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  هاي كلي هاي دارويي و توصيه برخي گروه
   :داروهاي قلب و عروق

قطـع  .شـوند  هاي قلب و عروق مثل آنژين صدري، فشار خون باال، بي نظمي در ضربان قلب و غيره تجويز مـي  داروهايي هستند كه براي ناراحتي
ناگهاني و يكباره قطع كرد، چون احتمال بروز عوارض خطرنـاكي  توان آنها را به طور  مصرف اين داروها بايد به تدريج صورت گيرد، بنابراين نمي

ناراحتي كليه و كبد ممكن است باعث تجمع برخي از .هاي پزشك صورت گيرد قطع مصرف اين داروها حتماً بايد با مشورت و توصيه. وجود دارد
  .شك اطالع دهيد تا مقدار مصرف دارو را تعديل كنددر صورت ناراحتي كليه و كبد حتماً به پز. اين داروها در بدن و بروز مسموميت شود

از . از طريق عروق زيـر زبـان جـذب گردنـد    هاي زيرزباني نبايد بلعيده شوند، هنگام مصرف، آنها را زير زبان خود قرار دهيد تا حل شوند و  قرص
دقيقـه   3در كمتـر از  ) TNG(بـاني نيتروگليسـيرين   هاي زيرز اثر قرص. ، زيرا داروي بلعيده شده اثري نخواهد داشتبلعيدن دارو خودداري شود

كمبـود برخـي از امـالح مثـل پتاسـيم در      .كه قرص در زير زبان شما قرار دارد، از خوردن و آشاميدن خودداري كنيد  در هنگامي. شود ظاهر مي
  . ه داشته باشيدهاي غذايي پزشك توج بنابراين به توصيه. بيماران قلب و عروق ممكن است باعث بروز مسموميت شود

  :داروهاي دستگاه گوارش
  . شوند هاي دستگاه گوارش مثل سوزش معده، زخم معده و اسهال، يبوست، استفراغ و غيره تجويز مي اين داروها براي ناراحتي

هاي خطرناكي مثل سـرطان معـده را بـراي     مصرف خودسرانه داروهاي ضد اسيد معده نبايد به مدت طوالني ادامه يابد زيرا ممكن است بيماري
وجود يا عدم وجود  xشود قبل از مصرف اين داروها به پزشك مراجعه شود تا با آندوسكوپي يا عكسبرداري اشعه  توصيه مي. ها پنهان سازد مدت

هاي ضداسيد معده يا ضد نفخ، بايد حتمـاً قبـل از بلعيـده شـدن      هاي جويدني تجويز شده مثل قرص قرص. هاي خطرناك مشخص شود بيماري
ها در كودكان حتمًا بايـد تحـت    توجه داشته باشيد كه مصرف ملين. داروهاي ضد يبوست را با مقدار زيادي آب مصرف كنيد.جويده وخرد شوند

در صورتي كـه اسـهال منشـأ ميكروبـي داشـته باشـد،       . از مصرف خودسرانه دارو براي درمان اسهال خودداري كنيد.نظارت پزشك صورت گيرد
  .شد تر شدن حال بيمار خواهد مصرف داروهاي ضداسهال باعث وخيم

  :داروهاي دستگاه عصبي
هـا جـزء داروهـاي دسـتگاه عصـبي       از مسـكن شوند و نيـز تعـدادي    داروهايي كه براي درمان اضطراب، افسردگي، بي خوابي و تشنج تجويز مي

بنابراين به هيچ وجه نبايد مصرف آنها را خودسرانه و به طور ناگهاني قطع كنيد، زيرا  ،داروهاي عصبي ممكن است وابستگي ايجاد كنند.هستند
شـود،   هفتـه كامـل مـي    8تا  6بعد از  روز شروع و 14تا  10اثر داروهاي ضد افسردگي معموالً بعد از  .كنند عوارض ناخواسته شديدي ايجاد مي

  . بنابراين در صورتي كه در روزهاي اوليه مصرف، اثر درماني مشاهده نكرديد نااميد نشويد و مصرف دارو را قطع نكنيد
من پرهيـز از  بنابراين ضـ . ادامه روند مصرف ممكن است به وابستگي منجر شود. شود تأثير داروهاي خواب آور بعد از چندين بار استفاده كم مي

بعضي از داروهاي ضـد افسـردگي   . مصرف خودسرانه اين داروها هر گونه احساس ناراحتي يا عدم تأثيربخشي دارو را به پزشك خود اطالع دهيد
الً توجه بنابراين به توصيه پزشك در اين باره كام. با غذاهايي مثل پنير، گوشت، قارچ تداخل دارند و ممكن است باعث افزايش فشار خون شوند

  .به دليل باال بودن ريسك خودكشي در اين دسته از بيماران بايد دقت داشت كه داروها را در دسترس آن ها قرار نگيرد. كنيد
مصرف داروهاي عصبي در هنگام حاملگي ممكن است مشكالت جدي ايجاد كند، بنابراين ضمن عدم مصرف خودسرانه ايـن داروهـا در هنگـام    

هـاي در حـال شـيردهي هـم بايسـتي تحـت        همچنين خانم. حامله بودن يا قصد حاملگي بايد با پزشك خود مشورت كنيدحاملگي، در صورت 
  . نظارت و با تجويز پزشك از اين داروها استفاده كنند، چون ممكن است عوارضي در نوزاد بوجود آيد

  
  



  

  

  

 
   

 

  fdo_kashan@kaums.ac.ir از همكاران  محترم تقاضا مي شود در صورت مشاهده هرگونه اتفاق و عارضه هاي دارويي مراتب را از طريق پست الكترونيك 
  .ارائه نمائيد  معاونت غذا و دارو كاشان DPICبه مركز اطالع رساني دارو و سموم ) 0361- 5579000(يا تماس تلفني ) 0361- 5556080(نمابر 

  :)ها ضد حساسيت(ها  آنتي هيستامين
داروهاي آنتي هيستامين خـواب آلـودگي ايجـاد    . شوند مصرف مي... فع عالئم ظاهري سرما خوردگي و اين داروها در هنگام حساسيت و براي ر

در بيماران مبتال به فشار خـون و بيمـاري   . كنند، بنابراين بعد از مصرف آنها از رانندگي و كارهايي كه نياز به دقت زياد دارد بايد پرهيز شود مي
  .ايد با احتياط انجام گيردهاي قلبي مصرف اين دسته از داروها ب

  :ها آنتي بيوتيك
حتي اگر بعد از چند روز بيمار احساس بهبود . ها در موفقيت دارو درماني با اين داروها بسيار مهم است كامل نمودن دوره درمان با آنتي بيوتيك

عدم رعايت اين نكات ممكـن اسـت بـه وخـيم تـر      . رعايت فاصله بين دو وعده دارو هم بسيار با اهميت است.كرد نبايد مصرف دارو را قطع كند
هـا   بعضي افـراد ممكـن اسـت بـه بعضـي از آنتـي بيوتيـك       . هاي بيماري زا و عوارض ديگر منجر شود شدن بيماري، ايجاد مقاومت در ميكروب

چون در غيـر   ،د مطمئن باشيدبايد از عدم حساسيت خو) ها عمدتاً پني سيلين(ها  بنابراين قبل از مصرف آنتي بيوتيك ،حساسيت داشته باشند
  . افرادي كه ناراحتي كليه وكبد دارند به پزشك و داروساز اطالع دهند. اين صورت مصرف آنتي بيوتيك ممكن است منجر به ايجاد شوك شود

  . هاي آنتي بيوتيك را با آب فراوان مصرف كنيد كپسول
هاي جنين راكند كنند يـا   ها ممكن است رشد و نمو استخوان آنتي بيوتيك حاملگي يا تصميم به حاملگي را به پزشك اطالع دهيد، چون بعضي

  . ها شوند باعث رنگي شدن دندان
  :داروهاي بدون نسخه

شوند، اما تعدادي از داروها هم هستند كه بدون نسخه پزشك نيز به فـروش   بسياري از داروهاي موجود در مقابل ارائه نسخه پزشك فروخته مي
  . رسند مي

در كشور ما نيـز  . شود هاي متولي بهداشت و درمان و دارو مشخص مي ين داروها در كشورهاي مختلف متفاوت است و از سوي سازمانفهرست ا
وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي فهرست داروهاي بدون نسخه را مشخص كـرده اسـت و دليـل ارائـه چنـين فهرسـتي را جلـوگيري از        

هايي مثل حداكثر ايمنـي و اثربخشـي و    در اين فهرست ويژگي. و عوارض ساده به مراكز درماني عنوان كرده است ها مراجعه بيماراني با ناراحتي
  . حداقل عوارض جانبي را در نظر داشته است

بايـد براسـاس   بايد توجه داشت كه دريافت اين داروها نيز بايد با مشورت داروساز حاضر در داروخانه صورت پذيرد يعني اين داروساز اسـت كـه   
  .مشكل بيمار نوع داروي تحويلي را مشخص كند

  :نكته
توان بدون استفاده از هر دارويي برطرف كرد، بنابراين فرد نبايـد بـا احسـاس كسـالت مختصـر و سـاده دارو        هاي ساده را مي بسياري از بيماري

هنگام مراجعه به داروخانه با دكتـر داروسـاز داروخانـه     اگر عارضه برطرف نشد و تصميم به مصرف داروهاي بدون نسخه گرفتيد در.مصرف كند
از جملـه در مـوارد حـاملگي يـا قصـد      . داروهاي بدون نسخه در مورد افراد خاص حتماً بايد تحت نظـارت پزشـك تجـويز شـوند    . مشورت كنيد

جه داشته باشيد كه بـه هـر حـال داروهـاي     تو. (هاي كليه وكبد هاي مزمن، بيماري حاملگي، شيردهي، كودكان، سالخوردگان، افرادي با بيماري
  ). ها و مطالبي كه در صفحات گذشته مطرح شد در مورد آنها صادق است بدون نسخه هم دارو هستند و كليه واژه

مصرف داروهاي بدون نسخه تنها براي مدت محدودي مجاز است، در صورتي كه عارضه در اين مدت كوتاه برطرف نشد حتماً بايـد بـه پزشـك    
  . جعه شودمرا


