
بهداشتی درمانی تهرانوخدماتپزشکیعلومانشگاهد
بهداشتمعاونت 

نکاتی در باره مصرف دارو

مم ا ن ا ا



OTCداروهاي بدون نسخه یا 

داروخانه ها یک سري از داروها را بدون نسخه پزشک  در 
اختیار بیماران قرار می دهند این داروها تنها در بیماري هاي  

هرچند براي تهیه و خرید داروهاي  سبک استفاده می شود،
بدون نسخه نیازي به تجویز پزشک نیست اما این داروها نیز 

همانند داروهاي تجویزي توسط پزشکان می تواند سبب بروز 
عوارض جانبی ناخواسته و گاهی بسیار جدي در استفاده کنندگان  

.گردد 



باید با راهنمایی  OTCداروهاي بدون نسخه یا مصرف 
.داروساز باشد تا مصرف کننده از عوارض سوء آن آگاه شود

بروزبهمنجراستممکنOTCداروهايرویهبیمصرف
وکبديگوارشی،عوارض(نظیرداروییناخواستهعوارض
.شود)...کلیوي

داروهايجزووجهبهیچتزریقیداروهايوهابیوتیکآنتی
OTCگیرندنمیقرار



توصیه می کنند که نباید به کودکان زیر  منابع معتبر علمی
دو سال، داروهاي سرماخوردگی و ضد سرفه را بدون نسخه  

پزشک داد، زیرا این داروها عوارض جانبی جدي و بالقوه 
.  کشنده اي دارند



رایجعللترینشایعازیکیداروخودسرانهمصرف•
استجهاندرمسمومیت

سرعتافزایشباعثمی توانندداروهادرموجودمواد•
ممکنموارديدرکهشوندوفشارخونقلبضربان
.باشدخطرناكاست



:  ازمهمترین داروهاي بدون نسخه

مسکن ها ،آنتی هیستامین ها ،ضد احتقان ها و 
داروهاي ضد سرفه می باشد

به توصیه هاي OTCدر هنگام استفاده از داروهاي 
دارویی بر روي دارو توجه شود و هرگز داروها را بیشتر 

از زمان و مقدار توصیه شده مصرف نشود



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

می تواند متفاوت د افرویژگی هاي فردي دراشرایط سنی و
بدین لحاظ در مقدار تجویز داروها باید دقت الزم را باشد

.معمول داشت 
از سوي دیگر حساسیت فرد در مقابل دارو نیز در تجویز دارو 

. از اهمیت ویژه اي برخوردار است
نیز OTCداروهاياین شرایط براي همه داروها خصوصاً

وجود دارد



،در تجویز دارو به آسایش بیمار ، سهولت مصرف البته 
و سایر  دفع دارو ،غلظت ،انتشار ،بهترین شرایط جذب 

با  می شود که توجه داروهایی که بیمار مصرف می کند 
راه  تجویز دارو راه  و مقبول ترین راحت ترین ،صرفه ترین 

.خوراکی می باشد



خود درمانی

یکی از بزرگترین معضالت فرهنگی در بخش دارو خود 
درخواست داروي بدون نسخه در بیشتر .درمانی است

موارد به دلیل نداشتن اطالعات دارویی فرد مصرف کننده 
متعدد در وي می منجر به پدید آمدن عوارض جانبی

.شود



)مکمل ها(مصرف بی رویه ویتامین ها

*



توجه داشته باشید که تهیه هر نوع دارو اعم ازمکمل یا  
ویتامین فقط باید از طریق داروخانه باشد

مصرف بی رویه ویتامین ها بدون تجویز پزشک، نیز  می تواند 
.عوارض جبران ناپذیري براي فرد به دنبال داشته باشد



مصرف بی رویه آنتی بیوتیک ها



آنتی بیوتیک یک داروي بی ضررنیست و بهیچ وجه جزو 
نمی باشد وهرفرد با  مصرف آن وبدون OTCداروهاي 

تجویز پزشک خودرادرمعرض عوارضی قرارمی دهدکه گاهی 
همچنین مصرف بی رویه آنتی . این عوارض کشنده است

.بیوتیک ها باعث طوالنی تر شدن مدت  درمان نیزمی شود



:         مقاومت میکروب ها دربرابر آنتی بیوتیک ها*

مصرف بـی رویـه ، زمـانی کـه بیمارواقعـا نیازمنـدآنتی       به علت
بیوتیک است چه بسا میکروبی که با  یـک آنتـی بیوتیـک کـم     
عارضه تر و ارزان تر قابل کنتـرل بـود حتـی بـا آنتـی بیوتیـک       

.وسیع الطیف تر و گران قیمت تر هم کنترل نخواهد شد



کهاستسنگینقدريبهدرکشورمامیکروبیمقاومت
گفتتوانمیحتیوشایدنیستمحاسبهاصالقابل

به.استآنبیشترازنفعهادرایرانبیوتیکآنتیضررمصرف
بیوتیکآنتیمسئلهاینجبرانبرايمجبوریمکهنحوي
تاکنیمکشورتامینبرايسختیرابهقیمتگرانهاي

مردمدردسترسهايبیوتیکآنتیهابهمیکروبمقاومت
.کنیمراجبران
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