
اصول پايه نسخه نويسي



تعریف نسخه
.بهبود بیمار استنسخه حاوی تشخیص پزشک و داروها و دستورات الزم برای

چهار چوب نسخه
مشخصات پزشک-1
تاريخ نسخه-2
نام و سن و آدرس بیمار-3
شروع نسخه  -4
نام دارو -5
شکل دارو-6
دوز دارو-7
دستور دارو-8



(عالوه بر مشخصات پزشك)داروييمشخصات يك نسخه 

نام، آدرس و سن بيمار-1◼
تاریخ-2◼
( X  ,  R )عنوان نسخه یا سرنسخه-3◼

– Recipe (دريافت كننده)
(سمبل كمک كننده به بهبودی بیماران)ستاره ژوپيتر–
هوالشافي–

متن نسخه-4◼
بخش مهمترين قسمت نسخه است و اساسي ترين نکته اين است كه اين–

باشدخوانا، كامل، و صحيحاز نسخه بايد 



• Syr syrup

• Cap capsul

• Tab tablet

• R rectal

• Sol solution

• Supp suppository

• Inj injection

• Amp ampule

• Inf infusion

• N/S       normal salin

• R/L       ringer

• IM intramascular

• IV intravenous

• Od right eye

• Os        left eye

• Prn as needed

• mg       miligram



عامل جلوگيري مي كند6مهمترين خطاها كه از رعايت 

خطاي شباهت امالیي◼
– Adalat , Adult Cold

– Metronidazole, Methocarbamol, Methimazole

...(كپسول، قرص ، ويال و )خطای ناشي از شکل اشتباه دارو ◼

(500mgويال يک گرمي به جای )خطای ناشي از واحد دارو ◼
(IVبجای IMمانند ) خطای ناشي از نحوه مصرف◼
ته خصوصاً زماني كه با اعداد رومي و يا مخلوی رومي و عربي نوش)خطای ناشي از تعداد دارو ◼

(دمي شون



❖ :دالیل رایج و معمول تداخالت دارویي

كافي نبودن اطالعات-1
فاكتورهای غذايي -2
وزن-جنس -سن -3
بیماری-4
الگوی رفتار بیمار -5

آلودگي های صنعتي و كشاوريي  )فاكتورهای محیطي -6



:عوامل موثر در بروز تداخالت دارویي 
1
ترتیب مصرف داروها-1
طول مدت درمان -2
مقدار مصرف دارو-3
شکل دارويي -4
وضعیت پیشین بیمار-5
مصرف همزمان چند دارو-6



تداخل اثر دارو با دارو❖
تتراسایكلين با كلسيم

دهاتتراسایكلين با آنتي اسي
سایمتيدین با وارفارین

سایمتيدین با فني توئين
آنتي اسيدها با 

سيپروفلوكساسين

تداخل اثر دارو با غذا❖
نياتتتراسایكلين با لب

فروس سولفات با چاي و
شير

ا سيپروفلوكساسين ب
لبنيات

كتوكونازول با لبنيات
تدیگوگسين با لبنيا



نکات مهم درهنگام مصرف دارو

كلسيم همراه غذا
اگلي بن گالميد یك ربع قبل غذ

مت فورمين همراه غذا
ایبوپروفن ، سلكوكسيب ، 

ناپروكسن ، 
دیكلوفناك ، مفناميك اسيد 

 ،
پيروكسيكام بعد از غذا 
لوستاتين ، آتورواستاتين و 

سيمواستاتين در شب
هيدروكينون در شب

زمان مصرف
آنتي اسید ها بعد غذا

متوكلوپرامید نیمساعت قبل غذا
هیوسین نیمساعت بعد غذا

امپرازول قبل غذا
لووتیروكسین صبح ناشتا

ذاسیپروفلوكساسین يک ربع قبل غ
فلوكستین  پس از صبحانه

جم فیبروزيل قبل غذا
سوربیتول قبل از غذا



نحوه مصرف
داكسي سايکلین و آلندرونات به همراه يک لیوان آب مصرف شود و بیمار بعد از **

.مصرف دارو تا يک ربع دراز نکشد 
.همراه كلسیم يک لیوان آب مصرف شود **
.همراه سولفاساالزين يک لیوان آب مصرف شود **

.  دقیقه از هم ريخته شوند 5با فاصله حداقل ( چشمي ،گوشي ، بیني)دو قطره .*



نكات
همه بیماران نیاز به دارو ندارند◼
اسامي داروها بايد به انگلیسي و بطور كامل نوشته شود◼
هنام كارخاندر صورت لزوم . بهتر است از نام ژنريک دارو استفاده شود ◼

بدنبال آن در داخل پرانتز نوشته شود
مهمترین تفاوت محصوالت مختلف از یك دارو در فراهم زیستي –

(Bioavailability )آنها مي باشد

العات برای انتخاب بهترين شکل دارو متناسب با شرايط بیمار و كسب اط◼
شودبهتر است با داروساز مشورتبیشتر در مورد دارو، 

ن توصیه میشود واحد دارو حتي برای فراورده هايي كه تنها يک واحد معی◼
دارند نوشته شود

حتي االمكان تعداد دارو را با اعداد رومي ننویسيد◼



نكات
باشدمتون علميكاربرد درماني داروها مي بايست براساس ◼
و غیر قابل اعتمادو اعمال سلیقه فردی تجربه هاي شخصي◼

بوده و مقبولیت علمي ندارداستناد
يا در تجويز دارو برای بیماراني كه دارای رژيم های فاقد قند، نمک◼

الکل هستند دقت نمائید

مثالً )بسیاری از داروها دارای اين مواد هستند –
الگزیرها حاوي مقدار قابل مالحظه اي از الكل مي

سيلن باشند، یا سدیم و پتاسيم در بنزاتيت پني
(از شودميتواند از نظر تعادل الكتروليتي مشكل س

اده برای نوشتن نسخه، از تايپ استفتوصیه مي شود –
شود



فهرست داروهای بدون نسخه
ACA

Acetaminophen

Adult Cold

Al.Hydrochloride

Al.Mg

Al.Mg.s

Antihemorrhoid

Antihistamine Decongestant

Artificial Saliva

Artificial Tears

ASA

Benzocaine 

Betacaroten

Bisacodyl

Bismuth Subcitrate 

Bromhexine Hydrochloride

Burn Ointment 

Calamin 

Calcium Pantothenate

Chlorhexidine

Charcoal Activated

Children Cold

Chlorpheniramine Maleate

Clemastine

Collodion

Cotraceptive LD

Cotraceptive LD/Fe

Copper znd Zinc Sulfate

Crotamiton 

Dexpanthenol 

Dextrometorphan

Dextrometorphan P



Diclofenac Sodium 

Digestive

Dimenhydrinate

Dimethicon

Diphenhydramine

Expectorant

Floride 

Floride Sodium 

Folic Acid

Glycerin

Guaifenesin

Hematinic

Ibuprofen

Iron

Iron/ Folic Acid

Lidocaine Hydrochloride

Loperamide Hydrochloride

Mg.Hydroxide

Mebendazole

Menthol Salicylate

Minoxidil

Nicotine

Ophtalmic Bath Solution

ORS

Pancreatin

Pediatric grippe

Permethrin 

Phenol Glycerin 

Phenylephrine hydrochloride

Piroxicam

Povidone Iodine

Pseudoephedrine Hydrochloride

فهرست داروهای بدون نسخه



حجم های تقریبی 

میلی لیتر مثل شربت استامینوفن۶۰:شیشه کوچک شربت

میلی لیتر مثل اکثر آنتی بیوتیکها100-120:شیشه متوسط شربت 

میلی لیترمثل شربت آنتی اسید یا شربت کلسیم۲۴۰:شیشه بزرگ شربت 

میلی لیتر2-5/2: قاشق چایخوری

میلی لیتر۳-4:قاشق مرباخوری

میلی لیتر۷-9:قاشق غذاخوری

میلی لیتر10-12قاشق سوپ خوری



دوز داروهای شایع در کودکان         

استامینوفن

10mg/kg/dose q4h

◼ Supp 125,325

◼ Tab 325 ,500

◼ Drop 2gtt/kg/dose

◼ Syrp 120mg/5cc

(1/2 wt/kg/dose)



◼ IBUPROFEN

◼ 100MG /5CC

◼ 5-10 mg/kg/qid

◼ Pediatric cold

میلی گرم 10سی سی شامل 5هر 

میلی گرم کلرفنیرامین0.6سودوافدرین و 



◼ Amoxicilin 

◼ Cap 250,500

◼ Syrp125,250

◼ Co-amoxiclave

◼ Tab 375,625

◼ Syrp312.156

◼ Farmentin228, 457, 643



◼ Cefexim

◼ Tab 400mg

◼ Syrp 100mg/5cc

◼ Azithromycin 

◼ Tab 250,500

◼ Syrp 100.200



◼ Clarithromycin

◼ Tab 250,500

◼ Syrp 125mg/5cc

◼ 15 mg/kg/day

◼ Ciprofloxacin

◼ Tab 250,500

◼ Acyclovir

◼ Tab 200,400

◼ Nystatin 

◼ Drop 20 gtt 6-7 \day



◼ Cephalexin

◼ Tab 250,500mg

◼ Syrp125, 250mg/5cc qid

◼ Co-TMP

– TAB 120, 480

– SYRP 240mg/5cc



◼ Nitrofurantoin

◼ Cap 50,100

◼ Syrp 25mg/5cc

◼ 5mg/kg/day qid

◼ Metronidazol

◼ Tab 250mg

◼ Syrp 125mg/5cc



◼ Ketotifen (zaditen)

◼ Tab 1mg

◼ syrp  1mg/5cc

◼ Up to 3y 2.5cc bd

◼ 0.05mg/kg/dose bd

◼ Loratadin

◼ Syrp 5mg/5cc

◼ Tab 10mg

◼ Up to 6y 5mg/bd

◼ Cetrizine

◼ Syrp 5mg/5cc

◼ Tab 5,10

◼ Up to2 y 2/5mg/bd

◼ Hydroxyzin

◼ Tab 10,25

◼ Syrp 10mg/5cc



◼ Ranitidin’ 

◼ Tab 150 

◼ Syrp 15mg/1cc

◼ omeprazol

◼ Cap  20

◼ Metocloropramid

◼ Tab 5,10

◼ Drop ½ w tds

◼ Amp0.1mg/kg/day(5

mg/1cc)

◼ Ondansetron

◼ Tab 4,8

◼ Amp 4, 8mg 

./15mg/kg

◼ Syrp4mg/5cc
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