
كلياتي در مورد داروها

واحد امور دارویي معاونت بهداشت  
دانشگاه علوم پزشکي تهران



مقدار مصرف دارو

از یک سو و شرایط داروشدت و نحوه اثر ه مقدار دارو با توجه ب

بدین لحاظ می تواند متفاوت باشدهر فرد ... سنی و بیولوژیک 

.لحاظ می نمایددر تجویز داروها دقت الزم را پزشک 

از سوی دیگر حساسیت فرد در مقابل دارو نیز در تجویز دارو از 

. اهمیت ویژه ای برخوردار است

رین بهت،در تجویز دارو به آسایش بیمار ، سهولت مصرف البته 

قرار می توجه موردغلظت و دفع دارو،انتشار ،شرایط جذب 

یز راه  تجوو مقبول ترین راحت ترین ،با صرفه ترین گیرد که 

.خوراکی می باشد،دارو



خود درماني

.  یكي از بزرگترین معضالت فرهنگي در بخش داروست

درخواست داروي بدون نسخه در بیشتر موارد به دلیل نداشتن 

اطالعات دارویي فرد مصرف كننده منجر به پدید آمدن عوارض 

.جانبي  متعدد در وي مي شود

:برخی از دالیل خوددرمانی 

باال بودن نرخ ویزیت پزشك یا به عبارت بهتر عدم استطاعت مالي 

افراد در پرداخت ویزیت ، شلوغ بودن مطب پزشك ، كامل ندادن یا 

مشابه دادن داروها به وسیله داروخانه ها و موجود نبودن داروهاي 

.تجویز شده به وسیله پزشك
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داروخانه یك سري از داروها را بدون نسخه پزشك نیز در 

اختیار بیماران قرار می دهند این داروها تنها در بیماري هاي 

سبك استفاده مي شود، ولي مصرف این دسته از داروها نیز 

باید با راهنمایي داروساز باشد تا مصرف كننده از عوارض 

.سوء آن آگاه شود

مسکن ها ،آنتی هیستامین ها ،ضد احتقان ها و داروهای ضد 

.سرفه در این گروه قرارمی گیرند

OTCداروهاي بدون نسخه یا 



مصرف بي رویه مکمل ها بدون تجویز پزشک، همچنین استفاده از 

داروهاي نیروزا نه تنها تأثیر قابل توجهي در کارآیي ورزشکاران 

ندارد، بلکه مي تواند عوارض جبران ناپذیري براي فرد به دنبال 

.داشته باشد

مکمل ها



بیوتیک هاآنتی

آنتی بیوتیک یک داروی بی ضررنیست وهرفرد با  مصرف 

آن وبدون تجویز پزشک خودرا درمعرض عوارضی قرارمی 

همچنین مصرف بی . دهد که گاهی این عوارض کشنده است

.رویه آنتی بیوتیک ها طول مدت  درمان راطوالنی ترمی کند



:       مقاومت میکروب ها دربرابر آنتی بیوتیک ها*

وتیک به علت مصرف بی رویه ، زمانی که بیمارواقعا نیازمند آنتی بی

ارزان است چه بسا میکروبی که با یک آنتی بیوتیک کم عارضه تر و

ران قیمت تر تر قابل  کنترل بود حتی با آنتی بیوتیک وسیع الطیف ترو گ

.هم کنترل نخواهد شد

ابلقاصالکهاستسنگینقدریدرکشورمابهمیکروبیمقاومت

آنتیضررمصرفگفتتوانمیحتیوشایدنیستمحاسبه

برانجبرایکهنحویبهاستآنبیشترازنفعدرایرانهابیوتیک

برایسختیرابهقیمتگرانهایبیوتیکآنتیمسئلهاین

هایبیوتیکآنتیبههامیکروبمقاومتتاشودمیکشورتامین

.شودجبرانمردمدردسترس



مسووالن باید با فرهنگ سازي و تبلیغات صحیح، مردم را 

نسبت به این اشتباه و ضرر و زیان هاي مصرف داروي 

.زیاد آگاه کنند

چه باید کرد؟

رسانه ها باید مضرات مصرف زیاد دارو و عوارض حاصل 

از آن را به مردم گوشزد كنند تا این عادات غلط فراموش 

شود و این مساله اقدامي مهم در راستاي مصرف صحیح و 

.منطقي دارو خواهد بود



صحیحفرهنگایجادبا

ومردممیاندارومصرف

موجودوضعیتساماندهي

ميکشوردرداروتجویز

زبروازجلوگیريضمنتوان

،دارویيازکمبودهايبسیاري

رابیماراندرمانکیفیت

کاهشسببودادافزایش

ناخواستهوعوارضهاهزینه

.شددارویي



تمام داروها به نوعي داراي عوارض جانبي »

يا هستند و مصرف آنها بايد با تجويز پزشك و

ن هيچ داروي بدو. مشورت  با داروساز انجام شود

«.عارضه،وجود ندارد



عوارض داروها بر انسان
زمن موآثار مسموميت حادانسان داروها مي توانند بر

.به جاي گذارند 

:عوارض سمي داروها

است که دارو با بدن خودناشي از واکنش  هاي 

.مي تواند عوارض آلرژيکي ايجاد نمايد



تعدادي از عوارض مهم داروها

کهير و ورم عروقي عصبي، تب دارويي،

تنگي نفس ، عطسه ، بثورات ، ضعف و ناتواني

.  مغز استخوان  از جمله عوارض داروها مي باشد



ساير عوارض ايجاد شده توسط داروها

وژيکي با دو دارو ممکن است از نظر فيزيکي ، شيميايي يا بيول

.  يکديگر ناسازگار باشند

:ناسازگاري بيولوژيکي 

در واقع همان کيفيت اثرمتقابل داروها است

که ممکن است دو دارو اثر يکديگر را تقويت 

.  و ياتضعيف نمايند



:ميزان عوارض دارو با توجه به 

وضعيت جسمي فرد•
مقدار مصرف •
طول مدت مصرف •

متغير است،لذا برخي داروها اثرات جانبي و عوارض  سمي
. خود را در مصرف مداوم نشان مي دهند



برخيولياست،مشخصداروهاازبرخيعوارض
مصرفازپسومصرفبازاردرعرضهازپسعوارض
.شودميمشخصمروربهآنگسترده

چنانچه هر گونه دارويي به مقدار زياد و بدون 
تجويز   پزشك مصرف شود ممکن است منجر به 

بروز عوارض حاد شود لذا تاکيد مي شود از مصرف  
خودسرانه دارو خودداري کرده و قبل از مصرف دارو 

. بروشور آن را مطالعه فرماييد



نادرستمصرفازناشيجانبيعوارض
شيمياييداروهايازنيزکمترداروييگياهان
.نيست

دورهاتمامتاداروهابايددرمان،ازاطمينانجهت
عاليموجودباحتيهمچنين.شوندمصرفدرمان
.شودنتوصيهديگرانبهداروييهيچبيماري،مشابه



مصرف بي رويه دارو در حالي در کشور به شدت  
ن    افزايش يافته که ساليانه ميلياردها تومان بابت آ

.هزينه  مي شود
البته اين در حالي است که درصد بااليي  از اين 
داروها بدون دليل پزشکي مصرف مي شود و اگر  

ايجاد عارضه جدي نکند  هيچ سودي نيز براي 
.مصرف کننده ندارد



وداروهامورددراطالعاتگرفتنبرای

توانیدميكمیابداروهايتهیهنحوههمچنین

.بگیریدتماس1490شمارهبا
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