
 كلياتي در مورد داروها





 داروهای اساسی 
 

 با حتي و آنها وجود بدون كه هستند داروهايي دسته آن
 معرض در جامعه رواني و جسمي سالمت آنها كمبود

 به توان مي داروها اين جمله از .گيرد قرار خطرجدي
 آنتي ، مدرها عروقي، قلبي داروهاي ضدديابت، داروهاي
 . كرد اشاره ... و بيوتيكها



 داروهای کمکی 
 
 

 اساسي بيماريهاي درمان در اصلي نقش
 با پزشك آنها وجود بدون ليكن ندارند

 شود مي مواجه بيماران درمان شديد مشكالت
 در كه ها مسكن مانند برد خواهد رنج بيمار و 

 داروهاي حد تا آنها نقش موارد بسياري
. است مهم   اساسي  



 داروهای غیر ضروری
 
 

 :داروهايي هستند كه
 
 استعمال تائيد شده ندارندد و يدا بدا    يا موارد 

شدوند تدارير دارويدي     كه تجويز مي دوزهايي
 .قابل توجهي ندارند

 



 
 عواملی چه به مصرفی داروی به فرد پاسخ

 :دارد بستگی
 
 

 به بستگي عموما دارو يك برابر در فرد يك عكس العمل
 نسوج و درخون دارو آن غلظت ميزان و جذب سرعت

 .دارد
   





تمام داروها به نوعي داراي عوارض جانبي » 

هستند و مصرف آنها بايد با تجويز پزشك و يا 

هيچ داروي بدون . داروساز انجام شود مشورت  با

«.عارضه ،وجود ندارد  

 



 عوارض داروها بر انسان
مزمن و و آرار مسموميت حادانسان  داروها مي توانند بر

 .به جاي گذارند 

 

 

 : عوارض سمي داروها  

مي تواند است كه دارو با بدن  خودناشي از واكنش  هاي  

 .عوارض آلرژيكي ايجاد نمايد



 

 تعدادی از عوارض مهم داروها

 و ورم عروقي عصبي، تب دارويي،كهير 

 

 

 تنگي نفس ، عطسه ، بثورات ، ضعف و ناتواني 

 . مغز استخوان  از جمله عوارض داروها برانسان است 

 



 

 ساير عوارض ايجاد شده توسط داروها

دو دارو ممكن است از نظر فيزيكي ، شيميايي يا بيولوژيكي با 

 .  يكديگر ناسازگار باشند

 :ناسازگاري بيولوژيكي 

در واقع همان كيفيت اررمتقابل داروها است كه ممكن است دو 

 .  دارو ارر يكديگر را تقويت و ياتضعيف نمايند

 



 

 :ميزان عوارض دارو با توجه به 
 

 وضعیت جسمی فرد•
 مقدار مصرف  •
 طول مدت مصرف  •
 

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



 است، مشخص داروها از برخي عوارض 
 عرضه از پس داروها عوارض برخي ولي

 گسترده مصرف از پس و مصرف بازار در
 .شود مي مشخص مرور به آن

 



 

 

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

 از شود مي تاكيد لذا شود حاد عوارض بروز به
 از قبل و كرده خودداري دارو خودسرانه مصرف
 . فرماييد مطالعه را آن بروشور دارو مصرف

 



 
 گياهان نادرست مصرف از ناشي جانبي عوارض
 .نيست شيميايي داروهاي از نيزكمتر دارويي

 
 



 
 تا داروها بايد درمان، از اطمينان جهت
 همچنين .شوند مصرف درمان دوره اتمام
 هيچ بيماري، مشابه  عاليم وجود با حتي

  .نشود توصيه ديگران به دارويي
 



  شدت به كشور در حالي در دارو رويه بي مصرف
    آن بابت تومان ميلياردها ساليانه كه يافته افزايش

 .شود مي  هزينه
 اين از  بااليي درصد كه است حالي در اين البته

 اگر و شود مي مصرف پزشكي دليل بدون داروها
 براي نيز سودي هيچ نكند جدي عارضه ايجاد

 .ندارد كننده مصرف



 
 همچنين و داروها مورد در اطالعات گرفتن براي
  شماره با توانيد مي كمياب داروهاي تهيه نحوه

 .بگيريد تماس1490
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