
  

 بنام خدا

  یمحاسبات دارویی و سرم            

       

یکی از مهمترین مهارت هایی که پرستاران بطور مستمر با آن مواجه میشوند محاسبات دارویی و سرمی      

از این رو مطالب زیر جهت . است و پرستار جهت تجویز داروها نیاز به دانستن نحوه محاسبات دارویی و سرمی دارد

  .یادآوري برخی  موارد خدمت پرستاران گرامی تقدیم میگردد

    

  :ز دارو دو مرحله میبایست مد نظر باشد جهت تجوی

  رتبدیل کردن واحد  دارو به واحد مورد نظ

  هتعیین مقدار داروي دریافتی در مدت یک دقیق

    

  

  :جهت تبدیل واحد ها 

  :واحد اندازه گیري معمول و تبدیالت آنها

  گرم 1000= یک کیلو گرم 

  میلی گرم  1000   = یک گرم

  ممیکروگر 1000  = یک میلی گرم

  سی سی  1000 = یک لیتر

قطره میکروست  60و  آن Drop factor بستگی به) ماکرو دریپ (قطره ست سرم  20یا  15 = یک سی سی

  )میکرودریپ(

    

  

 SRF (serum response factor)دجلو عد) 0(گذاشتن صفر  حذف درصد و:جهت داروهاي درصدي 

جهت منیزیم ، کلسیم، گلوکز و . (میلی گرم  می شود مربوطه که یک سی سی آن برابر با عدد بدست آمده بر حسب

  .)لیدوکائین

  0میلی گرم از آن دارو را دارد  100یعنی یک سی سی آن  % 10

   0میلی گرم از آن دارو را دارد 200یعنی یک سی سی آن 20%

   

  

  

  

  

  



  

 :داروهایی که بر اساس وزن بیمار در دقیقه محاسبه می شوند 

  ندوپامین و دوبوتامی

مقدار (میلی گرم 200جهت تبدیل میلی گرم دوپامین به میکروگرم در مخرج کسر  باید ( 

 )گرم آن بدست آید ضرب نمود تا میکرو 1000را در ) موجود دوپامین در یک آمپول

 

:داروهایی که بر حسب میلی گرم  یا میکروگرم در دقیقه محاسبه می شوند   

  

سی سی حل  50در دقیقه را که در  µg 5 با دوز درخواستی TNG متعداد قطرات سر: مثال 

   .دکرده ایم  حساب کنی

۵ µg ×60 min × 50 cc                                                                                         

 ––––––––––––––––––– =  3 gtt/min                                                                

1000 µg  ×5 mg                                                                                            

  :راهنماي سریع انفوزیون نیتروگلیسیرین 

مخلوط شود سرعت انفوزیون بر %5میلی لیتر محلول قندي   50میلی گرم نیترو گلیسیرین در 5درصورتی که 

  .قطره افزایش می یابد 6میکروگرم سرعت انفوزیون  5به ازاي هر . مطابق جدول زیر میباشدحسب قطره دردقیقه 

   

 

 

    

و  دوپامین       

 دوبوتامین

  مدوز تجویزشده برحسب میکروگر ×موزن بیماربه کیلوگر×حجم سرنگ×دقیقه 60   = سی سی درساعت            

  مقدار داروي اضافه شده به سرنگ برحسب میکروگرم                                     

  :نیتروگلیسیرین

TNG 

  مدوزتجویزشده برحسب میکروگر×     حجم سرنگ × دقیقه    60=     سی سی درساعت  

  مقدارداروي اضافه شده به سرنگ برحسب میکروگرم   



 )قطره در دقیقه(سرعت انفوزیون  )میکروگرم  در دقیقه(مقدارداروي تجویز شده 

5 3 

10 6 

15 9 

20 12 

25 15 

30 18 

 

  هدوز تجویز شد× حجم سرنگ × دقیقه  60           =سی سی درساعت     :آمیودارون 

   ممقدار داروي کشیده شده درسرنگ برحسب میلی گر    

   

)  mg/h(یا میلی گرم در ساعت ) u/h(داروهایی که به صورت واحد در ساعت  

 :تجویز می شوند

 

  :محاسبه داروها بر حسب میلی اکی واالن 

  

 

  

  

  هپارین و 

 :استرپتوکیناز 

  تدوز تجویز شده در ساع×حجم سرنگ  =          سی سی درساعت         

  مقدارداروي کشیده شده در سرنگ بر حسب واحد                                                     

 یسی س/. 5= میلی اکی واالن   ا kcl       مکلراید پتاسی              

 یسی س 1 =میلی اکی واالن  NACL 1 کلراید سدیم              



  

 :فرمول رایج محاسبه قطرات سرم

  ) : 20یا  15فاکتور قطره (از طریق ست سرم ) ساعت 24در (محاسبه تعداد قطرات دردقیقه 

  )20یا  15(× مقدار محلول

  نزمان انفوزیو×  60

  هفرمول ساده شد

  لمقدارمحلو                                    

  نزمان انفوزیو×  4

  ): 60فاکتور قطره  ( ( PMS ( از طریق میکروست) ساعت 24در (محاسبه تعداد قطرات در دقیقه 

   

   60×مقدارمحلول                     

  نزمان انفوزیو × 60                                   

  هفرمول ساده شد

  مقدارمحلول

  زمان انفوزیون

  

  

  

  جمشیدي - ز

  سوپروایزر آموزشی بیمارستان شهید رجائی

  1393پائیز  —با همکاري خانم ایرجی


