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  مقدمه
هـا و بـراي اولـين بـار           جاي بسي خوشبختي است كه پـس از سـال         

ــستني« ــراي خــانواده  دان ــا هــاي دارويــي ب ــه و در دســترس »ه  تهي
  . گيرد مندان قرار مي عالقه

لزوم و اهميت وجودي اين كار، بر هـيچ يـك از مخـاطبين پوشـيده                
بنابراين توجه به اين نياز و در دسترس قـرار دادن اطالعـات             . نيست

علمي و عمومي براي همگان كه متأسفانه امروز دچار مصيبتي به نام        
انـد اثـرات مفيـدي در جامعـه         تو  اند، مي    شده »مصرف بي رويه دارو   «

از آنجا كه يكي از بارزترين وجوه عـصر حاضـر سـرعت             . داشته باشد 
رساني و فناوري    بعد اطالع  راي و تغيير و تحوالت د       گير و لحظه    چشم

 ارتباطـات انـساني اسـت و از سـوي ديگـر پيـشرفت               ةنوين در عرص  
 سـال  15شـود در هـر     روزافزون علم و دانش به طوري كه ادعـا مـي          

يابد، بر آن شديم تـا نگـاهي          ميزان دانش بشر به دو برابر افزايش مي       
ممكـن در برقـراري ارتبـاط بـين          ديگر به وضعيت موجود و امكانات     

 گـسترش   ةدنياي علم پزشكي و دارويي بـا افكـار عمـومي، در زمينـ             
وسيع تغييرات دارويي بيافكنيم تا بتوانيم بـا آگـاه سـاختن افكـار از               

 مـصرف منطقـي     ة اطالعات علمي در مورد نحو     آخرين و مستندترين  
ها نقش مهم و مؤثري در ايجاد يك نظـام          داروها و كاربرد صحيح آن    

هـاي نـوين ارتبـاطي داشـته          دارويي و با استناد به تكنيـك       -درماني
  . باشيم

بنابراين تالش شد تا با انتـشار ايـن مجموعـه، ضـمن اطـالع يـافتن                 
ــر   ــرين تغيي ــروه پزشــكي از آخ ــاران گ ــتورالعملهمك ــا و  ات، دس ه

رسـاني   هـا بـا مراكـز اطـالع      چنين آشنايي آن  هاي دارويي، هم    توصيه
خصوص دارو و سـموم و مركـز ثبـت      دارويي، اطالع رساني علمي در    

كننـدگان دارو نيـز بـا         عوارض ناخواسته دارويـي، بيمـاران و مـصرف        
چنــين نگهــداري دارو هــم هــاي صــحيح دســتيابي مــصرف و روش

 دارويي و ساير نكات الزم آشنايي       ةوز عوارض ناخواست  پيشگيري از بر  
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رويه و غيرمنطقي دارو      باشد كه بدين ترتيب از مصرف بي      . پيدا كنند 
 درمان كشور كه عالوه بر تحميـل فـشار بـسيار            -در نظام فعلي دارو   

زياد اقتصادي ممكن است سالمت بيماران را با خطـر مواجـه سـازد،             
  . نيز جلوگيري كنيم

ه اين واقعيت كه بـين تجـويز و مـصرف دارو در كـشور بـا                 با توجه ب  
الگوهاي استاندارد فاصله غيرقابل انكاري وجود دارد، اميد است ايـن           
اقدام سرآغاز فصل نويني در فراهم كردن بانـك اطالعـات دارويـي و              
ساماندهي اطالعات دارويي در كشور شود و بـستر مناسـبي را بـراي              

هاي   اندركاران سياست   باطي نزد دست   ارت -هاي علمي   انعكاس فعاليت 
هـاي توليدكننـده و       دارويي در دولت، پزشـكان، داروسـازان، شـركت        

كنندگان واقعي دارو فراهم نمايد تـا از          چنين مصرف پخش دارو و هم   
اين رهگذر، ضمن تأمين نيازهاي علمي و دارويي جامعه، پاسـخگوي           

در . باشـد هاي پژوهشگران و متخصصين دارويي كـشور نيـز            خواسته
هـاي    دانـستني  «ةشود، مخاطبان هدف مجموعـ      پايان خاطرنشان مي  
كننـدگان دارو هـستند       عموم مردم و مصرف   » ها  دارويي براي خانواده  

 چگونگي تهيـه،    عات ضروري و هشدارهاي الزم دربارة     كه در آن اطال   
  . شود مصرف، نگهداري و ساير موارد و نكات الزم و مرتبط ارايه مي

ة آقاي دكتـر مجيـد اكبـري و         زحمات ارزند داند از     زم مي در اينجا ال  
در تهيـه بخـشي از      كه  همكاري معاونت محترم غذا و دارو       همچنين  

  . قدرداني شودند، آن نقش داشتتاييد مطالب اطالعات اين كتاب و 
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   چگونگي تهيه دارو ةنكاتي دربار
  .»تنها مكان مجاز، قانوني و سالم براي تهيه دارو، داروخانه است«

ايل اساسـي كــه بهداشـت و سـالمت جامعـه را تهديــد     يكـي از مـس  
كند، تهيه و توزيع برخي اقالم دارويـي و درمـاني توسـط مراكـز                 مي

تواند تـا حـد زيـادي سـالمت جامعـه را بـه        غيرذيصالح است كه مي 
هـا و     مخاطره بيندازد و ساير اماكن نظيـر سـوپرماركتها، دسـتفروش          

چرا كه داروهاي رسـمي  . دمراكز غيرقانوني صالحيت اين كار را ندارن   
كشور با گزينش كارشناسان خبره، همچنين رعايت نكـات ايمنـي و            

شوند و به همين جهت ايمني و سـالمت داروهـا،             سالمت انتخاب مي  
مواد اوليه دارويي و تركيبات خارجي ويتـاميني، آرايـشي، رژيمـي و             

 ها كه به صورت غيرمجـاز       ها و سوپرماركت    پروتئيني موجود در مغازه   
در . شوند، نامطلوب و براي سالمتي خطرناك است        در بازار عرضه مي   

صورتي كه مواد اوليه و اثربخش داروهاي ساخت داخل به طور مرتب 
گيرد و بـه همـين جهـت          مورد كنترل و بررسي كارشناسان قرار مي      

شود بيماران براي تهيه داروهاي مورد نياز خود بـه نكـات              توصيه مي 
  : ذيل توجه نمايند

هنگام خريد هرنوع تركيب خوراكي يا دارويـي حتمـاً بـه تـاريخ               -1
  . اعتبار آن دقت كنيد

راني دارو و يا تركيبات ويتاميني كـه در مراكـز غيرمجـاز ارايـه            گ -2
  . شوند، نشان از كيفيت مطلوب آنها نيست مي

تواننـد هماننـد      تركيبات گياهي، رژيمي الغري يا چاقي هم مـي          -3
  .  سالمتي مضر و خطرناك باشندساير داروها براي

ــذايي غيرمجــاز    -4 ــشي و غ ــي، آراي ــات داروي ــم تركيب ــگ و طع رن
  . توانند ايجاد مسموميت و سرطان نمايند مي

ــدازه مــصرف داروي شــما را   -5 پزشــكان و كارشناســان دارويــي ان
  . كنند متناسب با سن، وزن، جنس و شرايط شما تعيين مي
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  اشكال مختلف دارو 
يز آسـان و صـحيح دارو، اغلـب داروهـا بـه اشـكال ويـژه و             براي تجو 

هـاي گونـاگون      در بسياري از فرآورده   . شوند  معيني توليد و عرضه مي    
دارويي برخي مواد غير مؤثر و افزودني به ماده اصلي و مؤثر دارويـي              

شود تا سبب ثبات، پايداري و طوالني شـدن عمـر دارو يـا                اضافه مي 
هـاي    تـرين اشـكال فـرآورده       متداول. ددايجاد طعم و رنگ مطبوع گر     

  : اند دارويي براي آشنايي بيشتر به طور اختصار در ادامه آورده شده
  
   اشكال خوراكي دارو -1

متداولترين شكل مصرف داروها كه محتوي مـواد         :(Tablet)قرص  
. مؤثر دارويي به صورت جامد، فشرده شده و غالباً گرد يا بيضي است            

قرص مانند روكش دار، خـط دار و آهـسته رهـش            انواع گوناگوني از    
  . وجود دارند

در اين شكل دارويي، ماده مـؤثر بـه صـورت           : (Capsule)كپسول  
اي شـكل قـرار       پودر يا مايع در داخل يك پوشـش ژالتينـي اسـتوانه           

اين پوشش پس از مصرف خوراكي، در داخـل دسـتگاه           . گرفته است 
  . شود گوارش باز و ماده دارويي رها مي

در اين شكل دارويي، ماده مؤثر به صورت پودر و      :(Powder)در  پو
بندي شـده اسـت كـه         هايي بسته   معموالً به مقادير معين داخل بسته     

  . غالباً به هنگام مصرف بايد در داخل آب يا مايعات ديگر حل شود
هـاي غلـيظ قنـدي        هـاي دارويـي محلـول       شربت :(Syrup)شربت  

يبات نگهدارنده و طعم دهنـده نيـز    محتوي ماده دارويي بوده كه ترك     
  . به آنها افزوده شده است

اين شكل مايع دارو، محلولي از يك ماده دارويي در           :(Elixir)الگزير
  . مخلوط شربت قند حاوي الكل است
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اين شكل دارويي از حـل كـردن مـاده     :(Oral liquid) محلول خوراكي
هـا    دهنـده   عـم مؤثر دارو در يك حالل و افزودن برخي مواد، نظيـر ط           

  . شود توليد مي
ها، ذرات ريز جامد      در اين فرآورده   :(Suspension)سوسپانسيون  

بـه صـورت تعليـق درآمـده امـا حـل            ) معموالً آب (دارو در يك مايع     
  . شوند اند، بنابراين ته نشين مي نشده

شكل مايع دارو به صـورت محلـول    :(Oral Drop)قطره خوراكي 
در اغلـب   . شـود   كم توليد و عرضـه مـي      يا سوسپانسيون كه در حجم      

هاي خوراكي به هنگام مصرف، در آب يـا مايعـات رقيـق               موارد قطره 
  . شوند مي

   
   اشكال موضعي دارو-2

اين اشكال دارويي براي استفاده از ماده مؤثر بر روي پوست بـدن يـا             
برخي سطوح ديگر نظير چشم، گوش، بيني، مخاط دهان و يا مقعـد             

هـا بـراي ايجـاد تـأثيرات          ر اغلب موارد اين فرآورده    د. شوند  توليد مي 
موضعي و محدود به آن ناحيه مبـتال ماننـد پوسـت، گـوش و مقعـد         

گردنـد، زيــرا ورود آن داروي خـاص بــه جريـان خــون     اسـتفاده مــي 
هـاي    در بعـضي مـوارد فـرآورده      . ضرورتي نداشته يا نـامطلوب اسـت      
ده از آنهـا مـاده      اند كه بـا اسـتفا       موضعي طوري طراحي و توليد شده     

مؤثر دارويي از راه پوست يا مخاط بدن جـذب و وارد جريـان خـون                
نماينـد؛ ماننـد      شده، در نهايت ايجاد تـأثيرات عمـومي در بـدن مـي            

  .هاي پوستي نيتروگليسيرين) پچ(شيافهاي مسكن و برگه 
يــك فــرآورده موضــعي چــرب اســت، بــراي : (Ointment)پمــاد 

اي از بدن يا به عنوان محـافظ و           نطقهاستفاده موضعي دارو بر روي م     
  . شود يا نرم كننده مصرف مي

اين فرآورده شبيه پماد و فاقد پايه چرب است، در          : (Cream)كرم  
ــر روي پوســت پخــش و جــذب مــي  نتيجــه راحــت ــب . شــود ت اغل
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 بهداشتي و مرطوب كننده به اين شكل عرضـه          ،هاي آرايشي   فرآورده
  . شوند مي
ه جامد امولسيوني و يا سوسپانسيوني اسـت        فرآورده نيم : (Gel)ژل  

  . شود كه در مصرف آن بر روي پوست احساس خنكي حاصل مي
ــيون  ــا     :(Lotion)لوس ــول ي ــورت محل ــه ص ــايع دارو ب ــكل م ش

سوسپانسيون كه در حجم كم و غالبـاً در بـسته بنـدي داراي قطـره                
انـواع مختلفـي از     . شود  توليد و عرضه مي   ) اسپري(چكان و يا افشانه     

هـاي بينـي،      هاي گوشي، قطره    هاي چشمي، قطره    ها نظير قطره    قطره
بـسياري از   . هـاي خـوراكي وجـود دارد        هـاي موضـعي و قطـره        قطره
هـاي چـشمي بـه صـورت اسـتريل توليـد و               ها بـه ويـژه قطـره        قطره
  . شوند بندي مي بسته

 ايـن فـرآورده بـه    :(Transdermal patch)برچـسب پوسـتي   
ي آغـشته بـه دارو بـر روي پوسـت           شكل يك برگه چـسبناك پوسـت      

ماده دارويي به تدريج بـا عبـور از         . شود  اي از بدن چسبانده مي      ناحيه
. شـود   پوست جذب عروق زير پوست شده و در سراسر بدن توزيع مي   

  . هاي استروژني هاي نيتروگليسيرين يا هورمون مانند برچسب
شكل جامد، مخروطـي و فـشنگ ماننـد         : (Suppository)شياف  

شـياف مقعـدي يـا      (آورده دارويي است كه به سهولت از راه مقعد          فر
مـاده  . شـود   استعمال مـي  ) شياف مهبلي يا واژينال   (يا مهبل   ) ركتال

مؤثر دارويي به تدريج در مخاط مقعد يا مهبل رها و جذب شـده در               
نتيجــه تــأثيرات موضــعي و در برخــي مــوارد عمــومي دارو حاصــل  

  . شود مي
   
  دارو  اشكال استنشاقي -3

اينهـالر يـا    (ترين اشكال استنشاقي داروها به صورت اسـپري           متداول
هـاي    اسپري يا افشانه، فـرآورده    . هاي استنشاقي است    و كپسول ) پافر

باشند كه    محلول يا سوسپانسيون تحت فشار دارو در يك محفظه مي         
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مقدار مشخصي از دارو از داخل محفظـه بـه      ) يك پاف (باهر بار فشار    
  . شود ا دهان و در نتيجه مجاري هوايي رها ميدرون بيني ي
ها عمدتاً به صورت موضعي بر روي مخاط تنفسي تـأثير             اين فرآورده 

  . گذارند مي
   
   اشكال تزريقي دارو -4

شكل تزريقي داروها به صورت مايع، پودر مايع يـا پـودر آمـاده حـل              
اي اسـتريل و فاقـد آلـودگي          شدن در ظـروف كوچـك غالبـاً شيـشه         

اين داروها نهايتاً به صورت محلول يا سوسپانسيون در يك          . شندبا  مي
اكثر داروهاي تزريقي امروزه به صـورت آمپـول   . شوند  مايع تزريق مي  
(Ampule)             تك دوزي توليد و توسط سرنگهاي اسـتريل يـك بـار 

  . گردند مصرف تزريق مي
 چنـد   (Vial)البته برخي از داروهاي تزريقي هنوز بـه شـكل ويـال             

شـوند كـه    ر ظروف بزرگتر براي چنـدين تزريـق عرضـه مـي        دوزي د 
ها مواد مخصوصي نيز به آنها افزوده         جهت جلوگيري از رشد ميكروب    

  . گردد مي
هـاي    هـا و محلـول      هاي حجيم تزريقي نيز مانند انـواع سـرم          فرآورده

  . شوند تزريقي جهت مصارف مختلف توليد و عرضه مي
   

  روش مصرف قطره و پماد چشمي 
شـوند   رف داروهايي كه براي درمان امراض چشمي تجويز مـي     در مص 

لـذا توجـه بـه مـوارد زيـر در مـصرف             . بايد كامالً آگاهانه عمل كـرد     
  :شود ها و پمادهاي چشمي توصيه مي قطره

 ابتدا دستور مـصرف دارو را مطالعـه و سـپس دسـتهاي خـود را                 -1
 بـه   ها وجـود دارد     اي بر روي پلك     چنانچه ترشح يا دلمه   . بشوييد

بـدين منظـور از يـك پنبـه مرطـوب           . آرامي آن را پـاك سـازيد      
بـه  ) مجاور بينـي  (استفاده كرده و همواره از گوشه داخلي چشم         

  . سمت خارج حركت كنيد
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 جهت ريختن قطره، به داخل چشم يك دست را روي گونه خـود              -2
سر را بـه عقـب      . قرارداده، پلك تحتاني را به آرامي پايين بكشيد       

در (بـا دسـت ديگـر       .  باالي سرخود را نگـاه كنيـد       برده و درست  
تعداد تجويز شده قطره را     ) حالي كه روي پيشاني قرار داده شده      
نـوك قطـره چكـان را بـا     . در داخل پلك تحتاني چشم بچكانيـد    

در صورت بسته شدن چشم يـا بيـرون         . چشم خود تماس ندهيد   
  . ريختن قطره، كار را تكرار نماييد

در مـورد   . ه، چشم خود را به آرامـي ببنديـد         پس از چكاندن قطر    -3
 60 تا   30هايي كه اثرات عمومي بر بدن دارند بايد به مدت             قطره

در مـورد   . (ثانيه فشار ماليمي بر گوشه داخلي چشم وارد آوريـد         
  ). ها از پزشك خود توضيح بخواهيد اين قطره

اي را بر روي كل چشم خود قـرار            در صورت لزوم پد چشمي تازه      -4
  . ده و طوري چسب بزنيد كه به چشم فشار وارد نكنددا

 براي چكاندن قطره در چشم كودكان صورت را كمـي در جهـت              -5
قطـره را در گوشـه داخلـي        . مخالف چشم مورد نظـر بچرخانيـد      

هرگـاه كـودك چـشم      . بچكانيد تا تجمع يابد   ) مجاوربيني(چشم  
  . باز كند قطره به سطح چشم راه خواهد يافت

از پمادهاي چشمي نيز مشابه روش فـوق بـوده، پـس از              استفاده   -6
پايين كشيدن پلك، نوار باريكي از پماد در امتـداد لبـه تحتـاني              

چـشمان خـود را     . پلك از گوشه داخلي به گوشه خارجي بكشيد       
  . ببنديد و با يك حركت چرخشي ماليم دارو را پخش نماييد
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   گوشةروش مصرف قطر
شـوند    اي درمان امراض گوش تجـويز مـي       در مصرف داروهايي كه بر    

لـذا توجـه بـه مـوارد زيـر درخـصوص       . بايد كامالً آگاهانه عمل كـرد  
  : شود مصرف قطره گوش توصيه مي

 ابتدا دستور مصرف دارو را مطالعه و سپس دستهايتان را بشوييد            -1
كه قطره در يخچال نگهـداري شـده اسـت آن را بـه               در صورتي 

گذاشته يا چنـد دقيقـه زيـر آب         مدت نيم ساعت در جيب خود       
  . گرم شير نگاه داريد

 در صورت وجود جرم، دلمـه يـا ترشـح در گـوش ابتـدا آن رابـه                   -2
چنانچه جرم يا ترشح،    . وسيله يك دستمال مرطوب تميز نماييد     

قسمت خارجي مجراي گوش را مسدود نموده است با يك گوش           
  . پاك كن و با احتياط كامل آن را خارج نماييد

ر روي صندلي يا در حالت درازكش به پهلو، گوش مورد نظـر را               ب -3
در مورد بزرگساالن بايد الله گوش به سمت باال         . باالتر قرار دهيد  

 سال به سمت پايين و عقب كـشيده         3و عقب و در كودكان زير       
  . شود تا مجراي گوش وضعيت مستقيم پيدا كند

را نگـه داشـته و      متر بـاالي مجـ       سانتي 1 قطره چكان را به فاصله       -4
 2-3بـه مـدت     . هاي الزم را به داخل مجـرا بچكانيـد          تعداد قطره 

زايـده جلـويي گـوش را بـه         . دقيقه در اين وضعيت ثابت بمانيـد      
  . آرامي ماساژ يا فشار دهيد

اي پنبـه در قـسمت       ممكن است پزشك از شما بخواهد كـه تكـه          -5
ش ايـن پنبـه را وارد مجـراي گـو         . خارجي گوش خود قرار دهيد    

  . نكنيد
 دقيقه، همين مراحل را در مورد گوش        15 در صورت لزوم پس از       -6

  . سمت ديگر تكرار نماييد
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   بيني ةروش مصرف قطر
شوند بايد  در مصرف داروهايي كه براي درمان امراض بيني تجويز مي     

لذا توجه به مـوارد زيـر درخـصوص مـصرف       . كامالً آگاهانه عمل كرد   
  : شود يهاي بيني توصيه م قطره

 ابتــدا بــا مطالعــه برچــسب دارو از مقــدار توصــيه شــده مــصرف -1
هـاي خـود را بـشوييد و بـا            سپس دسـت  . اطمينان حاصل كنيد  

  . هاي هوايي بيني را تخليه نماييد ماليمت راه
جهت وارد كردن قطـره بـه       .  سر را در وضعيت مناسب قرار دهيد       -2

  . متمايل كنيدپشت حلق، سر را به عقب چرخانده و به لبه تخت 
 از طريق دهان نفس كـشيده، قطـره چكـان را در بـاالي سـوراخ                 -3

تعـداد توصـيه شـده قطـره را در داخـل بينـي              . بيني قرار دهيد  
الزم است تـا    .  دقيقه در اين وضعيت بمانيد     5چكانده و به مدت     

  . چند دقيقه بازدم از طريق دهان باشد
   

  روش استعمال شياف از راه مقعد 
شود بايد كـامالً      اروهايي كه از طريق شياف استعمال مي      در مصرف د  

لذا توجه به نكات زير درخصوص مصرف شيافهاي        . آگاهانه عمل كرد  
  : شود توصيه مي) ركتال(مقعدي 

 ابتدا دستورالعمل مقدار و زمان مـصرف دارو را مطالعـه نمـوده و               -1
  . سپس دستهاي خود را بشوييد

اف آلومينيـومي مربـوط بيـرون        دستكش پوشيده، شياف را از لفـ       -2
با استفاده از مواد روان ساز، انتهاي مدور شـياف و سـطح             . آوريد

وازلين يا ژل الكتـرود بـراي       . انگشت سبابه خود را لغزنده سازيد     
  . اين منظور مناسب است

.  بر روي پهلوي چپ خوابيده، پاي راست خود را كمي خم كنيـد             -3
مقعد از حالت انقبـاض     چند نفس آهسته عميق بكشيد تا عضله        

سپس شـياف را بـه آهـستگي از طريـق مقعـد وارد        . خارج گردد 
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در غيـر ايـن     . ساخته به اندازه يك انگشت كامل بـه بـاال برانيـد           
  . صورت شياف پيش از حل شدن دارو خارج خواهد شد

 15به مدت   .  انگشت خود را بيرون كشيده و دستكش را درآوريد         -4
  . قي بمانيددقيقه بر روي پهلوي خود با

   
  ) واژينال(روش استعمال داروهاي مهبلي 

هـاي واژن تجـويز       داروهاي مهبلي كه اغلب به منظور درمان عفونـت        
شوند به اشكال مختلف نظيـر كـف، ژل، كـرم و يـا شـياف قابـل                    مي

اين اشكال دارويي معموالً به وسيله يـك دسـتگاه          . دسترسي هستند 
هاي مهبلي بـه منظـور        شياف. شوند  موسوم به اپليكاتور استعمال مي    

داروهـاي  . جلوگيري از آب شـدن بايـد در يخچـال نگهـداري شـوند          
شوند تا مدت زمان تماس       مهبلي غالباً شبها هنگام خواب مصرف مي      

ــد  ــزايش ياب ــا مخــاط و در نتيجــه اثربخــشي دارو اف پــس از . دارو ب
استعمال دارو بهتر است از پدهاي مخصوص جهت جـذب ترشـحات            

  . فاده گردداضافي است
   

  : روش مصرف
ابتدا دستورالعمل مصرف دارو را مطالعـه نمـوده و بـا نحـوه كـار بـا                  

سپس دستها و ناحيه مهبل را شستـشو داده و          . اپليكاتور آشنا شويد  
در مـورد   . ماده دارويي را به مقدار الزم در داخل اپليكاتور قرار دهيد          

در . ده نماييـد  شياف از مواد روان سـازي نظيـر ژل پتروليـوم اسـتفا            
با انگشتان يـك دسـت      . وضعيت خوابيده به پشت زانوها را خم كنيد       

هاي طرفي مهبل را از هم جدا نموده با دست ديگر اپليكاتور را به        لبه
پيستون اپليكاتور را فشار داده     . سمت عقب و پايين وارد مهبل كنيد      

 حـداقل   .و پس از قرار گرفتن دارو در مهبل اپليكاتور را خارج نماييد           
ــاقي بمانيــد 10بــه مــدت  اپليكــاتور و .  دقيقــه در وضــعيت خــود ب

  . هايتان را با آب و صابون بشوييد دست
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  هاي پوستي  روش مصرف فرآورده
هـاي پوسـتي بـه مـصرف          در مورد داروهايي كـه از طريـق فـرآورده         

لذا توجه به نكات زير توصـيه       . رسند بايد كامالً آگاهانه عمل كرد       مي
  : شود مي
 ابتدا با مطالعه برچسب دارو از مقدار توصيه شده مصرف آگـاهي             -1

سپس دستهاي خود را بشوييد و در مورد بثورات و          . حاصل كنيد 
هاي پوستي باز، جهت پيشگيري از بروز عفونت از دستكش            زخم

  . پاكيزه استفاده نماييد
 در صورتي كه مقداري دارو از نوبت استعمال قبلـي بـاقي مانـده               -2

را با صابون ماليم و آب ولرم شستشو دهيد، مگـر آن كـه              موضع  
  . پزشك دستور ديگر داده باشد

هاي پوستي     به وضعيت پوست توجه كنيد بر روي بثورات يا زخم          -3
باز نبايد دارو استعمال شود مگر مواردي كه دارو به همين خاطر            

  . تجويز شده باشد
 كرم يا پماد را در       براساس وسعت ناحيه مورد نظر، مقدار كافي از        -4

سـپس دارو را بـه      . كف دست خـود قـرار داده، آن را نـرم كنيـد            
صورت يكنواخت و در يك اليه نازك در جهت مسير رشد موهـا             

  . بر روي پوست پخش نماييد
 سطح پوست را باز گذاشته يا از يك پانسمان شل براي محافظت             -5

ي محكم كـه    ها  از پانسمان . هايتان استفاده كنيد    از آلودگي لباس  
شوند نبايد استفاده كرد، مگـر آن كـه پزشـك             مانع عبور هوا مي   

  . چنين دستوري داده باشد
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  هاي پوستي  روش استفاده از برچسب
باشند بايد    هاي پوستي مي    در مصرف داروهايي كه به صورت برچسب      

  : شود لذا توجه به نكات زير توصيه مي. آگاهانه عمل كرد
مل مــصرف دارو را مطالعــه نمــوده، ســپس     ابتــدا دســتورالع -1

برچسب را از پوشش محـافظ آن خـارج         . هايتان را بشوييد    دست
  . به سطح چسبناك آن دست نزنيد. سازيد و آن را از لبه بگيريد

 فوراً برچسب را در محل مورد نظر قـرار داده، بـا كـف دسـت بـه          -2
مخـصوصاً اطـراف   ( ثانيه فشار دهيد تا بـه طـور كامـل    10مدت  

  . بچسبد) هاي آن لبه
 ساعت يا مدت مقرر شده توسـط پزشـك برچـسب را             24 پس از    -3

. برداشته، محل ديگري را بـراي برچـسب بعـدي انتخـاب كنيـد             
زيـرا  . حداقل به مدت يك هفته نبايد از محل قبلي استفاده كرد          

  . موجب تحريك موضعي پوست خواهد شد
م بچسبانيد و بـه      برچسب استفاده شده را از وسط تاكرده روي ه         -4

  . دور از دسترس كودكان يا حيوانات دور بيندازيد
   

  مصرف صحيح داروهاي ملين بدون نسخه 
. دهد كه مدفوع سخت و دفع آن دشوار باشد          يبوست هنگامي رخ مي   

كنند كه اگر هر روز اجابت مزاج نداشته باشند،           برخي افراد تصور مي   
در اكثـر   . ي نابجاست در حالي كه چنين تصور    . دچار يبوست هستند  

تا زماني  . افراد دفعات اجابت مزاج از دو تا يك بار در روز متغير است            
. كه قوام مدفوع نرم بوده و براحتي دفع گردد يبوسـتي وجـود نـدارد      

مـسافرت، فـشارهاي    . شـوند   نقريباً همه افراد زماني دچار يبوست مي      
 بـدني،   روحي، مصرف كم مايعات و فيبرهاي غذايي، نداشتن فعاليت        

مصرف برخي داروها، توجه نكردن به بازتاب دفـع و مـصرف نابجـاي              
. داروهاي ملين ممكن است در بروز يبوسـت دخالـت داشـته باشـند             

تواند در پيشگيري از يبوست بـه شـما كمـك             توجه به نكات زير مي    
  : نمايد
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اوليه اقدام در جهت پيشگيري از يبوست مـصرف زيـاد غـذاهاي              -1
  . جات و سبزيجات است  ميوهغني از فيبر نظير

  .  ليتر آب در روز مصرف نماييد2 تا 1حداقل  -2
اي را به اجابت مـزاج اختـصاص دهيـد،         دغدغه  زمان مناسب و بي    -3

  . مثالً بعد از صرف صبحانه كه احساس طبيعي دفع بيشتر است
باشيد از پودر پسيليوم به منظور        چنانچه مستعد بروز يبوست مي     -4

  . و حفظ نرمي و قوام مدفوع استفاده نماييدايجاد توده 
جهت پيشگيري از نفخ ابتدا از يك قاشق غذاخوري آغـاز كـرده،              -5

  . سپس به دو قاشق افزايش دهيد
در صورت ابتال به يبوست از يك مسهل ماليم نظير شير منيـزيم              -6

  . استفاده كنيد
با مصرف ساير داروهاي مـسهل احتمـال بـروز دردهـاي شـكمي        -7

  . يشتر استب
از مصرف روغن معدني خودداري كنيد زيرا ممكن است از طريق            -8

چنـين بـا    هـم . هايتان را آلـوده سـازد       مقعد نشت كرده و لباس    
هـاي    مصرف طوالني، امكان بـروز اخـتالف در جـذب ويتـامين           

E,D,A  وKوجود خواهد داشت  .  
ساز   هاي توده   سعي كنيد كه به هيچ داروي مليني به جز فرآورده          -9

چرا كـه تـرك اعتيـاد بـه         . وابستگي پيدا نشود  ) مانند پسيليوم (
  . داروهاي ملين كار دشواري است

   
  نكاتي درباره عوارض ناخواسته دارويي 

 بهداشتي را براساس تجويز پزشك و با توجـه          -هاي دارويي   فرآورده«
  . »هاي دارويي، در سبد مصرفي روزانه خود قرار دهيد به مراقبت

ا توجه به تأثير جانبي آنها و احتمال تداخل عوارض دارويـي            داروها ب 
بيمـاران چنانچـه عـالوه بـر تجـويز دارو           . شـود   بر يكديگر توصيه مي   

كننـد بـراي جلـوگيري از      توسط پزشك، داروهاي ديگري مصرف مي     
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اختالالت دارويي، الزم است اطالعات الزم رادر اختيار پزشك معـالج           
  : نين مندرج در اين بخش عبارتند ازمهمترين قوا. خود قرار دهند

   
  هاي دارويي و مصرف هوشمندانه دارو  لزوم مراقبت: اولقانون 

داروهاي تجويز شده شبيه چاقو هستند، در عين حال كه در صـورت     
توانـد   مصرف صحيح و منطقي مفيد هستند، استفاده نابجا از آنها مي          

كند   ما كمك مي  زيرا داروهاي جديد به پزشك ش     . عارضه آفرين باشد  
زا را نابود و بيماري شما را درمان كنـد و در نهايـت                تا عوامل بيماري  

ولـي اسـتفاده    . ايمني و سالمتي بيش از پيش را به شـما بازگردانـد           
بدون دقت و بدون توجه مراقبتهاي پزشكي، بـه جـاي حـل مـشكل               

. توانـد در پـي داشـته باشـد          شما، مسايل و مشكالت متعددي را مي      
اي رابه دنبال دارنـد و        تجويز شده هميشه عوارض ناخواسته    داروهاي  

بعضي . يا ممكن است با ساير داروها و يا حتي غذا تداخل پيدا كنند            
هـاي    آلودگي موقـت شـوند و يـاواكنش         توانند سبب خواب    از آنها مي  

  : مشخصي ايجاد كنند
   

  : پس بدين جهت در موارد زير با احتياط عمل كنيد
دگي اتومبيل و يا كار با ماشينهاي خطرناك نظيـر          در هنگام رانن   -1

  . پرس، فرز
  . كنيد زماني كه همزمان بيش از يك دارو مصرف مي -2
  . زماني كه به آلرژي يا بيماري قند مبتال هستيد -3
  . در طول دوران حاملگي و يا شيردهي -4
  . در صورت سوابق بروز عوارض دارويي -5
  . ض داروييدر صورت مشاهده عاليم عوار -6
خودداري از نوشاندن مايعات و يا تحريـك بـه اسـتفراغ در افـراد             -7

  . غيرهوشيار يا در حالت تشنج
خودداري از ايجاد حالت تهوع در زمان مسموميت با مواد نفتـي،             -8

  . اسيدي يا قليايي
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  . دار يا خرد كردن آنها هاي روكش خودداري از جويدن قرص -9
داروهاي نيـروزا و محـرك نظيـر تغييـرات          توجه به آثار جانبي      -10

خلقي و رفتاري همچون عصبانيت، خشونت و تغييرات جنـسي          
  . نظير عقيمي

توجه به آثار جانبي داروهاي نيـروزا و محـرك در ايجـاد آكنـه                -11
  . پوست و موي چرب

توجه به آثار جـانبي داروهـاي نيـروزا پـس از قطـع مـصرف و                  -12
اشتهايي، از دست     ، بيقراري، بي  مشاهده عاليمي مانند افسردگي   

  . دادن ميل جنسي و بيخوابي
ها و كوتـاهي قـد بـه دنبـال            بلوغ زودرس، توقف رشد استخوان     -13

  . استفاده از داروهاي محرك و نيروزا حادث مي شود
تأثير مصرف داروهاي محـرك و نيـروزا در مـردان سـبب بـروز          -14

تناسـلي و   طاسي، كاهش توليد اسـپرم، تحليـل رفـتن اعـضاي            
  . شود بزرگي پستانها مي

مصرف داروهاي الغري عوارض جانبي متعددي نظيـر تخريـب           -15
پذيري، اختالل رفتاري و بيخوابي را به         هاي قلب، تحريك    دريچه

  . دنبال دارد
نكته آخر اين كه چنانچه با دقت عمل نماييد داروهاي تجويزي براي            

  . ماكنند نه برعليه سالمت ش سالمت شما كار مي
   

  احترام به نظر پزشك و داروساز : قانون دوم
داروهاي شما براساس دانش و آگاهي افـراد متخـصص تجـويز شـده              

اين داروها تنها بايد از طريق پزشك تجويز و توسـط داروسـاز             . است
بـراي جلـوگيري از تـداخالت ناخواسـته         . دراختيار شما قـرار گيرنـد     

كنيـد آگـاه       كه مصرف مـي    دارويي، پزشك خود را از ديگر داروهايي      
كنيد مطمئن باشيد كه      اگر به بيش از يك پزشك مراجعه مي       . سازيد

  . هريك از آنان از تمام داروهاي مصرفي شما مطلع هستند
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هـاي خفيـف توسـط        مناسـبت نيـست بدانيـد بعـضي از كـسالت            بي
بـا داروسـاز خـود در مـورد       . يابنـد   داروهاي بدون نسخه تسكين مـي     

وهاي بدون نسخه مـشورت نماييـد و در صـورت عـدم             استفاده از دار  
بهبود ياعود ناراحتي حتماً به پزشك مراجعـه كنيـد و قبـل از تهيـه                
دارو در مورد تداخل احتمالي آن با غذا و يا داروهاي ديگر از داروساز              

  . راهنمايي بگيريد
   
  : برخي از نكات قابل توجه در اين خصوص عبارتند از 
هـا تـداخل پيـدا        ا با بعـضي از آنتـي بيوتيـك        شير و آنتي اسيده    -1

  . برند كنند و اثر آنها را از بين مي مي
بخـشد و باعـث       آسپرين اثر داروهـاي ضـد انعقـاد را شـدت مـي             -2

  . گردد خونريزي مي
آور را نبايد با ساير داروهاي آرام بخش و           بعضي از داروهاي خواب    -3

  . ها استفاده كرد يا مسكن
بودن دسـتورات داروهـاي تجـويزي، مجـدداً از        در صورت واضح ن    -4

پزشك سؤال كنيد و اگر دستورات نسخه شـما بـا هـم اشـتباه               
  . شود از داروساز مشورت بخواهيد مي

خود درماني خطرناك است و درنگ در تشخيص صحيح بيماري،           -5
  . نمايد تر مي تر و طوالني درمان شما را پيچيده

هـاي آرايـشي بـراي        وردهمصرف طـوالني مـدت بـسياري از فـرآ          -6
  . باشد آور مي سالمتي زيان

ها در گوشت مرغ و دام، عامل كم شدن تأثير            بيوتيك  بقاياي آنتي  -7
  . ها در انسان است بيوتيك آنتي

بـراي پرهيـز از ايـن    . بسياري از داروها نبايد با هم مصرف شـوند   -8
 مراكـز اطالعـات دارويـي و      مشكل قبالً با پزشك ياداروساز و يا        

كه فهرست و شماره تلفن آنهـا در ايـن مجموعـه آمـده           ( سموم
  . تماس بگيريد )است
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مصرف خودسرانه داروهاي هورموني، عوارض غيرقابل جبراني بـه          -9
  . آورد بار مي

توانـد    هاي جوشان مانند ويتـامين ث مـي         رويه قرص   مصرف بي  -10
  . آور باشد زيان

   
  تي سهم اندك دارو در تامين سالم: قانون سوم

داروهــاي تجــويز شــده، ســهم انــدكي در زنــدگي روزمــره بــه خــود 
سبك زندگي روزانـه شـما شـامل غـذاهايي كـه            . دهند  اختصاص مي 

دهيـد اسـتفاده از       خوريد، خوابي كه داريد، فعاليتي كه انجام مـي          مي
كمربند ايمني در هنگام رانندگي، تمرينـات ورزشـي بـراي تناسـب              

هـاي    تواننـد بيمـاري     هاي تجويزي مي  دارو. اندام و موارد مشابه است    
حاصل از زندگي مدرن مانند فشار خون باال، زخم معده و عـصبانيت             

با . اما هميشه پيشگيري بهتر از درمان است      . را تحت كنترل درآورند   
افتـد و     هاي صحيح زندگي، سالمتي شما به خطر نمـي        انتخاب روش 

  . شود احتياج به داروها كمتر مي
   

اي زيـر را امتحـان كنيـد، حتمـاً احـساس بهتـري              هـ   چنانچه توصيه 
  : خواهيد يافت

  . تجويز اقالم زياد در يك نسخه چاره قطعي درمان نيست      -1
بــه منظــور كــاهش احتمــال بــروز عــوارض دارويــي، پزشــكان    -2

اعـم از شـيميايي،     (وداروسازان خود راازتمام داروهاي مـصرفي       
  . مطلع كنيد) گياهي و يا بدون نسخه

تواند مشكل افراد ديگـر       مشكل شما بعد از مصرف يك دارو مي          -3
براي پيشگيري از بروز آتي داروهاي فوق در ديگـران،          . هم باشد 

  . حتماً داروساز و پزشك خود را مطلع فرماييد
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  نكاتي درباره مصرف دارو
  » ها متفاوت است ها و آشاميدني مصرف دارو با ساير خوراكي«

رو، خود درماني و عـدم رعايـت دسـتورات دارويـي            رويه دا   مصرف بي 
پزشكان و داروسازان و قطع ناگهاني دارو در هنگام مشاهده نخستين        

هاي سالمت از جمله مشكالتي اسـت كـه در فرهنـگ مـصرف                نشانه
شود و به همـين جهـت ضـرورت دارد            دارو در جامعه ما مشاهده مي     

  . وجه نمايندكنندگان دارو به اصول زير در مصرف دارو ت مصرف
   

  فقط وقتي مورد نياز است : قانون نخست
در عـين حـال كـه مفيـد         . باشند  داروهاي تجويز شده مانند چتر مي     

همـانطور كـه وجـود يـك ابـر          . باشـند   هستند ولي هميشه الزم نمي    
هاي مختصر هميشه  باشد، كسالت كوچك دليلي براي حمل چتر نمي

  . نياز به مصرف دارو ندارند
هـاي    هاي طبيعي از عدم مراقبت      هاي مختصر، نشانه    راحتيدردها و نا  

صحيح از خودمان همچون عـدم اسـتراحت كـافي و نـامنظم بـودن               
باشند و به طور معمول بدون به كار بردن داروهـا برطـرف               تغذيه مي 

  . گردند مي
بدن و مغـز انـسان دو وسـيله طبيعـي بـراي مقابلـه بـا مـشكالت و                    

آسـا    روشهاي ساده گاهي معجـزه    . شندبا  استرسهاي روزانه زندگي مي   
مثالً چند دقيقه آرامش و استراحت در رفـع سـردرد بـسيار             . هستند

مؤثر است يا يك ليوان شـير و نوشـيدني گـرم و يـا تـنفس عميـق                   
انـد بـه      خوابي شده   تواند خوابي عميق را براي افرادي كه دچار بي          مي

  . ارمغان آورد
پـذيري    بـه مـسؤوليت   مصرف منطقي داروهاي تجويز شـده بـستگي         

بدين معنا كه فقط وقتي به دارو احتياج داريـم و پزشـك        . بيمار دارد 
داند ما آن را كامالً مطابق دسـتور مـصرف پزشـك اسـتفاده                الزم مي 

  . كنيم
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تـري بـراي      هاي درمـاني ديگـر گزينـه مناسـب          در اكثر مواقع، روش   
 توان به جاي اتكـاي بـيش از حـد بـه داروهـاي               درمان هستند و مي   

تجويزي، با تنظيم روش زندگي سالم و برنامه شخصي منظم ميـزان            
در نهايت بايد دانست يك دارو وقتي مفيد   . مصرف دارو را كاهش داد    

هـاي   است كه منافع مصرف آن براي بيمار بـيش از خطـرات و زيـان    
   :احتمالي آن باشد

هـاي ثانويـه      در درمان سرماخوردگي در صورتي كـه بـا بيمـاري           -1
  . بيوتيك نيست مراه نشده باشد نيازي به مصرف آنتيعفوني ه

بيوتيـك خاصـي مـصرف        براي درمان هر بيمـاري عفـوني، آنتـي         -2
  . بيوتيك نكنيد هرگز خودسرانه اقدام به مصرف آنتي. شود مي

مصرف اشكال تزريقي داروها بايد فقـط بـه مـوارد بـسيار خـاص                -3
  . ها محدود شود بيماري

ود قبل از مشاوره با پزشـك هرگـز آسـپرين           دار خ   به كودكان تب   -4
  . ندهيد

هاي ويتاميني، انجام آزمايش و تأييد كمبـود          براي مصرف مكمل   -5
  . آن ويتامين در بدن الزم است

ــست   -6 ــسان ني ــا يك ــه گلودرده ــان هم ــاي . درم ــصرف داروه از م
  . مانده از گلودردهاي قبلي پرهيز كنيد باقي

در . رويـه دارو مـصرف كـرد         بي براي تسكين هرگونه دردي نبايد     -7
هـا حتمـاً بـا داروسـاز شـاغل در             مورد انتخاب و مصرف مسكن    

  . داروخانه مشورت كنيد
هـا بـدون تجـويز پزشـك منجـر بـه              بيوتيك  رويه آنتي   مصرف بي  -8

درمان ناقص و بروز مقاومت نسبت به اين دسته دارويي شـده و        
ترسـي بـه    هاي عفـوني شـما را از دس         هنگام بروز مجدد بيماري   

  . سازد داروهاي مؤثر جهت درمان محروم مي
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  روي در مصرف دارو ميانه: قانون دوم
داروهاي تجويز شده مانند غـذا هـستند، زيـاده روي در مـصرف آن               

مقادير تجويز شده توسط پزشك مـؤثرترين و        . براي بيمار مضر است   
ير دوبرابر كردن مقـادير مـصرف، تـأث       . خطرترين مقادير دارو است     بي

مصرف اكثر داروها بيش از مقـادير مجـاز و          . دهد  دارو را افزايش نمي   
همچنين هيچ گاه مقادير زيـادي دارو را        . توصيه شده خطرناك است   

مدت زمان طوالني مصرف نكنيد مگر بـه توصـيه پزشـك، چـرا كـه                
اسـتفاده نابجـا و     . كننـد   خيلي از داروها ايجاد عادت و وابستگي مـي        

  . زا باشد تواند بيماري  جاي درمان مياشتباه از داروها به
. باشند  ترين روش درماني مي     هرچند داروها اغلب مؤثرترين و مناسب     

كنيـد انتظـا نوشـتن        ولي شما نبايد هربار كه به پزشك مراجعه مـي         
نسخه براي خود را داشـته باشـيد و يـا بـه اصـرار از پزشـك نـسخه                    

اده، رژيـم   ممكـن اسـت فيزيـوتراپي و ورزشـهاي سـ          . دريافت كنيـد  
مخصوص غذايي و يا تغييرات ساده و عادات زندگي تنها چيزي باشد        

  . تان مورد نياز است كه براي رفع مشكل
اگـر پزشـك    . به معلومات، تجربه و تخصص پزشك خود اعتماد كنيد        

ها را    شما دارويي را مجدداً تجويز نكرد و يا تعداد دفعات تكرار نسخه           
پيچيـدن مجـدد آن نـسخه را نداشـته     محدود كرد از داروساز انتظار  

چرا كه بعضي از داروها پس از گذشت زمان، نياز به تغيير در             . باشيد
مقدار مصرف دارند و بعضي ديگر را نبايد براي مدت زمـاني طـوالني          

  . به كار برد
تواند داروهاي تجويز شده را تغيير دهد و داروسـازان           فقط پزشك مي  

به همين جهت   . روهاي مشابه هستند  در موارد خاص مجاز به ارايه دا      
   :شود در مصرف متعادل دارو به نكات زير دقت نماييد توصيه مي

داروهاي قديمي خود را بدون مشورت پزشك، جهت رفع عاليـم            -1
  . هاي پيشين مورد استفاده قرار ندهيد مشابه با بيماري
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هنگام تحويل گرفتن داروهاي خود با گـوش دادن بـه اطالعـات              -2
توانيـد از بـروز عـوارض         يي ارايه شده توسـط داروسـاز مـي        دارو

  . دارويي مصون بمانيد
ها بخـصوص انـواع محلـول در          مصرف بيش از حد مجاز ويتامين      -3

تواننـد عـوارض خطرنـاكي ايجـاد           مي (K,E,D,A)چربي آنها   
  نمايند 

مصرف داروهاي قلبي بايد به طـور مـنظم و تحـت نظـر پزشـك                 -4
دسرانه مصرف اين داروها را كـم و زيـاد          هرگز خو . صورت پذيرد 
  . يا قطع نكنيد

ارايه توضيح كافي درباره بيماري، نحـوه مـصرف داروهـا و مـدت               -5
كشد تا اثر داروها ديـده شـود، از ويژگيهـاي             زماني كه طول مي   

  . يك پزشك مجرب است
براي رسيدن به وزن مطلوب و طبيعي نيـازي بـه مـصرف دارو و                -6

با رژيم غذايي مناسب    . ي آن به بدن نيست    تحميل عوارض جانب  
توان به وزن مطلوب همـراه        و كامل، همچنين فعاليت بدني، مي     

  . با سالمت بدن دست يافت
كنيد فردي دارويي را بيش از اندازه مصرف كـرده و             اگر تصور مي   -7

در حالت غيرهوشياري يا تشنج است و يادر تنفس مشكل دارد،           
 جهت انتقال بـه مراكـز درمـاني،         ضمن مهيا كردن سريع بيمار    

مراكـز اطالعـات    توانيد براي دريافـت اطالعـات ابتـدايي بـا             مي
كه فهرست و شماره تلفن آنها در اين مجموعه          دارويي و سموم  

  . آمده است، تماس بگيريد
   

  مصرف دارو شخصي است : قانون سوم
باشـند، هركـدام از مـا كفـش           داروهاي تجويز شده شبيه كفش مـي      

پزشك شمادارويي با قـدرت و مـصرف        . كنيم   را استفاده مي   خودمان
ايـن  . مناسب به طور انحصاري براي شخص شما تجويز كـرده اسـت           

. تجويز بر اساس سن، وزن و احتياجات مخصوص صورت گرفته است          
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داروي تجويز شـده خودتـان رابـه ديگـران ندهيـد، حتـي اگـر آنهـا                  
 زيـرا منـشاء ايـن       هاي بيمـاري مـشابه شـما را داشـته باشـند             نشانه

به همـين داليـل شـما هـم از          . ها ممكن است مختلف باشد      ناراحتي
تشخيص بيمـاري و تجـويز      . داروهاي مختص ديگران استفاده نكنيد    

  . داروها رابه اهل آن واگذار كنيد
اگر عاليم بيماري بعد از مصرف داروهاي تجويز شده ادامه پيدا كـرد             

شت بـا پزشـك خـود تمـاس        و يا عاليم و عوارض جديدي پديدار گـ        
احتماالً با تغيير مقدار مصرف دارو اثر آن براي شما مفيـدتر             . بگيريد

معموالً براي يك بيماري خاص داروهـاي مختلفـي قابـل       . خواهد بود 
  . كند ترين آنها را انتخاب مي تجويز است و پزشك است كه مناسب

هـاي قبلـي بـه داروهـا را بـا پزشـك،               هرگونه حساسيت يـا واكـنش     
توانند احتمـال     آنها مي . دندانپزشك و داروساز خود در ميان بگذاريد      

هاي دارويـي     ترين توصيه   مهم. بروز عوارض ناخواسته را كاهش دهند     
  : شود، به شرح زير است كه در اين بخش مي

نياز دارويي و ويتاميني كودكان و افراد مسن بـسيار متفـاوت بـا               -1
  . سنين ديگر است

هاي ويتاميني حين تمرينات ورزشي حتماً بـا         براي مصرف مكمل   -2
  . كارشناس دارويي مشورت كنيد

داروي شما فقط براي شما تجويز شده اسـت، آن را تحـت هـيچ                -3
  . شرايط به افراد ديگر توصيه نكنيد

مصرف داروهايي كه به ديگران تجويز شده، ممكن است در شـما             -4
ا ممكن است زيرا شم. به عوارض خطرناك و شديدي منجر شود

  . هاي متفاوتي را به داروهاي ديگران نشان دهيد واكنش
   

  توجه به اصول در مصرف دارو : قانون چهارم
در مــصرف داروهــاي تجــويزي همچــون مــسابقات ورزشــي و ســاير 

ها، بايد قوانيني را رعايت كنيد تا داروها بـراي شـما اثـربخش                رقابت
  : باشند، اين قوانين عبارتند از
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هـاي     داروهاي خود را به صورت منظم و با توجه به توصـيه            حتماً -1
  . مصرف كنيد) زمان مصرف قبل يا بعد از غذا(پزشك 

 نوبت كنترل كنيد يكي قبل از برداشـتن         3برچسب داروها را در      -2
دارو از قفسه داروها، دوم قبل از مصرف و سوم پس از مصرف و              

  . قراردادن آن در قفسه دارو
 در تاريكي مصرف نكنيد هرچند كه از محـل آن بـا             هرگز دارو را   -3

كنيـد آن رابـه       وقتي داروهاي مـايع را مـصرف مـي        . خبر باشيد 
طرف باال بگيريد تا در صورت چكه از دهانه ظرف برچـسب آن             

  . آسيبي نبيند
چرا كه برچسب دارو حـاوي      . ظروف محتوي دارو را جابجا نكنيد      -4

رف، تــاريخ ســاخت و نــام دارو، كارخانــه ســازنده، دســتور مــص
انقضاي آن است و اين اطالعات بايد تا تمام شـدن دارو همـراه              

  . آن باقي بماند
دستور مصرف را به دقت اجرا نماييد و به مقدار مـصرف، فواصـل      -5

بين مصرف دارو و دوره درمان كه توسط پزشك مشخص شده،           
  . توجه كنيد

 كنيــد، هــا را در حالــت نشــسته و يــا ايــستاده مــصرف  كپــسول -6
  . همچنين تا پانزده دقيقه پس از مصرف آنها نخوابيد

  . كنيد را به خاطر بسپاريد هميشه نام دارويي كه مصرف مي -7
قبــل از ســفر حتمــاً در مــورد داروهــاي مــصرفي دايمــي خــود   -8

هاي مزمن،    در سفر برگه سابقه بيماري    . بيني الزم را بكنيد     پيش
  . راه داشته باشيدحساسيت و داروهاي مصرفي خود را هم
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   داروهاي تزريقي ةنكاتي دربار
با توجه به اينكه خطرات ناشي از داروهاي تزريقي به مراتب بيشتر از            

ور هاي غيرتزريقي است، توصيه شده تزريـق فقـط بـا دسـت              ساير فرم 
پزشك در شرايط اورژانس و ويژه در مطب و مراكـز درمـاني كـه بـه                 

ترين نكاتي كـه      مهم. هاي پزشكي مجهز هستند، صورت گيرد       فوريت
  : درخصوص داروهاي تزريقي بايد مورد تأكيد قرار گيرد، عبارتند از

از آنجا كه عوارض ناشي از داروهاي تزريقي ممكن است شديدتر            -1
قي باشند هيچ گاه بـه پزشـك خـود جهـت            از داروهاي غيرتزري  

  . هاي تزريقي اصرار نورزيد تجويز فرآورده
پس از واكسيناسيون فرزند خود اگر متوجه بروز هرگونـه عاليـم             -2

غيرطبيعي نظير واكـنش در محـل تزريـق، تـشنج، حـساسيت             
  .پوستي و نظير آنها شديد به پزشك، مراجعه كنيد

ه شديد ناشـي از تزريـق غلـط         به منظور پيشگيري از وقوع عارض      -3
از تزريـق داروهـا     ... هاي دارويي نظير فلج پـا، شـوك و            فرآورده

  . توسط افراد ناوارد در امر تزريقات جداً بپرهزيد
   

  نكاتي درباره نگهداري دارو 
پـذير هـستند و       اغلب داروها در مقابل نور، حرارت و رطوبـت آسـيب          

. ي اصـول ايمنـي اسـت      نگهداري آنها نيازمند دقت و رعايت يك سر       
بعـضي  . آل نگهداري داروها در جاي خشك و خنك است          طريقه ايده 

از داروها نياز به نگهداري در يخچال دارنـد كـه در بروشـور و بـسته                 
هـاي    هـاي داروسـازان در روش       بـه توصـيه   . گردد  بندي دارو ذكر مي   

بعضي از داروهـا را بايـد قبـل از          . نگهداري ويژه داروها دقت فرماييد    
صرف تكان داد تا هميشه بيمـار ميـزان يكـساني از مـاده مـؤثره را              م

در ايـن مـورد دقـت نماييـد و بـاالخره اينكـه مـصرف                . دريافت كند 
بايست با توجه به تـاريخ انقـضاي منـدرج در           هاي دارويي مي    فرآورده

مهمترين نكات ايمني كـه در نگهـداري        . بندي انجام گيرد    روي بسته 
  : ار گيرد به شرح زير استدارو بايد مورد توجه قر
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هـاي    هاي اكاليپتوس يا بخورهاي تنفسي را جدا از شـربت           شيشه -1
  . داري كنيد سينه نگه

هاي چشمي و بيني تا زمان محدودي پس از باز شدن قابل              قطره -2
بنـدي    بنابراين به زمان مندرج در روي بـسته       . باشند  مصرف مي 

  . توجه فرماييد
ا پس از تركيب با آب جوشيده سـرد شـده،   ها ر بيوتيك پودر آنتي  -3

  . تنها يك هفته پس از تهيه در يخچال نگهداري كنيد
فقط داروهايي  . شوند  همه داروها در شرايط يكسان نگهداري نمي       -4

را در يخچال نگه داري كنيد كه دستور داده شده در يخچال يا             
  درجه سانتيگراد نگهداري شوند و از يخ زدن آنها         2-8در دماي   

  . جلوگيري كنيد
از نگهداري و مصرف داروهاي فاقد برچسب معتبر جداً خودداري           -5

  . كنيد
بندي اوليه آنها نگه داري كنيد و آنها را مطلقـاً             داروها را در بسته    -6

  . هاي داروهاي ديگر يا پاكت بدون نوشته نگذاريد در بسته
ان شـود آنهـا را در مكـ         رطوبت باعث تخريـب مـواد دارويـي مـي          -7

  . مرطوب قرار ندهيد
داروها را از ديد و دسترس كودكان دور نگه داريد و هرگز آنهـا را      -8

چون آنها بـه تقليـد از   . هاي كوچك مصرف نكنيد در مقابل بچه  
  . آيند شما درصدد مصرف آن بر مي

به منظور كاهش بروز عوارض دارويي، داروهاي خـود را براسـاس             -9
  . آورده دارويي نگهداري كنيدشرايط ذكر شده در بروشور فر

نگهداري دارو نياز به محيط مناسب و نظارت مستقيم داروسـاز           -10
. باشـد   تهيه و نگهـداري دارو يـك فرآينـد هزينـه بـر مـي              . دارد

  . داروهاي خارجي ارزان يعني كيفيت و ايمني كمتر
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  مصرف دارو در سالمندان و زنان باردار 
جنـسي مختلـف     -هـاي سـني      در گروه  با توجه به تأثير متفاوت دارو     

مصرف دارو  ) كودكان، سالمندان، بيماران قلبي، زنان باردار و شيرده       (
اي صـورت گيـرد كـه در          ها بايد با دقت و مالحظه ويـژه         در اين گروه  

  : شود ذيل به برخي از اين نكات اشاره مي
   

   : ايمني مصرف دارو در سالمندان
شود كـه حـساسيت       ييراتي مي در افراد سالمند، بدن دست خوش تغ      

از اين رو سـالمندان بـيش از        . دهد  آن را نسبت به داروها افزايش مي      
لـذا توجـه    . ديگران در معرض خطر بروز عوارض ناخواسته قرار دارند        

  : به نكات زير براي افراد مسن ضروري است
كليه داروهاي مصرفي خود را از نظر اثر درمـاني، مقـدار و زمـان                -1

  . رض مهم آنها با پزشك خود دقيقاً مرور نماييدمصرف و عوا
  . هاي مكتوب جهت مصرف داروها استفاده كنيد از دستورالعمل -2
پس از مصرف هر دارو آن را در تقويم يا جـداول زمـاني دارويـي                 -3

  . اند خود ثبت نماييد تا بدانيد كدام داروها سر وقت مصرف شده
هايتـان     به مطب برده، پرسش    جداول زماني داروهايتان را با خود      -4

  . رااز پزشك بپرسيد و در آن يادداشت نماييد
چنانچه برنامه مصرف داروهايتان پيچيده است، با پزشك خود در  -5

  . مورد امكان ساده نمودن آن تبادل نظر نماييد
در صورت مصرف داروهـاي بـدون نـسخه، داروهـاي خـانگي يـا                -6

ايـن مـوارد را بـه اطـالع         گياهي همزمان با داروهاي تجـويزي،       
  . پزشك خود برسانيد

هاي تاريك يا جايي كه قادر به خواندن برچسب          هيچگاه در مكان   -7
  . دارو نيستيد، دارو مصرف نكنيد

هاي دچار مشكل هستيد، پـيش از مـصرف           چنانچه در بلع قرص    -8
همواره يك  . قرص چند جرعه آب بنوشيد تا گلويتان روان شود        
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ص خـود مـصرف كنيـد مگـر آنكـه پزشـك             ليوان پرآب بـا قـر     
  . محدوديت مصرف مايعات را برايتان مقرر كرده باشد

هـا را بـا پـشت قاشـق           توان برخي قرص    جهت سهولت در بلع مي     -9
چايخوري در فنجان خرد كـرده و بـا غـذاي نرمـي نظيـر مربـا                 

در مورد امكان خرد كردن قرص بـا پزشـك يـا            . مخلوط نماييد 
يـرا برخـي از آنهـا پوشـش مخـصوص           داروساز مشورت كنيـد ز    

  . جهت جلوگيري از تحريك معده دارند
چنانچه دچار عاليمي شديد كه پيش از مـصرف داروي جديـد             -10

  . اند، در مشورت با پزشك ترديد نكنيد وجود نداشته
   
  : مصرف دارو در زنان باردار 

مصرف تعدادي از داروها در طي دوران بارداري مخاطراتي براي مادر           
ا جنين يا هردو در پي دارد و برخي ديگر از داروهـا نيـز بـه عنـوان      ي

به هر صـورت در بـسياري از        . اند  خطر در اين دوران شناخته شده       بي
خطر بودن مـصرف      گيري در مورد خطرناك بودن يا بي        موارد تصميم 

  . پذير نيست دارو در طي بارداري به سهولت امكان
اگر شما باردار هستيد يا تصميم به : بنابراين به عنوان يك قانون مهم 

ايـد پـيش از مـصرف هرگونـه دارو بـا پزشـكان خـود                  بارداري گرفته 
پزشكان منافع و مخاطرات داروها را با هم و بـا توجـه       . مشورت كنيد 

سنجند و در مورد تجويز دارو براي شـخص شـما         به وضعيت شما مي   
  . نمايند گيري مي تصميم

شود و داروهـا    دوره سه ماهه تقسيم مي     دوران بارداري معموالً به سه    
اي كه مادر و جنين در آن قرار دارند، ممكـن اسـت             ماهه  براساس سه 

يعنـي مـصرف    . اثرات مختلف بر مادر، جنين و ياهر دو داشته باشند         
شود در حالي  خطر تلقي مي برخي از داروها در يك دوره سه ماهه بي      

 بنا به همين جهت     .كه ممكن است در سه ماهه ديگر خطرناك باشد        
است كه پزشكان غالباً داروهاي مصرفي را با توجـه بـه سـن و سـير                 

  . نمايند بارداري و زايمان با داروهاي ديگر جايگزين مي
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  هاي فردي در تجويز دارو  تأثير تفاوت 
دهنـد، بعـضي بـه آنهـا          برخي افراد به بعضي داروها خوب پاسخ مـي        

يـك  . دهند   آنها پاسخ نمي   دهند و برخي ديگر به      حساسيت نشان مي  
دارو ممكن است باعث بهبـودي فـرد بيمـاري شـود امـا همـان دارو                 

بـه زودي   . ممكن است براي بيمار ديگر حكـم سـم را داشـته باشـد             
پزشكان براي پي بردن به اينكه چه دارويي براي شما مناسب اسـت،             

زن جـواني كـه دچـار مـشكالت         . آورند  هاي ژنتيك رو مي     به آزمايش 
ده است، پس از تحمل رنج فراوان بـه پزشـك معـالج خـود               روحي ش 

پزشك پس از معايه به افسردگي شديد او پـي مـي            . كند  مراجعه مي 
 شـما را    DNAما بايـد    «:گويد  برد و با لحني اطمينان بخش به او مي        

» تر است   بررسي كنيم تا ببينيم چه دارويي براي شما از بقيه مناسب          
كنـد و     تارمويي از سرش جدا مي    شود،    سپس پزشك به او نزديك مي     

بعدازظهر نتيجه اين آزمـايش     «:دهد  سخن خود را اين گونه ادامه مي      
كنيم كه با مـصرف       شود و براي شمادارويي را تجويز مي        مشخص مي 

چنين سناريويي چندان مهم و » آن به زودي حالتان بهتر خواهد شد
  . دور از دسترس نيست

هاي فنـاوري زيـستي و        شركتهايي كه بسياري از       براساس پيشرفت 
اند، به زودي بيماران داروهايي را مصرف خواهند كـرد            دارويي داشته 

بـه ايـن ترتيـب از اتـالف     . كه با ساختار ژنتيكي آنان مطابقت دارنـد      
هـاي غيـر      هاي فراوان كه اكنون به علت معالجـه         وقت و صرف هزينه   

ض بـه عـالوه، عـوار     . مؤثر شاهد آن هستيم جلـوگيري خواهـد شـد         
در . رسد جانبي ناتوان كننده ناشي از مصرف داروها نيز به حداقل مي        

» فلوكـستين «حال حاضر، پزشكان به اين زن جوان دارويي بـه نـام             
مانند تا دريابند آيـا او جـزو     هفته منتظر مي 6 تا   4كنند و     تجويز مي 

 درصد افراد خوش شانسي است كه اين دارو بـه آنـان كمـك               40آن  
ناسايي دارويي كه براي درمان افسردگي وي مناسب        براي ش . كند  مي
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 ماه ديگر زمان الزم باشد تا چهـار داروي ديگـر            6است، ممكن است    
  . نيز روي او امتحان شود

در » ژنويـست «كه متخـصص ژنتيـك شـركت        » دانيل كوهن «دكتر  
در آينده نزديك يك آزمـون ژنتيكـي سـريع،          «:گويد  پاريس است مي  

ون و خطا خواهد شد كه به منزله پيـشرفت          جايگزين ماراتن اين آزم   
هـاي بهداشـتي    شود و هزينه ها محسوب مي  بزرگي در درمان بيماري   

اين مطلب، در واقع وعـده علـم        » .دهد  را براي كل جامعه كاهش مي     
علم نوپايي كه هدف آن ارايه توضيحي براي      . است» فارماكوژنوميك«

داروهـا بـه خـوبي      اين واقعيت است كه چرا برخي مردم به بعضي از           
از چنـين  . دهند، در حالي كه برخي ديگر اين طور نيـستند    پاسخ مي 
توان براي طراحي آزمونهاي تشخيصي كـه امكـان           هايي مي   دانستني

سـازند، اسـتفاده      انتخاب داروي مناسب براي هر بيمار را فـراهم مـي          
  . كرد

هـا را اسـاس قـرار داده،          در برخي موارد اين رويكـرد جديـد كـه ژن          
تواند به نجات جان بيماراني بينجامد كه احتمال دارد نـسبت بـه               يم

پزشكان با تجربه  . اي نشان بدهند    هاي كشنده   برخي از داروها واكنش   
هـاي متفـاوتي      از اين موضوع آگاهند كه بيماران به داروهـا واكـنش          

دانند كه عوامل زيادي از جمله سن، جـنس،     آنان مي . دهند  نشان مي 
اينكه آيا بيمار به طور همزمان داروي ديگـري را          وضعيت سالمتي و    

كرده، در تعيين اثربخشي يك دارو بر يك بيمـار و نـوع و                مصرف مي 
هـا    دانـيم كـه ژن      اكنون مي . شدت اثرات و عوارض جانبي آن مؤثرند      

افراد . اي بر چگونگي واكنش فرد به دارو دارند         نيز تأثير قابل مالحظه   
برند كه بر چگـونگي       هايي را به ارث مي     مختلف، انواع خاصي از آنزيم    

. گذارنـد   تغيير و تبديل داروها در بدن و جذب و دفع آنها تـأثير مـي              
 باعـث مـرگ بـيش از        1994هاي ناگوار دارويي تنها در سال         واكنش

هـا اغلـب در    متأسفانه، اين واكـنش  . اند   هزار نفر در آمريكا شده     100
ي از يـك دارو را دريافـت        دهند كه ميزان اسـتاندارد      بيماراني رخ مي  

 ميالدي، پزشـكان دارويـي بنـام        1950اند، براي مثال، در دهه        كرده
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كردنـد   را پيش از جراحي به بيماران تجويز مي      » سوكسينيل كولين «
امـا چنـدين   . شـود   ها پيش از عمـل مـي        كه باعث شل شدن ماهيچه    

بـه  بيمار كه اين دارو پيش از بيهوشي به آنان تجويز شده بود، هرگز              
  . هوش نيامدند

در واقع، دارو باعث فلج شدن عـضالت تنفـسي و در نتيجـه خفگـي                
پزشكان دريافتند كه آن بيماران نگـون بخـت، شـكل           . آنان شده بود  

جهش يافته آنزيمي را در بدنـشان دارنـد كـه در دفـع سوكـسينيل                
كولين از بدن دخالت دارد و آنان در نتيجه تجمع بيش از اندازه دارو              

اين تنها مـوردي نبـوده      . اند  ان، جان خويش را از دست داده      در بدنش 
اوايل دهـه   . اند  هاي دارويي خطرناك دخالت داشته      ها در پاسخ    كه ژن 
اي از بيمـاران       ميالدي، پزشكان دريافتند تعداد قابل مالحظـه       1940

ــدباكتري    ــه از داروي ض ــل ك ــه س ــتال ب ــد«مب ــتفاده » ايزونيازي اس
. د احساس درد، سوزش و ضعف دارنـد       كردند، در دست و پاي خو       مي

ايـن دارو بايـد   . كردند  اين افراد دارو را به كندي از بدن خود دفع مي          
ان استيل «اين كار را آنزيم . به سرعت به شكل غيرسمي تبديل شود

شكلي از اين آنزيم كه دارو را بـه كنـدي           . كند  تسهيل مي » ترانسفراز
 درصـد از   60 تـا    40. كند، چندان هم كميـاب نيـست        سم زدايي مي  

بعـدها مـشخص شـد ايـن     . سفيدپوستان، اين شكل از آنزيم را دارند      
شـود بـه تفـاوت در         تفاوت در پاسخ به دارو كـه در افـراد ديـده مـي             

اي است كه     اينجا حوزه . شود  هاي رمز دهنده اين آنزيم مربوط مي        ژن
فارماكوژنوميـك، دانـشي    . تواند به مـا كمـك كنـد         فارماكوژنتيك مي 

كه درباره ارتباط بين پاسخ بدن افراد مختلف به داروها و تنـوع     است  
پلـي  «هـا،   برخـي از ژن . كند هاي آنها مطالعه مي موجود در توالي ژن   

ها   به عبارت ديگر، بعضي ژن    . يا چند شكلي ژنتيكي دارند    » مورفسيم
شـوند    هاي متفاوتي يافت مي     در افراد مختلف يك جمعيت به صورت      

هايي كه در تغييـر و        براي مثال، يك دسته آنزيم    . دنام دارن » الل«كه  
» p450هــاي  سـيتوكروم «تبـديل داروهـا در بــدن بـسيار مؤثرنــد،    
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شوند،  ناميده مي » Cyp2D6«ها كه  يكي از اين سيتوكروم . هستند
اگـر فـردي الـل وحـشي را داشـته       . حداقل سه نوع الل متفاوت دارد     

هاي جهش يافته      الل وجود. باشد، سرنوشت دارو در وي طبيعي است      
ها به    برخي جهش . انجامد  به تغييرات عميقي در سرنوشت داروها مي      

. انجامد بسيار فعال يا با فعاليت بسيار پايين مي » Cyp2D6« توليد
در نتيجـه فـرد     . كنـد   در حالت اول، بدن به سرعت دارو را دفـع مـي           

ت در حالـت دوم، بـه علـ   . دهد بخشي به دارو نشان نمي  پاسخ رضايت 
هاي دارويـي     كاهش دفع دارو، فرد با تجمع دارو در بدن و حساسيت          

از ايـن   . تواند به مرگ او منجر شود       شود كه گاهي حتي مي      روبرو مي 
رو، ممكن است سه نفر به يك بيماري دچار شوند و پزشك براي هر              

تجويز كند، اما پاسخ سه     ) آن هم به مقدار يكسان    (سه نفر، يك دارو     
ما از مدتها پيش، از پاسخ متفاوت       . بسيار متفاوت باشد  بيمار به دارو    

توانـد    دانستيم كه يك دارو حتي مـي        افراد به داروها آگاه بوديم و مي      
بينـي آنهـا    براي فردي حكم سم را داشته باشد، اما راهي براي پـيش       

تهيه نمونه  . خواهد شرايط را عوض كند      فارماكوژنوميك مي . نداشتيم
DNA    هـاي مخـاط دهـان، مقـدار          ل با كشت سلول   براي مثا ( از فرد

توان به مقدار مناسبي      بسيار كمي خون و حتي يك فوليكول مو، مي        
DNA   هـاي مـؤثر در سرنوشـت دارو بـا            و بررسـي ژن   )  دست يافـت

بيني نحوه پاسـخ افـراد بـه دارو را            ، امكان پيش  PCRكمك دستگاه   
 چنـدان   اي نـه    كنند تـا در آينـده       محققان تالش مي  . سازد  فراهم مي 

دور، هر بيماري براساس وضعيت ژنتيكي خود مورد درمان قرار گيرد          
. هاي معمول آزمايشگاهي بسنده نشود      و تنها به عاليم باليني و روش      

به اين مفهوم . شود مي» شخصي«يا » موردي«از اين رو، درمان افراد      
يك دارو با   «جاي خود را به     » هر دارو به يك مقدار به هر بيمار       «كه  
در آينـده، طراحـي دارويـي       . دهـد   مـي » دار ويژه براي يك بيمـار     مق

هـاي ژنتيكـي افـراد مختلـف يـك جمعيـت صـورت                براساس ويژگي 
داروي «جاي خـود را بـه       » داروي جهاني «به عبارت ديگر،    . گيرد  مي
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 ميالدي، تنهـا در ايـاالت متحـده         2000دهد در سال      مي» جمعيتي
امـروزه گـاهي    . ينـه شـد    ميليون دالر صرف تحقيق در اين زم       8/12

كند تا وي داروهاي مختلفـي        بيمار چندين بار به پزشك مراجعه مي      
ولي پزشكي مولكولي با كمك فارماكوژنتيك،      . را روي او امتحان كند    

رسـاند، چيـزي كـه      ميزان مراجعه بيمار به پزشك را به حـداقل مـي          
  . ها خوشايند نباشد ممكن است براي بعضي

دنبال احساس بهبود يا برطـرف شـدن عاليـم          بسياري از بيماران به     
  . سازند بيماري خود، مصرف داروهاي خود را متوقف مي

تواند خطرناك باشد، بويژه در مورد        گونه مي   قطع درمان دارويي بدين   
بـا  . هايي نظير فشارخون باال كه عاليم بارز و مشخصي ندارند           بيماري

يمـاري افـزايش    قطع سر خود دارودرماني، احتمال عود يـا تـشديد ب          
بنابراين هنگامي كه در مـورد لـزوم اسـتفاده از داروي خـود      . يابد  مي

  . مردد بوديد، حتماً با پزشك معالج خود مشورت نماييد
   

  چند توصيه مفيد دارويي 
پيش از استفاده از هر داروي بدون نسخه بايد دستورالعمل آن را بـه              

دار صـحيح   دقت مطالعه كنيد و مطمئن گرديـد كـه نـسبت بـه مقـ              
مصرف و مواردي كه در آنهامشورت با پزشك ضروري است، آگـاهي            

هاي راهنماي هـر      عالوه بر بروشورها و برگه    . ايد  كامل را كسب نموده   
دارو، دكتر داروساز مرجع بسيار خوبي جهت كسب اطالعات الزم در           

  . مورد داروهاي بدون نسخه است
 گونه داروها، بايد وي را      فر هنگام مشورت با دكتر داروساز درباره اين       

هايي كه    نماييد و يا بيماري     نسبت به داروهاي ديگري كه مصرف مي      
  . باشيد، مطلع سازيد احياناً دچار آنها مي

به خاطر داشته باشيد درخصوص كودكان حتماً پيش از مصرف ايـن            
با وجودي كه كودكان به علـت     . داروها با پزشك خود مشورت نماييد     

نسبت به بزرگساالن به مقـادير كمتـري از داروهـا      داشتن وزن كمتر    
تـوان كـودك يـا شـيرخوار را در مـورد              جهت درمان نياز دارند، نمي    



 
 

  36                                                                      هاهاي دارويي براي خانوادهدانستني

علـت  . تجويز داروها نظير يك فرد بالغ كوچك شده محـسوب نمـود           
هاي قابل مالحظه اين گروه سـني در ميـزان            اين مسأله وجود تفاوت   

 بـدن و همچنـين      تركيبات بدن، پراكنـدگي مقـدار چربـي و آب در          
تكامل و عملكرد برخي اعضاي مهـم نظيـر كبـد و كليـه نـسبت بـه                  

به همين جهت ميزان مـورد نيـاز دارو در كودكـان            . بزرگساالن است 
اي توسـط پزشـك       باتوجه به سن و وزن آنها با روش نـسبتاً پيچيـده           

  . گردد محاسبه مي
ال هيچگاه كودكان خود را در مورد داروها فريـب ندهيـد؛ بـراي مثـ              

هـاي    ها آب نبات يا شـربت       ها و كپسول    چنين وانمود نكنيد كه قرص    
  . دارويي نوشابه هستند

به ياد داشته باشيد جز باتوصيه پزشك به كودكان زير پنج سال خود 
  . هيچ دارويي ندهيد

هيچگاه جهت كاهش درد يا تب كودكان خـود در صـورت ابـتال بـه                
ـ            واع تركيبـات داراي اسـتيل      آنفلوانزا و آبله مرغـان از آسـپرين يـا ان

زيرا در اين شـرايط بـا       .  استفاده ننماييد  (A.S.A)سالسيليك اسيد   
مــصرف چنــين تركيبــاتي احتمــال بــروز اخــتالل وخيمــي بــه نــام 

اين سندرم وضعيت وخيمي است كه كبـد        . وجود دارد » ريسندرم«
در بسياري موارد اولين عالمت آن، اسـتفراغ        . كند  و مغز را درگير مي    

  . د و طوالني مدت استشدي
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  منشور حقوق بيمار در داروخانه
با توجه به تعدد و تنوع مسايل اجتماعي و عدم اطالع افراد ذينفع در         

اي از    فرايندهاي درماني از نظام حقوقي ناظر، در اين قسمت به پـاره           
 : شود ها در مقابل بيماران اشاره مي تعهدات داروخانه وظايف و

ــه  بيمــار حــق  -1 دارد بعــد از دريافــت دارو از داروســاز در داروخان
از جمله مقـدار و     (اطالعات مورد نياز درباره درمان دارويي خود        

را سؤال نمايد و داروساز موظف است       ) نحوه صحيح مصرف دارو   
. تا تفهيم كامل بيمار به تمامي سؤاالت دارويي وي پاسخ گويـد           

صي و كـامالً    اطالعات داده شده بايـد بـدون اصـطالحات تخصـ          
. واضح باشد به طوري كه بيمار قانع و به طور كامل توجيه شود            

عالوه بر آن داروساز موظف است مقدار و نحـوه مـصرف دارو را              
شــرح ايــن  (5/2/80 مــورخ 739مطــابق دســتورالعمل شــماره 

  . مكتوب كند) دستورالعمل در ادامه آمده است
انه حفظ شده و بـه      بيمار حق دارد كه حرمت و شأن او در داروخ          -2

  . نيازهاي دارويي او به موقع و كامل توجه شود
داروساز مجاز است با توجه به سطح آگـاهي بيمـار و در صـورتي                -3

  . كه از گروه پزشكي باشد، اطالعات اضافي ارايه نمايد
بيمار حق دارد در رابطه با حفظ اسرار بيماري و وضعيت سالمت             -4

بايـد در      داشته باشد و داروساز مي     خود به داروساز اعتماد كامل    
  . روابط كاري خود چنين اطميناني را براي بيماران فراهم نمايد

بيمار حق دارد در مـورد داروهـايي كـه پزشـك بـراي او تجـويز                  -5
  . كند از داروساز در داروخانه راهنمايي و مشاوره بخواهد مي

 دارويي خود هاي داروساز در رفع نيازهاي     بيمار حق دارد به پاسخ     -6
  . باشد خود ميهاي هاو توصيه كندو داروساز مسئول گفتهاطمينان

ــضرات و    -7 ــافع و م ــاره من ــار حــق دارد از داروســاز خــود درب بيم
هاي دارويي خود اطالعات بخواهد و داروساز بايد بيمار را            هزينه

  . راهنمايي كند



 
 

  38                                                                      هاهاي دارويي براي خانوادهدانستني

ه بـا   داروساز بايد در مورد تداخل داروهاي تجويز شـده در نـسخ            -8
آزمايـشگاهي بيمـار را راهنمـايي       هاي  ديگر و پاسخ  داروهاي غذا،
  . كند

اش   بيمار حق دارد كه بداند چطور متوجه شود داروهاي مـصرفي           -9
  . اثركرده و عالمت پيشرفت درمان چيست

بيمار حق دارد كه بداند در صورت فراموش كردن يك دوز دارو             -10
  . چه بايد كرد

هـاي مـصرف دارو در حالـت بـارداري يـا              يهداروساز بايـد توصـ     -11
  . شيردهي را در صورت لزوم به بيمار اعالم نمايد

داروساز بايد در صورت مصرف همزمان باداروهاي بدون نـسخه           -12
(OTC)          در صـورت   ...  مانند داروهاي ضد بـارداري خـوراكي و

  . لزوم بيمار راراهنمايي كند
اي نيـز     راي بيمـاري زمينـه    داروساز بايد در صورتي كه بيمار دا       -13

هست، نحوه مصرف داروهاي موجود در نسخه رابه بيمارتوصـيه          
  . نمايد

صحت دوزاژ تجويزي با توجه به سن و وزن بيمار بايـد توسـط                -14
  . داروساز بررسي شود

با توجه به برچسب داروهـاي دريـافتي، داروسـاز بايـد عـوارض               -15
ور مثال اثـر داروهـاي      به ط . جانبي مهم را به بيمار هشدار دهد      

مصرفي بر خواب بيمار و اينكه آيا با بروز عوارض جانبي مصرف            
  دارو، بيمار مجاز به قطع مصرف دارو هست يا نه؟ 

   
  بندي مجدد داروها در داروخانه  چگونگي بسته

هـاي    به منظور ارتقاي كيفيـت ارايـه خـدمات دارويـي در داروخانـه             
 زمــان بــسته بنــدي مجــدد هــا موظفنــد در كــشور، كليــه داروخانــه

بنـدي بالـك برداشـته شـده و در            داروهايي كه در داروخانه از بـسته      
هاي پالستيكي و يـا كاغـذي مناسـب كـه رعايـت بهداشـت و                  پاكت
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شوند، موارد ذيـل را       نظافت به نحو احسن شده باشد بسته بندي مي        
  : رعايت نمايند

ت فنـي   بايـد همـراه بـا رعايـت نكـا           بندي مجـدد دارو مـي       بسته -1
ــت و   ( ــور، رطوب ــه ن ــودن دارو ب ــساس ب ــرد ...) ح ــورت گي . ص

بايـد از     درخصوص داروهاي حساس به نور و رطوبت الزامـاً مـي          
اي تيره و در صورت لـزوم از سـيليكاژل اسـتفاده              ظروف شيشه 

توانـد نـسبت بـه وارد     به هرحال داروساز مسؤول فني مي  . گردد
مام شده نسخه   هاي بسته بندي مجدد در قيمت ت        نمودن هزينه 
  . اقدام نمايد

الزم است بسته بندي انجام شده در داروخانه داراي برچـسب بـا              -2
  : مشخصات زير باشد

  .  نام داروخانه و داروساز مسؤول فني-ااف
  .  نام كامل دارو، دوزاژ دارو و تعداد–ب 
  .  دستور مصرف-ج
  .  تاريخ انقضاي مصرف دارو–د 

   
  روش كاهش عوارض دارويي 

قراري ارتباط با پزشك، داروساز و مراكز نظارت دارويـي و درمـاني             بر
هاي اساسي بـراي پيـشگيري و بـه حـداقل رسـاندن       يكي از ضرورت  

در ذيل بـه برخـي از ايـن مالحظـات         . عوارض نامطلوب دارويي است   
  : شود اشاره مي

هنگام مراجعه به پزشك يا داروساز مطمئن شويد كه كامالً  -1
ايد و در صورت هرگونه ترديد در  ارويي شدهمتوجه دستورات د

  . فهم اين دستورات از پزشك ياداروساز خود سؤال كنيد
در كشورهاي پيشرفته، پزشك و داروساز براي تعيين علت درد و  -2

  . كنند تعيين مسكن مناسب باهم مشورت مي



 
 

  40                                                                      هاهاي دارويي براي خانوادهدانستني

ها به عنوان كارشناسان خبره دارويي،  داروسازان در داروخانه -3
ترين نوع   در تهيه، انتخاب و ارايه بهترين و مناسبمشاور شما
  . دارو هستند

هاي دارو را خودسرانه حذف  داري هيچگاه وعده در زمان روزه -4
  . نكنيد، براي اين كارحتماً با پزشك ياداروساز مشورت كنيد

اگر در بلع دارو مشكل داريد به پزشك خود اطالع دهيد تا شكل  -5
  .  برايتان تجويز كندتري از دارو را مناسب

از راهنمايي داروساز حتماً . داروساز، مشاور پزشك و بيمار است -6
  . استفاده كنيد

در انتخاب پزشك معالج خود دقت بيشتري نماييد و از مراجع  -7
مكرر به پزشكان متعدد براري يك بيماري در فواصل نزديك 

  . خودداري كنيد
 از خود درماني بپرهيزيد و .درد، اعالم خطر وجود بيماري است -8

  . جهت تشخيص و درمان به پزشك مراجعه كنيد
در مورد بسياري از داروهاي الغري، تبليغات غيرواقعي انجام  -9

شده است، بنابراين بايد قبل از مصرف هر دارويي با پزشك يا 
  . داروساز مشورت كنيد

   
  (Adverse Drug Reactions, ADR) عوارض ناخواسته دارويي

ها نفر همه روزه مصرف كننـده داروهـاي         در دنياي امروز كه ميليون    
آوري اطالعـات در رابطـه بـا عـوارض آنهـا              باشند و جمع    مختلف مي 

بار احتمالي ناشـي   توان عواقب زيان باشد، چگونه مي    بسيار مشكل مي  
  هاي دارويي را رديابي نمود؟  از كاربرد فرآورده

هـاي    مـي بـر مـصرف فـرآورده       كليد اين مشكل، نظارت دقيـق و داي       
بنـابراين افـراد    . باشد  دارويي توسط افراد شاغل در حرفه پزشكي مي       

درگير در اين حرفه در هر نقطه از دنيا بايد نسبت به اثرات ناخواسته  
آور داروها آگاهي داشته باشند و در صورت مـشاهده هرگونـه              و زيان 



 
 

  41                                                                      هاهاي دارويي براي خانوادهدانستني

كشور متبـوع   عارضه دارويي، مورد مشكوك را به يك مركز واحد در           
  . خود گزارش نمايد

از  مركـز ثبـت و بررسـي عـوارض ناخواسـته داروهـا      به ايـن منظـور     
واحدهاي تابعه دفتـر تحقيـق و توسـعه، معاونـت غـذا و دارو وزارت                
بهداشت، درمان و آموزش پزشكي بعنوان تنها مركز ملـي كـشور بـه            

هاي عوارض دارويي مـشاهده شـده توسـط     آوري و ثبت گزارش     جمع
 بـه عنـوان   1377اين مركز از سال . پردازد  عه محترم پزشكي مي   جام

المللـي    در برنامه بـين    (WHO)عضو كامل سازمان بهداشت جهاني      
هاي دارويي پذيرفته شده و از آن زمان تاكنون با ساير             پايش فراورده 

بــه منظــور . كــشورهاي عــضو بــه تبــادل اطالعــات پرداختــه اســت
يـي، بـا توجـه بـه اسـتانداردهاي      هاي عوارض دارو آوري گزارش  جمع
هاي زرد رنگي توسط اين مركز تهيه شده است كه در             المللي فرم   بين

صورت تماس با ايـن مركـز بـه تعـداد الزم در اختيـار كليـه حـرف                   
  . پزشكي قرار خواهد گرفت

   
  برخي نكات قابل توجه 

  : اثرات ناخواسته تأخيري
ن، استئوماالسـي   نظيـر رتينوپـاتي ناشـي از كلـروكي        (برخي عوارض   

ممكـن اسـت    ...) ناشي از مصرف داروهاي ضد صرع، ضد سـرطان و           
. ها پس از قرار گرفتن در معرض فرآورده تظـاهر نمايـد             ها يا سال    ماه

در اين قبيل موارد، هرگونه تظاهر نسبت بـه وقـوع چنـين عوارضـي             
  . باشد قابل گزارش مي

   
  :  سالمندان

هـاي    يل متعدد بيش از ساير گـروه      با توجه به اينكه سالمندان به دال      
باشند، توجه ويژه جامعه پزشكي نسبت  سني مستعد بروز عوارض مي

  . باشد به اين مسأله الزم مي
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  : هاي مادرزادي ناهنجاري
گردد يا سقط     هنگامي كه نوزادي با نقص خلقت مادرزادي متولد مي        

گيـرد، پزشـكان بايـد احتمـال دخالـت يـك           جنين نارس صورت مي   
ضه دارويي را در نظر گرفته و كليه داروهاي مصرف شده در طول             عار

  . را گزارش نمايند) از جمله موارد خود درماني(بارداري 
   

  : توجه مهم
االمكـان نـام شـركت سـازنده و           هنگام گزارش يك عارضه حتـي      -1

  . شماره سري ساخت را جستجو كرده، گزارش نماييد
اطالعات درخواسـتي در فـرم،      هرگز به دليل نامعلوم بودن برخي        -2

  . از گزارش نمودن عارضه اجتناب نفرماييد
  . هويت بيمار و گزارشگر محرمانه خواهد ماند -3
   

  : ميزان عوارض دارويي
 98عوارض دارويي چهارمين عامل مرگ و ميـر در آمريكـا در سـال               

هـاي    مرگ و مير ناشي از مصرف فرآورده      . ميالدي گزارش شده است   
بيش از مـرگ و ميـر ناشـي از تـصادفات بـا              )  مورد 98000(دارويي  

يا ايدز  )  مورد 42297(، سرطان پستان    ) مورد 43458(وسايل نقليه   
  . برآورد شده است)  مورد16516(

 نــشان داد، 1989گــزارش ســازمان غــذا و داروي آمريكــا در ســال  
 مـورد بـستري شـده بعلـت عارضـه           15000 مورد مـرگ و      12000

ن به ثبت رسيده و اين در حالي است كه ارقـام            دارويي در اين سازما   
. شـود    درصد ميزان واقعـي تخمـين زده مـي         10به ثبت رسيده تنها     

هـاي دارويـي در       هزينه اقتصادي ناشي از مصرف نامناسـب فـرآورده        
 ميليون دالر در سال برآورد شـده        8/136 الي   1/30آمريكا در حدود    

يكا كـه دارو مـصرف       درصد بيماران سرپايي در آمر     40بيش از   . است
  . گردند نمايند دچار يك مشكل مربوط به مصرف دارو مي مي
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 مطالعـه در فاصـله      13در آلمان هزينه مستقيم عارضه دارويي طـي         
 ميليون دالر در سال برآورد شـده اسـت و           588،  1980-95سالهاي  

هـا قابـل پيـشگيري         درصـد پـذيرش    7/30اين در حـالي اسـت كـه         
-95ر نهايـت اينكـه در فاصـله سـالهاي           انـد و د     تشخيص داده شده  

ــه،  25 و براســاس 1970 ــه صــورت گرفت  درصــد 2/4 – 2/6 مطالع
بـه علـت يـك      )  درصد 8/5به طور متوسط    (هاي بيمارستاني     پذيرش

هـا    عارضه دارويي بوده است و همين آمارها هشدار جدي به خـانواده           
سـت  بدين معنا كه دارو به همان ميزان كه درمان كننده درد ا           . است
هـاي متعـددي نيـز باشـد و چنانچـه دقـت و                تواند منشأ بيماري    مي

تواند تهديد جدي بـراي       مراقبت الزم در اين زمينه صورت نگيرد مي       
  . سالمتي انسان باشد

   
  هاي كنترل غذا و دارو  آزمايشگاه

 بــه منظــور كنتــرل 1342آزمايــشگاه كنتــرل غــذا و دارو در ســال 
سـيس شـد و هـم اكنـون در زمينـه            هاي غذايي و دارويي تأ      فرآورده

. كنترل غذايي، دارويي، بيولوژيك، آرايشي و بهداشـتي فعاليـت دارد          
اين اداره كل وابسته به معاونت غذا و دارو وزارت بهداشت، درمـان و              

  . باشد آموزش پزشكي مي
   

 كه نقش نظارتي بر توليـدات غـذايي و          هاي مختلف آزمايشگاه    بخش
  :  دارويي دارند، عبارتند از

  : واحد تضمين كيفيت
هـا و ايجـاد شـرايط       اين واحد مسؤوليت بازنگري و معتبرسازي روش      

كاري مناسب و استاندارد به منظور تضمين كيفيت كار در آزمايشگاه 
  . را برعهده دارد
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  :  آزمايشگاه غذا
وظيفه كنترل مواد اوليه مورد مصرف در صنايع غذايي و مواد غذايي            

ليه مراحل توليد، عرضـه و توزيـع از طريـق انجـام            فراوري شده در ك   
شناسـي    هاي ارگانولپتيكي، فيزيكي، شيميايي، ميكربي و سـم         آزمون

ايـن آزمايـشگاه از     . براساس استانداردهاي موجـود را بـه عهـده دارد         
هاي لبني،    هاي آن، شير و فرآورده      هاي مختلف غالت و فراورده      بخش

هـاي آن،     ه و سـبزي و فـرآورده      هاي پروتئيني، ميو    گوشت و فرآورده  
ها، شيمي مواد اوليه، ادويه و چاشني، رنگ، اسانس،           ها و روغن    چربي

  . شناسي تشكيل شده است شناسي و ميكرب بندي، سم ظروف و بسته
   

  : آزمايشگاه دارو
هاي  وظيفه كنترل فيزيكي، شيميايي و ميكروبي مواد اوليه و فرآورده 

اروهاي گياهي، تجهيزات پزشكي يك      بهداشتي، د  –دارويي، آرايشي   
باشد  دار مي ها براساس استانداردهاي موجود راعهده بار مصرف و الكل  

 –هـاي شـيمي، داروهـاي گيـاهي، آرايـشي             اين آزمايشگاه از بخش   
شناسـي دارو تـشكيل شـده         بهداشتي، تجهيزات پزشكي و ميكـروب     

  . است
   

   :آزمايشگاه بيولوژيك
هـاي ويروسـي و       بيولوژيك شامل واكسن  هاي    وظيفه كنترل فرآورده  

ها، محصوالت حاصل از فرايند       هاي خوني، هورمون    ميكروبي، فرآورده 
اين آزمايشگاه از بخـشهاي بيوشـيمي،       . باشد  دار مي   نوتركيب را عهده  

هـا، كـشت نـسج و بخـش نگهـداري حيوانـات آزمايـشگاهي                 واكسن
  . گردد تشكيل مي
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  دارويي رساني  آشنايي با مراكز اطالع
 بـه منظـور ارتقـاي       1379رساني دارو در بهمن ماه سال         مركز اطالع 

ايـن  . سطح كيفي تهيه و توزيع دارو به طور رسمي آغاز به كار نمـود     
آوري اطالعات و اطالعءرساني دقيق و صحيح بـه           مركز با هدف جمع   

عامه مردم جهت تهيه داروي مـورد نيـاز بيمـاران خـود و همچنـين         
 كمبودهاي دارويي سطح شهر بـه مـسؤولين ذيـربط           انتقال اطالعات 

اين مركز در تهران از همكاري كارشناسان دارويـي         . شروع بكار نمود  
 فروردين و مراكـز فوريتهـاي       29 آبان،   13هاي هالل احمر،      داروخانه

دارويي نـور، شـفاياب، پيـك دارو و هـالل احمـر در مركـز اسـتفاده                  
  . لفني اطالعات الزم داده شودنمايد تا به مراجعين و متقاضيان ت مي

هم اكنون در سرتاسر كـشور مراكـز اطـالع رسـاني دارويـي زيرنظـر            
 درمـاني مـشغول     –دانشگاههاي علوم پزشكي و خـدمات بهداشـتي         

باشند و به اطالع رساني درخصوص چگونگي دستيابي به           فعاليت مي 
  . پردازند داروهاي مورد نياز بيماران مي

هت تهيه داروي مورد نيـاز خـود بـه صـورت            توانند ج   مردم عزيز مي  
پرسنل . تلفني و يا مراجعه حضوري با اين مراكز ارتباط برقرار نمايند          

هاي سطح    اين مراكز آمادگي دارند تا با اطالعات دريافتي از داروخانه         
شهر و آمارگيري مناسب و روزانه از اقالم دارويي اطالعات مورد نيـاز             

يكي ديگـر از وظـايف ايـن مركـز          . دهندرا در اختيار هموطنان قرار      
باشـد   هاي توليدي و توزيع كننده دارو مـي        انتقال اطالعات به شركت   

انـد و احيانـاً       به نحوي كه اقالم دارويي كه با مشكل تهيه مواجه شده          
باشـند را بـا پيگيـري الزم تـأمين            در سطح شهر كمياب و ناياب مي      

ز فلسفه وجودي دالالن    خوشبختانه از زمان تأسيس اين مراك     . نمايند
منطقه ناصر خسور از بين رفته و با كمال تأسف آنان تنها به فـروش               

باشند از  داروهاي مخدر و داروهايي كه در فهرست دارويي كشور نمي     
نماينـد كـه از       جمله داروهاي سقط جنين و بدنـسازي مبـادرت مـي          
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همين طريق از مقامات انتظامي و قضايي تقاضاي رسيدگي عاجل به           
  . اين موضوع را داريم

توانند بـراي ارتبـاط بـا مركـز اطـالع رسـاني دارويـي             مردم عزيز مي  
-10هـاي      عصر با شماره تلفـن     18 صبح لغايت    8درتهران از ساعت    

 با اين مركز تماس حاصل نمايند و يا به          3930034-5 و   3939007
 خيابــان –) ره(صــورت حــضوري بــه نــشاني ميــدان امــام خمينــي 

  . نب بانك ملي مراجعه كنندصوراسرافيل ج
   

  روش اطالع از نحوه تهيه داروي مورد نياز در كشور 
داروخانه بيمارستان موظف است كليه داروهاي مورد نياز بمياران          -1

. را تهيه و در اختيـار قـرار دهـد   ) خصوصاً بيماران بستري  (خود  
باشند بيمار يا همـراه بيمـار را همـراه            ها مجاز نمي    اين داروخانه 

  . نسخه يا بدون نسخه جهت داروي خود روانه خيابان نمايند
 شـهر و مركـز اسـتان آمـادگي          36رساني درتهران و    مراكز اطالع  -2

لذا . دارند تا وضعيت دارويي موجود را در اختيار شما قرار دهند          
جهت اطالع از وضعيت داروي مـورد نيـاز خـود بـا ايـن مراكـز                 

 مراكـز، در شـهرها از       شـماره تلفـن ايـن     . تماس حاصل نماييـد   
هـاي شـهر، در اختيـار شـما قـرار خواهـد               طريق كليه داروخانه  

ــت ــالع . (گرف ــز اط ــماره مرك ــران   ش ــي ته ــاني داروي -10رس
3939007 (  

كـه ايـن    (چنانچه داروي مورد نياز شما در داروخانه موجود نبود           -3
تواند  امر طبيعي است و هر داروخانه كليه داروهاي كشور را نمي

توانيد تهيه آن رابه داروخانـه مـذكور محـول            مي) اشدداشتهب  
نماييد تا ضمن جلوگيري از سرگرداني شما، زمينه فعاليت براي    
دالالن و قاچاقچيان دارو فراهم نگردد و يا از طريق تلفن مراكـز   

رساني دارويي، اطالعات الزم براي تهيه دارو را بـه دسـت              اطالع
  . آوريد
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ست دارويي كشور بـراي پزشـكان مجـاز         تجويز دارو خارج از فهر     -4
لذا از پزشكان معالج خود تقاضاي تجويز داروي خارج         . باشد  نمي

  . از فهرست دارويي كشور را ننماييد
باشـد بـا      اهميت مـي    عوارض ناشي از مصرف دارو را حتي اگر بي         -5

پزشـك معــالج و يــا داروســازان مــستقر در داروخانــه در ميــان  
  . بگذاريد

***  
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  رساني دارويي شماره تلفن مراكز اطالع
  هاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني سراسر كشور دانشگاه

  شماره تلفن  نام دانشگاه  رديف
   ساعات اداري 4422462  ) تبريز(آذربايجان شرقي   1
  2240060  )اروميه(آذربايجان غربي   2
  7721389  اردبيل   3
  6242000  اصفهان   4
  روزي   شبانه333477  ايالم   5
  2524797  بوشهر   6
  2294745  بابل   7
  2227572  بيرجند   8
  149  جهرم   9
  3342413  چهارمحال و بختياري   10
  2261284  خوزستان   11
  ) داروهاي كمياب (7634018  ) مشهد(خراسان   12
  8220045  رفسنجان   13
  2231003  سبزوار   14
  5250100-1  زنجان   15
  4440379  سمنان   16
  3238996 ) زاهدان(سيستان و بلوچستان   17
  2222322  شاهرود   18
  ستاد هدايت و اطالع رساني  6278642-44  ) شيراز( فارس  19
  673213  قزوين   20
  328945  قم   21
  20666  كاشان   22
   براي شهر سنندج 149  كردستان   23
  2224587  كرمان   24
  4359314  كرمانشاه   25
   صبح 2223855 ) ياسوج(كهگيلويه و بويراحمد   26
  4424004  گلستان   27
  053572-2622  گناباد   28
  2223578  گيالن   29
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  503169  لرستان   30
  2273690  ) ساري0مازندران   31
  3134001  ) اراك(مركزي   32
  2542241  همدان   33
  7241171  يزد  34
  3214575  زاهدان   35
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  روزي تهران هاي شبانه داروخانه
  تلفن  نشاني  نام

  6874380  مقابل تأمين اجتماعي  آزادي
  2230588   نرسيده به ميدان قدس-شريعتي   اله طالقاني آيت

  2856970  خانه  سه راه ضراب-شريعتي   ارشاد
  5703484   دوراهي قپان-خيابان قزوين   ايثار

 روبروي بازارچه -خيابان ري   اميد
  352688  السلطنه ايبن

 متري 20 اوالي خيابان -ميدان ابوذر   ابوذر
  5702974   جنب بانك ملي-فالح 

  4096268   بعد از شاهين -اله كاشاني آيت  بيدار
  6401016  ميدان حر   فروردين29

  3336046  جنب بيمارستان بوعلي-خيابان دماوند  بوعلي
 بنياد شهيد

  356407  تگاه ناصري ايس- شهريور 17خيابان   )4شماره (

  2588522  پاسداران نبش بوستان هفتم  پاسداران
  5725358   دوراهي قپان-خيابان قزوين   پيام نور

 متري جاده 45 - باقرشهر -ري   جعفري شهري
  5200329  نرسيده به پل هوايي  -قديم

  8798444   باالتر از ميدان ونك-وليعصر   االنبيا خاتم
  4653498  شهرك اكباتان  دكتر سعيدلو
  350831  مجاهدين اسالم  دكتر شكوهي

  772297   مقابل پمپ بنزين-خيابان دماوند   دماوند
  5389923  نبش چهارراه مختاري، خيابان وليعصر  رفاه

  8849011-5   نبش خردمند-كريمخان    آبان13
  7457254  سرسبز شرقي  سرسبز
  3152816   متري اول جنوبي15 -افسريه   سپهران
  8218610   ربروي برق آلستوم-يابان ستارخان خ  ستارخان
  2071307-8   چهارراه قدس-سعادت آباد   ستاره

  5900011   خيابان فدائيان اسالم-شهر ري   شهيد سليماني

 5 و 4 بين خيابان -خيابان پيروزي   شكوفه
  720579   نبش مقداد-نيروي هوايي 
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  3357974  چهارصد دستگاه -پيروزي   شرق تهران
  4516464   روبروي بانك صادرات-تهرانسر   تابشب

  4061115   خيابان گلستان،اله كاشانيخيابان آيت  صادقيه
  2709990   نبش زعفرانيه -زعفرانيه وليعصر   صباي
  5035885   خيابان تختي-شهيد رجايي   طاهر

  7522562   جنب بيمارستان طرفه-خيابان سپاه   شهيد عابديني
  5662775  ه تيموري كوچ-جواديه   شهيد عليزاده

  6927544  جمالزاده  فارابي
  7568131  آبادچهار راه نظام  فارس
  8967361   ميدان فلسطين-پاستور   فرانس
  260003   سر دوراهي قلهك-خيابان شريعتي   قلهك
  8779360  ميدان ونك  قانون
  550486   فلكه اول-خزانه بخارايي   گنجينه
  5653624  كوچه صالح نيا-جواديه   ميثاق
  3863928   خيابان صالحي-مشيريه   مشيريه

روبروي شهرداري ، خيابان شهيدرجايي  آبادنازي
  557515  كوچه شهيد بشرحق، 16منطقه

  5058364   بازار دوم-نازي آباد   واليت
  786551   تيرانداز-تهرانپارس   وليعصر
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  مراكز اطالعات دارويي و سموم فعال در سطح كشور
   )ت ستاد مركزي اطالعات دارويي و سمومتحت نظار(

  نشاني  مركز 
  ستاد مركزي

معاونت غذا و (
  )دارو

تهران، خيابان انقالب، خيابان فخر رازي، نبش خيابان 
رساني   طبقه دوم، واحد اطالع57شهيدنظري، پالك 

  6419306 تلفن 14 – 8از ساعت . داروها و سموم
دانشگاه علوم 

پزشكي 
  شهيدبهشتي

خيابان وليعصر، روبروي خيابان توانير، كوچه تهران، 
، دانشگاه داروسازي، صندوق پستي 105شمس، پالك 

  8776027 تلفن 18-14از ساعت . 14155 -6354

دانشگاه علوم 
  پزشكي اردبيل

اردبيل، ميدان تيام، معاونت درمان و دارو، مديريت 
  رساني داروها و سموم دارويي، مركز اطالع

  0451- 3360852: لفن ت12 – 8از ساعت 

دانشگاه علوم 
  پزشكي اروميه

اروميه، خيابان جهاد، ابتداي خيابان راهنمايي، معاونت 
 14:30 از ساعت. 57147درمان و دارو، كد پستي 

  0411 –2240060تلفن12-9و 17:30الی

دانشگاه علوم 
  پزشكي اصفهان

اصفهان، خ آپادانا اول، حوزه معاونت درمان و دارو، 
  81654دارويي، كد پستي مديريت 

  0311 – 6610393:  تلفن16-8از ساعت 

دانشگاه علوم 
  پزشكي بابل

بابل، خ مدرس، جنب كانون فرهنگي و تربيتي امام 
  خميني، مديريت دارو و غذا

   بجز پنجشنبه و روزهاي تعطيل15 – 8از ساعت 
  0111 – 2294745: تلفن

دانشگاه علوم 
  پزشكي تبريز

 آهن، بلوار كارگر، معاونت درمان و دارو، تبريز، ميدان راه
  . 51976كد پستي 

  0411 – 4456695:  تلفن12-8از ساعت 

دانشگاه علوم 
  پزشكي رشت

رشت، شهرداري، ابتداي خيابان شريفي، خيابان شهيد 
  ملكپور، مديريت دارو و غاذا

  0131 – 2231051:  تلفن16 – 19از ساعت 
دانشگاه علوم 
  پزشكي زنجان

، ميدارن اراك، طبقه فوقاني داروخانه دكتر بهشتي زنجان
  0241 – 5250100: تلفن

دانشگاه علوم 
  پزشكي سنندج

سنندج، خيابان حسن آباد، معاونت درمان و داروف 
  0871 – 3232855: مديريت دارويي تلفن

شيراز، خيابان خيام، ساختمان شماره دانشگاه، مركز دانشگاه علوم 
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:  تلفن12 – 8از ساعت . اني داروها و سمومرس اطالع  پزشكي شيراز
2358062 – 0711  

دانشگاه علوم 
  پزشكي قزوين

قزوين، خيابان بوعلي سينا، مركز آموزشي درماني 
 بجز پنجشنبه 12 – 10از ساعت . سينا، داروخانه بوعلي

  0281- 3339049: روزهاي تعطيل تلفن
دانشگاه علوم 

پزشكي 
  كرمانشاه

 دانشگاه 2يد بهشتي، ساختمان شماره كرمانشاه، بلوار شه
 بجز پنجشنبه و 14-8از ساعت . مديريت دارو و غذا

  0831-767812: تلفن. روزهاي تعطيل
دانشگاه علوم 
  پزشكي گرگان

  گرگان، كيلومتر جاده تهران، معاونت درمان و دارو
  0171- 4424004 تلفن 12 – 8از ساعت 

دانشگاه علوم 
  پزشكي لرستان

ابان انقالب، شيرخوارگاه، جنب درمانگاه لرستان، خي
  ، معاونت غذا و دارو8شماره 

 بجز پنجشنبه و روزهاي تعطيل 15 – 7:30از ساعت 
  0661 - 503169تلفن 

دانشگاه علوم 
پزشكي 
  مازندران

ساري، سه راه جويبار، اول بزرگراه بسيج، معاونت درمان و 
  دارو، مديريت دارويي، مركز اطالع رساني داروها

  0151- 2262342: تلفن

دانشگاه علوم 
  پزشكي مشهد

مشهد، روبروي پارك ملت دانشكده داروسازي، معاونت 
  1365 صندوق پستي 91775درمان و دارو، كد پستي 

  0511 – 7634014: تلفن14 – 8از ساعت 
دانشگاه علوم 
  پزشكي همدان

اله كاشاني،  همدان، چهارراه خاجه رشيد، ابتداي بلوار آيت
  0811-8252441: تلفن. تمان شماره يكساخ

دانشگاه علوم 
  پزشكي يزد

، دانشگاه علوم 2يزد، ميدان باهنر، ساختمان شماره 
 بجز پنجشنبه و روزهاي 14 – 8از ساعت  . پزشكي يزد

  0351 – 7241171:تعطيل تلفن
دانشگاه علوم 
  پزشكي زاهدان

داروها االنبيا، مركز اطالع رساني  زاهدان، بيمارستان خاتم
  0541-3238996:  تلفن 20 – 18از ساعت . و سموم
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   اي دارويي مركز تك نسخه
  تلفن  فاكس  تلفن  نام شركت

هاي فوريت
دارويي شفاياب 

  فردا

  8744119و136
بزرگراه مدرس، نبش   8739276  2259923و12

  ميرداماد

هاي فوريت
  دارويي نور

8-8832717  
7-8812824  8812826  

االتر از اتوبان مدرس، ب
 تير، خيابان زهره، 7

  39پالك 
هاي فوريت

دارويي هالل 
  احمر

8-8803871  
6-8808665  8808665  

خيابان طالقاني، تقاطع 
سپهبد قرني، شماره 

310  

  8812939  پيك دارو
  ) خط10(

8812943  
8913240  

 تير، خيابان كريم 7
خان زند، بعد از قائم 
مقام فراهاني، نرسيده 

  45به خردمند، پالك 
 
  

***  
  
  
  
  
  
  
  


