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 کوئیتیاپین

)تا ًام تجاسی تشاًکَپیي(یک داسٍی ظذ ساایکَص  

اسااک  ااِ تااشای دسهاااى اسااکیضٍ لشًیااا ا      

دٍقؽثی ٍ ّوشاُ تا یاک داسٍی ظاذ الداشد ی    

تشای دسهاى ا     الدشد ی اساسی تاییذ شذُ 

 اسک.

هیلای   100-25ایي داسٍ تِ صاَس  قاشه ّاای   

  شهی دس دس شس هی تاشذ.

 اه  ؼثا  دسا َس   ساٌّوای هصشف:ایي داسٍ سا 

 پضشک هصشف  ٌیذ.

ّش ض ایي داسٍ سا تیش ش اص هقذاس ٍ هذ  تجاَیض   

 شذُ هصشف ًکٌیذ.

پضشک شوا هوکي اساک تاشای ایٌکاِ  تْ اشیي     

ً یجِ دسهاًی سا تگیشیذ دٍس داسٍی شوا سا تغییش 

 تذّذ

 ایي داسٍ سا تا یک لیَاى پش اص آب هصشف  ٌیذ.

 شدى  جَیذى ٍ شکدا ي قاشه اج ٌااب    اص لِ 

  ٌیذ ٍ قشه سا تصَس   اهل تثلعیذ.

داسٍ سا دس هکاًی تِ دٍس اص سؼَتک ٍ  شها قشاس دّیذ 

 ٍ اص دس شس  َد اى دٍس ًگْذاسیذ.

 لشاهَش  شدى دٍص هصشلی:

ًَتک اص هصاشف داسٍ سا لشاهاَش   دس صَستی  ِ یک 

 شدیذ تِ هحط تِ یاد آٍسدى آى داسٍ سا هیل  ٌیذ 

ٍلی ا ش تقشیثا صهاى هصشف ًَتک تعذی لشا سسایذُ  

ًَتاک سا هصاشف  ٌیاذ ٍ اص دٍ تشاتاش      تاشذ لقػ آى

  شدى داسٍ  َدداسی  ٌیذ .

 تذا    داسٍیی:

 َئی یاپیي تا داسٍّاایی واَى ساایو یذیي لَصاسپام    

پیي آً ی تیَتیاااااک ّا للَ دااااا یي   سیفااااااه

 ّالَپشیذٍ  ایوی پشاهیي داسٍّای دسهاى لشاس  َى 

تاااب تااا تیواااسی ّااای قلثی داسٍّایعااذ تشااٌ      

هاًٌاااذ:لٌَتاستی ا  لٌی تاااَئیي تاااذا ل داسٍیااای  

داسد.الث ِ هوکي اسک داسٍّای دیگاشی ًیاض ٍجاَد    

داش ِ تاشٌذ  ِ تا  َئی یاپیي تاذا ل پیاذا  ٌٌاذ.    

 داسٍّایدستاسُ توام 

ًدخِ ٍ یاتا ًدخِ ای  ِ هصشف هیکٌیذ  تذٍى

 تِ پضشک  َد اؼ ع دّیذ.

ایي تَصیِ داسٍّای  یاّی  ٍی اهیي ّا ٍ دیگش 

ی سا جذیذداسٍّا سا ًیض دستش هیگیشد.ّیچ داسٍی 

 تذٍى هشَس  تا پضشک  َد هصشف ًکٌیذ.

 عَاسض جاًثی:

ٍا ٌش ّای آلشطیک هاًٌذ  ْیش  هشک    

تٌفدی تَسم صَس  لثْا صتاى ٍ  لَ تغییشا  

 لقی یا سل اسی  اظؽشاب  حو   

ّشاس هشک    َاب پش اشگشی تیقشاسی تیش 

سٍاًی(ٍ الدشد ی شذیذ  -لعالی )جدوی

 داسٍ ایجاد شَد.هی َاًذ دس هصشف ایي 

الث ِ بصم تِ ر ش اسک  ِ اغلة ایي عَاسض  دس 

دسهاى تا داسٍ  دیذُ هیشَد ٍ تِ  ات ذای

 ًدثک تِ آًْاتحول ایجاد هیشَد.هشٍس



 

  

 

 

 

 

 

  

   

 

داسٍّااااااااای سااااااااشها َسد ی یااااااااا 

آلشصیک هخاااذسّا)ًاس َتیک ّاااا(قشه ّاااای 

 ااَاب اٍس  داسٍّااای شاال  ٌٌااذُ ععاا ًی   

 داسٍّای ظذ صاشع ٍ اظاؽشاب هوکاي اساک     

 ااَاب آلااَد ی ًاشاای اص هصااشف ایااي داسٍ سا 

 الضایش دٌّذ

ا ش شاوا تاِ ؼاَس هاٌزن اص ایاي داسٍّاا ٍ یاا        

ّااش داسٍی دیگااشی اساا فادُ هیکٌیااذ ح وااا   

 تِ پضشک  َد اؼ ع دّیذ.

 

 

هٌثاااااات:ٍصاس  تْذاشااااااک هعاًٍک غاااااازایی ٍ  

تْشاى:ًشااش -(داسًٍاهااِ سسااوی ایااشاى1389داسٍیاای)

 داًشگاُ علَم پضشکی شْیذ تْش ی

 

جادُ سلواس جٌاة اداسُ جْااد    یلَه شی  6-اسٍهیِ

  شاٍسصی هش ض آهَصشی دسهاًی ساصی

 

 

 
دانشگاه علوم پسشکی وخدمات بهداشتی درمانی آذربایجان 

 غربی

 مرکس آموزشی  ودرمانی رازی ارومیه 

 

 

 تیش ش تذاًین کوئیتیاپیندستاسُ 

 

تاا شاواسُ تلفاي     لؽفا دس صَس  ًیاص تاِ ساٌّواایی  

سَپش ٍایضس آهَصش تِ تیوااسهش ض   04432722933

    ساصی تواس حاصل لشهاییذ.
 سَپشٍایضس آهَصش س هک

 

 

ا ش تا هصشف داسٍّا هشکلی داسیذ ح وا آًشا 

 تا پضشک  َد دس هیاى تگزاسیذ.

 هَاسد اح یاغ:

ٌّگام ساًٌاذ ی یاا اًجاام  اسّاایی  اِ تاِ       

 ًیاص داسد اح یاغ  ٌیذ.َّشیاسی ٍ آ اّی 

اص تغییش ٍظعیک ًا ْاًی یعٌای تلٌاذ شاذى    

پشّیاض  سشیت اص حالاک  َاتیاذُ یاا ًشدا ِ     

صیشا هوکااي اسااک تاعااج سااش یجِ ٍ   ٌیااذ

 ال ادى شوا شَد.

اص ًَشیذى الکل اج ٌاب  ٌیذ صیاشا هی َاًاذ   

 عَاسض جاًثی ایي داسٍ سا الضایش دّذ.

 

 

 

 


