
 

 

 

 
  

 
  fdo_kashan@kaums.ac.ir از همکاران  محترم تقاضا می شود در صورت مشاهده هرگونه اتفاق و عارضه های دارویی مراتب را از طریق پست الکترونیک 

 .د ارائه نمائی معاونت غذا و دارو کاشان DPICبه مرکز اطالع رسانی دارو و سموم ( 601-55500666)یا تماس تلفنی ( 601-55540606)نمابر 

 " هشدارهای دارویی مهماز برخی "

 دارو عارضه اقدام

 تمایل به خودکشی در جوانان .والدین بیمار مراقب باشند

Aripiperazol, Quetiapine, 
Olanzapin, Clozapine, Trazodone, 
Venlafaxine, Fluoxetine, 
Duloxetione, Sertraline, 
Citalopram 

 نقص عضو در جنین تست بارداری قبل از مصرف
Isotretinoin, Captopril, Enalapril, 
Losartan, Valsartan, Megestrol, 
Methotrexate, Interferon 

قطع مصرف دارو در صورت بروز تب و 

 جوش های پوستی

جانسون و نکروز سمی  سندروم استیونس

 .اپیدرم که می تواند کشنده باشد
Lamotrigine, Carbamazepine, Co-
trimoxazole 

 عدم مصرف در افراد با بیماری زمینه ای
افزایش ریسک سکته قلبی و خونریزی 

 گوارشی
NSAIDs (Ibuprofen, Celexibe, …) 

 Fluticazone/Salmeterol مرگ ناشی از آسم کنترل عالئم تنفسی بیمار

قطع مصرف در صورت بروز درد، التهاب و 

 مشکالت حرکتی در مفاصل
 ,Ciprofloxacin, Moxifloxacin التهاب و پارگی تاندون ها

Ofloxacin 

 صورت در پزشک به حیصح یرسان اطالع

 یا نهیزم یماریب نوع هر به ابتال
 Azithromycin آریتمی قلبی

در صورت ندازه گیری کراتین کیناز خون ا

 بروز درد و ضعف عضالنی
 , Atorvastatin, Simvastatin میوپاتی و رابدومیولیز

Lovastatin, Rosuvastatin 

 صورت در پزشک به حیصح یرسان اطالع

 یا نهیزم یماریب نوع هر به ابتال
 Propranolol, Metoprolol وخامت آسم

اطالع رسانی صحیح به پزشک در صورت 

 بیماری زمینه ایابتال به هر نوع 

افزایش برون ده قلبی و در نهایت نارسایی 

 و آریتمی قلب
Levothyroxine 

 صورت در پزشک به حیصح یرسان اطالع

 یا نهیزم یماریب نوع هر به ابتال
 Hydrochlorothiazide, Furosemide افزایش قند و اوره خون

قطع مصرف دارو در صورت احساس گیجی، 

 تنفسیدرد عضالنی و اشکال 

عارضه نادر ولی در عین حال کشنده 

 در افراد مستعد اسیدوز الکتیک
Metformin 

 صورت در پزشک به حیصح یرسان اطالع

 یا نهیزم یماریب نوع هر به ابتال
 Pioglitazone, Rosiglitazone نارسایی قلبی
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