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   عشرةالخامسةالطبعة 
    األدوية األساسية

  )٢٠٠٧ مارس/ آذارتم تنقيحها في (قائمة منظمة الصحة العالمية النموذجية 
  مالحظات توضيحية

  
الحد األدنى من االحتياجات الدوائية الالزمة ألي نظام من نظم الرعاية الصحية األساسية،             القائمة األساسية    تدرج

ويـتم انتقـاء الحـاالت      .  ذات األولوية   المرضية حيث تتضمن أكثر األدوية نجاعة ومأمونية ومردودية للحاالت       
ذي المأمون إمكانية العالج وولوية استناداً إلى صلتها الحالية والمقدرة مستقبالً بالصحة العمومية، ذات األالمرضية 
  .المردودية

  
فتدرج األدوية األساسية لألمراض ذات األولوية التي تـستلزم وجـود مرافـق تخصـصية               القائمة التكميلية   أما  

وفي حالة الشك يمكـن     .  تدريب تخصصي   توفير أو/  رعاية طبية تخصصية و     توفير أو/ الرصد و أو  للتشخيص  
       أيضاً إدراج األدوية ضمن القائمة التكميلية على أساس ارتفاع تكاليفها بوتيرة ثابتة أو كون مردوديتها أقل إغـراء

  .نوعة من البيئاتتفي مجموعة م
  

وينبغي أن  . ية معينة أساساً لإلشارة إلى مفعول سريري مماثل ضمن مجموعة دوائ        )  (رمز اإلطار المربع  ويرد  
وفـي بعـض    . يكون الدواء الوارد في القائمة مثاالً للمجموعة يتوافر له أفضل دليل على النجاعة والمأمونيـة              

الحاالت قد يكون هذا أول دواء من نوعه تم الترخيص بتسويقه، وفي حاالت أخرى يمكن أن تكون المركبـات                   
وحيثما ال توجد أية فروق من حيث بيانـات النجاعـة           .  نجاعة التي تم الترخيص بها فيما بعد أكثر مأمونية أو        

والمأمونية ينبغي أن يكون الدواء الوارد في القائمة هو الدواء المتاح عموماً بأرخص األسعار، باالستناد إلـى                 
  . المعلومات الدولية ألسعار األدويةمصادر

  
 وعندما يكون متسقاً مـع المبـادئ        ،والمأمونية العالجي إال على أساس استعراض النجاعة        التكافؤوال يشار إلى    

ينبغـي أن   وستخدم في القوائم الوطنية رمز مماثـل،        يوال ينبغي أن    . التوجيهية السريرية لمنظمة الصحة العالمية    
ويرد  . على الصعيد المحليالسعروتكون القوائم الوطنية محددة في انتقائها النهائي، الذي يعتمد على التوافر محلياً          

  .تيب األدوية ضمن أقسام القائمة حسب الترتيب األبجدي اإلنكليزيتر
  

. وال يعني ورود أي بند في قائمة األدوية األساسية وجود أي نوع من الضمانات فيما يتعلـق بـالجودة الدوائيـة                    
بما في  (وتتحمل كل سلطة تنظيمية محلية المسؤولية عن ضمان تمتع كل عالمة تجارية بالجودة الدوائية المالئمة                

  .، وعن ضمان إمكانية أن تحل العالمات التجارية المختلفة محل بعضها البعض، حسب االقتضاء)ذلك الثبات
  

. وترد أشكال جرعات األدوية في القائمة بالترتيب األبجدي اإلنكليزي، دون تفضيل أي من األشكال على اآلخـر                
لالطالع على المعلومات الخاصـة بأشـكال الجرعـات         وينبغي الرجوع إلى المبادئ التوجيهية العالجية الموحدة        

  .المالئمة
  

 هو السماح بأي محلول أو مستعلق أو أي شكل آخر من أشـكال              الشرابوالهدف من البنود المندرجة ضمن نمط       
ويمكن أن تشكل حبيبات االستنشاء كشراب بديالً لألشربة وتكون ميزاتها عادة في شكل الثبات األفضل               . السوائل
مثل المحلول أو المستعلق أو     (وإذا أتيح أكثر من نمط واحد من األشربة في السوق نفسها            . ض تكاليف النقل  وانخفا

. فيمكن أن تحل محل بعضها البعض، وفي هذه الحاالت ينبغي أن تكـون متكافئـة بيولوجيـاً          ) حبيبات االستنشاء 
  .باألطفال على الكحولويفضل أال تحتوي األشربة على السكر، وأال تحتوي المحاليل الخاصة 

  
 التسريب الفوري، مثـل     أقراص هو السماح بأشكال مختلفة من       األقراصوالهدف من البنود المندرجة ضمن نمط       

ومـن  .  االنتـشارية األقراصو المضغ أقراصو السحق أقراصو المغلفة بغشاء  األقراصو غير المغلفة    األقراص
الدواء، والمستحضرات المغلفة المعوية هي شكل من الجرعات        الناحية األخرى فإن التغليف المعوي يغير تسريب        

 االنتـشارية لألطفـال   األقـراص و المـضغ  أقراصو السحق أقراصوربما يسهل إعطاء . ذات التسريب المعدل 
  .والمسنين
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   المبنجات-١

   المبنجات العامة واألوكسجين١-١
  .استنشاق  الهالوثان 

 ١٠ميليلتر في قنينة سعة     )/  هيدروكلوريد على شكل ( ملغم   ٥٠ :حقنة  الكيتامين
  .ميليلتر

  .استنشاق  أكسيد النتروز

  .)دوائيغاز  (استنشاق  أوكسجين
  .في أمبولة) ملح الصوديوم( غ ١‚٠ غ، ٠‚٥ :مسحوق للحقن  ثيوبنتال 

  موضعيةالمبنّجات ال ٢-١

  بوبيفاكايين  
  .في قنينة) هيدروكلوريد(٪ ٠‚٥٪، ٠‚٢٥ :حقنة
 ٤ سـعة  أمبولـة فـي  ) هيدروكلوريد(٪ ٠‚٥ :بنيج النخاعي للت ةحقن

  .٪٧‚٥ ميليلتر تمزج مع محلول الغلوكوز

  ليدوكايين 

  .في قنينة) هيدروكلوريد(٪ ٢٪، ١ :حقنة
 ميليلتر  ٢ سعة   أمبولةفي  ) هيدروكلوريد(٪  ٥ : للتبنيج النخاعي  ةحقن

  .٪٧‚٥ تمزج مع محلول الغلوكوز
  .)ريدهيدروكلو(٪ ٤-٢ :أشكال موضعية

  )أدرينالين(بينيفرين إ+ ليدوكايين 
  .٨٠ ٠٠٠: ١بينيفرين إ) + هيدروكلوريد(٪ ٢ :خرطوشة سنية

  . في قنينة٢٠٠ ٠٠٠: ١بينيفرين إ) + هيدروكلوريد(٪ ٢٪، ١ :حقنة

  القائمة التكميلية  

  إيفيدرين  
  . ميليلتر١ميليلتر في أمبولة سعة )/ هيدروكلوريد( ملغم ٣٠ :حقنة

  .) إبان الوالدة، لمنع نقص ضغط الدمالنخاعيي التبنيج يستخدم ف(

   المداواة والتهدئة قبل الجراحة لإلجراءات القصيرة األمد٣-١

  . ميليلتر١في أمبولة سعة ) كبريتات( ملغم ١ :حقنة  أتروبين

  ديازيبام 
  . ميليلتر٢ميليلتر في أمبولة سعة /  ملغم٥ :حقنة

  . ملغم٥ :أقراص

 ١فـي أمبولـة سـعة       )  أو هيدروكلوريد  كبريتات( ملغم   ١٠ :حقنة  مورفين 
  .ميليلتر

  . ميليلتر٥)/هيدروكلوريد( ملغم ٥ :شراب  بروميثازين
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المضادة لاللتهاب غير الـستيريودية،     األدوية  المضادة للحمى، و  األدوية   األدوية المسكنة و   -٢
ضـطرابات  ال فـي ا   معدلـة لألمـراض   واألدوية المستعملة في عالج النقرس والعوامل ال      

  الروماتيدية

   األدوية غير األفيونية المفعول وغير الستيريودية المضادة لاللتهاب١-٢

   الساليسيليكأسيتيلحمض 
  . ملغم١٥٠-٥٠ :تحاميل
  . ملغم٥٠٠-١٠٠ :أقراص

  . ملغم٤٠٠ ملغم، ٢٠٠ :أقراص  إيبوبروفين

  *باراسيتامول

  . ميليلتر٥/ ملغم١٢٥ :شراب
  .م ملغ١٠٠: تحاميل
  . ملغم٥٠٠-١٠٠ :أقراص

ال يوصى باستعماله كمضاد لاللتهاب نظراً لعدم ثبوت فائدته لهـذا           * 
  .الغرض

   مسكنات أفيونية٢-٢

  .)فوسفات( ملغم ٣٠ :أقراص  نيكودي

  مورفين

فـي  ) هيدروكلوريد المورفين أو كبريتات المورفين    ( ملغم   ١٠ :حقنة
  . ميليلتر١أمبولة سعة 

)/ وكلوريد المورفين أو كبريتـات المـورفين      هيدر( ملغم   ١٠ :شراب
  .ميليلتر ٥

  ).كبريتات المورفين(ملغم  ١٠ :أقراص
كبريتـات  ( ملغم   ٦٠ ملغم،   ٣٠ ملغم،   ١٠ ):ممتدة التسريب  (أقراص

  ).المورفين

   النقرساألدوية المستعملة لعالج ٣-٢

  . ملغم١٠٠ :أقراص  ألوبورينول

  رابات الروماتيديةمعدلة لألمراض في االضطالعوامل ال ٤-٢

  .)كبريتاتعلى شكل فوسفات أو ( ملغم ١٥٠ ملغم، ١٠٠ :أقراص  كلوروكين

  القائمة التكميلية  

  . ملغم٥٠ :أقراص  أزاثيوبرين  

  .)على شكل ملح الصوديوم( ملغم ٢‚٥ :أقراص  ميثوتريكسات  

  . ملغم٢٥٠ :أقراص كبسوالت أو   بينيسيالمين  

  .لغم م٥٠٠ :أقراص  سولفازاالزين  



    )٢٠٠٧مارس / آذار ( عشرةالخامسةالطبعة   األدوية األساسية
  قائمة منظمة الصحة العالمية النموذجية

  

EML 15 page - 3 

   التأقعالج األدوية المضادة لألرجية واألدوية المستعملة في -٣

  . ميليلتر١في أمبولة سعة ) دروجينماليات الهي( ملغم ١٠ :حقنة  كلورفينامين 
  .)ماليات الهيدروجين( ملغم ٤ :أقراص

علـى شـكل ملـح ثنـائي        ( ملغم فوسفات ديكـساميثازون      ٤ :حقنة  ديكساميثازون
  . ميليلتر١بولة سعة في أم) الصوديوم

) على شكل هيدروكلوريد أو طرطرات الهيـدروجين      ( ملغم   ١ :حقنة )أدرينالين(إبينيفرين 
  . ميليلتر١في أمبولة سعة 

فـي  ) على شكل سكسينات الـصوديوم    ( ملغم   ١٠٠ :مسحوق للحقن   هيدروكورتيزون
  .قنينة

  *بريدنيزولون 
  . ملغم٢٥ ملغم، ٥ :أقراص

على التماثل السريري التام بـين البريـدنيزولون        ال يوجد أي دليل     * 
  .والديكساميثازون عند إعطائهما بجرعات كبيرة

   األخرى المستعملة لعالج التسمموالمواد الدرياقات -٤
   غير النوعية١-٤

  .مسحوق  الفحم، المنشط

  نوعيةال ٢-٤
  . ميليلتر١٠ميليلتر في أمبولة سعة /  ملغم٢٠٠ :حقنة  تينيسس أسيتيل
  . ميليلتر١في أمبولة سعة ) كبريتات( ملغم ١ :حقنة  أتروبين

  . ميليلتر١٠ميليلتر في أمبولة سعة /  ملغم١٠٠ :حقنة  غلوكونات الكالسيوم 
  .في قنينة) مسيالت( ملغم ٥٠٠ :مسحوق للحقن  ديفيروكسامين
  . ميليلتر٢ميليلتر في أمبولة سعة /  ملغم٥٠ :حقنة في زيت  ديميركابرول

  . ملغم٢٥٠ :أقراص   ميثيونين-دل 

  . ميليلتر١٠ميليلتر في أمبولة سعة /  ملغم١٠ :حقنة )أزرق الميتيل(كلوريد الميتيليونينيوم 

  . ميليلتر١في أمبولة سعة ) هيدروكلوريد( ميكروغرام ٤٠٠ :حقنة نالوكسون

  . ملغم٢٥٠ :أقراص كبسوالت أو بينيسيالمين

 تفريك البوتاسـيوم هكـساسيانوفيري    
(II)-2H2O) مسحوق يؤخذ عن طريق الفم )أزرق بروسي.  

  . ميليلتر٥ميليلتر في أمبولة سعة /  ملغم٢٠٠ :حقنة إيديتات كالسيوم الصوديوم

  . ميليلتر١٠ميليلتر في أمبولة سعة /  ملغم٣٠ :حقنة نتريت الصوديوم

  .لتر ميلي٥٠ميليلتر في أمبولة سعة /  ملغم٢٥٠ :حقنة  الصوديومكبريتاتثيو
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  مضادات الصرع/  مضادات االختالج-٥

 كاربامازيبين 
  . ميليلتر٥/ ملغم١٠٠ :شراب

  . ملغم٢٠٠ملغم، ١٠٠ ):للمضغ(أقراص 

  . ملغم٢٠٠ ملغم، ١٠٠ :)محرزة( أقراص

في الوريد أو فـي     ( ميليلتر   ٢ميليلتر في أمبولة سعة     /  ملغم ٥ :حقنة  ديازيبام 
  .)المستقيم

 * المغنيزيومكبريتات

/  ملغـم  ٥٠٠ ميليلتـر؛    ٢ميليلتر في أمبولة سعة     /  ملغم ٥٠٠ :حقنة
  . ميليلتر١٠ميليلتر في أمبولة سعة 

لالستعمال في عالج اضطرابات االرتعاج واضطرابات مـا قبـل          * 
عالج أيـة اضـطرابات اختالجيـة       االرتعاج الحادة وال يستعمل في      

  .أخرى

 فينوباربيتال

  ).م الفينوباربيتالصوديو(ميليلتر /  ملغم٢٠٠ :حقنة

صـوديوم  ( ميليلتـر    ٥أو  ) فينوباربيتال( ميليلتر   ٥/ ملغم ١٥ :شراب
  ).الفينوباربيتال

  ).فينوباربيتال ( ملغم١٠٠-١٥ :أقراص

 فينيتوين

  ).ملح الصوديوم( ملغم ١٠٠ ملغم، ٥٠ ملغم، ٢٥: كبسوالت

  ).ملح الصوديوم( ميليلتر ٥ميليلتر في قنينة سعة / م ملغ٥٠ :حقنة

  .*ترل ميلي٥/ ملغم٣٠-٢٥ :رابش

  ).ملح الصوديوم (م ملغ١٠٠ ملغم، ٥٠ ملغم، ٢٥ :أقراص

  . ملغم٥٠ :)للمضغ(أقراص 

 ٣٠ ميليلتر وقوة الجرعة     ٥/ ملغم ٢٥من شأن توافر قوة الجرعة      *  
 ميليلتر في السوق ذاتها أن يسبب خلطاً في وصـف الـدواء             ٥/ملغم

  .وصرفه، وهذا أمر ينبغي تالفيه

 لفالبرويكحمض ا

  . ميليلتر٥/ ملغم٢٠٠ :شراب

  . ملغم١٠٠ ):للسحق(أقراص 

 فـالبروات ( ملغـم    ٥٠٠ ملغـم،    ٢٠٠ :)معويـة مغلفـة   ( أقراص
  .)الصوديوم

  القائمة التكميلية  

  إيثوسوكسيميد  
  . ملغم٢٥٠ :كبسوالت
  . ميليلتر٥/ ملغم٢٥٠ :شراب
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   األدوية المضادة للعدوى-٦
   طاردات الديدان١-٦

   طاردات الديدان المعوية١-١-٦

  . ملغم٤٠٠ ):للمضغ( أقراص ألبيندازول

  .)على شكل هيدروكلوريد( ملغم ١٥٠ ملغم؛ ٥٠ :أقراص ليفاميسول
  . ملغم٥٠٠ ملغم، ١٠٠ ):للمضغ( أقراص ميبيندازول 

 *نيكلوزاميد
  . ملغم٥٠٠ ):للمضغ( أقراص

لة إخفاق العالج   دواء نيكلوزاميد مدرج في القائمة لالستعمال في حا       * 
   .بدواء برازيكوانتيل

  . ملغم٦٠٠ ملغم، ١٥٠ :أقراص انتيلوبرازيك

 بيرانتيل
  .ميليلتر)/ على شكل إمبونات( ملغم ٥٠ :شراب
  .)على شكل إمبونات( ملغم ٢٥٠ ):للمضغ( أقراص

   مضادات الفيالريات٢-١-٦

  . ملغم٦ ملغم، ٣ ):محرزة( أقراص إيفرمكتين

  يليةالقائمة التكم  

  .)سيترات ثنائي الهيدروجين( ملغم ١٠٠ ملغم، ٥٠ :أقراص  كاربامازينثنائي إيثيل  

  . غ في قنينة١ :مسحوق للحقن  السورامينصوديوم  

  واألدوية المضادة للمثقوبات األدوية المضادة للبلهارسيات ٣-١-٦

  . ملغم٦٠٠ :أقراص انتيلوبرازيك

  . ملغم٢٥٠ :أقراص ثالثي كالبندازول

  القائمة التكميلية  

  *أوكسامنيكين  

  . ملغم٢٥٠ :كبسوالت
  . ميليلتر٥/ ملغم٢٥٠ :شراب

دواء أوكسامنيكين مدرج في القائمة الستعماله فـي حالـة إخفـاق      * 
  .بدواء برازيكوانتيلالعالج 
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   مضادات الجراثيم٢-٦
   أدوية البيتا الكتام١-٢-٦

  .)ال مائية( ملغم ٥٠٠لغم،  م٢٥٠ :أقراص كبسوالت أو  أموكسيسيلين
  . ميليلتر ٥)/ال مائي( ملغم ١٢٥ :للشرابمسحوق 

  . ملغم١٢٥+  ملغم ٥٠٠ :أقراص  حمض الكالفوالنيك+ أموكسيسيلين 

فـي  ) على شكل ملح الـصوديوم    ( غ   ١ ملغم،   ٥٠٠ :مسحوق للحقن   أمبيسيلين
  .قنينة

) ة دولية  مليون وحد  ٢‚٤(= يسيلين   غ بنزيل بن   ١,٤٤ :مسحوق للحقن  بنزيل بنيسيلين البنزاثين
  . ميليلتر٥في قنينة سعة 

 بنزيل بنيسيلين
ــن ــسحوق للحق ــم ٦٠٠ :م ــة١(=  ملغ ــدة دولي ــون وح ، ) ملي

) البوتاسـيوم ملح  ملح الصوديوم أو    ) (مليون وحدة دولية   ٥ (= غ ٣
  .في قنينة

  .في قنينة) على شكل ملح الصوديوم(غ ١ :مسحوق للحقن  *سيفازولين
  .قية الجراحيةللتو*  

 *سيفيكسيم
  . ملغم٤٠٠ :كبسوالت

سلي الشرجي غيـر    مدرج فقط للعالج الوحيد الجرعة للسيالن التنا      * 
  .المصحوب بمضاعفات

  كلوكساسيلين 
   .)على شكل ملح الصوديوم (غ١  ملغم،٥٠٠ :كبسوالت

  .في قنينة )على شكل ملح الصوديوم( ملغم ٥٠٠ :مسحوق للحقن
  . ميليلتر٥)/على شكل ملح الصوديوم( ملغم ١٢٥ :مسحوق للشراب

 يل بنيسيلينثفينوكسيمي
  . ميليلتر٥)/على شكل ملح البوتاسيوم( ملغم ٢٥٠ :للشرابمسحوق 
  .)على شكل ملح البوتاسيوم( ملغم ٢٥٠ :أقراص

 مليـون   ٣ (= غ   ٣،  ) مليون وحدة دولية   ١(=  غ   ١ :مسحوق للحقن  بروكايين بنزيل بنيسيلين
  . في قنينة)وحدة دولية

  القائمة التكميلية  

  .في قنينة) على شكل بنتاهيدرات( ملغم ٢٥٠ :مسحوق للحقن  سفتازيديم  

فـي  ) على شكل ملح الـصوديوم     (غ١،   ملغم ٢٥٠ :مسحوق للحقن   سفترياكسون    
  .قنينة
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  *سيالستاتين* + إيميبينيم  

 ملغـم   ٢٥٠) + على شكل مونوهيدرات  ( ملغم   ٢٥٠ :مسحوق للحقن 
) + على شكل مونوهيدرات  ( ملغم   ٥٠٠،  ) شكل ملح الصوديوم   على(

  .في قنينة) على شكل ملح الصوديوم( ملغم ٥٠٠
مدرج فقط للعالج من حاالت العدوى التي تحدث في المستـشفيات           * 

وتهدد الحياة وتكون ناجمة عن حاالت عدوى يشتبه فـي مقاومتهـا            
  . المتعددةلألدوية أو ثبتت مقاومتها لألدوية

   مضادات الجراثيم األخرى٢-٢-٦

  *أزيثروميسين

  . ملغم٥٠٠ ملغم أو ٢٥٠ :كبسوالت

  . ميليلتر٥/ ملغم٢٠٠ :شراب

 التناسـلية   للمتـدثرة الحثريـة    فقط للعالج الوحيد الجرعـة       مدرج* 
  .والحثر

  كلورامفينيكول

  . ملغم٢٥٠ :كبسوالت

)/ على شكل سكـسينات الـصوديوم     ( غ   ٠‚٥ :مستعلق زيتي للحقن  
  . ميليلتر٢تر في أمبولة سعة ميليل

  . ميليلتر٥)/على شكل بالميتات( ملغم ١٥٠ :شراب

  .في قنينة) سكسينات الصوديوم( غ ١ :مسحوق للحقن

  .)على شكل هيدروكلوريد( ملغم ٢٥٠ :أقراص  *سيبروفلوكساكين 

  .يعتمد االنتقاء النهائي على دواعي االستعمال* 

  .)هيدروكلوريد( ملغم ١٠٠ :أقراص  أوكبسوالت  *دوكسيسيكلين

  .يعتمد االنتقاء النهائي على دواعي االستعمال* 

  إريثروميسين 

على شكل ستيرات أو سكـسينات      ( ملغم   ٢٥٠ :أقراصكبسوالت أو   
  .)يليثاإل

  .في قنينة) على شكل الكتوبينات( ملغم ٥٠٠ :مسحوق للحقن

على شـكل سـتيرات أو سكـسينات        ( ملغم   ١٢٥ :للشرابمسحوق  
  .)يلثياإل

  *جنتاميسين 
ميليلتر فـي قنينـة     )/ كبريتاتعلى شكل   ( ملغم   ٤٠ ملغم،   ١٠ :حقنة
  . ميليلتر٢سعة 

  .يعتمد االنتقاء النهائي على دواعي االستعمال* 

  ترونيدازوليم 

  . ميليلتر١٠٠ ملغم في قنينة سعة ٥٠٠ :حقنة

  . ميليلتر٥)/على شكل بنزوات( ملغم ٢٠٠ :شراب

  .غ ١  ملغم،٥٠٠ :تحميلة

  . ملغم٥٠٠-٢٠٠ :أقراص
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  . ملغم١٠٠ :أقراص تروفورانتوينين

  .في قنينة) على شكل هيدروكلوريد( غ ٢ :مسحوق للحقن سبكتينوميسين

 بريمويثتريم+ سلفاميثوكسازول 

 ميليلتـر   ٥ سـعة    أمبولتينميليلتر في   /  ملغم ١٦+  ملغم   ٨٠ :حقنة
  .ميليلتر ١٠و

  .لتر ميلي٥/ ملغم٤٠+  ملغم ٢٠٠: شراب

  . ملغم٨٠+  ملغم ٤٠٠ ملغم، ٢٠+  ملغم ١٠٠ :أقراص

  . ملغم٢٠٠ ملغم، ١٠٠ :أقراص تريميثوبريم

  القائمة التكميلية  

  كلينداميسين  
  . ملغم١٥٠ :كبسوالت

  .ميليلتر)/ على شكل فوسفات(لغم  م١٥٠ :حقنة

 سلفاديازين  
  . ميليلتر٤في أمبولة سعة ) ملح الصوديوم( ملغم ٢٥٠ :حقنة

  . ملغم٥٠٠ :قراصأ

  .في قنينة) على شكل هيدروكلوريد( ملغم ٢٥٠ :مسحوق للحقن  فانكوميسين  

   األدوية المضادة للجذام٣-٢-٦

فالمعالجـة التوليفيـة    . ال ينبغي على اإلطالق أن تستخدم األدوية المستعملة في عالج الجذام إال فـي توليفـة               
العبـوات المنفطـة    (عمال العبوات المنفطة المرمزة باأللوان      وينبغي است . ضرورية لمنع نشوء مقاومة األدوية    

أو توليفـة   ) للجذام قليـل العـصيات     (دواءينمن  والتي تحتوي على توليفة معيارية      ) للمعالجة المتعددة األدوية  
 ويمكن توريد العبـوات   . لعالج الجذام لدى البالغين واألطفال    ) للجذام متعدد العصيات   (من ثالثة أدوية  معيارية  

  .المنفطة للمعالجة المتعددة األدوية، مجاناً عن طريق منظمة الصحة العالمية

  . ملغم١٠٠ ملغم، ٥٠ :كبسوالت كلوفازيمين

  . ملغم١٠٠ ملغم، ٥٠ ملغم، ٢٥ :أقراص دابسون

  . ملغم٣٠٠ ملغم، ١٥٠ :أقراص كبسوالت أو ريفامبيسين

   األدوية المضادة للسل٤-٢-٦

  .)هيدروكلوريد( ملغم ٤٠٠-١٠٠ :أقراص إثامبوتول

  . ملغم٣٠٠-١٠٠ :أقراص يزونيازيدأ

  . ملغم٥٠ ):محرزة(أقراص 

  . ملغم٤٠٠+  ملغم ١٥٠ :أقراص إثامبوتول+ يزونيازيد أ

 بيرازيناميد
  . ملغم٤٠٠ :أقراص

  . ملغم١٥٠): انتشارية(أقراص 

  . ملغم١٥٠ ):محرزة (أقراص
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  . ملغم٣٠٠ ملغم، ١٥٠ :أقراص كبسوالت أو ريفامبيسين

 يزونيازيدأ+ ريفامبيسين 

  :أقراص

  .ملغم ١٥٠+  ملغم ٣٠٠ ، ملغم٧٥+  ملغم ١٥٠ ، ملغم٣٠+  ملغم ٦٠

  .)لالستعمال المتقطع ثالث مرات في األسبوع ( ملغم٦٠+  ملغم ٦٠

لالستعمال المتقطـع ثـالث مـرات فـي          ( ملغم ١٥٠+  ملغم   ١٥٠
  .)األسبوع

  . ملغم٢٧٥+  ملغم ٧٥+  ملغم ١٥٠ :أقراص وتولإثامب+ يزونيازيد أ+ ريفامبيسين 

بيرازيناميد+ يزونيازيد أ+ ريفامبيسين 

  :أقراص

  .ملغم ٤٠٠+  ملغم ٧٥+  ملغم ١٥٠ ملغم؛ ١٥٠+  ملغم ٣٠+  ملغم ٦٠

لالستعمال المتقطـع ثـالث     ( ملغم   ٥٠٠+  ملغم   ١٥٠+  ملغم   ١٥٠
  .)مرات في األسبوع

ناميد بيرازي+ يزونيازيد  أ+ ريفامبيسين  
  . ملغم٢٧٥+  ملغم ٤٠٠+  ملغم ٧٥+  ملغم ١٥٠ :أقراص إثامبوتول+ 

  .في قنينة) كبريتاتعلى شكل ( غ ١ :مسحوق للحقن ستربتوميسين

  القائمة التكميلية  

 ينبغي استعمالها فـي     (MDR-TB)لسل المقاوم لألدوية المتعددة     ا للعالج من أدوية احتياطية من الخط الثاني      
  . تلتزم بمعايير منظمة الصحة العالمية لمكافحة السلمراكز متخصصة

  . ملغم في قنينة١٠٠٠ :مسحوق للحقن  أميكاسين  

   أمينوساليسيليك-حمض البارا  
  . غ في أكياس صغيرة٤ :حبيبات
  . ملغم٥٠٠ :أقراص

  . ملغم في قنينة١٠٠٠ :مسحوق للحقن  كابريوميسين  

  . ملغم٢٥٠ :أقراص كبسوالت أو  سيكلوسيرين  

  . ملغم٢٥٠ ملغم، ١٢٥ :أقراص  إثيوناميد  

  . ملغم في قنينة١٠٠٠ :مسحوق للحقن  كاناميسين  

  *أوفلوكساسين  
  . ملغم٤٠٠ ملغم، ٢٠٠ :أقراص

يمكن أن يكـون دواء ليفوفلوكـساسين بـديالً حـسب التـوافر             *  
  .واالعتبارات الخاصة بالبرنامج
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  مضادة للفطرياتال األدوية ٣-٦

  .٪١٠٪، ١: ريم مهبليك كلوتريمازول

  . ملغم٥٠٠ ملغم، ١٠٠ :مهبلية أقراص

  فلوكونازول 
  . ملغم٥٠ :كبسوالت

  .ميليلتر في قنينة/  ملغم٢ :حقنة

  . ميليلتر٥/ملغم ٥٠ :شراب

  . ملغم٢٥٠ ملغم، ١٢٥ :أقراص كبسوالت أو فينلغريزيوفو

 نيستاتين

  . وحدة دولية١٠٠ ٠٠٠ :للمص أقراص

  . دولية وحدة١٠٠ ٠٠٠ :فرازج

  . وحدة دولية٥٠٠ ٠٠٠  وحدة دولية،١٠٠ ٠٠٠ :أقراص

  القائمة التكميلية  

  . ملغم في قنينة٥٠ :مسحوق للحقن أمفوتيريسين باء  

  فلوسيتوسين  
  . ملغم٢٥٠ :كبسوالت

  . ميليلتر٢٥٠ غ في ٢‚٥ :نقيع

  .محلول مشبع  يوديد البوتاسيوم  

   األدوية المضادة للفيروسات٤-٦

  دوية المضادة للهربس األ١-٤-٦

 أسيكلوفير 
  .في قنينة) على شكل ملح الصوديوم( ملغم ٢٥٠ :مسحوق للحقن

  . ملغم٢٠٠ :أقراص

   األدوية المضادة للفيروسات القهقرية٢-٤-٦

 الحالية وخبرة االستعمال ترد األدوية المندرجة ضمن المجموعات الثالث التالية من األدويـة              البيناتبناء على   
ادة للفيروسات القهقرية باعتبارها أدوية أساسية للعالج والوقاية من فيروس العـوز المنـاعي البـشري                المض

وشددت اللجنة على أهمية استعمال هذه      ). الوقاية من انتقال المرض من األم إلى الطفل والتوقية بعد التعرض          (
نة باستعمال التواليف الثابتـة الجرعـة       وتوصي اللج . المستحضرات طبقاً للمبادئ التوجيهية العالمية والوطنية     

وباستحداث تواليف جديدة ثابتة الجرعة، بما في ذلك أشكال الجرعات المعدلة والمستحضرات غيـر المجمـدة                
  .وأشكال الجرعات الخاصة باألطفال، ذات الجودة الدوائية المضمونة، كما تؤيد ذلك

  النوكليوتيدية/  المثبطات المنتسخة العكسية النوكليوزيدية١-٢-٤-٦

 (ABC)أباكافير 
  . ميليلتر٥)/كبريتاتعلى شكل ( ملغم ١٠٠ :شراب

  .)كبريتاتعلى شكل ( ملغم ٣٠٠ :أقراص
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 (ddI)ديدانوزين 

 ملغـم،   ١٦٧ ملغـم،    ١٠٠ عبوات سعة    :)شرابلل مدروء(مسحوق  
  . ملغم٢٥٠

 ملغـم،  ٢٠٠ ملغـم،  ١٢٥ ):مغلفة معوية غير مـدروءة   ( كبسوالت
  .ملغم ٤٠٠ملغم،  ٢٥٠

 ملغـم،   ٥٠ ملغـم،    ٢٥ ): وانتـشارية  ،مـدروءة للمـضغ   ( أقراص
  . ملغم٢٠٠ ملغم، ١٥٠ملغم،  ١٠٠

  *(FTC)تابين يإمتريس

  . ملغم٢٠٠ :كبسوالت
  .ميليلتر/  ملغم١٠ :شراب

 حسب معرفـة    (FTC) بديل مقبول إلمتريسيتابين     3TCالميفودين  *  
 وأنماط مقاومتهـا    فارماكولوجيا األدوية المضادة للفيروسات القهقرية    

  .وتجاربها السريرية

 (3TC)الميفودين 
  . ميليلتر٥/ ملغم٥٠ :شراب
  . ملغم١٥٠ :أقراص

 (d4T)ستافودين 

  .* ملغم٤٠،  ملغم٣٠ ملغم، ٢٠ ملغم، ١٥ :كبسوالت
تتوقع اللجنة استعراض هذا الشكل من أشكال الجرعات إلمكانيـة            *

  .حذفه في اجتماعها التالي
  . ميليلتر٥/ ملغم٥: مسحوق للشراب

  تينوفوفير ديزوبروكسيل
 (TDF)فيوميرات  

 تعـادل   –ت  اتينوفوفير ديزوبروكسيل فيـومير   ( ملغم   ٣٠٠: أقراص
  ). ملغم تينوفوفير ديزوبروكسيل٢٤٥

 AZT) أو (ZDV زيدوفودين

  . ملغم٢٥٠ ملغم، ١٠٠ :كبسوالت
   . ميليلتر٥/ ملغم٥٠ :شراب

ميليلتر في قنينة سعة    /  ملغم ١٠ :محلول للحقن بالتسريب في الوريد    
  . ميليلتر٢٠

  . ملغم٣٠٠ :أقراص

   المثبطات المنتسخة العكسية الالنوكليوزيدية٢-٢-٤-٦

 EFZ) أو (EFVإفافيرنز 
  . ملغم٢٠٠ ملغم، ١٠٠ ملغم، ٥٠ :كبسوالت
  . ميليلتر٥/ ملغم١٥٠ :شراب
  . ملغم٦٠٠ :أقراص

 (NVP)نيفيرابين 
  . ميليلتر٥/ ملغم٥٠ :شراب
  . ملغم٢٠٠ :أقراص
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   مثبطات البروتياز٣-٢-٤-٦

سيلزم أن ينتقي كل بلد واحداً أو أكثر من مثبطات البروتياز من القائمة النموذجية بعد أخذ المبادئ التوجيهيـة                   
ويوصى باستعمال الريتونافير في توليفة بوصفه مستحـضراً        . والخبرة العالجية الدولية والوطنية بعين االعتبار     

  . وليس دواء مضاداً للفيروسات القهقرية في حد ذاتهمعززاً
ومن المتوقع تقديم طلـب بخـصوص       . وستستعرض اللجنة هذا الفرع على سبيل األولوية في اجتماعها التالي         

ريتونـافير فـي االجتمـاع      +  ملغم من لوبينافير     ٢٠٠/٥٠تركيبة أقراص مقاومة لتغير الحرارة تحتوي على        
  .التالي

  .)كبريتاتعلى شكل ( ملغم ٤٠٠ ملغم، ٣٣٣ ملغم، ٢٠٠ :كبسوالت (IDV)إندينافير 

 (LPV/r)ريتونافير + لوبينافير 
  . ملغم٣٣‚٣+  ملغم ١٣٣,٣ :كبسوالت
  . ميليلتر٥/ ملغم١٠٠+   ملغم٤٠٠: شراب

 (NFV)نلفينافير 
  .غ /ملغم ٥٠ : للشرابمسحوق 
  .)على شكل مسيالت( ملغم ٢٥٠ :أقراص

 ريتونافير
  . ميليلتر٥/ ملغم٤٠٠ :شراب

  . ملغم١٠٠ :شكل صلب من أشكال الجرعات الفموية

  . ملغم٢٠٠ :كبسوالت (SQV)ساكوينافير 

  التواليف الثابتة الجرعة

  تينوفوفير+ *إمتريسيتابين+ إفافيرنز 
  . ملغم٣٠٠+  ملغم ٢٠٠+  ملغم ٦٠٠ :أقراص

* 3TC     بديل مقبول لـ FTC      ـ ة حسب معرفة فارماكولوجيـا األدوي
  .اربها السريريةج وأنماط مقاومتها وتالمضادة للفيروسات القهقرية

  تينوفوفير+ *إمتريسيتابين
  . ملغم٣٠٠+  ملغم ٢٠٠ :أقراص

* 3TC     بديل مقبول لـ FTC       حسب معرفة فارماكولوجيـا األدويـة
  .اربها السريريةجالمضادة للفيروسات القهقرية وأنماط مقاومتها وت

  . ملغم٢٠٠+  ملغم ١٥٠+  ملغم ٣٠ :أقراص  نيفيرابين + الميفودين+ ستافودين 

  . ملغم١٥٠+  ملغم ٣٠٠ :أقراص  الميفودين+ زيدوفودين 

  . ملغم٢٠٠+  ملغم ١٥٠+  ملغم ٣٠٠ :أقراص  نيفيرابين+ الميفودين + زيدوفودين 

   أدوية أخرى مضادة للفيروسات القهقرية٣-٤-٦

  ريبافيرين

 ميليلتـر   ١٠ ملغم فـي     ٨٠٠ملغم و  ١٠٠٠ : تعطى في الوريد   حقنة
  .محلول فوسفاتي دارئ

 ملغـم،   ٤٠٠ ملغـم،    ٢٠٠: شكل صلب من أشكال الجرعات الفموية     
  . ملغم٦٠٠
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   األدوية المضادة لألوالي٥-٦

   األدوية المضادة لألميبة والمضادة لداء الجيارديات١-٥-٦

  .)فيوروات( ملغم ٥٠٠ :أقراص  ديلوكسانيد

  مترونيدازول 
  . ميليلتر١٠٠ ملغم في قنينة سعة ٥٠٠ :ةحقن

  . ميليلتر٥)/على شكل بنزوات( ملغم ٢٠٠ :شراب

  . ملغم٥٠٠-٢٠٠ :أقراص

   األدوية المضادة لداء الليشمانيات٢-٥-٦

 من األنتيمون، في أمبولة سـعة       ٪٨,١ يقارب   تكافئ ما ،  ٪٣٠ :حقنة  نتيمونياتأمغلومين  
  .ميليلتر ٥

علـى شـكل    ( ميليلتـر    ٢/ ملغـم  ٧٥٠ :قن في العـضل   محلول للح  باروموميسين
  ).كبريتات

  القائمة التكميلية  

  . ملغم في قنينة٥٠ :مسحوق للحقن أمفوتيريسين باء  

  .في قنينة) إيزيتيونات( ملغم ٣٠٠ ملغم، ٢٠٠ :مسحوق للحقن بنتاميدين  

   األدوية المضادة للمالريا٣-٥-٦

   من أجل المعالجة الشافية١-٣-٥-٦

وتوصي القائمة حالياً بالتوليفـات     . غي أن تُستعمل أدوية العالج من مالريا المتصورات المنجلية في توليفات          ينب
 اللجنة بأن هذه التواليف الثابتة الجرعة ليست متاحة كلها، وتشجع على            روتق. طبقاً للمبادئ التوجيهية العالجية   

 على تطوير واختبار تركيبات الجرعـات التـي         وتشجع اللجنة أيضاً  . تطويرها وإخضاعها الختبارات صارمة   
  . في المستقيمىتعط

  *أمودياكين

   .)على شكل هيدروكلوريد( ملغم ٢٠٠ ملغم أو ١٥٣ :أقراص

) ب ( أو  ملغم مـن األرتيـسونات     ٥٠في توليفة مع    ) أ(يستعمل   *
 لعالج حاالت العدوى بالمتصورة النـشيطة       هيمكن أن يستعمل وحد   
  .المتصورةالمالريا ة ووالمتصورة البيضاوي

 رتميثرأ
  . ميليلتر١ في أمبولة سعة رميليلت/  ملغم٨٠ :حقنة زيتية

  . العالجي للمالريا الشديدةالتدبيرلالستعمال في 

  *لوميفانترين + رتميثرأ
  . ملغم١٢٠+  ملغم ٢٠ :أقراص

ال يوصى باستعماله في فترة األشهر الثالثة األولى مـن الحمـل             *
  . كيلوغرامات٥ل الذين يقل وزنهم عن لدى األطفا وال
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  *أرتيسونات

 ملغـم مـن حمـض األرتيـسونيك         ٦٠ أمبوالت تحتوي على     :حقنة
٪ من محلول بيكربونـات     ٥الالمائي مع أمبولة منفصلة تحتوي على       

  .الصوديوم
  .لالستعمال في التدبير العالجي للمالريا الشديدة

  . ملغم٥٠ :أقراص
+ ودياكين أو مفلوكين أو سلفادوكـسين       لالستعمال في توليفة مع أم     *

  .ثامينبيريمي

  *كلوروكين
  . ميليلتر٥)/على شكل فوسفات أو كبريتات( ملغم ٥٠: شراب
  ).على شكل فوسفات أو كبريتات( ملغم ١٥٠ ملغم، ١٠٠ :أقراص

  .المتصورة النشيطةب إال في عالج العدوى ال يستعمل *

  *دوكسيسيكلين
   .)هيدروكلوريدل على شك( ملغم ١٠٠: كبسوالت
  ).في شكل أحادي اإلماهة( ملغم ١٠٠: )انتشارية(أقراص 

  .مع الكينين  في توليفةال يستعمل إال *

  *مفلوكين
  .)على شكل هيدروكلوريد( ملغم ٢٥٠ :أقراص

  . ملغم من األرتيسونات٥٠يستعمل في توليفة مع  *

 *بريماكين
  .)سفاتعلى شكل ثنائي الفو( ملغم ١٥ ملغم، ٧,٥ :أقراص

 ال يستعمل إال للشفاء الجذري من العدوى بالمتـصورة النـشيطة            *
  . يوما١٤ًوالمتصورة البيضاوية والذي يعطى لمدة 

  *كينين

ميليلتر في أمبولة سـعة     /  الكينين  هيدروكلوريد من ملغم   ٣٠٠ :حقنة
  .ميليلتر ٢

ثنائي كبريتات  (ملغم   ٣٠٠أو   )كبريتات الكينين ( ملغم   ٣٠٠ :أقراص
  ).نينالكي
 أن  ال يستعمل إال في التدبير العالجي للمالريا الـشديدة، وينبغـي           *

  .لينيستعمل في توليفة مع دوكسيسيك

  *بيريميثامين+ سلفادوكسين 
  . ملغم٢٥+  ملغم ٥٠٠ :أقراص

  . ملغم من األرتيسونات٥٠ال يستعمل إال في توليفة مع  *

   لالتقاء٢-٣-٥-٦

 *كلوروكين

  . ميليلتر٥)/ شكل فوسفات أو كبريتاتعلى( ملغم ٥٠ :شراب
  .)كبريتاتعلى شكل فوسفات أو ( ملغم ١٥٠ :أقراص

ال يستعمل إال في مناطق أمريكا الوسطى وللعالج من المتـصورة            *
  .النشيطة

  .)هيدروكلوريد( ملغم ١٠٠ :أقراص أو كبسوالت دوكسيسيكلين

  .)على شكل هيدروكلوريد( ملغم ٢٥٠ :أقراص  مفلوكين
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 *انيلبروغ
  .)هيدروكلوريد( ملغم ١٠٠ :أقراص

  .ال يستعمل إال في توليفة مع الكلوروكين *

   األدوية المضادة لداء المتكيسات الرئوية والمضادة لداء المقوسات٤-٥-٦

  . ملغم٢٥ :أقراص بيريميثامين

 ، ميليلتـر  ٥ميليلتر في أمبولـة سـعة       /  ملغم ١٦+  ملغم   ٨٠ :حقنة تريميثوبريم+ سلفاميثوكسازول 
  . ميليلتر١٠ميليلتر في أمبولة سعة /  ملغم١٦+ ملغم  ٨٠

  القائمة التكميلية  

  . ملغم٣٠٠ ملغم، ٢٠٠ :أقراص بنتاميدين  

   األدوية المضادة للمثقبيات٥-٥-٦

   داء المثقبيات األفريقي١-٥-٥-٦

  أدوية العالج في المرحلة األولى من داء المثقبيات األفريقي

 *بنتاميدين
  . في قنينة)إسيتيونات البنتاميدين ( ملغم٢٠٠ :مسحوق للحقن

  .يستعمل للعالج من العدوى بالمثقبيات البروسية الغامبية *

 *صوديوم السورامين
  . غ في قنينة١ :مسحوق للحقن

ال يستعمل إال في العالج من المرحلة األولية من العدوى بالمثقبيات            *
  .البروسية الروديسية

   في المرحلة الثانية من داء المثقبيات األفريقيجأدوية العال

 ١٠٠ سـعة    قـارورة ميليلتر في   )/ هيدروكلوريد( ملغم   ٢٠٠ :حقنة إفلورنيثين
   .ميليلتر

 ملغـم مـن     ١٨٠ ( ميليلتـر  ٥٪، في أمبولة سعة     ٣,٦محلول   :حقنة ميالرسوبرول
  ).المركب الفعال

   داء المثقبيات األمريكي٢-٥-٥-٦

  . ملغم١٠٠ :راصأق بنزنيدازول

  . ملغم٢٥٠ ملغم، ١٢٠ ملغم، ٣٠ :أقراص نيفورتيموكس

  )الصداع النصفي( األدوية المضادة للشقيقه -٧
   لمعالجة النوبات الحادة١-٧

  . ملغم٥٠٠-٣٠٠ :أقراص أسيتيل الساليسيليكحمض 

  . ملغم٥٠٠-٣٠٠ :أقراص باراسيتامول
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   لالتقاء٢-٧

  .)هيدروكلوريد( ملغم ٤٠م،  ملغ٢٠ :أقراص  بروبرانولول 

   مضادات األورام، وكابتات المناعة، واألدوية المستعملة في الرعاية الملطّفة-٨

   األدوية الكابتة للمناعة ١-٨

  القائمة التكميلية  

  زاثيوبرينأ  
  .في قنينة) على شكل ملح الصوديوم( ملغم ١٠٠ :مسحوق للحقن

  . ملغم٥٠ :أقراص

  سيكلوسبورين  
  . ملغم٢٥ :تكبسوال

 ميليلتـر لـزرع     ١ميليلتر في أمبولة سعة     /  ملغم ٥٠ :ركازة للحقن 
  .األعضاء

   األدوية السامة للخاليا٢-٨

  .من المنتظر استعراض هذا الفرع في االجتماع القادم

  القائمة التكميلية  

  . وحدة دولية في قنينة١٠ ٠٠٠ :مسحوق للحقن  سباراجينازأ  

  .في قنينة) كبريتاتعلى شكل ( ملغم ١٥ :مسحوق للحقن  بليوميسين  

  فولينات الكالسيوم  
  . ميليلتر١٠ميليلتر في أمبولة سعة /  ملغم٣ :حقنة

  . ملغم١٥ :أقراص

  . ملغم٢ :أقراص  كلورامبوسيل  

  . ملغم في قنينة٥٠ ملغم، ١٠ :مسحوق للحقن  سيسبالتين  

  سيكلوفوسفاميد  
  . ملغم في قنينة٥٠٠ :مسحوق للحقن

  . ملغم٢٥ :أقراص

  . ملغم في قنينة١٠٠ :مسحوق للحقن  سيتارابين  

  . ملغم في قنينة١٠٠ :مسحوق للحقن  داكاربازين  

  . ميكروغرام في قنينة٥٠٠ :مسحوق للحقن  داكتينوميسين  

  .)على شكل هيدروكلوريد( ملغم ٥٠ :للحقن مسحوق  داونوروبيسين  

  .في قنينة) هيدروكلوريد( ملغم ٥٠ ملغم، ١٠ :مسحوق للحقن  دوكسوروبيسين  
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  إيتوبوسيد  
  . ملغم١٠٠ :كبسوالت

  . ميليلتر٥ميليلتر في أمبولة سعة /  ملغم٢٠ :حقنة

  . ميليلتر٥ميليلتر في أمبولة سعة /  ملغم٥٠ :حقنة  فلورويوراسيل  

  . ملغم٥٠ :أقراص  ميركابتوبورين  

  ميثوتركسات  
  .ي قنينةف) على شكل ملح الصوديوم( ملغم ٥٠ :مسحوق للحقن

  ).على شكل ملح الصوديوم( ملغم ٢‚٥ :أقراص

  .)على شكل هيدروكلوريد( ملغم ٥٠ :كبسوالت  بروكاربازين  

  .في قنينة) كبريتات( ملغم ١٠ :مسحوق للحقن  فينبالستين  

  .في قنينة) كبريتات( ملغم ٥ ملغم، ١ :مسحوق للحقن  فينكريستين  

   الهرمونات ومضادات الهرمونات٣-٨

  ائمة التكميليةالق  

 ثنـائي    ملـح  على شـكل  ( فوسفات ديكساميثازون     من  ملغم ٤ :حقنة ديكساميثازون  
   . ميليلتر١في أمبولة سعة ) الصوديوم

فـي  ) على شكل سكسينات الـصوديوم    ( ملغم   ١٠٠ :مسحوق للحقن  هيدروكورتيزون  
  .قنينة

 *بريدنيزولون   
  . ملغم٢٥ ملغم، ٥ :أقراص

لى التماثل السريري التام بـين البريـدنيزولون        ال يوجد أي دليل ع    * 
  .والديكساميثازون عند إعطائهما بجرعات كبيرة

  .)على شكل سيترات( ملغم ٢٠ ملغم، ١٠ :أقراص تاموكسيفين  

   األدوية المستعملة في الرعاية الملطّفة٤-٨

 في الفـرع الخـاص بالرعايـة        تقر لجنة الخبراء التابعة لمنظمة الصحة العالمية بأهمية إدراج أدوية محددة          
وبعض األدوية التي تُستعمل حالياً في الرعاية الملطفة مدرج بالفعل في الفروع ذات الـصلة مـن                 . الملطفة

ويلزم تحديث المبـادئ التوجيهيـة الخاصـة        . القائمة النموذجية، حسب استعمالها العالجي، مثل المسكنات      
وتتوقع اللجنة تقديم طلبات بخصوص األدوية الالزمة مـن         . لسابقةبالرعاية الملطفة المشار إليها في القائمة ا      

  .القادمأجل الرعاية الملطفة الجتماعها 

   األدوية المضادة للباركينسونية-٩

  . ميليلتر١في أمبولة سعة ) الكتات( ملغم ٥ :حقنة  بيبيردن

   .)هيدروكلوريد( ملغم ٢ :أقراص

  . ملغم٢٥+  ملغم ٢٥٠ ، ملغم١٠ +  ملغم١٠٠ :أقراص  كاربيدوبا  + ليفودوبا
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   األدوية التي تؤثر على الدم-١٠

   األدوية المضادة لفقر الدم١-١٠

 ملح الحديدوز 
  .ميليلتر)/ كبريتاتعلى شكل ( ملغم من الحديد ٢٥لـ   مكافئ:شراب

  . ملغم من الحديد٦٠ مكافئة لـ :أقراص

 ميكروغـرام   ٤٠٠+ ملغـم مـن الحديـد        ٦٠ ـ ل ئة مكاف :صاقرأ حمض الفوليك+ ملح الحديدوز 
  .)تكملة تغذوية تستعمل أثناء الحمل(  الفوليكحمض  من

   . ملغم٥ ملغم، ١ :أقراص حمض الفوليك

  . ميليلتر١ ملغم في أمبولة سعة ١ :حقنة هيدروكسوكوباالمين

   األدوية التي تؤثر على التخثّر٢-١٠

ميليلتـر،  /  وحدة دوليـة   ٥٠٠٠ميليلتر،  /  وحدة دولية  ١٠٠٠ :حقنة صوديوم الهيبارين
   . ميليلتر١ميليلتر في أمبولة سعة /  وحدة دولية٢٠ ٠٠٠

  فيتوميناديون
  . ميليلتر٥ميليلتر في أمبولة سعة /  ملغم١٠ :حقنة

  . ملغم١٠ :أقراص

  . ميليلتر٥ميليلتر في أمبولة سعة /  ملغم١٠ :حقنة كبريتات البروتامين

  .)ملح الصوديوم( ملغم ٥ ، ملغم٢،  ملغم١ :أقراص ارفارينو 

   منتجات الدم وأبدال البالزما-١١

   أبدال البالزما١-١١

 *٧٠ دكستران 
  .٪٦ :محلول قابل للحقن

٪ مكافئاً  ٣,٥قابل للحقن،   محلول   شكل   علىيعتبر دواء بوليجيلين،    * 
  .له

   أجزاء البالزما الستعماالت محددة٢-١١

شتراطات منظمة الصحة العالمية لتجميع، وتجهيز ومراقبـة جـودة الـدم،            ان أن تفي كل أجزاء البالزما ب      يتعي
سلسلة التقـارير التقنيـة لمنظمـة الـصحة         ). (١٩٩٢المنقحة عام   النسخة  (ومكونات الدم، ومشتقات البالزما     

  ).٢، الملحق ١٩٩٤، ٨٤٠رقم  العالمية،

  القائمة التكميلية  

  اعي عادي بشريغلوبولين من  
  .٪١٦ محلول بروتيني :في العضل
  .٪١٠٪، ٥ محلول بروتيني :في الوريد
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  .مجففة  ركازة العامل الثامن   
  ركازة مركب العامل التاسع    
ــاني( ــر، الث ــل التخث  عوام

  )والسابع والتاسع والعاشر
  .مجففة

   األدوية القلبية الوعائية-١٢
   األدوية المضادة للذبحة١-١٢

  . ملغم١٠٠ ملغم، ٥٠ :أقراص  ينولولأت 

  . ميكروغرام٥٠٠ :)تحت اللسان (أقراص  ثالثي نترات الغليسيريل
  . ملغم٥ :)تحت اللسان( أقراص  ثنائي نترات األيزوسوربيد 

  .)هيدروكلوريد( ملغم ٨٠ ملغم، ٤٠ :أقراص  فيراباميل 

   األدوية المضادة الضطراب النظم٢-١٢

  .قسم الفرعي في االجتماع القادم للجنة الخبراءسيجري استعراض هذا ال
  . ملغم١٠٠ ملغم، ٥٠ :أقراص  أتينولول 

 ديغوكسين

  . ميليلتر٢ميليلتر في أمبولة سعة /  ميكروغرام٢٥٠ :حقنة
  .ميليلتر/  ميكروغرام٥٠ :شراب
  . ميكروغرام٢٥٠ ميكروغرام، ٦٢‚٥ :أقراص

على شكل طرطرات حمـضية أو      (ميليلتر  /  ميكروغرام ١٠٠ :حقنة  )أدرينالين (إبينيفرين
  . ميليلتر١٠في أمبولة سعة ) هيدروكلوريد

  . ميليلتر٥ميليلتر في أمبولة سعة )/ هيدوركلوريد( ملغم ٢٠ :حقنة ليدوكايين

  فيراباميل
  .ر ميليلت٢ميليلتر في أمبولة سعة )/ هيدروكلوريد( ملغم ٢‚٥ :حقنة

  .)دهيدروكلوري( ملغم ٨٠ ملغم، ٤٠ :أقراص

  القائمة التكميلية  
 ١٠ سـعة    ميليلتـر فـي أمبولـة     )/ هيدروكلوريد ( ملغم ١٠٠ :حقنة   بروكايناميد  

  .ميليلتر
  .)كبريتات( ملغم ٢٠٠ :أقراص  كينيدين   

   األدوية المضادة لفرط ضغط الدم٣-١٢

  . ملغم٥ :أقراص  أملوديبين
  . ملغم١٠٠ ملغم، ٥٠ :أقراص  أتينولول 

  . ملغم٢‚٥ :أقراص يلإيناالبر 
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 *هيدراالزين

  .في أمبولة) هيدروكلوريد( ملغم ٢٠ :مسحوق للحقن

   .)هيدروكلوريد( ملغم ٥٠ ملغم، ٢٥ :أقراص

 في التدبير العالجي الحـاد لفـرط        مدرج لالستعمال  الهيدراالزين   *
 فـي   يوصى باستعماله  وال.  فقط ضغط الدم الوخيم الناجم عن الحمل     

 علـى   أدلة أكثر  ، وذلك نظراً لتوافر   ألساسياعالج فرط ضغط الدم     
  .نجاعة ومأمونية أدوية أخرى

  . ملغم٢٥ :)محرزة( أقراص ثيازيدوهيدروكلور 

 *دوبا ميثيل

  . ملغم٢٥٠ :أقراص

 مدرج لالستعمال في التدبير العالجي لفرط ضغط        دواء ميثيل دوبا  * 
ـ     . الدم الناجم عن الحمل فقط     ة فـرط   وال يوصى باستعماله في معالج

 علـى نجاعـة     أدلـة أكثـر    نظراً لتوافر    ، وذلك ضغط الدم األساسي  
  .ومأمونية أدوية أخرى

  القائمة التكميلية  

  . ملغم في أمبولة٥٠ :مسحوق للنقع نتروبروسيد الصوديوم  

   األدوية المستعملة لعالج قصور القلب٤-١٢

  .لخبراءسيجري استعراض هذا القسم الفرعي في االجتماع القادم للجنة ا

 ديغوكسين

  .ر ميليلت٢ميليلتر في أمبولة سعة /  ميكروغرام٢٥٠ :حقنة

  .ميليلتر/  ميكروغرام٥٠ :شراب

  . ميكروغرام٢٥٠،  ميكروغرام٦٢‚٥ :أقراص

  . ملغم٢‚٥ :أقراص  بريلالإينا 

  . ميليلتر٢ميليلتر في أمبولة سعة /  ملغم١٠ :حقنة  فوروسيميد

   . ملغم٤٠ :أقراص

  . ملغم٢٥ :)محرزة( أقراص  كلوروثيازيدهيدرو 

  القائمة التكميلية  

  . ميليلتر٥في قنينة سعة ) هيدروكلوريد( ملغم ٤٠ :حقنة دوبامين  

   األدوية المضادة للخثار٥-١٢

  . ملغم١٠٠ :أقراص  أسيتيل الساليسيليكحمض 
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  القائمة التكميلية  

  . في قنينة مليون وحدة دولية١‚٥ :مسحوق للحقن ستريبتوكيناز  

  شحوملل المخفضةعوامل ال ٦-١٢

  * سيمفاستاتين
  . ملغم٤٠ ملغم، ٢٠ ملغم، ١٠ ملغم، ٥: أقراص

  .يستعمل مع المرضى المعرضين لمخاطر شديدة *

  )موضعية( األدوية الجلدية -١٣
   األدوية المضادة للفطريات١-١٣

  .٪٣+ ٪ ٦ :مرهم أو كريم  حمض الساليسيليك+ حمض البنزويك 
  .)نترات(٪ ٢ :مرهم أو كريم  ميكونازول 

  .٪١٥ :محلول  الصوديومكبريتاتثيو

  القائمة التكميلية  

  .٪٢ :مستعلق قائم على مادة منظفة لينيوميسلفيد الس  

   األدوية المضادة للعدوى٢-١٣
ــوم  كلور  ــل روزانيليني ــد الميثي ي
  ) الجنطيانبنفسجي(

  .٪٠‚٥ :محلول مائي
  .٪٠‚٥ :صبغة كحولية

 وحدة دولية من زنك     ٢٥٠ +  النيوميسين كبريتات ملغم من    ٥ :مرهم باسيتراسين  + النيوميسين كبريتات
  .غ/ الباسيتراسين

  .١٠ ٠٠٠:١ :مائيمحلول   برمنغنات البوتاسيوم

  .غ ٥٠٠٪، في وعاء سعة ١ :كريم  سلفاديازين الفضة

   األدوية المضادة لاللتهابات والمضادة للحكة٣-١٣
  .)على شكل فاليرات(٪ ٠‚١ :مرهم أو كريم  يتاميثازونب 
  .غسول  الكاالمينغسول 
  .)أسيتات(٪ ١ :مرهم أو كريم هيدروكورتيزون 

   األدوية القابضة٤-١٣

  .٪٥ :محلول  نيوميموثاني أسيتات األل

   األدوية المؤثرة على تمايز وتكاثر األنسجة الجلدية٥-١٣

  .٪٥ :ريم أو كغسول  بنزويل بروكسايد

  .٪٥ :محلول  قطران الفحم
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  .٪٢-٪٠‚١ :مرهم  ديثرانول

  .٪٥ :مرهم  فلوروراسيل
  .٪٢٥-١٠ :محلول راتين جذر اليبروح 

  .٪٥ :محلول  حمض الساليسيليك

  .٪١٠ :مرهم أو كريم  يوريا

   مبيدات الجرب ومبيدات القمل٦-١٣
  .٪٢٥ :غسول بنزوات البنزيل 

  رينثبيرم
  .٪٥ :كريم

  .٪١ :غسول

   العوامل التشخيصية-١٤
   أدوية العين١-١٤

  .)ملح الصوديوم(٪ ١ :قطرة للعين  فلوريسين
  .٪٠‚٥ :قطرة للعين تروبيكاميد 

   وسائط تباين األشعة٢-١٤

على شـكل صـوديوم أو ملـح        ( ملغم من اليود     ٤٢٠-١٤٠ :حقنة أميدوتريزوات 
  .ر ميليلت٢٠ميليلتر في أمبولة سعة )/ الميغلومين

  .مستعلق مائي   الباريومكبريتات

ميليلتـر فـي أمبـوالت سـعة        /  ملغم من اليـود    ٣٥٠-١٤٠ :حقنة كسوليهيوأ 
  . ميليلتر٢٠ ، ميليلتر١٠، ميليلتر ٥

  القائمة التكميلية  
   . ميليلتر٢٥٠-١٠٠ غ من اليود في ٨-٥ :محلول  الميغلومينأيوتروكسات   

  لمطهرات  وا المبيدة للجراثيم المطهرات-١٥
   المطهرات ١-١٥

  .للتخفيف) ثاني الغلوكونات(٪ ٥ :محلول كلورهيكسيدين 
  .)متمسخ(٪ ٧٠ :محلول إيثانول 
  .٪١٠ :محلول اليودبوليفيدون  

  المبيدة للجراثيم المطهرات ٢-١٥
  .محلول إلعداد) فرا٪ من أي كلور متو٠‚١( :مسحوق مركب قائم على الكلور 
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  .٪٤‚٨ :محلول ولكلوروكسيلين 

  .٪٢ :محلول  غلوتارال

   مدرات البول-١٦

  .)هيدروكلوريد( ملغم ٥ :أقراص أميلوريد

 فوروسيميد 
  .ر ميليلت٢ميليلتر في أمبولة سعة /  ملغم١٠ :حقنة

  . ملغم٤٠ :أقراص

  . ملغم٢٥ :)محرزة( أقراص هيدروكلوروثيازيد 

  .٪٢٠٪، ١٠: محلول قابل للحقن  مانيتول

  . ملغم٢٥ :أقراص  ونوالكتونسبير

   المعويةالمعدية األدوية -١٧

   مضادات الحموضة واألدوية األخرى المضادة للقرحة١-١٧

  األلومينيومهيدروكسيد 
  . ميليلتر٥/ ملغم٣٢٠ :شراب

   . ملغم٥٠٠ :أقراص

  رانيتيدين

  . ميليلتر٢ميليلتر في أمبولة سعة /  ملغم٢٥ :حقنة

  .يلتر ميل٥/ ملغم٧٥ :شراب

   .)على شكل هيدروكلوريد( ملغم ١٥٠ :أقراص

  . ميليلتر١٠/أكسيد المغنيزيوممن  ملغم ٥٥٠ مكافئ لـ:شراب  هيدروكسيد المغنيزيوم

  للتقيؤ األدوية المضادة ٢-١٧

  ميتوكلوبراميد
  . ميليلتر٢ميليلتر في أمبولة سعة )/ هيدروكلوريد( ملغم ٥ :حقنة

   .)هيدروكلوريد( ملغم ١٠ :أقراص

 بروميثازين

  . ميليلتر٢ميليلتر في أمبولة سعة )/ هيدروكلوريد( ملغم ٢٥ :حقنة

  . ميليلتر٥)/هيدروكلوريد( ملغم ٥ :شراب

  .)هيدروكلوريد( ملغم ٢٥ ملغم، ١٠ :أقراص

   األدوية المضادة لاللتهاب٣-١٧

 سلفاساالزين 

  .حقنة شرجية احتباسية

  . ملغم٥٠٠ :تحاميل

   . ملغم٥٠٠ :أقراص
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  القائمة التكميلية  

 هيدروكورتيزون   

  .حقنـة شرجيـة احتباسية
  .)أسيتات( ملغم ٢٥ :تحاميل

 إال على الهيدروكورتيزون فـي الحقنـة        الرمز المربع   ال ينطبق   (
  .)الشرجية االحتباسية

   الملينات٤-١٧

أوراق نبـات الـسنا     (سنا سنامكي    
 )الجافة

  .)كال الجرعات التقليديةأو أش) (سينوزيد( ملغم ٧‚٥ :أقراص

   اإلسهالالعالج من األدوية المستعملة في ٥-١٧

   تعويض السوائل عن طريق الفم١-٥-١٧
  

طريق  أمالح تعويض السوائل عن
  * الفم

   ميلي مكافئ٧٥      :غلوكوز
  ل/  ميلي مكافئ أو ميليمول٧٥      :صوديوم
  ل/  ميلي مكافئ أو ميليمول٦٥        :كلوريد

  ل/  ميلي مكافئ أو ميليمول٢٠      :بوتاسيوم
  ل/  ميليمول١٠       :سيترات
  ل/  ميلي أسمول٢٤٥       :أسمولية
  ل/  غ١٣‚٥      :غلوكوز

  ل/  غ٢‚٦    :كلوريد الصوديوم
  ل/  غ١‚٥    :كلوريد البوتاسيوم

  ثنائي هيدرات السيترات الثالثية
  ل/  غ٢‚٩      +:الصوديوم    

رات الثالثية الـصوديوم  يمكن االستعاضة عن ثنائي هيدرات السيت     +    
. ل/  غ ٢‚٥) بيكربونات الصوديوم (الصوديوم    هيدروجين  بكربونات

غير أن ثبات هذه التركيبة األخيرة سيئ جـداً فـي ظـل الظـروف            
  .المدارية، وال يوصى بها إال عندما تصنع لالستعمال الفوري

  . في حالة الكوليرا قد يلزم تركيز أعلى للصوديوم*

   لدى األطفاللعالج من اإلسهالأدوية ا ٢-٥-١٧

  * الزنككبريتات

  . ملغم١٠ في شكل جرعات مقدار كل وحدة منها :شراب
  . ملغم١٠ في شكل جرعات مقدار كل وحدة منها :أقراص

 الزنـك كـدواء     كبريتـات  في حالة اإلسهال الحاد ينبغي استعمال        *
  .مساعد ألمالح تعويض السوائل عن طريق الفم
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   لدى البالغين)المصحوب بأعراض(لمضادة لإلسهال  األدوية ا٣-٥-١٧

 *نيكودي
  .)فوسفات( ملغم ٣٠ :أقراص

 هذا البند موضع جدل، وسـيجري اسـتعراض إدراجـه           تأثيرإن  * 
    .المستمر في القائمة في االجتماع القادم للجنة الخبراء 

   الهرمونات وأدوية الغدد الصماء األخرى وموانع الحمل-١٨
  المخلقةات الكظرية واألبدال  الهرمون١-١٨

  .٣ الفرعدرجت الهرمونات الكظرية بالفعل في إن داء أديسون مرض نادر؛ وقد ُأ

   األندروجينات٢-١٨

  القائمة التكميلية  

   . ميليلتر١في أمبولة سعة ) إنانتات( ملغم ٢٠٠ :حقنة تستوستيرون  

   موانع الحمل٣-١٨

   تؤخذ عن طريق الفم التي موانع الحمل الهرمونية١-٣-١٨
  . ميكروغرام١٥٠+  ميكروغرام ٣٠ :أقراصليفونورجستريل  + إثينيل إستراديول   
  . ملغم١‚٠+ ميكروغرام ٣٥ :أقراص رونينوريثيست + إثينيل إستراديول  

، )ثنيناعلبة تحتوي على    ( ميكروغرام   ٧٥٠ ميكروغرام، ٣٠ :أقراص  ليفونورجستريل
  . ملغم١‚٥

  الحقننع الحمل الهرمونية التي تؤخذ عن طريق  موا٢-٣-١٨

  . ميليلتر١ميليلتر في قنينة سعة /  ملغم١٥٠ :حقنة مدخرية  أسيتات ميدروكسي بروجستيرون

+ أسيتات ميدروكسي بروجـستيرون     
  . ملغم٥+  ملغم ٢٥ :حقنة  ونات إستراديوليسيب

   . ميليلتر١أمبولة سعة ميليلتر في /  ملغم٢٠٠ :محلول زيتي رونيإنانتات النوريثيست

   جهائز داخل الرحم٣-٣-١٨

   جهيزة تحتوي على النحاس

   الحوائلالطرائق القائمة على ٤-٣-١٨

   العوازل الذكرية

   العوازل األنثوية

   موانع الحمل التي تُغرس تحت الجلد٥-٣-١٨

يحتوي كل منهما على    غريسة ذات عودين يطلقان ليفونورجستريل، و       غريسة مطلقة لليفونور جستريل
  ). ملغم١٥٠المجموع ( ملغم من ليفونورجستريل ٧٥
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   اإلستروجينات٤-١٨

  * إستراديولإثينيل 

  . ميكروغرام٥٠ ميكروغرام، ١٠ :أقراص
مـدى  أو  / أو مدى نجاعته النسبية و    / إن مدى مالءمة هذا البند و     * 

 وسـيجري   ،مأمونيته فيما يتعلق بالصحة العموميـة موضـع جـدل         
عراض إدراجه المستمر في القائمة في االجتمـاع القـادم للجنـة            است

  .الخبراء

   اإلنسولينات والعوامل األخرى المضادة للسكري٥-١٨

  . ملغم٥ ملغم، ٢,٥ :أقراص  غليبنيكالميد

 وحدة ١٠٠ ، ميليلتر١٠ميليلتر في قنينة سعة    /  وحدة دولية  ٤٠ :حقنة  )ذوابة(حقن اإلنسولين 
  . ميليلتر١٠ قنينة سعة ميليلتر في/ دولية

  اإلنسولين متوسط المفعول
 وحدة ١٠٠ ، ميليلتر١٠ميليلتر في قنينة سعة    /  وحدة دولية  ٤٠ :حقنة
على شكل مستعلق مركـب     ( ميليلتر   ١٠ميليلتر في قنينة سعة     / دولية

  .)من إنسولين الزنك أو اإلنسولين المتجانس

  .)هيدروكلوريد( ملغم ٥٠٠ :أقراص  ميتفورمين

   محرضات اإلباضة٦-١٨

  القائمة التكميلية  

  .)سيترات( ملغم ٥٠ :أقراص  كلوميفين  
   األدوية البروجسترونية المفعول٧-١٨

  *نوريثيستيرون

  . ملغم٥ :أقراص
أو مـدى   / وأو مدى نجاعته النسبية     / إن مدى مالءمة هذا البند و     * 

 وسـيجري   ،مأمونيته فيما يتعلق بالصحة العموميـة موضـع جـدل         
استعراض إدراجه المستمر في القائمة في االجتمـاع القـادم للجنـة            

  .الخبراء

  القائمة التكميلية  
ــيتات ــسي أسـ  ميدروكـ
  *بروجستيرون

  . ملغم٥ :أقراص
أو مـدى   /  و  النسبية أو مدى نجاعته  / إن مدى مالءمة هذا البند و     * 

يتعلق بالصحة العموميـة موضـع جـدل، وسـيجري           مأمونيته فيما   
االجتمـاع القـادم للجنـة      المستمر في القائمة في      دراجه  استعراض إ 

  .الخبراء
   الهرمونات الدرقية واألدوية المضادة للدرقية٨-١٨

  .)ملح الصوديوم( ميكروغرام ١٠٠ ميكروغرام، ٥٠ :أقراص  يروكسينثليفو

  . ملغم٦٠ :أقراص  يوديد البوتاسيوم
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  . ملغم٥٠ :أقراص  بروبيل ثيوراسيل 

  يات المناع-١٩
  العوامل التشخيصية ١-١٩

). ١٩٨٥المنقحة عام   (بشأن التوبركولينات     الصحة العالمية   ينبغي أن تفي كل التوبركولينات باشتراطات منظمة      
سلسلة التقارير التقنية  (بالمعايرة البيولوجيةالتقرير السادس والثالثون للجنة خبراء منظمة الصحة العالمية المعنية          

  ).١، الملحق ١٩٨٧، ٧٤٥لعالمية، رقم لمنظمة الصحة ا

توبركولين، أحد مشتقات البروتين المنقاة     
(PPD)  

  .حقنة

   األمصال والغلوبولينات المناعية٢-١٩

ينبغي أن تفي كل أجزاء البالزما باشتراطات منظمة الصحة العالمية لتجميع وتجهيـز ومراقبـة جـودة الـدم،                   
التقرير الثالث واألربعون للجنة خبراء منظمة الـصحة        ). ١٩٩٢حة عام   المنق(ومكونات الدم ومشتقات البالزما     

، ١٩٩٤،  ٨٤٠ رقـم    ،سلسلة التقارير التقنية لمنظمـة الـصحة العالميـة         (بالمعايرة البيولوجية العالمية المعنية   
  ).٢ الملحق

 Dالغلوبولين المناعي المضاد للمستضد     
  )بشري(

  . جرعة واحدة ميكروغرام في قنينة تحتوي على٢٥٠ :حقنة

الغلوبولين المنـاعي المـضاد للكـزاز       
  )بشري(

  . وحدة دولية في قنينة٥٠٠ :حقنة

  * المضاد للزعافالغولوبولين المناعي
  .حقنة

  . محلياً بالضبطيحدد النوع* 

  . وحدة دولية في قنينة٢٠ ٠٠٠ وحدة دولية، ١٠ ٠٠٠ :حقنة  ترياق الخناق
  .ميليلتر في قنينة/  وحدة دولية١٥٠ :قنةح  الغلوبولين المناعي لداء الكلب 

   اللقاحات٣-١٩

 الوبائيـة  سيلزم أن يقوم كل بلد بانتقاء اللقاحات من القائمة النموذجية بعد وضع التوصيات الدولية واألولويـات               
 الخبـراء  وتعرض القائمة الواردة أدناه اللقاحات التي صدرت بشأنها توصية من فريـق           . والوطنية في االعتبار  

أو /و) html.index/en/conclusions_sage/immunization/int.who.www://http(شاري االستراتيجي المعني بـالتمنيع      تاالس
). html.index/en/positionpapers/documents/immunization.who.www://http(قة موقف من منظمة الـصحة العالميـة         ور

وسيجري تحديث موقع اإلنترنت هذا كلما نُشرت ورقات موقف جديدة وسـيحتوي علـى أحـدث المعلومـات                  
  .والتوصيات

  .ظمة الصحة العالمية بخصوص المواد البيولوجيةوينبغي أن تفي كل اللقاحات باشتراطات من

    (BCG)لقاح البي سي جي 

    لقاح الكوليرا
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    لقاح الخناق

     Aلقاح التهاب الكبد 

    B التهاب الكبدلقاح 

    لقاح المستدمية النزلية من النمط باء

    لقاح األنفلونزا

    لقاح التهاب الدماغ الياباني

    لقاح الحصبة

ـ   اب الـسحايا بـالمكورات     لقاح الته
  السحائية

  

    لقاح النكاف

    )السعال الديكي(لقاح الشاهوق 

    لقاح المكورات الرئوية

    لقاح شلل األطفال

    لقاح داء الكلب

    لقاح الفيروس العجلي

    لقاح الحصبة األلمانية

    لقاح الكزاز

    لقاح التيفود

    لقاح الحماق

    لقاح الحمى الصفراء

٢٠-ومثبطات الكولينستراز) الطرفية المفعول(ات العضالت  مرخي  
  . ميليلتر٢ميليلتر في أمبولة سعة )/ كلوريد( ملغم ٥ :حقنة  ألكورونيوم 

  نيوستيغمين
 ملغـم   ٢‚٥ ، ميليلتـر  ١ ميكروغرام في أمبولـة سـعة        ٥٠٠ :حقنة

  .ميليلتر ١في أمبولة سعة ) يلت الميكبريتات(
   .)بروميد( ملغم ١٥ :أقراص

  سوكساميثونيوم
  . ميليلتر٢يليلتر في أمبولة سعة م)/ كلوريد( ملغم ٥٠ :حقنة

  .في قنينة) كلوريد (:مسحوق للحقن

   القائمة التكميلية  
  . ميليلتر١ ملغم في أمبولة سعة ١ :حقنة  بيريدوستيغمين  

   .)بروميد( ملغم ٦٠ :أقراص
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  .ةفي قنين) بروميد( ملغم ١٠ :مسحوق للحقن فيكورونيوم   
   مستحضرات مداواة العين-٢١

  . في االجتماع القادم للجنة الخبراءالفرعسيجري استعراض هذا 

  مضادة للعدوىالعوامل ال ١-٢١

  .w/w٪ ٣ :مرهم  أسيكلوفير

  *جنتاميسين 
  .)كبريتات (٪٠,٣ :)قطرة للعين(محلول 

  .يعتمد االنتقاء النهائي على دواعي االستعمال* 

  .)هيدروكلوريد (٪١ :م للعينمره  تتراسيكلين 

  مضادة لاللتهابالعوامل ال ٢-٢١

  .)فوسفات الصوديوم(٪ ٠‚٥ :)قطرة للعين(محلول   بريدنيزولون 

  بنج موضعيم ٣-٢١

  .)هيدروكلوريد(٪ ٠‚٥ :)قطرة للعين(محلول   تتراكايين 

  )الزرق( الحدقة واألدوية المضادة للغالكوما األدوية القابضة ٤-٢١

  . ملغم٢٥٠ :أقراص  ازوالميدسيتأ

  .)هيدروكلوريد أو نترات(٪ ٤٪ ، ٢ :)قطرة للعين(محلول   بيلوكاربين 

  .)على شكل ماليات( ٪٠‚٥ ،٪٠‚٢٥ :)قطرة للعين(محلول   تيمولول 

   موسعات الحدقة٥-٢١

  .)كبريتات(٪ ١٪، ٠‚٥ ،٪٠‚١ :)عينللقطرة (محلول  أتروبين

  القائمة التكميلية  

  .)على شكل هيدروكلوريد(٪ ٢ :)قطرة للعين(محلول   )أدرينالين (رينإبينيف  

   معجالت الوالدة ومضادات معجالت الوالدة-٢٢

   معجالت الوالدة١-٢٢

  إرغومترين 
فـي أمبولـة سـعة      ) ماليات الهيـدروجين  ( ميكروغرام   ٢٠٠ :حقنة
  .ميليلتر ١

  .يلتر ميل١ وحدات دولية في أمبولة سعة ١٠ :حقنة  أوكسيتوسين
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  القائمة التكميلية  

  . ميكروغرام٢٥ : مهبليةأقراص  ميزوبروستول  

   -*ميفيبريستون
  *ميزوبروستول

  
  

  .ميكروغرام ٢٠٠ :أقراص – ملغم ٢٠٠ :أقراص
  .يقتضي إشرافاً طبياً وثيقاً* 
  
  

  )مضادات االبتسار ( مضادات معجالت الوالدة٢-٢٢
  . ملغم١٠ :للتسريب الفوريكبسوالت   نيفيديبين

   محلول الديـال الصفاقي-٢٣
  القائمة التكميلية  

داخل الصفاق   الديـالمحلول  
  )المناسب التركيب(

  .محلول للحقن

   أدوية المعالجة النفسية-٢٤

   األدوية المستعملة في االضطرابات الذهانية١-٢٤

  كلوربرومازين 
  .ر ميليلت٢ميليلتر في أمبولة سعة )/ هيدروكلوريد( ملغم ٢٥ :حقنة
  . ميليلتر٥)/هيدروكلوريد( ملغم ٢٥ :شراب
  .)هيدروكلوريد( ملغم ١٠٠ :أقراص

  . ميليلتر١في أمبولة سعة ) ديكانوات أو إينانتات( ملغم ٢٥ :حقنة  فلوفينازين 
  . ميليلتر١ ملغم في أمبولة سعة ٥ :حقنة  هالوبيريدول 

  . ملغم٥ ملغم، ٢ :أقراص

  االضطرابات المزاجية في  األدوية المستعملة٢-٢٤

   األدوية المستعملة في االضطرابات االكتئابية١-٢-٢٤
  .)هيدروكلوريد( ملغم ٢٥ :أقراص  أميتريبتيلين 

  ).على شكل هيدروكلوريد( ملغم ٢٠ :كبسوالت أو أقراص فلوكسيتين

   األدوية المستعملة في االضطرابات الثنائية القطب٢-٢-٢٤

  . ملغم٢٠٠ ملغم، ١٠٠ :)محرزة( أقراص  بينمازيباكار

  . ملغم٣٠٠ :أقراص كبسوالت أو  كاربونات الليثيوم

حيثما تسمح به القوانين 
الوطنية وحيثما يكون مقبوالً 

 .من الناحية الثقافية



    )٢٠٠٧مارس / آذار ( عشرةالخامسةالطبعة   األدوية األساسية
  قائمة منظمة الصحة العالمية النموذجية

  

EML 15 page - 31 

 فـالبروات ( ملغـم    ٥٠٠ ملغـم،    ٢٠٠ :)مغلفـة معويـة   ( أقراص  يكروحمض الفالب
  .)الصوديوم

   األدوية المستعملة في اضطرابات القلق والنوم المعممة٣-٢٤
  . ملغم٥ ملغم، ٢ :)محرزة (أقراص  ديازيبام 

   األدوية المستعملة في االضطرابات الوسواسية القهرية ونوبات الهلع٤-٢٤

  .)هيدروكلوريد( ملغم ٢٥ ملغم، ١٠ :كبسوالت  كلوميبرامين

  االعتماد على الموادمن عالج ال األدوية المستعملة في برامج ٥-٢٤

  القائمة التكميلية  

  * ميثادون  

  ).هيدروكلوريد(ر ميليلت/  ملغم١٠ميليلتر، /  ملغم٥ :شرابركازة ل
  . ميليلتر٥/ ملغم١٠ ميليلتر، ٥/ملغم ٥ :شراب

ـ        المر*  وال ينبغـي   . ورفينبع مضاف من أجـل إدراج دواء بوبرين
  .راسخ إال في إطار برنامج دعم الدواءيناستعمال 

  مفعول في السبيل التنفسيالدوية ذات األ -٢٥
   المزمنداديالرئة االنسمرض في األدوية المضادة للربو  ١-٢٥

 ميكروغــرام فــي الجرعــة الواحــدة ٥٠ :)ضــبوب(استنــشاق   بيكلوميتازون 
  .في الجرعة الواحدة) ديبروبيونات( ميكروغرام ٢٥٠؛ )ديبروبيونات(

) على شكل هيدروكلوريد أو طرطرات الهيـدروجين      ( ملغم   ١ :حقنة  )نالينيأدر (إيبينيفرين
  . ميليلتر١في أمبولة سعة 

  .جرعة موسومة/  ميكروغرام٢٠ :)ضبوب(استنشاق   تروبيوم اإلبرابروميد

  سالبوتامول 

فـي  ) كبريتـات على شكل   ( ميكروغرام   ١٠٠ :)ضبوب(استنشاق  
  .الجرعة الواحدة

ميليلتر في أمبولة سعة )/ كبريتاتعلى شكل ( ميكروغرام ٥٠ :حقنة
  . ميليلتر٥

  . ميليلتر٥/ ملغم٢ :شراب
ـ     محلول للمنفاس  علـى شـكل    ( ملغـم    ٥ :ذاذاتريستعمل فـي ال

  .ميليلتر)/ كبريتات
  .)كبريتاتعلى شكل ( ملغم ٤ ملغم، ٢ :أقراص

   األدوية األخرى ذات المفعول في السبيل التنفسي٢-٢٥

  سيترات الكافيين
  ).ميليلتر/  ملغم من قاعدة الكافيين١٠يكافئ ( ميليلتر/  ملغم٢٠: حقنة
/ مـن قاعـدة الكـافيين      ملغـم    ١٠يكافئ  (ميليلتر  /  ملغم ٢٠ :شراب
  ).ميليلتر
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  الحمضية القاعدية مياه تصحيح المحاليل، والكهرل، واالضطرابات -٢٦

  عن طريق الفم ١-٢٦

  .١-٥-١٧ الفرعانظر  أمالح تعويض السوائل عن طريق الفم 

  .مسحوق لمحلول  كلوريد البوتاسيوم

  عن طريق الحقن ٢-٢٦

  . مفرط التوتر٪٥٠ ،اوي التوترست م٪١٠، ٪٥ :محلول قابل للحقن  غلوكوز

  غلوكوز مع كلوريد الصوديوم
   كلوريد الصوديوم٪٠,١٨ غلوكوز، ٪٤ :محلول قابل للحقن

  .)ل/ ليمولي م٣٠ –كلور الل، /  ميليمول٣٠+ كافئ الصوديوم ي(

+ كـافئ البوتاسـيوم     ي(  ميليلتر ٢٠في أمبولة سعة    ٪  ١١,٢:محلول  كلوريد البوتاسيوم
  .)ميليلتر/  ميليمول١‚٥– كلور الميليلتر، / ميليمول٪ ١,٥

 ١٥٤+ كافئ الصوديوم   ي( ساوي التوتر تم٪  ٠,٩ :ول قابل للحقن  محل  كلوريد الصوديوم
  .)ل/  ميليمول١٥٤ –كلور الل، / ميليمول

  كربونات هيدروجين الصوديوم

 ١٦٧+ كافئ الصوديوم   ي(ساوي التوتر   ت٪ م ١‚٤ :محلول قابل للحقن  
  .)ل/  ميليمول١٦٧ – يكربوناتالبل، / ميليمول

+ كـافئ الـصوديوم     ي( ميليلتر   ١٠سعة    في أمبولة ٪  ٨,٤ :محلول
  .)ل/  ميليمول١٠٠٠ – البيكربونات ،ل/  ميليمول١٠٠٠

  .محلول قابل للحقن  الكتات الصوديوم، محلول مركب 

  متنوعات ٣-٢٦

  . ميليلتر١٠ ميليلتر، ٥ ميليلتر، ٢أمبوالت سعة   ماء معد للحقن

   فيتامينات ومعادن-٢٧

  . ملغم٥٠ :أقراص  حمض األسكوربيك

  إرغوكالسيفيرول 
   .) وحدة دولية٥٠ ٠٠٠( ملغم ١‚٢٥ :أقراصكبسوالت أو 

  .)ميليلتر/  وحدة دولية١٠ ٠٠٠(ميليلتر /  ميكروغرام٢٥٠ :شراب

  اليود

  . ملغم٢٠٠ :كبسوالت

 ملغـم   ٢٤٠( ميليلتر   ٠‚٥،  ) ملغم يود  ٤٨٠( ميليلتر   ١ :ميودنزيت  
 ملغم  ٣٠٨( ميليلتر   ٠‚٥٧ ،)عن طريق الفم أو حقناً    (في أمبولة   ) يود
  .موزعةفي قارورة ) يود

  . ملغم٥٠ :أقراص  نيكوتيناميد 
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  .)هيدروكلوريد( ملغم ٢٥ :أقراص  بيريدوكسين

  ريتينول 

ــة، ١٠٠ ٠٠٠،  وحــدة دوليــة٥٠ ٠٠٠ :كبــسوالت  وحــدة دولي
  .)ى شكل بالميتاتعل( وحدة دولية ٢٠٠  ٠٠٠

)/ على شكل بالميتات  ( وحدة دولية    ١٠٠ ٠٠٠ :محلول زيتي للشرب  
  .ميليلتر في موزع متعدد الجرعات

 .)على شكل بالميتات  ( وحدة دولية    ١٠ ٠٠٠ ):مغلفة بالسكر ( أقراص
علـى شـكل    ( وحـدة دوليـة      ١٠٠ ٠٠٠ :حقنة قابلة للمزج بالماء   

  . ميليلتر٢في أمبولة سعة ) بالميتات

  . ملغم٥ :أقراص  بوفالفينري

  .مناسبةموضعية  تركيبة ةبأي  فلوريد الصوديوم

  .)هيدروكلوريد( ملغم ٥٠ :أقراص  ثيامين

  القائمة التكميلية  

  . ميليلتر١٠ميليلتر في أمبولة سعة /  ملغم١٠٠ :حقنة  غلوكونات الكالسيوم  
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  الفهرس
  
  

 ١٠..........................................(ABC)أباكافير 
  ٣١، ٢٩، ١٩، ٣، ١..................)أدرينالين(فرين بينيإ

  ٢٩، ٣، ١..........................................أتروبين
  ١٩.................................................أتينولول
 ٩، ٨............................................إثامبوتول

  ٢٦، ٢٥..................................إثينيل إستراديول
 ٢٥.................. ليفونورجستريل+ إثينيل إستراديول 
 ٢٥.................... نوريثيسترون+ إثينيل إستراديول 

  ٩.................................................إثيوناميد
  ١٣...................................لوميفانترين + رتميثرأ
 ١٣..................................................رتميثرأ

  ١٤..............................................أرتيسونات
  ٣٢........................................إرغوكالسيفيرول 

  ٢٩..............................................إرغومترين
  ٧............................................إريثروميسين
  ١٦، ٢..........................................أزاثيوبرين

  ٧............................................أزيثروميسين
  ١٦.............................................سباراجينازأ

  اتـسيبيون+ رون ـي بروجستيـات ميدروكسـأسيت
  ٢٥........................................... إستراديول   

  ٢٦، ٢٥..................أسيتات ميدروكسي بروجستيرون
  ٢٩.............................................سيتازوالميدأ

  ٣..........................................تينيسس أسيتيل
 ٢٩، ١٠.........................................أسيكلوفير
  ١٢، ١١...........................................إفافيرنز
 ١١.................................)EFZ أو EFV(إفافيرنز 
  ١٢......................تينوفوفير+ إمتريسيتابين+ إفافيرنز 
 ١٥...............................................إفلورنيثين

  ١...........................................أكسيد النتروز
 ٥...............................................ألبيندازول
  ٢٨..............................................ألكورونيوم
 ٢..............................................ألوبورينول
 ٦................................................أمبيسيلين

 ١٢، ١١...............................(FTC)إمتريسيتابين 
  ١٢.................................تينوفوفير+ إمتريسيتابين

 ١٣، ١٠...................................أمفوتيريسين باء
 ٣٢، ٢٤.............طريق الفم أمالح تعويض السوائل عن

 ١٩................................................أملوديبين
  ١٣...............................................ينأمودياك

  ٦.....................حمض الكالفوالنيك+ أموكسيسيلين 
  ٦............................................أموكسيسيلين
  ٣٠..............................................أميتريبتيلين

 ٢٢...........................................أميدوتريزوات
  ٩................................................أميكاسين
 ٢٣.................................................أميلوريد

 ٢٥...................................إنانتات النوريثيسترون

 ١٢.........................................)IDV(إندينافير 
  ٢٦...............................اإلنسولين متوسط المفعول

  ٩............................................أوفلوكساسين
 ٥............................................أوكسامنيكين
  ١...............................................أوكسجين

  ٢٩............................................أوكسيتوسين
  ٢..............................................إيبوبروفين
  ١٧...............................................إيتوبوسيد
 ٢٢..................................................إيثانول

 ٤...........................................إيثوسوكسيميد
 ٣..............................إيديتات كالسيوم الصوديوم

 ٨.................................إثامبوتول+ يزونيازيد أ
 ٩، ٨..........................................يزونيازيدأ

 ٥...............................................إيفرمكتين
 ١................................................إيفيدرين

 ٧..................................سيالستاتين+ بينيم يإيم
  ٧.................................................بينيميإيم

 ٢٠، ١٩..........................................إيناالبريل
 ٢٢................................. الميغلومينأيوتروكسات

 ٢٢.............................................كسوليهأيو
  ١٥، ٢.........................................باراسيتامول
 ١٣...........................................باروموميسين
  ٢١.............................................باسيتراسين

 ٥............................................انتيلوبرازيك
  ٢١....................................برمنغنات البوتاسيوم

 ١٦............................................بروبرانولول
 ٢٧.......................................بروبيل ثيوراسيل

 ١٥...............................................بروغانيل
  ١٧............................................بروكاربازين
  ١٩.............................................بروكايناميد

 ٦................................بروكايين بنزيل بنيسيلين
  ٢٣، ١.........................................بروميثازين

  ٣١.................................... اإلبراتروبيومبروميد
 ٢٩، ١٧، ٣...................................بريدنيزولون

 ١٤................................................بريماكين
  ١٦...............................................بليوميسين
 ١٥، ١٣...........................................بنتاميدين
 ١٥.............................................لبنزنيدازو
 ٢٢......................................... البنزيلبنزوات

  ٢١.......................................بنزويل بروكسايد
 ٦.................................بنزيل بنيسيلين البنزاثين

 ٦..........................................بنزيل بنيسيلين
  ١.............................................بوبيفاكايين 
 ٢٢..........................................اليودبوليفيدون 
 ١٧.................................................بيبيردن

  ٢١.............................................بيتاميثازون
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 ٩، ٨..........................................بيرازيناميد
 ٥.................................................بيرانتيل

  ٢٢................................................رينثبيرم
  ٢٨..........................................بيريدوستيغمين
  ٣٣.............................................بيريدوكسين
  ١٥، ١٤........................................بيريميثامين

  ٣١............................................بيكلوميتازون
  ٢٩...............................................كاربينبيلو

  ٣، ٢......................................... بينيسيالمين
 ١٧..............................................تاموكسيفين
  ٢٩..............................................تتراسيكلين
 ٢٩................................................تتراكايين
 ٢٢...............................................تروبيكاميد

  ٢٧............................................ترياق الخناق
 ١٥، ٨.........................................تريميثوبريم
 ٢٥............................................تستوستيرون

 ٢٧.........(PPD)توبركولين، أحد مشتقات البروتين المنقاة 
  ٢٩.................................................تيمولول

  ١١...............(TDF)تينوفوفير ديزوبروكسيل فيوميرات 
  ١٢................................................تينوفوفير

 ٢١.................................نيوميموأللثاني أسيتات ا
 ٥........................................ثالثي كالبندازول

  ١٩.................................ثالثي نترات الغليسيريل
 ٥.................................. كاربامازينثنائي إيثيل

  ١٩...............................ثنائي نترات األيزوسوربيد
  ٣٣...................................................ثيامين
  ١.................................................ثيوبنتال

 ٢١، ٣............................... الصوديومكبريتاتثيو
  ٢٩، ٧..........................................جنتاميسين 

  ٢٥..............................جهيزة تحتوي على النحاس
  ٢٦..................................)ذوابة(حقن اإلنسولين 

 ٢٠ ،١٥، ٢.....................أسيتيل الساليسيليكحمض 
  ٣٢......................................حمض األسكوربيك

  ٩........................... أمينوساليسيليك-حمض البارا
  ٢١...................حمض الساليسيليك+ حمض البنزويك 
  ٢١.........................................حمض البنزويك

  ٢٢، ٢١.................................حمض الساليسيليك
  ٣١، ٤....................................يكروحمض الفالب

  ١٨...........................................حمض الفوليك
  ٦......................................حمض الكالفوالنيك

 ٨..................................................دابسون
  ١٦..............................................داكاربازين

  ١٦............................................داكتينوميسين
 ١٦...........................................داونوروبيسين

 ١٨............................................٧٠دكستران 
  ٣..........................................يونين ميث–دل 

 ٢٠.................................................دوبامين
  ١٦..........................................دوكسوروبيسين
  ١٤، ٧........................................دوكسيسيكلين

  ٣١، ٤، ١.........................................ديازيبام

  ٢٢................................................ديثرانول
 ١١.........................................(ddI)ديدانوزين 
 ٢٠، ١٩..........................................ديغوكسين

  ٣...........................................ديفيروكسامين
  ١٧، ٣.......................................ديكساميثازون

  ١٣..............................................ديلوكسانيد
  ٣............................................ديميركابرول

 ٢٢.....................................راتين جذر اليبروح
 ٢٣................................................رانيتيدين

  ١٩.....................................ركازة العامل الثامن
  ل التخثر، الثانيـعوام( عـلتاسركازة مركب العامل ا

  ١٩............................)والسابع والتاسع والعاشر   
 ١٢...............................................ريبافيرين
  ٣٣..............................................ريبوفالفين
 ١٢...............................................ريتونافير
  ٣٣.................................................ريتينول

 ٩، ٨..........................................ريفامبيسين
 ٩...................إثامبوتول+ يزونيازيد أ+ ريفامبيسين 
 ٩.....إثامبوتول+ بيرازيناميد + يزونيازيد أ+ ريفامبيسين 
 ٩..................بيرازيناميد+ يزونيازيد أ+ ريفامبيسين 
 ٩................................يزونيازيدأ+ ريفامبيسين 
  ١٢، ١١.........................................زيدوفودين
 ١١.............................)AZT أو ZDV(زيدوفودين 
  ١٢.....................نيفيرابين+ الميفودين + زيدوفودين 
  ١٢.................................الميفودين+ زيدوفودين 
 ١٢......................................(SQV)ساكوينافير 
  ٣١.............................................سالبوتامول

 ٨...........................................سبكتينوميسين
  ٢٣.........................................سبيرونوالكتون

 ١٢، ١١..........................................ستافودين
 ١١.........................................(d4T)ستافودين 
  ١٢......................نيفيرابين+ الميفودين + ستافودين 

 ٩...........................................ستربتوميسين
 ٢١............................................ستريبتوكيناز

  ٦...............................................سفتازيديم
  ٦............................................سفترياكسون
  ١٤..............................بيريميثامين+ سلفادوكسين 
  ١٤.............................................سلفادوكسين

  ٢١.......................................سلفاديازين الفضة
 ٨..............................................سلفاديازين
 ٢٣............................................سلفاساالزين

 ١٥، ٨.....................بريمويثتريم+ سلفاميثوكسازول 
  ١٥، ٨....................................سلفاميثوكسازول

 ٢١.........................................لينيوميسلفيد الس
 ٢٤..................) السنا الجافةأوراق نبات(سنا سنامكي 

 ٥......................................سوديوم السورامين
  ٢٨..........................................سوكساميثونيوم
  ٢...........................................سولفازاالزين

  ٧........................................سيبروفلوكساكين
  ٢٥....................................سيبيونات إستراديول
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  ١٦...............................................سيتارابين
 ٣١.........................................سيترات الكافيين

  ١٦...............................................سيسبالتين
  ٦...............................................سيفازولين
 ٦................................................سيفيكسيم

  ١٦...........................................سيكلوسبورين
  ٩.............................................سيكلوسيرين

  ١٦...........................................سيكلوفوسفاميد
  ٧..............................................سيالستاتين
 ٢١.............................................سيمفاستاتين

 ١٥.....................................السورامينصوديوم 
 ١٨.......................................صوديوم الهيبارين
  ٢٥.........................................العوازل األنثوية
  ٢٥.........................................العوازل الذكرية

 ١٠...........................................فينلغريزيوفو
 ٢٥.........................غريسة مطلقة لليفونور جستريل

 ٢١......................................... الكاالمينغسول
  ٢٧..............)بشري(الغلوبولين المناعي المضاد للكزاز 

  ٢٧.........)بشري (Dالغلوبولين المناعي المضاد للمستضد 
  ٢٧...........................الغلوبولين المناعي لداء الكلب
 ١٨...........................غلوبولين مناعي عادي بشري

 ٢٣................................................غلوتارال
  ٣٢...........................غلوكوز مع كلوريد الصوديوم

  ٣٢.................................................غلوكوز
  ٣٣، ٣.................................غلوكونات الكالسيوم

  ٢٦.............................................غليبنيكالميد
  ٢٧.................... المضاد للزعافالغولوبولين المناعي

  ٨..............................................فانكوميسين
 ٣...........................................، المنشطالفحم
  2H2O-(II) تـوم هكساسيانوفيريـك البوتاسيـفري
  ٣......................................)أزرق بروسي(   
  ٢٢، ١٧.......................................وراسيلفلور

  ٣٣........................................فلوريد الصوديوم
  ٢٢................................................فلوريسين

  ١٠.............................................فلوسيتوسين
  ٣٠...............................................فلوفينازين
 ٣٠...............................................فلوكسيتين

  ١٠.............................................فلوكونازول
 ٢٣، ٢٠........................................فوروسيميد

  ١٦........................................فولينات الكالسيوم
  ١٨.............................................فيتوميناديون

  ١٩...............................................فيراباميل 
 ٢٩..............................................فيكورونيوم
  ١٧...............................................فينبالستين
  ١٧..............................................فينكريستين
 ٤.............................................فينوباربيتال
 ٦...................................يل بنيسيلينثفينوكسيمي

 ٤.................................................نفينيتوي
  ٢١............................................قطران الفحم
  ٩............................................كابريوميسين

 ٣٠، ٤.......................................كاربامازيبين 
  ٣٠.......................................كاربونات الليثيوم

  ١٧...............................................كاربيدوبا
  ٩...............................................كاناميسين

  ٢٢........................................كبريتات الباريوم
 ١٨.....................................كبريتات البروتامين

 ٢٤..........................................كبريتات الزنك
 ٤..................................... المغنيزيومكبريتات

 ٢١................... باسيتراسين+ كبريتات النيوميسين 
  ٢١.....................................كبريتات النيوميسين

  ٣٢..........................لصوديومكربونات هيدروجين ا
 ١٠............................................كلوتريمازول
  ١٦...........................................كلورامبوسيل
  ٧..........................................كلورامفينيكول
 ٣٠..........................................كلوربرومازين
  ٣.............................................كلورفينامين

 ٢٢..........................................كلورهيكسيدين
 ٢٣.........................................كلوروكسيلينول

 ١٤، ٢...........................................كلوروكين
  ٣٢.......................................كلوريد البوتاسيوم
  ٣٢.......................................كلوريد الصوديوم

 ٣...................)أزرق الميتيل(كلوريد الميتيليونينيوم 
  ٢١.........)يانبنفسجي الجنط(كلوريد الميثيل روزانيلينيوم 

 ٨..............................................كلوفازيمين
  ٦............................................كلوكساسيلين
 ٣١............................................كلوميبرامين

 ٢٦................................................كلوميفين
  ٨.............................................كلينداميسين

  ٢٥، ٢.............................................كوديين
  ١................................................الكيتامين
  ١٩.................................................كينيدين
  ١٤...................................................كينين

 ٣٢.......................الكتات الصوديوم، محلول مركب
 ١١........................................(3TC)الميفودين 
  ١٢، ١١..........................................الميفودين

  ٢٨..........................................لقاح األنفلونزا
  ٢٧..............................(BCG)لقاح البي سي جي 

  ٢٨..............................انيلقاح التهاب الدماغ الياب
  ٢٨.................لقاح التهاب السحايا بالمكورات السحائية

  ٢٨.................................... Aلقاح التهاب الكبد 
  ٢٨.....................................B التهاب الكبدلقاح 

  ٢٨.............................................لقاح التيفود
  ٢٨...................................لقاح الحصبة األلمانية

  ٢٨............................................لقاح الحصبة
  ٢٨.............................................لقاح الحماق

  ٢٨....................................لقاح الحمى الصفراء
  ٢٨.............................................لقاح الخناق

  ٢٨..........................)السعال الديكي(لقاح الشاهوق 
  ٢٨...................................لقاح الفيروس العجلي

  ٢٨.............................................لقاح الكزاز



    )٢٠٠٧مارس / آذار ( عشرةالخامسةالطبعة   األدوية األساسية
  قائمة منظمة الصحة العالمية النموذجية

  

EML 15 page - 37 

  ٢٧............................................لقاح الكوليرا
  ٢٨.....................لقاح المستدمية النزلية من النمط باء

  ٢٨..................................لقاح المكورات الرئوية
  ٢٨.............................................لقاح النكاف

  ٢٨..........................................لقاح داء الكلب
  ٢٨........................................لقاح شلل األطفال

 ١٢...........................(LPV/r)ريتونافير + لوبينافير 
  ١٢.................................................لوبينافير

  ١٣..............................................لوميفانترين
 ١........................)أدرينالين(بينيفرين إ+ ليدوكايين 

  ١٩، ١............................................ينليدوكاي
 ٥...............................................ليفاميسول

  ٢٦...........................................يروكسينثليفو
 ١٧................................. كاربيدوبا+ ليفودوبا 
  ١٧.................................................ليفودوبا

  ٢٥.........................................ليفونورجستريل
 ٣٢...........................................ماء معد للحقن

  ٢٣..................................................مانيتول
  ١٣............................................مترونيدازول

 ٣٠........)المناسب التركيب(محلول الديـال داخل الصفاق 
 ٢٢..................................مركب قائم على الكلور

  ١٣......................................نتيمونياتأمغلومين 
  ١٤.................................................مفلوكين

 ١٨..........................ض الفوليكحم+ ملح الحديدوز 
 ١٨...........................................ملح الحديدوز

  ٢، ١............................................مورفين 
 ٥..............................................ميبيندازول

  ٧...........................................ترونيدازوليم
  ٢٦...............................................ميتفورمين

  ٢٣...........................................ميتوكلوبراميد
 ٣١.................................................ميثادون

  ١٧، ٢........................................ميثوتريكسات

 ٢٠..............................................دوبا ميثيل
  ١٧..........................................ميركابتوبورين
  ٣٠..........................................ميزوبروستول
  ٣٠............................................ميفيبريستون
  ٢١..............................................ميكونازول

 ١٥...........................................ميالرسوبرول
 ٣...............................................نالوكسون

 ٢٠..................................نتروبروسيد الصوديوم
 ٣........................................ت الصوديومنتري

 ١٢.........................................(NFV)نلفينافير 
  ٢٦، ٢٥......................................رونينوريثيست

 ٨.........................................تروفورانتوينين
 ١٠................................................نيستاتين

 ١٥...........................................نيفورتيموكس
 ٣٠................................................نيفيديبين

 ١١........................................)NVP(نيفيرابين 
  ١٢................................................نيفيرابين
 ٥..............................................نيكلوزاميد
  ٣٢..............................................نيكوتيناميد
  ٢٨.............................................نيوستيغمين
  ٣٠............................................هالوبيريدول

 ١................................................الهالوثان
 ٢٠.............................................هيدراالزين

 ١٨....................................هيدروكسوكوباالمين
  ٢٣..................................أللومينيوماهيدروكسيد 

  ٢٣..................................هيدروكسيد المغنيزيوم
  ٢٣، ٢٠.................................هيدروكلوروثيازيد
  ٢٤، ٢١، ١٧، ٣..........................هيدروكورتيزون

 ١٨...............................................وارفارين
  ٣٢....................................................اليود

  ٢٦، ١٠...................................يوديد البوتاسيوم
  ٢٢...................................................يوريا

 
  
  
  


