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درخواست . یكی از بزرگترین معضالت فرهنگی ،استفاده نا بجا  ازداروست
داروي بدون نسخه در بيشتر موارد به دليل نداشتن اطالعات دارویی فرد 

مصرف کننده ممكن است منجر به پدید آمدن عوارض جانبی متعدد در وي 
.شود

خود درماني



باال بودن نرخ ویزیت پزشك یا به عبارت بهتر عدم استطاعت مالی افراد در 
پرداخت ویزیت ، شلوغ بودن مطب پزشك ، کامل ندادن یا مشابه دادن داروها 

.به وسيله داروخانه ها و موجود نبودن داروهاي تجویز شده به وسيله پزشك

برخي از دالیل خوددرماني
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مصرف بی رویه مكمل ها بدون تجویز پزشك، همچنين استفاده از داروهاي 
نيروزا نه تنها تأثير قابل توجهی در کارآیی ورزشكاران ندارد، بلكه می تواند 

.عوارض جبران ناپذیري براي فرد به دنبال داشته باشد

و داروهای نیروزامکمل ها



ویز آنتی بيوتيك یك داروي بی ضررنيست وهرفرد با  مصرف آن وبدون تج
پزشك درمعرض عوارضی قرارمی گيرد که گاهی این عوارض ممكن است 

.کشنده باشد
.مصرف بی رویه آنتی بيوتيك ها طول مدت  درمان راطوالنی ترمی کند

بیوتیک هاآنتي



مقاومت میکروب ها دربرابر آنتي بیوتیک ها

.شودیمداروبهميكروبیمقاومتبهمنجرهابيوتيكآنتیرویهبیمصرف

آنتییكباکهميكروبیحتیودرمانشدنترطوالنیباعثمقاومتاین
هممتقيگرانبيوتيكآنتیبابودکنترلقابلقيمتارزانبيوتيك

.شدنخواهدکنترل



بهتر است چه کرد؟

تبليغات صحيح،فرهنگ سازي استفاده از رسانه ها ،
ساماندهی وضعيت موجودسبب افزایش کيفيت درمان وکاهش هزینه ها ،

.رعایت این مسائل اقدامی مهم در راستاي مصرف صحيح و منطقی دارو خواهد بود



بستگی  هر فرد ... وشرایط سنی و بيولوژیك، داروشدت و نحوه اثر به
دارد

حساسيت فرد در مقابل دارو نيز در تجویز دارو از اهميت ویژه اي البته 
. برخوردار است

مقدار مصرف دارو



و دفع دارو،غلظت ،انتشار ،بهترین شرایط جذب ،سهولت مصرف 
آسایش بيمار 

.اشدخوراکی می ب،راه  تجویز داروو مقبول ترین راحت ترین ،صرفه ترین با

عوامل موثر در تجویز دارو



حتی با وجود عالیم . باید داروها تا اتمام دوره درمان مصرف شوند
. مشابه بيماري، هيچ دارویی به دیگران توصيه نشود

برای اطمینان از درمان



تمام داروها به نوعی داراي عوارض جانبی هستند و مصرف آنها باید با 

هيچ داروي بدون  . تجویز پزشك و یا مشورت  با داروساز انجام شود

.عارضه،وجود ندارد

عوارض جانبي



ازنيزکمترداروییگياهاننادرستمصرفازناشیجانبیعوارض
.نيستشيمياییداروهاي



می تواند عوارض است که دارو با بدن خودناشی از واکنش  هاي 

.آلرژیكی ایجاد نماید

می نمایدمزمنومسموميت حادبرخی از عوارض داروها ایجاد 

عوارض بیش از حد داروها بر انسان



کهير،تورم عروق، تب دارویی،

تنگی نفس ، عطسه ، بثورات ، ضعف و ناتوانی

.مغز استخوان  از جمله عوارض داروها می باشد

تعدادی از عوارض مهم داروها



:ميزان عوارض دارو به

وضعیت جسمي فرد•
مقدار مصرف  •
طول مدت مصرف •



مصرف بی رویه دارو در حالی در کشور به شدت  افزایش یافته که 
.ساليانه ميلياردها تومان بابت آن  هزینه  می شود



.  تحمل به دارودر اثرافزایش مصرف ایجاد می شود

تحمل و وابستگي



ر اعتياد به داروهاي مجازوغيرمجازدرچند دهه گذشته بسيار فراگي

شده است که حاکی از یك مشكل جدي در سالمت جسمی؛ روانی و

.اجتماعی است



تهيهنحوههمچنينوداروهامورددراطالعاتگرفتنبراي
.بگيریدتماس1490شمارهباتوانيدمیکميابداروهاي
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