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داروﺳﺎزان آﻣﺎده اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت داروﯾﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﺎ آﻧﮫﺎ ﻣﺸﺎوره ﮐﻨﯿﺪ.
ﻣﺼﺮف ﻣﻨﻄﻘﯽ ،ﻣﺼﺮف ﺑﺠﺎ ،ﺑﻤﻮﻗﻊ و ﺑﻪ اﻧﺪازه اﺳﺖ.
ھﺮﮔﺰ داروھﺎ را در ﺷﺮاﯾﻂ دﻣﺎ ﯾﺎ رطﻮﺑﺖ ﺑﺎﻻ ﯾﺎ در ﻣﻌﺮض ﻧﻮر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻧﮕﮫﺪاری ﻧﮑﻨﯿﺪ.
در ﻣﻮرد ﺷﺮاﯾﻂ ﻧﮕﮫﺪاری داروھﺎ ،روی ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪی و ﯾﺎ ﺑﺮوﺷﻮر داﺧﻞ دارو را ﺣﺘﻤﺎ ً ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ.
ھﺮﮔﺰ ﻧﺒﺎﯾﺪ داروی ﺗﺠﻮﯾﺰ ﺷﺪه ﺑﺮ ﯾﮏ ﻓﺮد ،اﮔﺮ ﭼﻪ ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﯿﻤﺎری ظﺎھﺮا ً ﻣﺸﺎﺑﻪ ،ﺑﻪ ﻓﺮد دﯾﮕﺮی
ﺗﺠﻮﯾﺰ ﮔﺮدد.
ﺑﺮای اطﻤﯿﻨﺎن از اﺗﻤﺎم درﻣﺎن ،دوره ﻣﺼﺮف را ﮐﺎﻣﻞ ﮐﻨﯿﺪ.
از راﺑﻄﻪ ﺑﺎ دوﺳﺖ ﻧﻤﺎھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ را ﺗﺸﻮﯾﻖ ﺑﻪ ﻣﺼﺮف ﻧﺎﺑﺠﺎی داروھﺎ و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻮاد ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ
ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺟﺪا ً ﺑﭙﺮھﯿﺰﯾﺪ.
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺻﺤﯿﺢ ﻣﺼﺮف داروھﺎ در ﺧﺎﻧﻮاده ،ﭘﺎﯾﻪ ﺳﻼﻣﺖ اﻧﺴﺎن در ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﺖ.
داروھﺎ در ﮐﻨﺎر اﺛﺮات درﻣﺎﻧﯽ ﻣﻔﯿﺪ ،طﯿﻒ وﺳﯿﻌﯽ از ﻋﻮارض ﺟﺎﻧﺒﯽ و زﯾﺎﻧﺒﺎر را ﺑﻪ ھﻤﺮاه دارﻧﺪ .آﻧﮫﺎ را
ﺻﺤﯿﺢ ﻣﺼﺮف ﮐﻨﯿﺪ.
دارو ﺑﻌﻨﻮان ﻣﻮﺛﺮﺗﺮﯾﻦ اﺑﺰار ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی و درﻣﺎن در اﺧﺘﯿﺎر ﻧﻈﺎم ﺳﻼﻣﺖ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،اﮔﺮ ﻣﻨﻄﻘﯽ ﺗﺠﻮﯾﺰ و
ﻣﺼﺮف ﺷﻮد.
ﺑﺎ ﺗﻐﺬﯾﻪ ﺻﺤﯿﺢ و ﻣﺘﻨﻮع ،در ھﺰﯾﻨﻪ ھﺎی ﮔﺰاف ﺧﺮﯾﺪ ﻣﮑﻤﻞ ھﺎی ﻏﺬاﯾﯽ و رژﯾﻤﯽ ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﯾﯽ ﮐﻨﯿﻢ.
ﻣﮑﻤﻞ ھﺎی ﻏﺬاﯾﯽ و رژﯾﻤﯽ ھﻤﺎﻧﻨﺪ داروھﺎ ،اﮔﺮ ﺻﺤﯿﺢ و ﺑﺠﺎ ﻣﺼﺮف ﻧﺸﻮﻧﺪ ،ﻋﻮارض ﺧﻄﺮﻧﺎﮐﯽ را
ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﺗﺠﻮﯾﺰ ﻣﮑﻤﻞ ھﺎی ﻏﺬاﯾﯽ و رژﯾﻤﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﻧﻈﺮ ﭘﺰﺷﮏ ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد.
از ﻣﺼﺮف ﺧﻮدﺳﺮاﻧﻪ ﻣﮑﻤﻞ ھﺎی ﻏﺬاﯾﯽ و رژﯾﻤﯽ ﺟﺪا ﺑﭙﺮھﯿﺰﯾﺪ.
وﺟﻮد ﯾﮏ ﻣﮑﻤﻞ ﻏﺬاﯾﯽ و رژﯾﻤﯽ ﺧﺎرق اﻟﻌﺎده و ﮐﻤﯿﺎب ﮐﻪ درﻣﺎن ﻗﻄﻌﯽ ،ﺳﺮﯾﻊ و ﺑﺮﮔﺸﺖ ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ
ھﻤﻪ ﻣﺸﮑﻼت ﺟﺴﻤﯽ و روﺣﯽ ﻓﺮد را در ﺑﺮدارد ،ﯾﮏ ادﻋﺎی واھﯽ اﺳﺖ.
ھﺮﮔﺰ داروھﺎ را در دﺳﺘﺮس ﮐﻮدﮐﺎن ﻧﮕﺬارﯾﻢ.
ﻧﻘﺶ ﻣﻌﻠﻤﺎن و ﻣﺮﺑﯿﺎن ﻣﺪارس ،در اﺷﺎﻋﻪ ﻓﺮھﻨﮓ ﻣﺼﺮف ﺻﺤﯿﺢ داروھﺎ ﺑﺴﯿﺎر اﺳﺎﺳﯽ اﺳﺖ.
ﺑﺎﻟﻨﺪﮔﯽ ﻧﻮﺟﻮان و ﺟﻮان اﻣﺮوز در ﮔﺮو دوری از ﮔﺮاﯾﺶ ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮد ﻧﺎﺑﺠﺎی داروھﺎ و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻮاد ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ
در ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﺖ.
ﺳﻼﻣﺖ ﻓﮑﺮ و روان و ﺟﺴﻢ ﺟﻮان اﻣﺮوز ،ﺗﻀﻤﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﯾﺪار ﮐﺸﻮر اﺳﺖ.
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