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  مركز آموزشي،تحقيقاتي و ردماني قلب و رعوق شهيد رجائي

 نكات كليدي در مصرف دارو

 

 رف داروهاي خودم را كنترل كنم؟م مصچگونه مي توان

ممكن است مصرف دارو تجربه جديدي براي شما بوده و شما در بهه يادداشهتن مصهرف مش متهكيا ييهادي      

 داشته باشيد . مصرف صحيح دارو مطابق دستور پزشك بسيار مهم است .

 دانستن پاسخ پرسش هاي يير براي شما مهم مي باشد. 

 چرا بايد دارو مصرف كنيد؟ 

 ي خود را راس چه ساعتي بايدمصرف كنيد؟دارو 

 چه تعداد دارو بايد مصرف كنيد؟ 

 هرچند وقت يك بار بايد ايدارو استفاده كنيد؟ 

 

 اگر شما اي دستوراا پزشك تبعيت نكنيد ممكن است چه اتفاقي رخ دهد؟

ن اسهت سهب    ، اثر اليم را نخواهندداشت . همچنين ممكه اگر داروهاي خود رابه صورا صحيح استفاده نكنيد

ممكن است بدوش مگاهي ايايهن مطبه  شهما سهب      بروي عوارض جانبي خفيف ياحتي بسيار خطرناكي شوند . 

 تداخل و واكنش دو دارو با يكديگر شويد . 

 

 چگونه مي توانيم مصرف دارو رابه ياد داشته باشيم؟

 دارو را در ساعت ثابتي اي روي مصرف كنيد. 

تا انجام مش كارشما رابه يهاد   رويانه ،مانند مسواك يدش مصرف كنيد ،دارو را به همراه كارهاي متخص  

 مصرف دارو بيندايد.

اي جعبه هاي مخصوص قرص استفاده كنيد مانند جعبه هاي قرص هفتگي يا رويانه كه در داروخانه ها  

 فروخته مي شوند.

 اي نزديكاش خود بخواهيد كه مصرف دارو رابه ياد شما بياندايند 

جعبه داروهاي خود استفاده كنيد و درمش يماش مصهرف دارو را يادداشهت    كدارويي نزدي اييك تقويم 

 نماييد.

 يك برچس  يا نوشته مگاه ساي را بر روي كابينت داروهاي خود يا درب يخچال نص  كنيد. 

 

 دانستن چه موارد ديگري مهم است ؟

داروهاي خود ر اطبق دستور پزشك يا داروساي نگهداري كنيد  داورهاي خود را در جعبه خودش نگهه   

 داري كنيد.
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 داروهايي را كه مي توانيد همراه با يكديگر مصرف كنيد يا نكنيد را حتما به خاطر بسپاريد. 

 به موقع داروهاي خود را خريداري كنيد تا داروهاي شما تمام نتود. 

 د را هميته اي يك شركت دارويي بخريد.داروهاي خو 

 د را بيش ايدوي تجويز شده مصرف نكنيد.وداروهاي خ 

قبل اي خريد يك داروي بدوش نسخه مانند منتي هيستامين يا قرص هاي سرما خوردگي با پزشك خود  

 متورا كنيد تا مطمئن شويد كه با داروهاي تجويز ي شما تداخل نداشته باشند.

 حتما با پزشك خود متورا كنيد.رو اقبل اي قطع د 

اگر سوالي در مورد داروهاي خود داشتيد حتما يادداشتي تهيه كنيد تا به ياد داشته باشيد مش سوال را  

 اي پزشك يا دارو ساي سوال كنيد.

 اگر دچار هريك اي عوارض جانبي شُديد ، با پزشك خود متورا كنيد. 

 يد.دوي و نام داروهاي مصرفي خود را يادداشت كن 

زيت مخرين ليسهت داروههاي مصهرفي خهود را بهه      ياگر به بيش اييك پزشك مراجعه نموديد در هر و 

 پزشك ارائه دهيد.

 تمامي داروها را دور ايدسترس اطفال نگه داريد. 

 

 داروهاي مصرفي :

 نيد.جدولي تهيه نموده و با كمك كادر پزشكي خود براي هريك اي داروهاي مصرفي تاش موارد يير را كامل ك

 نام دارو  .........................................

 مقدر مصرف .................................

 يماش مصرف .................................

 عبت تجويز ..................................

 مصرف اين دارو تا چه يماني بايد ادامه يابد ........................

 ...............................پزشك تجويز كننده  .................................

 

 


