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תורת התרופות-פרמקולוגיה 

…בתעוסקהפרמקולוגיה

תרופותשלהפעולהמנגנוניהבנת•

הגוףעלתרופותשלההשפעהצורת•

חדשותתרופותשלופיתוחמחקר•
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תורת התרופות-פרמקולוגיה 

:הגדרה

אוטיפול,הקלה,ריפוי,לאבחוןומיועד,לגוףנכנסאשרכימיחומרהיאתרופה
.מחלהמניעת

תרופותסוגי

.לסוכרתאינסולין,לדלקותאנטיביוטיקה–טיפול

.חיסונים–מחלותמניעת

.יוד,סוכר–שונותמחלותשלאבחון

.אקמול-פרצטמול,אדוויל-NSAID–מחלותשלוסימפטומיםכאבהקלת
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תורת התרופות-פרמקולוגיה 

תרופותלייצורמקורות

.אטרופין-דונהבלה,מורפיום-פרג–צמחים•

.ביקרבונטסודיום,קלציום,מגנזיום–מינרלים•

.אינסולין,חיסונים–חייםבעלי•

.דםמרכבי,דםמנות–אדםבני•

.ניטרטים,וואליום,דופמין–שוניםסינטטייםחומרים•
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תורת התרופות-פרמקולוגיה 

תרופותשלהופעהצורות

תגלולו,כמוסות,תקפליו,טבליות•

תחליב,סירופ•

Oint)אבקות,משחות,קרמים• \Crm)

(Sol-solution)משאפים,לאינהלציהתמיסות•

אוטומטייםמזרקים,פלקונים,אמפולות•

מדבקות•

להחדרהנרות•

רפואייםגזים•
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טרמינולוגיה פרמקולוגית

: דרכי מתן תרופות 

-דרך הפה 
-תוך ורידי 

-תוך שרירי 
-תת עורי 

-דרך העור 
-תת לשוני 
-אינהלציה 

-הטובוסדרך 
-( עצם)תוך גרמי 

-לעיסה 
-( פי הטבעת)דרך הרירית 

-דרך האף 
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Per Os (Oral) -
Intra Venous -
Intra Muscular -
Sub Cutaneous -
Intra Dermal -
Sub lingual -
Inhalation -
Endo tracheal -
Intra Osseous -
CHEW -
Per Rectum -
Intra Nasal -
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סוגים

אמפולה•

פלקון•

בקבוקון•
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ן"באטצורות הופעה של תרופות 

ספריי

נוזל לאינהלציהבקבוקון

כדורים

פלקוניםאמפולות
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מאפייני התרופה

:התוויתגביעלכיתוב

התרופהשם

!(אחיד)התרופהשלהבינלאומיהשם–גנרישם•

פרצטמול

(משתנה)היצרןי"עלתרופההניתןהשם–מסחרישם•

אקמול-

דקסמול-
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Side Effectsתופעות לוואי 

(קשות\בינוניות\קלות)לוואיתופעותתרופהלכל•

וחולהחולהלכלאינדיבידואליותחלקן•

יחסיותהתופעותפעמי-חדבמתן•

:קלותלוואיתופעות•

בחילות,ראשכאבי,עצירות,ישנוניות

:קשותלוואיתופעות•

האלקטרוליטיבמאזןהפרעות,נשימהקוצר,קצבהפרעות
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תהליך התרופה בגוף

:הפרשותסילוק

כליות•
כבד•
מערכת העיכול•
ספיחה והצטברות ברקמות שומניות  •

פיגהס
ירוקפ
יזורפ
פרשהה
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זמן מחצית חיים  

 ½T

הזמן שלוקח עד שחצי מהתרופה כבר מפסיקה –זמן מחצית החיים 

:להשפיע

שניות6–אדנוזין•

דקות10–אדרנלין•

ימים'מס–אמיודורון•
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זמינות ביולוגית

הדרך בה ניתנת התרופה משפיעה על כמות התרופה שמגיעה בסופו  

:של דבר אל מחזור הדם

•IO/IV–100%

•PO–50%
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נפחים וריכוז תרופות, מינונים

החומר הפעיל בתרופה

 (gr, mg, mcg)כ לפי משקלו"נמדד בד

1gr = 1000mg 

1mg = 1000mcg
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ריכוז תרופה באחוזים

1gr :הינו1%משמעות ריכוז של  / 100 ml

:חישוב  ריכוז התרופה על פי האחוז

ריכוז התרופה=נפח התרופהX)קבוע (X10אחוז התרופה

? ? ?  Lidocaine 2% / 10cc

2% X 10 X 10cc = 200mg
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משקל החולה

מינון התרופה הניתן תלוי גם במשקל החולה

דוגמא

שלבמינוןקטמיןלתתנדרשג"ק100השוקללחולה

2 mg/ kg,לחולהלתתשישוהנפחהמינוןמהו?

2mg:לחולהלתתשישהמינון.א X 100kg = 200mg

/500mg:בנפחהתרופהריכוז.ב 10cc

:המשלושהערךחישוב.ג

500mg = 10 ml
50mg = 1 ml

200mg X 10cc
500 mg

= 4cc
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כללי בטיחות בתרופות

.האמפולהעלהתרופהשםאתקרא•

.באמפולההחומרכמותוודא•

.תרופהמתןאופןוודא•

.בתוקףהתרופהכיוודא•

המוכןוהמזרקהאמפולהאתהראה–התרופהמתןולפניהשאיבהלאחר•

.לפרמדיק

.אספלניתבאמצעותלמזרקהאמפולהאתלהדביקישן"באר•
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חישובים לתרגול

מגיע באמפולה של ורפאמיל\איקקור

5mg/2cc

1ג''מאני מעוניין להזריק לחולה רק 

?מה עושים



ארגון ההצלה הלאומי

ן"קורס           תאר

בהצלחה


