
 

 

 

 

 

 

 راهنمای بیمار 

نحوه صحیح مصرف و نگهداری 

 داروها

 

 

 بیمارستان قدس پاوه 

 واحد آموزش سالمت به بیمار

 نکات ضروری مصرف دارو 

بیش از مصرف هر دارویی پزشک خود 

 را از موارد زیر آگاه سازید. 

اگر نسبت به دارو ، غذاا یذا مذواد                -1

 خاص دیگری حساسیت دارید. 

اگر  رژیم غاایی کم نمک ، کم شکر           -2

یا نوع دیگری دارید چرا که بسیذاری از          

داروها دارای امالح ، شکر یا الکذ  مذی           

 باشند.  

اگر باردار هستید یا قصد باردار شدن     -3

دارید چرا که بعضی از داروها مذمذکذ            

است موجب ناهنجاری های مذادرزادی       

 گردند.  

اگر به کودک خود شیر می دهذیذد            -4

چرا که بعضی از داروها  ممک  است در         

شیر ترشح شذده و مذوجذب رذوار              

 ناخواسته ای در فرزند شما گردد.  

اگر مشک  پزشکی دیگری جدای از         -5

 بیماری فعلی خود دارید.  

 

اگر در حال مصرف داروها یا مکم  های غاایی هستید یا اخیرا              -6

مصرف کرده اید. چرا که ممک  است با داروی تجویزی پزشک شما        

تداخ  داشته باشد. فراموش نکنید داروهایی که نیاز بذه تذجذویذز                

پزشک ندارند مانند : مسک  ها ، شربت های ضد اسید از ای  مذورد    

 مستثنی نیستند.   

 نکاتی در مورد مصرف داروهایی که طعم بدی دارند.  

بیش از مصرف دارو به کودک خود یک تکه یخ بدهید تاذ آن را               -1

 مکیده و زبا بی حس گردد.  

برای کاهش طعم بد دارو آن را در یخچال نگهداری کنذیذد تذا             -2

 خنک باشد.  

دارو را با آب میوه مث  آب سیب یا پرتقال مخلوط کذنذیذد تذا             -3

 طعم زننده دارو را تخفیف دهد.  

 بعد از مصرف دارو از آب یا آب میوه استفاده کنید .   -4

الزم است بدانید پیش از عمل به هر کدام از توصیه 

 های باال ابتدا با پزشک خود مشورت نمایید. 
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 نحوه  درست مصرف کردن داروهای خوراکی : 

به طور کلی بهتر است داروها را با یک لیوان پذر آب مصذرف                   -1

 کنید مگر آن که دستور پزشک شما چیز دیگری باشد.

بعضی داروها باید همراه غاا مصرف شوند تا موجب تذرذریذک              -2

معده نشوند و بعضی دیگر اگر همراه غاا مصرف شوند غیر فذعذال               

 شده یا شروع اثرشان به تاخیر می افتد.

داروهایی را که پوشش روده ای می باشند نباید با شیر یا آنتذی               -3

اسید مصرف شوند در غیر ای  صورت خیلی زود در مذعذده حذ                  

 شوند. مانند داروی سولفاساالزی  

اگر دارو را به شک  شربت مصرف می کنید باید از قذاشذی یذا                   -4

پیمانه اندازه گیری مایع استفاده شود تا به طور دقیی میذزان دوز              

 دارو تنظیم گردد.

نام داروی مصرفی خود را برای استفاده در آینده روی کاغا ی               -5

 نوشته و با خود همراه داشته باشید.

در صورت فراموش کردن ورده های دارویی حتما بذا پذزشذک                -6

 معالج خود مشورت کنید.

 چند نکته مهم : 

دارو را طبی دستور پزشک با زمانبندی معیذ  و            -1

برای یک دوره کام  د رمانی مصرف کنیذد. اگذر از               

) داروهای که نیاز به تجویز پزشک         OTC داروهای  

ندارند( استفاده می کنید بر طبی دستور بروشور دارو   

رم  کنید مگر اینکه پزشک شما توصیذه دیذگذری            

 کند.  

اگر فکر می کنید داروی تجویزی پزشک مذوثذر             -2

واقع نشده با پزشک خود تماس بگیرید و از جذانذب             

خود اقدام به قطع مصرف دارو نکنید چرا که ظذهذور            

اثرات مفید بعضی از داروها به چند هفته زمان نذیذاز            

 دارد.

از بی  رفت  رالئم بیماری برای حصول اطمینذان   -3

از تکمی  دوره درمان کافی نیست بطور مثال باید تذا        

دو هفته مصرف شوند تا رفونت کامذال ریشذه کذ               

 گردد.

نگهداری داروهای گوناگون در یک قوطی صریح         -4

نیست همچنی  داروهای مورد استفاده را پذس از            

مصرف در قوطی در بسته نگهداری کنید و هذرگذز             

 برچسب دارو را از آن جدا نکنید.

. 

 نحوه نگهداری داروها  

 داروها را دور از دسترس کودکان قرار دهید. -1

 داروها در شیشه یا قوطی اصلی خود نگاه دارید. -2

 داروها را در برابر حرارت و نور قرار  ندهید.   -3

قرص ها و کپسول ها را در حمام یا جاهای نمناک        -4

منزل به طور مثال نزدیذک سذیذنذک ظذرفشذویذی                

آشپزخانه نگهداری نکنید چرا که رطوبت و حذرارت           

ممک  است بارث تغییرات شیمیایی در دارو گذردنذد.          

همچنی  پنبه فشرده موجود در قوطی داروها را پذس          

از باز کردن قوطی دور بیندازید چرا که در غیذر ایذ               

 صورت رطوبت را به داخ  قوطی جاب خواهد کرد. 

 از یخ زدن داروهای مایع جلوگیری کنید. -5

داروها را در یخچال نگهداری نکنید مگر بذعذضذی             -6

 داروهای خاص که در برچسب آن قید شده باشد.

داروهای تاریخ گاشته یا بی مصرف خذود را در               -4

 منزل نگهداری نکنید.  

در مسافرت داروی خود را در چمدان قرار نداده و       -3

همراه خود داشته باشید چرا که امکان گذرم شذدن              

چمدان یا قرار گرفت  آن در مریط های خیلی سذرد          

 یا گرم وجود دارد.  


