
 

راهنمای داروهای شایع مصرفی در  

19منزل بیماران کووید   

 آموزش سالمت

 بیمارستان عالمه بهلول گنابادی

 0011تدوین:  بهار 

   هفته برای شما تجوجویج   ۳در صورتی که درمان با این دارو بیش از
شده باشد ، قطع ناگهانی آن می تواند عوارضی در برداشته باشد. لجاا 

 قطع دارو باید زیر نظر پ شک و به صورت تدریوی انوام شود .

  در طول درمان با این دارو باعث باالرفتن قند خون نی  می شود،  لاا

پردنیزولون نیاز به انسولین یا داروهای خوراکی کاهنده  ندنده 

  خون، افزایش می یابه. 

 قرص مونته لوکاست )ملوکاست(

  .باعث کاهش التهاب ریه و مهار عالئم آسم می شود 

  که می توانیده بدا ید  بهترین زمان مصرف آن عصرها می باشد

  . لیوان آب نبل یا پس از غذا میل نماییه

  حتی در صورت کنترل عالئم، دارو  را به صورت منظم و روزانده

مصرف نماییه.این دارو می توانه هوشیاری شما را تحت تدایدیدر 

نرار دهه؛ در هنگام راننهگی و کارهایی که نیاز به هدوشدیداری 

 دارنه، احتیاط کنیه.

 برم هگزین

  برم هگ ین به عنوان  خلط آور و رقیق کنجنجده، مجوكجه کجاهجش
 چسبندگی و رقیق شدن ترشحات و خروج آنها می گردد.

  اختالالت گوارشی از عوارض جانبی دارو هسدتدنده کده بدرای

 جلوگیری از آن بهتر است دارو پس از غذا مصرف شود.

  آزیترومایسین

  آزیترومایسین در درمان برخی از عفونت های حداد نداشدی از

باکتری ها به کار می رود که با ایجاد یكسدری اخدتدالالت در 

 باکتری ها مانع از بقا و رشه آنها می شونه.

   فرم کپسول آزیترومایسین بهتر است با معه  ی خدالدیکید

ساعت نبل یا دو ساعت پس از غذا( مصرف شود.ولی در صدورت 

 معه  درد،می توان آن را همرا  با غذا مصرف کرد . 

  مصرف شربت های ضهاسیه معه  را حهانل دوساعت با مصرف ایدن

 دارو فاصله دهیه.

  بروز اسهال خفیف ممكن است در ایر مصرف این دارو ایجداد شدود

که به مرور برطرف می شود اما در صورت شهیه شدهن اسدهدال و 

 ادامه ی آن به پزش  مراجعه نماییه.

  احساس گیجی و خستگی ،معه  درد و تهوع از عوارض شایدع ایدن

دارو می باشنه که با ی  رژیم غذایی حاوی وعه  های غذا سب  و 

ساد  و حاوی فیبر مناسب و با محهود کردن غذاهای چدرب و پدر 

 ادویه و مصرف به انهاز  آب در شبانه روز این عالئم را کاهش دهیه.

  شده   فروت و محصوالت تهیده برای حفظ سالمتی، بهتر است گریپ

 از آن را همرا  با آزیترومایسین مصرف نكنیه. 

 فلوتیکازون—اسپری سرفلو / سروتاید/ سالمترول

  این اسپری ها ترکیبی است از کورتیكو استروئیه اسدتدندیداندی و

برونكودیالتور با ایر بخیی طوالنی مهت است که باعث کدم کدردن 

میزان التهاب و گیاد کردن مسیر راههای هوایی تنفسی می شود و 

 شود، بیمار آسانتر و راحت تر نفس بكیه.  این امر باعث می

  جهت ایربخیی هرچه بییتر دارو ، آنرا بصورت منظم استفاد  کنیه

و مصرف دارو را فراموش نكنیه و دارو را روزانه در ید  زمدان و 

 ساعت میخص مصرف کنیه.

 کپسول / قرص زینک پالس ) قرص روی ( 

  شربت یا نرص زین  پالس همانطور که از نامش نیز میخص اسدت

حاوی ی  عنصر بسیار مهم به نام زین  یا همان روی اسدت کده 

باعث تقویت سیستم ایمنی می شود. میزان مورد  ندیداز شدمدا را 

 پزش  تعیین می کنه.

هاز  باال یا پایین، نکته :   ز ان داروها نبایه در معرض دماهای بیش ا

 نور مستقیم خورشیه یا حرارت و رطوبت نرار گرفته باشه.  
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بجاشجد.   این پمفلت حاوی داروهای شایع مصرفی در هنگام ترخیج  مجی
ممکن است بر حسه شرایط، یک یا همه موارد داروهای ذکر شده بجرای 

لطفاً هنگام  مصرف داروها به نکات ذکر شجده در   .شما تووی  شده باشد
 .این پمفلت توكه فرمایید

مصرف نموده و از قطع طبق دستور پزشک بیمار عزیز، دارو را 

خودسرانه دارو حتی در صورتی که احساس بهبودی می کنید، 

 خودداری نمایید. 

 قرص فاموتیدین

  جهت پییگیری و درمان زخم معه  و رود ، درمان بیماریهایدی

که اسیه معه  بیش از حه ترشح می شود، درمان رفدالکدس و 

 سوزش معه  به کار می رود. 

   :كبار در روز در هنگام خواب و در زخم معده و دوازدهه ی

دنیقه نبل از  ۰۱تا  ۰۱: درمان سوء هاضمه و سوزش سردلدر 

 مصرف غذا

  : سردرد، گیجی، یبوست یا اسهالعوارض شایع این دارو  

 08قرص آسپرین 

  ،در درمان درد، کاهش درد و التهاب، پیشگیری و درمان حمله قلجبجی
سکته و آنژین قلبی به کار می رود. این دارو منور به کجاهجش مجواد 

 ایواد کننده درد، ته و التهاب در بدن می شود. 

   در صورت مشکل گوارشی دارو را همراه غاا مصرف کجنجیجد. قجر
 نباید  نصف، شکسته یا خرد شود.  08آسپرین 

 صورتی که موبور به استفاده هم مان ایبوپروفن و آسپیریجن ببجه   در

 0منظور كلوگیری از مشکالت قلبی( هستید، ایبوپروفن را حجداقجل 
  ساعت قبل یا نیم ساعت بعد از آسپیرین مصرف کنید.

 

  ،عوارض شایع آسپرین: مشکالت گوارشی، سوزش معده، خواب آلجودگجی

در صورت  بروز عالئم زیر فورا بده پدزشد  هستند اما   سردرد خفیف

صهای زنگ در گوش، توهم، گیجی، تنفس سریع،   خود اطالع دهیه:

 تینج، تهوع و استفراغ شهیه، مهفوع خونی 

 کپسول  تاوانکس) لووفلوکساسین(

  نرص تاوانكس کلووفلوکساسین( ی  آنتی بیوتی  وسیع الدطدیدف

ساعت نبل یا  ۰است که از تكثیر باکتری جلوگیری می کنه حهانل 

 دو ساعت پس از غذا مصرف شود. 

  هر روز در زمان میخص مصرف شود و دور  درمان با ایدن دارو را

 کامل کنیه حتی اگر عالئم بیماری برطرف شه  باشه. 

  گیجی و حساسیت به ندور از عدوارض  –سردرد  –اسهال  –تهوع

 معمولی این دارو است. 

  در صورت مصرف هم زمان با هر نوع داروی دیدگدر، بده خصدوص

داروهایی که جهت درمان بی نظمی های ضربان نلب تجدویدز مدی 

شونه، داروهای درمان دیابت، آنتی اسیههای حداوی تدرکدیدبدات 

آلومینیوم، کلسیم یا منیزیم، روی، داروی دیهانوزین، مكمدل هدای 

آهن، سوکرالفیت، داروهای ضه التهاب و یا درد، وارفارین به پزشد  

   خود اطالع دهیه. 

 قرص پنتوپرازول

  ،)پییگیری از بیماری رفالکس کبازگیت اسیه معه  به داخل مدری

 درمان بیماری رفالکس، بهبود زخم دوازدهه 

 هدا  توانیه نبل، همرا  و یا بعه از غذا و ترجیحاً صدبدح نرص ها را می

 مصرف نماییه

  نرص پنتوپرازول با کاهش اسیه معه  مقاومت بهن را کاهدش مدی

دهه و در صورت مصرف این دارو بایه مرانبت بییتری در خصدوص 

 .مواد غذایی مصرفی داشته باشیه

  نرص را حتماً به صورت کامل به همرا  ی  لیوان آب بلعیه  و

 .از خرد کردن، شكستن و جویهن نرص خودداری نماییه

  این دارو بایه در بیماران مبتال یا دارای سابقه ابتالی به بیمداری

 .مزمن کبهی، با احتیاط مصرف گردد

  مصرف طوالنی مهت پنتوپرازول ممكن است بداعدث کدمدبدود

 .شود ۰۱ذخیر  منیزیم و ویتامین ب 

  همچنین مصرف طوالنی مهت پنتوپرازول بیش از ید  سدال

 پوکی استخوان را تیهیه می کنه 

 های گوارشی نظیر: درد نسمدت  در صورت بروز سردرد، ناراحتی

های آلرژی  ماننه خدارش  فونانی شكم، اسهال، یبوست، واکنش

 .های جلهی به پزش  خود مراجعه نماییه و راش

 پردنیزولونقرص 

  پردنیزولون متعلق به دسته داروهای کورتیكواستروئیدهی مدی

باشه . کورتیكواستروئیهها در موارد بسیاری تجویز می شدونده  

بطور مثال جهت کنترل عالئم آسم ، التهاب رود  ها و بیمداری 

های خود ایمنی ، بیماری های مفصلدی و عالدالندیکمداندنده 

 ها و باعث کاهش ورم و التهابات مییونه . روماتیسم(وحساسیت

  در صورتی که پردنی ولون یک نوبت در روز تووی  شده باشد ، بهترین
 زمان مصرف آن صبح ها بعد از صبحانه می باشد.

  بهتر است پردنی ولون همراه یا پس از غاا مصرف شود زیرا مصجرف
 غاا به کاهش عوارض گوارشی ناشی از این دارو کمک می کند .

   در طول درمان ، مصرف سهیم کنم ( بایدهمدحدهود شده  و

 مصرف مكمل های حاوی پتاسیم توصیه می شود.

  طول درمان با این دارو باتوكه به شرایط و بیماری شما کوتاه مدت یجا
بلند مدت می باشد. لاا مصرف دارو را تا زمانی که پ شک تجوصجیجه 

 کرده است ادامه دهید.
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