
 هشدارها و اخطارها در مورد مصرف فراورده های گیاهی و سنتی
گیاهان دارویی و فراورده هایشان هزاران سال است که مورد استفاده قرار میی گیردیا امیا داییا دیاادی       

دسیاری از اثراتی که از گیاهان دارویی ادتظار داری  یا هنوز دیه اثایان درسییاه ییا در تاتیتیان    یی       

این اثران وجود داارد و یا ده   ت داشتن  وارض شایا فراورده گییاهی از دیازار ددییا    مشخص شاه که 

 .ج ع آوری شاه است

دسیاری از مردم تصور می کننا چون گیاهان طایعیی هسیتنا  یوارض ناردیاغ و ایرقادیظ ادتظیاری       

ایا دیه آن توجیه   دخواهنا داشت اما اولین اص ی که در هنگام مواجهه دا گیاهان و فراورده های طایعی د

دارو هستنا و در درنورد دیا آن هیا داییا مادنیا داروهیا دیه       دیز گیاهی  فراورده هایدکنی  این است که 

 .اناارها و هشاارها توجه کنی 
 

 : گروه های خاصی هستند که بیشتر در معرض عوارض جانبی گیاهان دارویی قرار دارند
 دسییاری از  : می نواهنا درای دارداری اقاام کننا ناد  ها در دوران دارداری، شیردهی و مواردیکه

 .داروهای گیاهی قادردا از جفت  اور و یا وارد شیر مادر شودا و ده این شکظ نارآفرین داشنا

 چون شیوه متادولیس  مواد و دوع کیارکرد کایا در دوران کیودکی متفیاون اسیت دااییا       : کودکان

اون داشی  و هر دوع فراورده گیاهی و طایعیی را  دسات ده مصرف این فراورده ها در کودکان دی تف

در ( مادنیا  سیظ  )مصرف دسییاری از فیراورده هیای گییاهی و طایعیی       .در کودکان مصرف کنی 

  . کودکان م نوع و ساب دروز واکنش های حساسیستی و حتی مرگ می شود

 ر ایین چیون   در این افراد دیز شیوه متادولیس  کایای میواد متفیاون اسیت و  ی وه دی      : سال ناان

سال ناان داروهای شی یایی متفاوتی مصرف می کننا م کن است دا مصرف نودسراده داروهیای  

 . گیاهی  وارض و تاان ن دارویی تشایا شود

 مادنا افراد مات  ده دیادت، دی اری : گروه هایی که ده   ت دی اری زمینه ای دارو مصرف می کننا

، دارسایی کاای ییا  (در هنگام دریافت رژی  درمادی دخصوص) روقی، تنفسی، سرطان -های ق ای

در این موارد   وه در نار تاان ن دارویی که م کن است دصورن . ک یوی، دتص سیست  ای نی

 . تشایا یا کاهش اثر دروز کنا م کن است دی اری زمینه ای دیز تشایا شود

دا توجیه دیه شیرایا میا کیام        ه یشه ادتاا اط ینان حاصظ کنی  که مصرف فراورده گیاهی و سنتی

درای اط ینان از این مساله در صورن ادت  ده دی اری ناص یا هردوع مشیکظ زمینیه ای و   . ای ن است

یا مصرف دارو قاظ از هرگوده اقاام دا افراد متخصیص مادنیا شزشیا ییا داروسیاز مشیورن کنییا و از        

  . ان کافی دااردا شرهیز کنیااط که  مادنا مردم  ادی گرفتن مشاوره دا افراد ایرمتخصص

      فراورده های گیاهی دا روش های مخت ی  در دیان تیاثیر داروهیای شیی یایی را کیاهش ییا افیزایش         

در مواردیکه ده  نوردن ا ظت دارو در دیان دسییار حیااز اه ییت اسیت مادنیا داروهیای         .می دهنا

یست  ای نی، داروهای کنترل کنناه فشار وارفارین، دیگوکسین، تئوفی ین، داروهای شیودا و موثر در س

 . نون، قنا نون منجرده  وارض شایا یا مرگ می شودا

 افراوردهای گییاهی شرهییز کنیی  و در صیورن دییاز دی      داروها و از مصارف طوالدی مان و متادیر زیاد 

 .کنی  نشزشا یا داروساز مشور

تاداارد شیاه دیا دسیتور صیایر مصیرف      درای اط ینان از اثردخشی و ای نی فراورده، دایا از دیوع اسی  

استفاده شود در ایر این صورن   وه در اینکیه اثردخشیی دخواهنیا داشیت منجردیه دیروز  یوارض و        

 . مشک ن دانواسته نواها شا

مادنا شیرین دیان،     چای، سنا، ) ده یاد داشته داشی  حتی گیاهان دارویی در دسترس و شرکاردرد 

آلواه ورا، جین سینگ، گظ گاوزدان، زدجایظ، گظ سا تی، زایال انتیه، چیای سیاز، سییر، زردچودیه،       

دیز م کن است دیا داروهیای میا تیاانظ داشیته داشیا و داییا از مصیرف         ...( سناظ الایب، شنا ی ه و 

 .نودسراده و داون مشاوره دا شزشا شرهیز کنی 

داروهای گیاهی نریا فراورده های گیاهی و سنتی ده لوگوی دهااشتی سانت دقت کنی  و  در هنگام

 . کنی  تهیهاز مراکز معتار و دارای مجوز مادنا داروناده ها را 

 

 هشدارها و اخطارها در مورد مصرف فراورده های گیاهی و سنتی
ه قرار میی گیردیا امیا داییا دیاادی       گیاهان دارویی و فراورده هایشان هزاران سال است که مورد استفاد

دسیاری از اثراتی که از گیاهان دارویی ادتظار داری  یا هنوز دیه اثایان درسییاه ییا در تاتیتیان    یی       

مشخص شاه که این اثران وجود داارد و یا ده   ت داشتن  وارض شایا فراورده گییاهی از دیازار ددییا    

 .ج ع آوری شاه است

کننا چون گیاهان طایعیی هسیتنا  یوارض ناردیاغ و ایرقادیظ ادتظیاری       دسیاری از مردم تصور می 

دخواهنا داشت اما اولین اص ی که در هنگام مواجهه دا گیاهان و فراورده های طایعی دایا دیه آن توجیه   

و در درنورد دیا آن هیا داییا مادنیا داروهیا دیه        فراورده های گیاهی دیز دارو هستنادکنی  این است که 

 .اارها توجه کنی اناارها و هش

  



 :روه های خاصی هستند که بیشتر در معرض عوارض جانبی گیاهان دارویی قرار دارند گ               

 دسییاری از داروهیای   : ناد  ها در دوران دارداری، شیردهی و مواردیکه می نواهنا درای دارداری اقاام کننا

 .شودا و ده این شکظ نارآفرین داشناگیاهی قادردا از جفت  اور و یا وارد شیر مادر 

 چون شیوه متادولیس  مواد و دوع کارکرد کاا در دوران کودکی متفاون است داایا دسات ده مصرف : کودکان

. این فراورده ها در کودکان دی تفاون داشی  و هر دوع فراورده گیاهی و طایعی را در کودکیان مصیرف کنیی    

در کودکان م نوع و ساب دروز واکینش هیای   ( مادنا  سظ)و طایعی مصرف دسیاری از فراورده های گیاهی 

 .  حساسیستی و حتی مرگ می شود

 در این افراد دیز شیوه متادولیس  کاای مواد متفاون است و   وه در این چون سال ناان داروهای : سال ناان

ارض و تیاان ن  شی یایی متفاوتی مصرف می کننا م کن است دا مصرف نودسراده داروهیای گییاهی  یو   

 . دارویی تشایا شود

 مادنا افراد مایت  دیه دیادیت، دی یاری هیای      : گروه هایی که ده   ت دی اری زمینه ای دارو مصرف می کننا

، دارسایی کاای ییا ک ییوی، دتیص    (دخصوص در هنگام دریافت رژی  درمادی) روقی، تنفسی، سرطان -ق ای

اان ن دارویی که م کن است دصورن تشیایا ییا کیاهش اثیر     در این موارد   وه در نار ت. سیست  ای نی

 . دروز کنا م کن است دی اری زمینه ای دیز تشایا شود

. ه یشه ادتاا اط ینان حاصظ کنی  که مصرف فراورده گیاهی و سنتی دا توجه ده شرایا ما کام  ای ین اسیت  

ع مشکظ زمینه ای و یا مصرف دارو قایظ از  درای اط ینان از این مساله در صورن ادت  ده دی اری ناص یا هردو

هرگوده اقاام دا افراد متخصص مادنا شزشا یا داروساز مشورن کنیا و از گرفتن مشاوره دا افراد ایرمتخصیص  

 . مادنا مردم  ادی که اط  ان کافی دااردا شرهیز کنیا

در . هش یا افیزایش میی دهنیا   فراورده های گیاهی دا روش های مخت   در دان تاثیر داروهای شی یایی را کا

مواردیکه ده  نوردن ا ظت دارو در دان دسیار حیااز اه ییت اسیت مادنیا داروهیای وارفیارین، دیگوکسیین،        

تئوفی ین، داروهای شیودا و موثر در سیست  ای نی، داروهای کنتیرل کننیاه فشیار نیون، قنیا نیون منجردیه        

 .  وارض شایا یا مرگ می شودا

و متادیر زیاد داروها و فراوردهای گیاهی شرهیز کنی  و در صورن دییاز دیا شزشیا ییا     از مصارف طوالدی مان 

 .داروساز مشورن کنی 

درای اط ینان از اثردخشی و ای نی فراورده، دایا از دوع استاداارد شاه دا دستور صایر مصرف استفاده شود در 

 . ز  وارض و مشک ن دانواسته نواها شاایر این صورن   وه در اینکه اثردخشی دخواهنا داشت منجرده درو

مادنا شیرین دیان،     چای، سنا، آلواه ورا، ) ده یاد داشته داشی  حتی گیاهان دارویی در دسترس و شرکاردرد 

جین سینگ، گظ گاوزدان، زدجایظ، گظ سا تی، زاال انته، چای ساز، سیر، زردچوده، سناظ الایب، شینا ی ه  

داروهای ما تاانظ داشته داشا و دایا از مصرف نودسراده و داون مشیاوره دیا شزشیا    دیز م کن است دا ...( و 

در هنگام نریا فراورده های گیاهی و سنتی ده لوگوی دهااشتی سانت دقت کنیی  و داروهیای     .شرهیز کنی 

 . گیاهی را از مراکز معتار و دارای مجوز مادنا داروناده ها تهیه کنی 

 

 
 
 


