بیمارستان تخصصی شهید رجائی

آشنایی با داروهای روانپزشکی

داروه ا موراااردواداادر درودرودرر ا و

برواد سوفرضی تو،وافسردگیوب وعلتوک هشوفع لیاتو

بیم رموه مواعص بوووروا ووبا وندا و

بعضیوایوراادونیمی یوراجادوودرورغزوا ج دوریونادو

گرورواصلیوتقسای ورایونااا وا ا و
تقسی وبد مون رلوراااردوی ارورایو

و ووداروه موض وافسردگی وع مووتعا د ونایمی یودرو
رغزوراواصالحوریوکدد  .و
تقسی وبد موداروه موض وافسردگی :و
داروه موض وافسردگیود وحلق وامووونه رحلق و

بن :و

داروه موض وافسردگی و
دروه موض واضطراب و

امور اداا ا :وآمیییییپتییی

-پنیییییپت

-پ

ک ییییم نم -پتی ی یپم ی ی نم -پن مییییپمی ی نم -پ
دنکس -پمام وت و و
ب ودلیلوداراوباد واثراتوض وپ رادمپ کوعاارضوی ارو
راوا ج دوریوام د :و بادت،وخشکیوده ،وت رمود ،و

داروه موض وروااپر شی و
داروه موتثبیتوکدد روخلق

احدب سوادرار و
ره رکدد ر وه م واخدص صیوب یجاببوداروتاای وو
ر اد :وف یکس

،پف یوکسام ،پس ت نل ،پسی الیم نپم،پ

نسپس الیم نم پ
ره روکدد روه موآاز وراااوآریدااواکسای ایو :پبی پ
دل لپلزومپپعا تپپژ مپغذن یپخاصپمک پمیپدپنس فادهپ
ق نپپمیپگ د .پ

تهيه و تنظيم – سال :

ره رکدد روه مواخدص صیوب یجببوداروتاای و-

آرزو هارونی(كارشناس پرستاری)1400-

ااراپیوارر ور اد :وونالفاکس پوپبیم وم ین و

زیر نظر  :دكتر شادفر ( متخصص روانپزشکی)
گروه هدف :
بيماران -خانواده ها

كد پمفلت RH.PM1.S 6 :
منبع :روانپزشکی كاپالن
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داروهای ضد اضطراب
بدزود یپی وه :وبنزود ازم

داروهای ضد

روانپریشی(آنتی سایکوتیک)

پهاپدپپدپمانپ
داروهای آنتی سایکوتیک به دو دسته نسل

نظط نبپوپبیپخینبیپنس فادهپمییپویین پپ،پدپپ
مقاد پمیا پآپنمیش وپوپدپپمقیاد پبیا ت پ
خینبپآوپپمیپباون .پ پ
مهمپت پنگ ننیپدپپمص ف،پن جادپونبس گیپمیپ

بوتیروفنون ها :هالوپریدول ،دروپریدول

باوی پوپقطییرپمصی فپناگهییانیپنی پتنهییاپباعی پ

فنو تیازین ها :کلر پروماایی ،،للولااایی،،

پعالئمپمیپگ دد .پ

بازگشتپب ک پباع پتش

اول و نسل دوم تقسیم می شوند.

نکسازمامپ،لیپنزمام،پک ینازمیام،پآل ی نزو مپوپک ی پ

داروه موتثبیتوکدد روخلقونا رلووراااردو
ی روریوب ن  :و
لیدیام :پدپپدپمانپنخی اللپدوپقطشییپبی پکیاپپ

داروهای نسل اول

تیوریدایی ،،تری للو پرایی ،،پرومتایی،

بدزود ا یپی وها مورا اا:ونا رل:ود ازمییام،پ

داروهای تثبیت کننده خلق

تیو گزانتین ها :تیوتیکسی ،،للوپاتکسول
داروهای نسل دوم:

م ود .پ
پعینپضپل یم:عینپضپگینپوی،پعینپضپمیس یپ
عینپضپک یی پ
سطحپس میپل مپجهتپم شیگ یپنزپنفیزن وپ
سطیحپس میپوپخاپجپو نپنزپسطحپدپمانیپبی پ
صیپخپدوپهپنیپچکپمیپوید .پ

د ازمیکسا پمیپباون  .پ

کلویاپی ، ،االنزاپی ،،ریسپریدون ،کوئیتیاپی،

د ازمامپدپپدپمانپتشنجپن زپنس فادهپمیپوید .پ

والپرواتود

عوارض:

دپپدپمانپتشنجپوپم گ نپکاپب دپدنپد پ
آزما شاخپتستپکش پوپوماپشپگ شیلپسف پبی پ
صیپخپدوپهپنیپض وپیپنست .پ
نفزن وپوزنپنزپعینپضپوا رپونل ونخپس مپمیپ
باو  .پ

بادپیرو :ون پدنپوپض پنضیط نبپمییپباوی پ
ولیپخینبپآوپپن ستپ.پو وعپنث پطی نیپنستپوپ
 3پتاپ4پهف پطیلپمیپکشی پپتیاپنثی نخپخییدپپنپ
نشانپده .پ پ
عینپضپس خیوی،پونبس گیپوپتحملپن جادپنمیپ
کن پبناب ن پنح مالپسیءپمص فپوجیدپن نپد .پ

خشکی دهان -تاری دید -یبوست
خواب آلودگی
الزایش وین
کاهش گلبول های سفید
اختالالت حرکتی(حرکات شبه پارکیاسون)

:پعالوهپب پنخ اللپدوپقطشییپ

ک رب ر یپی :پدنپویپض پص عپوپتنظ مپکنن هپ

اختالالت حرکتی در داروهای نسل دوم

خقپ

کمترمی باشد.

الراتر ژ :پدنپویپض پص عپوپتنظ مپکننی هپ
خ قپ پ
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