آن بيشاتر ميباشاد .مانناد
آسيرين ،اين دوا با مقادير کم برای درد های زمان خاونريزی مااهوار بسايار ما ثر باوده و همچناان بارای التهااب مفاصال و
عضالت م ثريت دارد .ايبوپروفن دوای خوب برای درد های دوامادار ناشای از التهااب مفاصال ميباشاد .ايان دوا نياز سابب
تخريش معده و مشکالت خونريزی شاده ميتواناد ،لاذا نباياد توساط افاراد ايکاه زخام معاده دارناد وياا قبال از عملياات جراحای
استفاده شود .زنان شيرده ميتوانند از ايبوپروفن استفاده کنند مگر زنان حامله در  1ماه اول حاملگی نبايد از ايان دوا اساتفاده
کنند.

دوا هاي

د درد هاي متوسط تا شديد:

اي و پروفن به دوز بلند ميتواند م ثر باشد ( 411ملي گرام  1تا  2دفعه در روز).
كوديين ( ،)Codeineيك دوا از فاميل ترياك بوده كه در تداوي درد بعد از عمليات و جروحات م ثر ميباشد .مصارف
بسيار طوالنی مدت كوديين سبب اعتياد ميگردد.

دوا براي درد هاي شديد و پي رونده:
كوديين :كوديين به مقادير بلند برای درد های شديد استفاده شده ميتواند.
مااورفين ( ،)Morphineيااک دوای بساايار قااوی از فامياال ترياااا ميباشااد کااه باارای دردهااای مراحاال اخياار ساارطان و
مرض ايدز م ثر است .مورفين را اکثرا ً بدون از شفاخانه ها در جای ديگری نميتوان دريافت نمود ،اماا بعضاا ً در صاورت
نسخۀ رسمی داکتر ممکن است بتوانيد آنرا از دواخانه ها حصول کنيد .اين دوا بسيار اعتياد آور است.
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انواع دواها 841
دواها برای خونرينی شديد مم لی بعد از والدت يا سقط :
ارگااومترين ،اکساای توسااين و ميزوپروسااتول دواهااای ميباشااند کااه ساابب
تقل رحم و رگ های خون آن ميشوند .اينها در کنترول خونريزی بعد از
والدت بسيار مهم اند.
ارگومترين برای وقايه ويا کنترول خونريزی شاديد بعاد از خاارش شادن
پ سنتا استفاده ميشود .ارگومترين را داخل وريد زر ننماييد .اين دوا باياد
در عضله زر شاود .هيچگااه از ايان دوا قبال از تولاد طفال و خاار شادن
پالساانتا اسااتفاده بعماال نيايااد .اياان دوا باارای خااانم ايکااه فشااار خااود بلنااد دارد
تجويز نشود.
اکسی توسين جهت کمک به توقف خونريزی شديد مادر بعد از والدت طفال اساتفاده
ميشود .بسيار نادر است که قبل از والدت طفل به اکسی توسين ضرورت بيافتاد .بارای
اين منخور ،صرف توسط ياک داکتار ياا قابلاۀ آماوز دياده تطبياق آن از طرياق ورياد
صااورت گياارد .اسااتفاده از اکساای توسااين باارای ساارعت بخشاايدن بااه والدت ويااا قااوی
ساختن تقلصات والدی ميتواند برای مادر و طفل خطرناا باشد.
ميزوپروستول اساسا ً برای توقف خونريزی زخم معده توليد شده است ،اما همچناان
باارای توقااف خااونريزی بعااد از والدت ويااا بعااد از سااقط اسااتفاده ميشااود .اياان دوا گااران
قيمت بوده و تابليت های آن از طريق دهن ويا بصورت شياف های مقعدی استفاده شده
ميتواند (صفحۀ  414ديده شود).

دوا های برای عكس العمل های ال اسيتی:
ممکن است يک شخ به مقابل دواها  ،غذا ويا چياز هاييكاه تانفس ياا لماس نماياد،
حساسيت داشته باشد .عكس العمل حساسيتی شايد خفيف باشد  -همراه با خار  ،بخار
های جلدی و عطسه ويا شايد متوسط يا شديد باشد.
بعضاای عكااس العماال هااا ميتواننااد وخاايم شااده و ساابب شاااك الرژيااک گردنااد .عكااس
العمل های شديد و شاك الرژيك تهديد كنندۀ حيات بوده و بايد فورا تداوی گردند.
درياان كتاااب راج ا بااه اينك اه چگونااه بعضاای دواهااا ساابب عكااس العماال حساساايتی
ميگردند ،صاحبت شاده اسات .هار دوا ايكاه سابب عكاس العمال حساسايتی ميشاود  ،باياد
متوقف شده و دوباره مورد استفاه قرار نگيرد  -حتی اگر عكس العمل حساسيتی خفياف
باشد.
عكااس العماال هااای حساساايتی نخاار بااه شاادت توسااط  4 ،0ويااا  1نااوع دوا تااداوی
ميشوند:
 ( Anti Histamins -3د ه تامين):
ماننااد  diphenhydramine , hydroxizineويااا  . Promethazineمصاارف
هيچكدام از اين دواها برای زنان حامله و شيرده مناسب نميباشد ،اماا خطار پرومتاازين
 Promethazineنسب به ديگر دواها کمتار اسات .در غيار آن دايفاين هيادرامين اکثارا ً
ارزان تر بوده و درهمه جا يافت ميشود.
 -4ساتيروييدها ( )Steroidsمانناد  Dexamethazoneيااا .Hydrocortisone
دکسامتازون برای زنان حامله و شيرده يک انتخاب بهتر ميباشد.
 Adrenaline -1يااا  Epinephrineاياان دوا هااا باارای زنااان حاملااه و شاايرده
مصوون ميباشند.

آنجا که زنان داکتر ندارند –  4102مطابق 0131

طرز تداوی عکس العمل
ال اسيتی و شاک الرژيک

دواهای معمول 848

دوا هاييكه ميتوانند
اليات زنان را الفظ
نمايند

تهيه يك بكس دواهای عاجل برای جامعه  ،شيوه ايست که ميتواند حيات زنان را
در جاييکه زندگی مينماييد ،حفظ نمايد .دواهای شامل اين چارت به شما کمک خواهد
کرد تا قبل از رسيدن به خدمات صحی ،تداوی را شروع کنيد .متيقن شويد که اين
دواها شامل بکس کمک های عاجل شما ويا در نزديکترين پوستۀ صحی موجود است.
اگر ضرورت به خريد آنها داريد ،کوشش کنيد با رهبران جامعه در مورد صحبت
کنيد .توضيح دهيد که اين دواها چگونه کمک کرده ميتوانند و ببينيد که آيا ميتوانيد باهم
يکجا آنها را خريداری نماييد.

م کل
مرض التهابی لگن خاصره )(PID

دواها
تابليت های :اموکسی سيلين ،ازيترومايسين ،دوکسی
سيکلين ،اريترومايسين ،مترونيدازول.

انتانات گرده ها

تابليت های :سيروفلوکسازين ،کوتريموکسازول.
زرقيات :جنتامايسين ،سفترياکسون

خونريزی بعد از والدت ،سقط ويا سقط بنفسهی

اکسی توسين ،ارگومترين ،ميزوپروستول
تابليت های :دوکسی سيکلين ،اريترومايسين ،مترونيدازول

انتانات بعد از والدت ،بعد از سقط و بعد از سقط بنفسهی

اکالميسيا در جريان حاملگی ويا بعد از والدت
جلوگيری عاجل حاملگی
(بعد از تجاوز جنسی ،پاره شدن کاندم ويا ديگر
حاالت عاجل)

عکس العمل حساسيتی به انتی بيوتيک ها
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زرقيات :اميی سيلين ،سفترياکسون ،کلينداميسين،
جناميسين
ديازييام ويا مگنيزيم سلفات
تابليت های مختلط جلوگيری از حمل minipills ،ئيل
تابليت های خاص عاجل جلوگيری از حمل.
صفحات  441تا  442را ببينيد.

اپينفرين  ،دايفن هيدرامين ،هيدروکورتيزون ويا
دکساميتازون
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