
  

  

  

 
   

 
  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) (بدون نسخه داروهاي 
  OTC   به چه معني است ؟ 
آن چه كه واضح و مشخص است نقش مهم داروسازان   است يعني فروش دارو بدون نسخه  over-the-counter  مخفف  OTC  كلمه   

رو در مشاوره ي دارويي همه داروها و مهم تر ازهمه، داروهاي بدون نسخه مي باشد و در واقع آنجاست كه داروسازان بعنوان تجويز كننده ي دا
في، دوره ي درمان، فواصل مصرف، تداخل ضمن مشاوره ي كامل و ارائه ي توصيه هاي الزم به بيماران در خصوص نحوه ي استفاده، دوز مصر

فعاليت كليدي  .مسووليت درمان بيماران را بعهده مي گيرند ... غذا، عوارض دارويي، مسموميت دارويي، شرايط نگهداري و -دارو و دارو -دارو 
. اي بدون نسخه همراه با مشاوره با آنان استداروسازان در توصيه ها و تجويزهاي دارويي به بيماران، در بيماريهاي ساده و كوچك با ارائه داروه

اين موضوع نيازمند مهارت داروساز در شناخت عالئم و فراهم كردن اطالعات موردنياز جهت انتخاب داروهاي مناسب بدون نياز به نسخه و 
  . توانايي ارجاع بيماران خاص به متخصص مناسب است

 OTCاستفاده كردن از مطالب برشور داروها ي بدون نسخه    چگونگي
هرچند براي تهيه و خريد داروهاي بدون نسخه نيازي به تجويز پزشك نيست اما اين داروها نيز همانند داروهاي تجويزي توسط پزشكان مي 

طي سطور آينده شما را با چگونگي استفاده از  در. و گاهي بسيار جدي در استفاده كنندگان گردد    تواند سبب بروز عوارض جانبي ناخواسته
بايد پيرامون اين داروها سوال كنيد آشنا خواهيم ويا مطالبي كه شما از داروسازان محترم يا پزشك خانوادگي خود  OTCبروشورهاي داروهاي

  :كرد
معموال ممكن است يك دارو از چند جزء  -ردد شامل ماده موثر موجود در دارو است كه سبب كاهش عالئم در شما مي گ: تركيبات دارويي  - 1

  .و بوضوح اين تركيبات توضيح داده شده است    .موثر تشكيل شده باشد كه در ابتداي بروشورهاي دارويي اين مطالب درج شده است 
  انديكاسيونها يا موارد مصرف دارو كه مصرف آن سبب بهبودي آنها در بيمار مي گردد  -  2
دارو ها و يا رانندگي همراه  -هنگامي كه اين دارو را استفاده مي كنيد بايد بدانيد شرايط استفاده از غذاهاي همراه هشدارها كه شما  -3
  استفاده از آنها چيست ؟  با
  . چگونگي مصرف كه در چه زماني مصرف آنها بهتر است  -  4
  ...) همانند روش نگهداري و ( ساير اطالعات مهمي كه ممكن است الزم باشد بدانيد  -  5
دانستن اين نكات بخصوص براي افرادي مهم است كه  -مواد نگهدارنده و رنگهاي خوراكي و ساير مواد شيميايي كه همراه دارو وجود دارد  - 6
  . ماده يا رنگ خاصي حساسيت دارند    به
  .آنها تماس بگيريد  تلفن سازندگان آن كه اگر نياز به اطالعات بيشتري داشتيد باآدرس يا  -  7

  چگونه ازدرمان با اين داروها بهترين نتيجه را بگيريم ؟
  .در صورتيكه در مورد داروي خود مطلبي را متوجه نشديد از پزشك يا داروساز سوال نماييد

  :نمايد ميرعايت نكات زير به شما در مصرف بهينه دارو كمك 
. گاهي اوقات تصور مردم بر اين است كه هرچه مقدار بيشتري از دارو مصرف كنند، بهتر است. فقط مقدار توصيه شده دارو را مصرف كنيد ▪

  .تواند مضر باشد مصرف زياد دارو مي
  .مگر اينكه پزشك شما مصرف طوالني مدت آنها را تأييد كند. داروهاي بدون نسخه را فقط در طول يك دوره كوتاه مصرف كنيد ▪
  .گاهي برخي داروها جهت تأثير مطلوب بايد به طور كامل بلعيده شوند) مگر به توصيه پزشك(داروها را خرد نكرده و نجويد  ▪
زيرا گاهي مصرف برخي داروها همراه يكديگر موجب بروز . بيشتر با هم، با پزشك خود مشورت نماييد قبل از مصرف همزمان دو دارو يا ▪

  .شود مشكل مي
اي و بدون نسخه، ويتامينها، داروهاي گياهي  نماييد اعم از داروهاي نسخه مطمئن شويد كه پزشك معالج شما از تمام داروهايي كه مصرف مي ▪

  .و ساير مكملها مطلع است
نماييد و عالئم بهبود در شما  بهرحال اگر شما يك داروي بدون نسخه مصرف مي. هر دارويي جهت تأثير بر بدن شما نيازمند زمان است ▪

  .اگر شما مدت زمان طوالني به پزشك مراجعه نكنيد ممكن است بيماري شما شديدتر شود. گردد با پزشك خود تماس بگيريد مشاهده نمي
  

 13:اطالعيه شماره 
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  :گروه هاي پرخطر
لذا بايد دارو در كودكان بدرستي مصرف شود تا كمترين   زرگساالن متفاوت استببا    از آنجاييكه متابوليسم داروها در كودكان  كودكان 

به همين دليل بايد قبل از مصرف دارو بدرستي بدانيد چه دارويي را مجاز هستيد بدون توصيه پزشك و در چه . عارضه را براي آنان داشته باشد 
  :لذا به اين نكات توجه داشته باشيد . زماني و در چه مدتي مصرف كنيد 

  در كودكان مصرف مي گردد و ضد تب عموما دارويي است كه بعنوان مسكن   استامينوفن •
كودكاني كه با مصرف آسپيرين دچار حساسيت مي شوند و بعنوان مثال باعث تشديد آسم در آنها مي شود ممكن است با مصرف ساير داروها  •

  ي مشابه مانند ايبوبروفن نيز ممكن است دچار همان عالئم گردند 
كه نوعي آسيب مغزي است      Reye's syndrome  ري  سال ممكن است باعث بروز سندرم 18مصرف آسپيرين در سنين زير  از آنجائيكه •

  .اسپيرين بدون نسخه پزشك مصرف نشود   در اين سنين  شود
 . خودداري كنيداز مصرف داروهاي كدئين دار در كودكان   بدون تجويز پزشك •

 

  به اندازه مصرف كنيمدارو را در كودكان درست و چگونه 
از پزشك يا داروسازتان سوال ) شربتها ( مصرف مايعات دارويي    در مورد اندازه هاي   -در دادن ميزان دارو به كودك دقت كافي مبذول داريد  •

دادن دارو بدانيد به چه يك بار اندازه بگيريد تا در هنگام    قاشقهاي مرباخوري و چايخوري و غذاخوري را   و يا با سرنگ ميزان گنجايش -كنيد 
يك  -قاشق چايخوري يك سي سي   اما بطور كلي يك  قاشقها ي مختلف متفاوت است   چون اندازه -ميزان به كودك خود دارو مي دهيد 

  . گنجايش دارد    سي سي 5سي سي و يك قاشق غذاخوري استيل حدود  2.5   قاشق مرباخوري
  دكتان مي شود مقدار بيشتري به او ندهيد اگر دادن ميزان حداقل دارو سبب بهبودي كو •

دارو و دوز داروي  -شما بايد بيماري كودك   كودكتان دچار واكنشهاي ناخواسته گرديد و برايش مشكلي پيش آمد    اگر با دادن دارو
  و عوارض بوجود آمده را يادداشت كنيد و با پزشك كودكتان تماس بگيريد   مصرفي

  
  سنين باال و سالخوردگان  

دادن   از آنجاييكه اكثر سالخوردگان تحت درمان دارويي با تجويز پزشك مي باشند لذا بدليل احتراز از واكنشهاي دارويي الزم است  
  .بدون نسخه نيز با توجه كامل به ساير داروها ي آنها و حتي المقدور با نظر پزشك باشد    داروهاي

مصرف داروهاي ضد التهاب   و بيماريهاي كليوي در سالخوردگان بيشتر از ساير افراد است از آنجاييكه ريسك ابتال به خونريزي هاي گوارشي •
  غير استروئيدي مانند آسپيرين با يد حتما با تجويز پزشك باشد 

شم و و حتي افزايش فشار داخل چ   داروها ي ضداحتقان مانند پزودو افدرين و آنتي هيستامين دكونژستان ميتواند سبب افزايش فشار خون •
همچنين بدليل تداخل با داروهايي مانند  -در افراد سالخورده اين داروها ميتواند باعث احتباس ادرار گردد . گردد ) آب سياه ( بروز گلوكوم 
  . بايد همراه با آنها مصرف نشود   و داروها ي ضد افسردگي    انسولين و ساير داروهاي پايين آورنده قند خون -پروپرانولول 

ضدافسردگي وانواع آرامبخش ها و همچنين داروهاي ضد تشنج و صرع نبايد همراه با اين داروها   تداخل دارويي پزودو افدرين با داروهايبدليل  •
  مصرف شود 

 با داروهاي ضد افسردگي تداخل دارد و بخصوص در سالخوردگان نبايد با هم مصرف شود   داروي ضد سرفه دكسترومتورفان نيز •
  

  گروهها ي آسيب پذيرساير  
و    بيماريهاي قلبي -  بيماريهاي كليوي يا كبدي -   فشارخون باال -بيماريهاي عروقي  -نقرس  -در زمان ابتال به بيماريهايي مانند ديابت   

 .بايد داروها با احتياط مصرف شود چون احتمال بروز عوارض جانبي در اين موارد بيشتر است   آسم
  


