
  

  

  

 
   

 
  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 

  OTC نسخه بدون داروهاي ي ارائه در دارويي ي مشاوره
  

رسد و يا در كارگاه هاي غير مجاز تركيب  داروخانه به فروش ميئي كه در جايي غير از داروها از اي فزاينده شمار روز به روز
 .در حال افزايش است ... ) داروهاي الغري ، چاقي ، ترك اعتياد و (شده و با عنوان هاي  فريبنده به  بيماران ارائه مي شود 

به  اينترنت يا پستي سفارش طريق از آن ها را را توان مي همچنين خريد توان مي بازار در يا و ها در سوپر ماركت را روهادا
 داروهاي ازهمه، تر مهم و داروها همه دارويي ي مشاوره در داروسازان مهم نقش است مشخص و واضح كه چه آن  .آورد دست
 توصيه ي و ارائه كامل ي مشاوره ضمن دارو ي كننده تجويز بعنوان داروسازان كه آنجاست واقع در و مي باشد نسخه بدون
 غذا، -دارو و دارو - تداخل دارو مصرف، فواصل درمان، ي دوره مصرفي، دوز استفاده، ي نحوه خصوص در بيماران به الزم هاي

  .گيرند مي بعهده را بيماران درمان مسووليت  ...و نگهداري شرايط دارويي، مسموميت دارويي، عوارض
 از%41/65 كه دادند نشان نتايج است شده انجام انگلستان هاي داروخانه در دارويي ي مشاوره نوع خصوص در كه تحقيقي در

انجام  كه بندي طبقه در و دهند مي انجام بيماران با را الزم هاي مشاوره روز هر OTC داروي 10 تا 6 مورد در داروسازان
 :آمد بدست ذيل نتايجي شد

  التهاب ضد و مسكن داروهاي                                   سرفه ضد و سرماخوردگي داروهاي 
 ها مكمل و ها ويتامين                              اسيدها آنتي و اي روده /معدي اروهايد 
 پوستي داروهاي                                          ها قارچ ضد و ها بيوتيك آنتي 
      پزشكي تجهيزات و لوازم                                                           اوليه هاي كمك 
   ها مسهل                                لنز هاي محلول شامل چشمي داروهاي 
  سيگار ترك داروهاي 

    
 آن به آسان دسترسي بدليل و هستند دارا داروها ي همه خصوص در را بيماران با مشاوره موقعيت بهترين داروسازان
 گروه يك در مشابه OTC داروهاي بين تفاوت آنها، جانبي عوارض ، OTC داروهاي به مربوط سواالت اغلب ها،بيماران
 نيز دارو -دارو تداخالت خصوص در بيماران با مشاوره در را موثري نقش آنها همچنين .پرسند مي داروسازان از دارويي را

  .دارند
  

 :است الزامي زير نكات به توجه بيمار به  OTCداروي تجويز در
 .شود داده شرح بيمار براي OTC داروي انتخاب دليل - 
 .شود توضيح داده OTC داروي از صحيح ي استفاده ي نحوه - 
 هر شود بيمار يادآوري به و شود داده توضيح مصرفي داروي خصوص در الزم هاي احتياط و هشدار احتمالي، جانبي عوارض -

 .شود گزارش داروساز به احتمالي هاي مسموميت يا و دارويي عوارض بروز از ناشي عالئم گونه
 .شود داده توضيح بيماران براي ها نشانه و عالئم سري يك به پاسخ در مراقبتي خود چگونگي - 
 .شود درج دارويي برچسب روي بر داروها نگهداري و استفاده طرز -
  .شود داده اختصاص بيماران سواالت به گويي پاسخ جهت الزم زمان -
 و تجويزي نوع داروي صحت از تا نمايد مراجعه داروخانه به بهبود مجدداروند  و عالئم پيگري جهت شود يادآوري بيمار به -

  .شود حاصل اطمينان آن صحيح مصرف

 11:اطالعيه شماره 
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 غذا با  (  )OTCنسخه بدون داروهاي برخي از تداخالت
 .گردد مصرف ميوه آب با همراه دارو اين است بهتر بنابراين .شود مي C ويتامين كمبود باعث آسپرين مصرف •
 جلوگيري از براي .شود مي دفع نيز پتاسيم آب، دفع با همراه كه شده بدن از آب دفع سبب مدر داروهاي بعضي مصرف •

بجز ( نمود  استفاده كشمش و زميني خشك، سيب لو، آگوجه، پرتقال مثل غذايي مواد از است بهتر پتاسيم كاهش
 .)باشند مي خون پتاسيم حفظ با مدر داروهاي كه اچ -تريامترن و اسپرينوالكتون

 كه شامل شوند مي هيپوفسفاتمي يا فسفر غلظت كاهش باعث و شده غذا در موجود فسفر جذب كاهش باعث اسيدها آنتي •
 بايد مقادير نمايند مي مصرف اسيد آنتي كه بيماراني بنابراين .باشد مي كمردرد و اشتهايي بي ,خستگي و ضعف مثل عالئمي
  .)است زيادي فسفر حاوي قرمز گوشت( نمايند مصرف فسفر حاوي تركيبات از زيادي

  
  OTCداروهاي تجويز و شيردهي
  :شيردهي دوران در دردها ضد مصرف
 درد و تب براي معمول صورت به استامينوفن .دارند وجود شيردهي دوران در درد ضد بعنوان زيادي OTC هاي انتخاب

 داده مي نوزادان به مستقيما كه باشد ميزاني از كمتر شير در شده ترشح سطوح كه رود مي انتظار و شود مي مصرف درنوزادان
 .شود

و  شود مي گرفته نظر در شيردهي دوران در مادران براي انتخابي داروي عنوان به ايبوپروفن ، NSAIDs داروهاي ميان از
 متعاقب آن و دارو غلظت اما شود مي ترشح مادر شير در ايبوپروفن كه آن وجود با .رود مي بكار نيز نوزادان در درد ضد بعنوان
 .است كم بسيار نوزاد به آن انتقال

خونريزي  مستند مورد يك .شود مصرف احتياط با شيرده مادران در بايد طوالني عمري نيمه داشتن ي بواسطه ناپروكسن
است  كرده مي مصرف ناپروكسن شيردهي حين در مادرش كه روزه 7 نوزاد يك در ترومبوسيتوپني و آنمي مدت، طوالني
 .است شده گزارش
سندرم  خطر .دارد پالسما به نسبت شير بداخل كندتري ترشح دارو اين .شود مي ترشح شير در پايين هاي غلظت با آسپرين

 پس ساعت 1 توصيه مي شود  است آسپرين با درمان تحت مادري اگر .نيست مشخص شير در آسپرين وجود ي بواسطه ري
  .شود اجتناب شيردهي از دارو مصرف از
 كه (Reye's syndrome) ري سندرم بروز باعث  است ممكن سال 11 زير سنين در آسپرين مصرف كه آنجايي از •

 ايجاد كودكان از بعضي در آسپرين مصرف همچنين .شود تجويز نبايد آسپرين سنين اين در شود است مغزي نوعي آسيب
 اين با بيماري وجود صورت در بنابراين .شود مي كودكان در آسم تشديد سبب دارو اين مثال بعنوان .نمايد حساسيت مي

 ايجاد كودك در را عالئم همان نيز ايبوپروفن مانند مشابه داروهاي ساير مصرف است ممكن كه داشت نظر بايد در مشخصات
 .نمود خودداري بايد تجويز آنها از و نمايد

  .كنيد خودداري كودكان در دار كدئين داروهاي تجويز از •
  

 ...خبر نامه دارويي در شماره هاي بعدي  OTCساير نكات مهم در مورد داروهاي  


