
استفاده روش واشکال دارویی 
از آنها

تحقیق و توسعهواحد
معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی گیالن  



مقدمه
 خارردار  دارو ترکیبی است که در تامین سالمت جامعه از اهمیت حیااتی رر

.است

 میلیارد ترمان یاراناه دارویای هنی اه مای     225در کشرر ما ساالنه ریش از
ردم قرار گردد ره همین دلیل دارو ره قیمت ارزانتر از نرخ واقعی آن در اختیار م

.می گیرد



مقدمه

ه هدر دادن دارو در اثر مصرف ری رویه و عدم رعایت شرایط نگهداری عالو
ری را رر وارد کردن خسارت ره اقتصاد ملی می تراناد مشاتالت جباران نا ا ی    

.ررای سالمت جامعه ره همراه داشته راشد

 ای مصرف ک  دگان دارو نیاز ره اطالعات دقیق درراره داروها،محدودیت ها
.دارویی و روش استفاده از آنها دارند



1سراالت شماره 

دارو چیست؟1)

داروهای ضروری چه نقشی را در سالمت جامعه می تران د داشته راش د؟2)

ه چه آیا مینان مصرف دارو در رین اعضای خانراده و اطرافیان شما زیاد است؟ ر3)
علت؟

مصرف ری رویه دارو چه عراقبی را می تراند داشته راشد؟4)

تفاوت درمان آگاهانه را مصرف خردسرانه چیست؟5)



1دانست ی های سالمت شماره 

  مان و یاا  دارو ره ترکیب یا مرادی گفته می شرد که رارای  یشاگیری،در
.ک ترل ریماری ره کار ررده شرد

 درمان ها را اساتفاده از  % 75امروزه دارو رکن اصلی درمان در دنیا ررده و
های داروها صررت می گیرد، استفاده صحیح و اصرلی از دارو رر اساس روش

.ه عهده داردتعیین شده نقش مهمی را در اثررخشی و رازگشت سالمتی فرد ر



1شماره دانست ی های سالمت 

   ل دارو  س از تشخیص ریماری و تجرین داروی م اسب ترساط  نشاو و تحریا
د ترسط داروساز و ارائه راه مایی های الزم، ک ترل نحاره مصارف دارو ترساط خار    

مای نام اد کاه راه مع ای      درمان آگاهاناه  ریمار رر اساس آمرزش های ارائه شده را 
.همتاری کامل ریمار را تیم  نشتی خرد می راشد

 دم درحالی که مصرف دارو ردون دریافت هرگرنه مشاوره از افراد ذیصالح و یا عا
.ری درعایت دستررات ارائه شده ترسط  نشو و داروساز را مصرف خردسرانه می گ



،ماهراره وجرد تبلیغات زیاد و نادرست داروها که از طریق مجالت،ای ترنت
ده انجام می شرد عمال مردم را ره سمت مصرف داروهایی را ظاهر فریب ا ... و 

.ولی ری محترا تشریق می نمای د

 ه،داروهایی که ررخی از آنها ره شتل قاچاق و را روش های نادرست تهیا
نگهداری و حمل و نقل می شرند می تران اد راعاپ  دیاد آمادن عارار  و      

.مشتالت جدی ررای سالمت شده و هدر رفتن هنی ه ها را مرجب گردند



 اخت عادم شا   .فاصله دارو را سم رسیار اندک اسات
دارو،مصرف نادرست و ری رویه آن مای تراناد حتای   

.مرگ مصرف ک  ده را ره دنبال داشته راشد

ه مصرف ری رویه دارو عالوه رر عرار  جسمی ک
ررای فرد ایجاد مای ک اد سااالنه میلیاردهاا ترماان     

یل می هنی ه اضافی ره سیستم درمانی دولت ها تحم
.نماید



2سراالت شماره 

.انراع راه های مصرف دارو را ذکر ک ید1)

.نام اشتال دارویی که می ش اسید را ر ریسید2)



اشتال دارویی مرجرد ررای راه های مختلف مصرف
اشکال داروییراه مصرف

رصمحلول، شربت،سوسپانسیون،امولسیون،ژل، پودر، گرانول،کپسول، قخوراکی

شیاف،پماد،کرممقعدی

پماد،کرم،خمیر،لوسیون،ژل،محلول،آئروسول های پوستیپوستی

ل شستشو و  محلوامولسیون تزریقی، کاشتنی،-سوسپانسیون-اشکال محلولتزریقی
دیالیز

ی،افشانه،  پودر آئروسول، استنشاق-امولسیون-سوسپانسیون-اشکال محلولتنفسی
گاز

محلول، استنشاقیبینی

محلول،پماد، کرمچشم

پماد، کرم:قطره، محلول،سوسپانسیون،گوش خارجی: گوش داخلیگوش

دوش،آی یو دی،رینگ،شیاف،پماد،ژل،قرصواژینال



3سراالت شماره 

داروهای خرراکی ره چه اشتالی وجرد دارند؟1)
داروهای خرراکی ره چه روش هایی مصرف می شرند؟2)
داروهای خرراکی در چه شرایطی نگهداری می شرند؟3)
؟فراوان ترین اشتال دارویی خرراکی کدام د4)



3دانست ی های سالمت شماره 

پسرل اشتال دارویی خرراکی شامل انراع محلرل ها، سرسپانسیرن ها،  ردرها،قرص ها و ک
.ها می راش د 

 قطره و ،(حل شدن ماده مرثره دارویی در شررت ق د) ره انراع شررت محلرل های خرراکی
.تقسیم می شرند( حل شدن ماده مرثره دارویی در التل و شررت ق د)الگنیر

 راک دگی هایی از ذرات رین جامد دریو مایع هست دسرسپانسیرن ها .



3دانست ی های سالمت شماره 

ه قبال از  ره صررت ساشه ررای یتبار مصرف رسته ر دی می شارند کا   ردرها
رف مای  مصرف در آب ره صررت محلرل یا سرسپانسیرن درآمده و رالفاصله مص

.شرد



 که همان قرص هایی هست د که رلعیده می شرندقرص های خرراکی.

 ل که رالفاصله قبل از مصرف در یو لیران آب سارد حا  قرص های جرشان
.دمی شرند که تحریتات گرارشی کمتری نسبت ره قرص های ساده دارن

 ن در دهان که راید قبل از رلع فرآی د شتستن و خررد شدقرص های جریدنی
.انجام شرد در غیر ای صررت ج ب نمی شرند



 رند و که معمرال ررای اثر مرضعی در دهان استفاده می شقرص های متیدنی
.راید ره آرامی متیده شرند

 یا گرنه ای که ج ب رسیار سریع دارندقرص های زیر زرانی.

 که ره دلیل وجرد روکاش رار روی  قرص های آهسته رهش و  یرسته رهش
.قرص را یتبار مصرف در روز ره هدف درمانی می رسیم

 بت راه  تقسیم می شارند و نسا  (  رل)که ره دو دسته سخت و نرم کپسرل ها
.قرص ها اثر رخشی سریعتری دارند ولی راید در نگهداری آنها دقت شرد



4سراالت شماره 

عاد از  ره نظر شما دلیل مصرف ررخی داروهای خرراکی قبل یا حین و یاا ر 1)
غ ا چیست؟

ا را در افرادی که چ د دارو را هم مصرف می ک  د می تران د داروهایشان ر2)
هم مصرف ک  د؟



4دانست ی های سالمت شماره 
  ر ررای ج ب حداکثر داروهای خرراکی رهتر است همراه غ ا مصرف نشارند مگار د

.مراردی که مصرف همراه غ ا در دسترر مصرف آنها ذکر شده راشد

 یاا دو  ررای ره حداقل رساندن تداخل دارو و غ ا راید آن را نیم تا یو ساعت قبال
.ساعت رعد از غ ا مصرف کرد

 ا مصرف داروها ره طرر همنمان می تران د سبب رروز تداخل در اثرات آنها شرد لا 
.در مصرف همنمان داروها راید را داروساز مشررت کرد



4دانست ی های سالمت شماره 
   رف راید در نظر داشت شرایط متفاوت جسامی، روحی،غ اها،نرشایدنی ها،مصا

.سیگار و التل، ورزش می تراند در اثر رخشی داروها مرثر راشد

  یلای  قرص و کپسرل حتما همراه یو یا چ د لیران آب نه خیلی گارم و ناه خ
.سرد مصرف شرد و نباید را آب دهان قررت داد

    ده رایاد  ه گام مصرف قرص یا کپسرل ریمار حتای االمتاان وضاعیت ایساتا
.داشته راشد



5سراالت شماره 

کدام یو از اشتال دارویی  رستی را می ش اسید؟1)

کدام یو از اشتال دارویی  رستی ریشتر مصرف می شرند؟2)



5دانست ی های سالمت شماره 

ی روی چرب ترین نرع اشتال دارویی است که ره دلیل چرری رااال اثار خارر   :  ماد
می شارند  ره راحتی را آب شسته ن. رست در ررارر از دست دادن رطررت ایجاد می ک د

.و ررای زخم ها یا سطرح دارای ترشح زیاد م اسب نمی راشد

ه کرم  ای.ره انراع امرلسیرن های روغن در آب و آب در روغن تقسیم می شرد: کرم
رسات  قارلیت نفرذ م اسبی درون  رست دارد ل ا در مررد داروهایی کاه نفارذ آن راه     

ی کرم هایی که ره شتل امرلسیرن روغن در آب است ره راحت.مهم است کارررد دارد
.را آب شسته می شرد



کهشرایطیدرمثال.رودمیکاررهنباشداستفادهقارلچرب ایهوقتی:ژل
داروبم اسج بازمانعچرب ایهراشد نشونظرمررد رسترهدارورسانی

.شردمیاستفادهداردآبدرمحلرل ایهکهژلازل اوگرددمی

رستهردارورسانییاوک  دهضدعفرنیمراددارورسانیجهتریشتر:کف 
.رودمیکاررهسر

استداروییمرثرهمادهحاملکهاستمحلرلی:لرسیرن.

مادرهنسبتآنهاریشترسختیسببخمیرهادرجامدمادهزیادحجم:خمیر 
.گیرندمیقراردستهایندرخمیردندانهاشردمیها



ولیاسترنلرسیشبیهقراملحاظرهشردمینامیدهنینرالم:لی مان
مالشارهمراهرایستمیآنکاررردکهاستاینلرسیرنراآنتفاوت
میکاررهعضالتگرفتگیویادردکاهشررایمعمرال.راشدمرضع

میخیرتبکهرودمیکاررهالتلیااسترننظیرهاییمحلرلآنهادر.رود
.دمانمیراقیمرضعدرسالسیالتمتیلنظیرداروییمادهوشرد



چ :
زمانمدتررایچسبصررترهکههست دداروییاشتالها چ

ک دمیادایجسیستمیواثراتوشدهچسبانیده رسترویمشخص
مرعدازش یدیگریدلیلهریاوزیادرطررتدلیلرهکهصررتیدر

ردهدتدسازراردنرهچسبیدنقارلیتوشدهجدا رستاز چمقرر
.رردنخراهداستفادهقارلدیگر



رستی چازاستفادهروش :

.استشدهذکردارورروشرردرون چچسباندنمحل1)

.ریدنبکاررهدیدهآسیبیاخراشیده رسترویرا چهرگن2)

گت لباسکههاییمحلیا رستهایچینرویرا چهرگن3)
 چازمدتطرالنیمصرفصررتدر.نت یداستفاده رشیدمی

.یاردتغییررایدآنمحل

.راش دخشووتمینرایدهادست چچسباندنه گام4)

.راشدخشووتمینراید چچسباندنمحل5)

ته دست نباید ره سمتی از  چ که حاوی دارو است تماس داش6)
.راشد

ا  س از چسباندن  چ روی  رست لبه های آن را مالش دهید ت7)
.کامل رچسبد



6سراالت شماره 

کدام د؟تنریقیداروییاشتالانراع1)

کدام د؟داروهاتنریقهایراهانراع2)

امانجرایدکجادروکسیچهترسطتنریقراهاساسررداروهاتنریق3)
شرد؟



6دانست ی های سالمت 
همادچ دیایوحاویکههست داستریلیهایمحلرلتنریقیداروهای

هایراهسایریاوزیرجلدیوریدی،عضالنی،تنریقطریقازکههست ددارویی
.رودمیکارره(مفصل،نخاعسرخرگ،داخل)تنریق

میتنریق رستسطحزیررهمستقیمادارو:جلدیزیریا رستیزیرتنریق
خشیراثر.نرودفروخرنیهایرگدرسرزنشرددقترایدتنریقه گاموشرد
تراندمیتنریقمحلماساژ.استوریدیوعضالنیتنریقانراعازترآهستهآن

.دهدافنایشراج بسرعت



راهزازودترطریقاینازدارو.شردمیتنریقعضلهدردارو:عضالنیتنریق
.داردوجردریشتریعروقعضالتدرزیراشردمیج بزیر رستی



از.اش دراستریلکامالرایستیوریدیتنریقداروهای:وریدیتنریق
دارورتاثیگرددمیخرنواردمستقیماوتنریقرگداخلرهداروکهآنجا

رگیردررتصسریعخیلینبایدراهاینازتنریقولیاستسریعرسیار
داشتهءسراثرمغنوقلبرویتراندمیوشدهتنریقیشرکسببزیرا
کاررهراالترولیترمیلی1هایحجمتنریقررایتنریقنرعاین.راشد
.رودمی



7سراالت شماره 

دارند؟وجرداشتالیچهرهچشمیداروهای1)

است؟چگرنهچشمیهایفرآوردهازاستفادهروش2)



7دانست ی های سالمت 

وچشمشستشریمحلرل ماد،ژل،،قطرهشاملچشمیداروییاشتال
.راش دل نمی

قتدرایدولیهست دچشمیداروییاشتالترینرایجهاقطره:هاقطره
طرهقهرچتاندناز سوچشمکرهروینهشردریخته لودرونقطرهشرد

.شردداشتهنگهرستهدقیقه2مدترهرایدهاچشم

درایآنهادربشدنرازاز سماهیوحداکثرچشمیهای مادوهاقطره
.شرندریختهدور

اینردگیآلاحتمالزیرانت یداستفادهدیگرانچشمی مادیاوقطرهازهرگن
.استراالمصرفحیندرداروها

صررتیتهدرشردنمیترصیهروز3ازریشمصرفررایچشمیداروهای
.یدک مراجعه نشورهحتماداشتادامهچشمیناراحتیهمه رزروز3از س



چشمیقطرهازاستفادهروش:
.رشرییدراخرددستان1)

.نت د یداتماسچتانقطرهنرکراشمادستانراشیدمراقب2)

.ک یدنگاهراالسمتره3)

.شردایجادچشمو لورینایحفرهتارتشید ایینسمترهرازیرین لو4)

اشیدرمراقبولیک یدنندیوحفرهاینرهراچتانقطرهاستممتنکهجاییتا5)
.نت د یداتماسشماچشمراچتانقطره

.دک یرهارازیرین لوورچتانیدچشمحفرهدرراداروازشدهتجرینمینانره6)



چشمیقطرهازاستفادهروش:
فشردهممحتخیلینبایدهاچشمنماییددقترب دیددقیقهدومدترهراهاچشم(7

.شرند
.مایع اضافی را را یو دستمال کاغ ی از دور چشم  اک ک ید( 8
10-5در صررتی که ریش از یو نرع قطره چشمی تجرین شده راشد راشد حداقل( 9

.دقیقه رین استفاده دو نرع قطره فاصله رگ ارید
باید  قطره های چشمی ممتن است احساس سرزش در چشم ایجاد نماید که البته ن( 10

ا  نشو یا  ریش از چ د دقیقه طرل رتشد درصررتیته ریش از این طرل کشید ر
.داروساز مشررت نمایید



چشمی مادازاستفادهنحره:

.رشرییدراخرددستان1)

.نت د یداتماسچینیراتیرپسرراشیدمراقب2)

.ک یدخمعقبرهکمیراسر3)

 ایینهررازیرین لودیگردستراوداریدنگهدستیوراراتیرپ4)
.شردایجادچشمکرهو لورینایحفرهتارتشید

.ک یدنندیوحفرهاینرهراتیرپسراستممتنکهجاییتا5)

.دهیدقرارحفرهایندررا مادازشدهتجرینمقدار6)

.رب دیددقیقهدومدترهراهاچشم7)

.ک یدتمینچشماطرافازتمینکاغ یدستمالرارااضافی ماد8)

.ک یدتمیندیگردستمالراراتیرپسر9)



8سراالت شماره 

چیست؟چشمیل نهایانراع1)

حیندرهاچشموچشمتماسیل نازمراقبتررایهاییفرآوردهچه2)
دارد؟وجردل نازاستفاده

کرد؟استفادهل نهاازترانمیچگرنه3)



8دانست ی های سالمت 

آرایشیوطبیداردنرعدوچشمیتماسیل نهای.
دارندنرموسختنرعدول نها.
شردترجهرایستیهال نرویشدهذکرانقضایتاریخره.
رهسبتنحساسیتیادیدتاریهرگرنهرروزدرصررتنرمل نهایازاستفادهدرصررت
.شردمراجعه نشورهفررانرر

وجردیمتفاوتهایفرآوردهل نازاستفادهحینچشمازمراقبتول نهاازمراقبتررای
:مان ددارد
کاررهل ننگهداریوآرتشی،شستشر،عفرنی،ضدررای:کارهچ دهایمحلرل1)

.رودمی
ایفتههصررترهل نهارویاز روتئینرسربررداشتنررای:آننیمیهایقرص2)

.داردکاررردیتبار



.ودرمیکاررهشستشراز سل نآرتشیررای:نمتیهایمحلرل1)

قراردستکفدرل نکهحالیدرقطرهچ د:روزانهشستشرهایمحلرل2)
انگشتانراثانیه20مدترهآنطرفدوهروشدهریختهل نرویدارد

یدگیخراشسبباستممتنرل دناخنکهشرددقت.شردمیدادهمالش
.شردل ن ارگیو



عفرنیضدررای راکسایدهیدروژنمحلرل:ک  دهعفرنیضدهایمحلرل3)
آرتشیرلمحلرارال نحتمارایدآنازاستفادهاز س.شردمیاستفادهل ن

تماسصررتدر.ررودرینازل نرویمحلرلراقیماندهتانمردشستشر
رهودادشستشرمعمرلیآبراسرعترهراچشمرایدچشمرامحلرلاین

.کردمراجعه نشو

هاو لول نریناصطتاکرفعررای:چشمک  دهمرطربهایمحلرل4)
.شرندمیاستفادهچشمخشتیرفعو



ل نرعنرافرآوردههمخرانیازرایدل نازمراقبتهایفرآوردهازاستفادهه گام
.نمردحاصلاطمی اناستفادهمررد

وآلردگیزرروسببتراندمیزیرادادشستشرمعمرلیآبرارال ننبایدهرگن
.گرددچشمرهنا  یرجبرانصدماتایجاد

تعریض،جال نیول ننگهدارندهمحلرلرهداشترعایتکهراشیدداشتهترجه
مچشول ننرعراکهاینگهدارندههایمحلرلانتخابوآنهامرقعرهومرتب

.داردزیادینقششماآرامشوآسایشدرراشدداشتهکاملسازگاریشما



9سراالت شماره 

دارند؟وجردشتلیچهرهگرشدراستفادهمرردداروهای1)

است؟چگرنهگرشیقطرهازاستفادهروش2)

دارد؟دوجررنرگساالنوکردکانگرشدرقطرهریختنرینتفاوتیچه3)



9دانست ی سالمت 
روندیمکاررهگرشعفرنتاز یشگیرییادرمانررایگرشیهایقطره.

حفرهدنکرخشوررایکههست داسیداستیووالتلحاویهاقطرهرعضی
.رودمیکاررههاراکتریوهاقارچرشدازجلرگیریوگرش

گرشقطرهازاستفادهروش:

گرمارقطرهمقداریدستدرقطرهنگهداشتنراقطرهازاستفادهازقبل1)
.ک ید



9دانست ی سالمت 
.رتشیددراز هلررهیاوک یدخم هلررهراسر(3

فرقانیتقسمرنرگساالندر.شردنمایانگرشمجرایتارتشیدآرامیرهراگرشالله(4
قبعسمترهراگرشالله ایی یقسمتهارچهدروعقبطرفرهراگرشالله

.رتشید

دقیقه صبر کردن روش را 5مینان قطره تجرین شده را در حفره گرش رچتانید و رعد از ( 5
.ررای گرش دیگر تترار نمائید

.  قطره های گرشی نباید ریش از چ د دقیقه سرزش یا گنش ایجاد نمای د( 6



10سراالت شماره 

کدام د؟ری یداروییاشتالانراع1)

است؟چگرنهآنهاازاستفادهروش2)



10دانست ی سالمت 
ری یهایقطرهازاستفادهروش:
.ک یدتمینکردنفینراراری یداخل1)
یوویدرتشدراززمینروییاوک یدخمعقبرهکامالراسرور شی یدزمینروی2)

.داریدنگاهمستقیمراسرودهیدقرارخردهایشانهزیررالش
.ک یدفروری یحفرهدرونمترسانتی1مینانرهراچتانقطره3)
.رچتانیدری یدرونراشدهتجرینقطرهمینان4)
.ک یدخمجلرسمترهراسررالفاصله5)
رهقطرهحالتایندرر شی یدمستقیمثانیهچ داز س6)

.یاردمیجریانحلق
.نمائیدتتراررافرقمراردری یدیگرحفرهررای(7
.رشرئیدجرشیدهآبراراچتانقطره(8



ری یاسپریازاستفادهروش:

.ک یدتمینکردنفینراراری یداخل1)

.ر شی یدزمینرویاستشدهخمعقبسمترهکمیسرکهدرحالی2)

.دهیدتتانرااسپری3)

.نمائیدری یواردرااسپرینرک4)

.رب دیدراخرددهانوری یدیگرحفره5)

.دهیدانجامرادمعملآهستهودهیدفشاررااسپری6)

.ک یدخمجلررهراسروک یدخارجری یازرااسپرینرک7)

.کردخراهد یداجریانحلقرهاسپریلحظهچ داز س8)

.رتشیدنفسدهانراهاز9)

.ک یدتترارری یدیگرحفرهررایرافرقمراحللنومصررتدر10)

.رشرئیدجرشیدهآبرارااسپرینرک11)



11سراالت شماره 

کدام د؟رکتالداروییاشتالانراع1)

است؟چگرنهآنهاازاستفادهنحره2)



11دانست ی سالمت 
رهتیبرسرفعررایمعمرالوشرندمیرنرگرودهواردمخرجراهاز:(انما)ت قیه
.فسفاتسدیممحلرلنظیرروندمیکار

رهشدرانمیشررتیاقرصمصرفرهقادرفردکهشرایطیدرمعمرال:شیاف
رهیاورودمیکاررهمرضعهماندراثرایجادرراییاوداردتهرعمثالع ران
.روندمیکاررهتبضدودردضدمسهل،ع ران



شیافازاستفادهروش:

.رشرئیدراخردهایدست1)

.ک یدنگهدارییخچالدردقیقهچ داستنرمشیافک یدمیاحساساگر2)

.ک یدخارجرستهازراشیاف3)

.ربریدینرازراآنهادستراآنکردننرمراراشدشیافدرتینیهایلبهکهدرصررتی4)

.ک یدمرطربسردآبراراشیاف5)

.ک یدرازرازانرهاورتشیددراز هلرره6)

.ربریدفرومقعددرونآنگردنرکسمتازراشیافآرامیره7)

.رمانیدکشیدهدرازصررترهدقیقهچ دررای8)

.رشرئیدراخردهایدست9)



12سراالت شماره 

کدام د؟واژی الداروییاشتالانراع1)

است؟چگرنهاشتالاینازاستفادهنحره2)



12دانست ی سالمت 
ارودرساندنیا(مهبل)واژنشستشریررایکهاستمایعازحجمی:دوش
.رودمیکاررهآنره
فرنیعضدشیمیاییمرادیاسرکهوآب،مخلرطآبصررترهتراندمیدوش

.راشدک  ده
نتته:

صررترهک  دهعفرنیضدمرادازیاراشدآلردهدوشا لیتاتررکهصررتیدر
.شرداستفادهزیاددفعاتدردوش

.ردممتن است تعادل طبیعی راکتری های واژن ره هم خررده و عفرنت ایجاد ش



12دانست ی سالمت 
رایرحاملگیازجلرگیریررایکهاستایوسیله:رحمیدروندستگاه

.رودمیکاررهسال12-5مدت

افرادایرسیادکترترسطرایدرحمازیردیآیدستگاهررداشتنوگ اشتن
.  یردصررتدیدهآمرزش نشتیحرف



مشخصزمانطرلدرواژندارورسانیجهتکهاست لیمریحلقه:ری گ
ضدایداروهررایواستسادههاری گررداشتنوگ اشتن.شردمیاستفاده
.شرندمیاستفادهایدزاز یشگیریواکسنومیتروب،ضدرارداری

ا لیتاتررراواژی القرصازاستفادهروش:

.رشرییدراخردهایدست-1

.ک یدخارجر دیرستهازراقرص-2

.دهیدقرارا لیتاترررازانتهایدرراقرص-3

.ک یدرازهمازوریاوریدراالکمیراها،زانررتشیددراز شتره-4

ردممتنجایتاداردقرارآندرقرصکهسمتیازراا لیتاتررآرامیره-5
.نت یدوارد،فشاردهیدقرارواژن



.شردآزادقرصتادهیدفشاررا(آ لیتاترر یسترن) النجر-6
.ک یدخارجراا لیتاترر-7

اینغیرردوریاندازیددورراآناستمصرفیتبارا لیتاتررکهصررتیدر-8
وییدرشرصاررنوگرمجرشیدهآبراراا لیتاتررهایقسمتهمهصررت
.ک یدخشو

.رشرییدراخرددستان-9



ا لیتاتررردونواژی القرصازاستفادهروش:

.رشرییدراخرددستان-1

.ک یدخارجر دیرستهازراقرص-2

.شردمرطربکمیتادهیدقرارگرمآبدرراقرص-3

.ک یدرازهمازوریاوریدراالراها،زانررتشیددراز شتره-4

.نت یدواردفشارفروربریدواژندرامتانحدتاراقرصآرامیره-5

.رشرییدراخرددستان-6



واژی الژلوکرم، مادازاستفادهروش:
.رشرییدراخرددستان-1
.ک یدرازراتیرپدرب-2
.رچرخانیدتیرپرویراا لیتاترر-3
یتاتررا لدروندارونیازمرردمینانکهنحریرهدهیدفشارراتیرپ-4

.گیردجای
.ک یدجداتیرپازراا لیتاترر-5
.رمالیدا لیتاتررریرونراکرمازکمیمقدار-6
. یدکرازهمازوریاوریدراالکمیرا،زانرهارتشیددراز شتره-7
،فشاردنماییواژنوارداستممتنکهجاییتاراا لیتاتررآرامیره-8

.ندهید
آنمحتریاتاتدهیدفشارداخلرهدیگردستراراا لیتاترر یسترن-9

.شردتخلیهواژندرون
.ک یدخارجواژنراازا لیتاترر-10
غیردرودری دازیدورراآناستمصرفیتبارا لیتاتررکهصررتیدر

.رشرییدجرشیدهآبراصررتاین



:13سراالت شماره 

کدام د؟ت فسیداروییاشتالانراع1)

است؟چگرنهت فسیداروییاشتالازاستفادهنحره2)



13دانست ی سالمت 

آیدیام(MDI):ایسرسپانسیرنمحلرلدارایهست دهاییاسپری
رندشمینگهداریفشارتحتکهحاملهایگازازمخلرطیدرداروامرلسیرن

میآزادمشخصقطردارایقطراتیشتلره افهردرمشخصدوزرادارو.
.روندمیکاررهآسمدرمانررایمعمرال.شرد

ای یدی(DPI):حاملهایکپسرلشدنسرراخازکههست دهایی ردر
یانجرترسطواستشدهتهیهم ظرراینرهکهمخصرصیدستگاهدردارو

.رس دمیهاریهرهدستگاهازحاصلهرای



ره فستررایرخارشتلرهداروتجرینررایکهاستدستگاهی:نبرالینر
درشترریاستمشتلآننقلوحملقارلیتکهاینرهترجهرا.رودمیکار

رهسمیآحمالتوشدیدریریعفرنییهایریماردر.داردکارردهاریمارستان
ریناتذررهتبدیلاز سوشردمیدستگاهواردمایعمحلرلیو.رودمیکار

.شردمیاست شاقدهانیقطعهیوترسط



آئروسلازاستفادهروش:

.دک یخارجاستماندههاریهدرخلطیکهصررتیدرکردنسرفهرا1)

.دهیدتتاناستفادهاز یشراآئروسل2)

.داریدنگاهاستشدهذکرآنرروشرردرکهگرنههمانراآئروسل3)

.دهیدقراردهانیقطعهاطرافمحتمراهالب4)

.ک یدخمعقبرهآرامیرهراسر5)



آئروسلازاستفادهروش:

هکجاییتاراهاریهک یدسعیدهیدانجامرارازدمعملآهستگیره1)
.ک یدخارجهراازاستممتن

نگاهایین ممتنحدتارازرانک یدفعالراآئروسلورتشیدعمیقنفس2)
.دارید

.ک یدحبسثانیه15تا10راخردنفس3)

.دهیدانجامری یراهازرارازدم4)

.رشرییدگرمآبرارادهان(10



کپسرلصررترهت فسیهای ردرازاستفادهروش:

.دک یخارجراآناستماندهدرریهخلطیکهصررتیدرکردنسرفهرا-1

.هیددقراردستگاهدرراکپسرلرروشردرشدهذکردستررالعملاساسرر-2

خالیهراازممتنجایتاراهاریهودهیدانجامرارازدمعملآرامیره-3
.ک ید



کپسرلصررترهت فسیهای ردرازاستفادهروش:

.دهیدقراردهانیقطعهاطرافمحتمراهالب-4

.ک یدخمعقبرهآرامیرهراسر-5

.دهیدانجامدستگاهخاللازعمیقیدم-6

.داریدنگاهثانیه15تا10ررایراخردنفس-7

.دهیدانجامرازدمری یراهاز-8

.رشرییدگرمآبرارادهان-9



14سراالت شماره 

ک ید؟مینگهداریشرایطیچهدروم نلازنقاطیچهدرراداروها1)

شرد؟مینرشتهدارورستهازمحلیچهدرداروهاانقضاءتاریخ2)

شرد؟میایجادداروهادرتغییریچهمصرفتاریخانقضایراشمانظرره3)



14دانست ی سالمت 

مینگهداریحمامیادستشرییهایکاری تدرراداروهاافرادازرسیاری
ودمامعر درراداروکهدارواستنگهداریشرایطردترینشرایطاین.ک  د

.شردمیداروهافسادوتجنیهراعپشرایطاینودهدمیقرارراالرطررت

تاریخنسخهردونواینسخهداروهایشاملداروهاتمامیرستهرویرر
دردیتعهداروسازندهزمان،ایناز سشردمیذکرسالوماهشتلرهانقضا

صرفمتاریخانقضایرا.نداردداروییمادهخلرصو ایداریتضمینخصرص
ببستران دمیررخیوده دمیدستازراخردرخشیاثرفقطداروها،ررخی

از سدارومصرفازر ارراینگردندمسمرمیتوحساسیتیهایواک شرروز
.ک یدخردداریانقضاتاریخرسیدن



اختصاریعالمتراترلیدتاریخ)ترلیدزمانفاصلهMFG
ارودمصرفانقضاو(شردمیمشخصداروهار دیرستهروی

5تا1رینتراندمیفاصلهاینکهنام دمیایقفسهعمررا
.راشدمتفاوتسال



ینا،دراستشدهنگهداریمطلربشرایطدرکهداروییت ها
کهیصررتدروک دمیحفظراخردایم یورخشیاثرفاصله

 یشدنشرنگهداریآنر دیرستهرویشدهذکرشرایطدردارو
لیتقاروشدهمطلربناهایواک شدستخرشانقضاتاریخاز

.دهدمیدستازرامصرف



ترریعسراالتردماهایدرشیمیاییهایواک شتمامتقریبا:دما
یاییشیمهایواک شسرعتمعمرالکهطرریرهافتدمیاتفاق

.شردمیررارردوگرادسانتیدرجه10هرازایره
دمایدرماهیوفراوردهیونگهداریداروهاخصرصدرoc
تخریبهایواک شoc20دمایدرماه3نگهداریمعادل30

.نمایدمیتسریعراشیمیایی



ریعتسراداروهاتخریبوشیمیاییتجنیه:نررورطررت
رهاوممقهایر دیرستهدرداروهاررخیر ارراین.ک دمی
ررایوشرندمیر دیرستهرنگتیرههایشیشهونرر

وراحیطخاصیهایر دیرستهنینرطررتررارردرمقاومت
.اندشدهگرفتهکارره
وخ ووخشوشرایطدرراداروهارایدکلیطررره س

.کرددارینگهتاریو



شردنگهداریخرداصلیر دیرستهدرداروهانمرددقتراید
رددارورروشررور دیرستهرویشدهذکرترضیحاترهو

.شردترجهرایدآننگهداری
تاریخاصلیر دیرستهازداروخروجمحضرهنمردترجهراید

سرعتهررایدداروودهدمیدستازراخرداست ادقارلیتانقضا
.شردمصرف



:15سراالت شماره 

ندارد؟مصرفقارلیتداروزیرمراردازکدامیودرشمانظرره1)

دهد؟میسرکهرریکهآسپری یهایقرص

است؟شدهک دهآنهاصافسطحکههاییقرص

است؟ررداشتهترکوسفتآنتیرپکه مادی

شرد؟مینیت راختدادنتتانراوشدهسفتکهخرراکیسرسپانسیرن

است؟شدهنگهداریسالدوازریشکهقرصی

است؟گ شتهآنهاشدنرازازماهیوکهچشمی مادوقطره

است؟یافتهتغییرزردرنگرهکهرنگریتنریقیآمپرل

است؟شدهک دهآنررچسبکهخرراکیسرسپانسیرن



15دانست ی سالمت 

نشردنگهداریم نلدرداروممتنجایتا.

نداریدنگهم نلدرش اسیدنمیکهراداروییهرگن.

نگ اریددیگردارویجعبهدرراداروییهرگن.

مصرفتقارلیفاصلهدرریمارکهمینانیرهفقطونمردتهیهکممقادیردررادارو
ررالوهعنتتهاینرهترجهعدم.شردتهیهنمایدمیمصرفراآنانقضاتاریخودارو
ارودکردنمعدوموریختندورمشتالتداروتهیهجهتشدهصرفهنی هرفتنهدر

.داشتخراهد یدرنینرا

اشانانقضتاریخکه،داروهاییاندشدهنگهداریسالدوازریشترکههاییقرص
نارری،رنگتغییرنظیرده د،مینشانرافسادعالئمکهداروهاییاست،گ شته
.شرندریختهدورم اسبینحررهراید.....وشدنفاز،دومطبرع



کردکانزیراک یدنگهداریاطفالدسترسازدورراداروها
دتقلیرهوالدینچشمازدوراستممتنوهست دک جتاو
جبراناحتیاطیریاینصدمه.شرندمسمرمورخررندرا،دارویی

.گرددکردکمرگمرجباستممتنورردهنا  یر
درهرگنراایفلهداروهاییاوچسبررردونداروهای

.ررینددورراآنهاونداریدنگهکارمحلیام نل



خارج.شرندنگهداریخرداصلیظرفدررایستیداروها
تیتی السیاکاغ یهای اکتدرتقسیموظروفازآنهاکردن
.ک دمیتسریعراآنهافساد
اقصنطرررهکههاییشررتو،قطرهسرممحلرلماندهراقی

.نیستنگهداریقارلاند،شدهمصرف
ازرام نلدرمرجردداروهایهمهراریوماهسههرحداقل

دورارگ شتهتاریخداروهایوک یدرررسیمصرفتاریخنظر
.ررینید



یاوتهگ شآنمصرفتاریخکهاستریلدستتشیاسرنگ
استفادهقارلغیرواستریلغیرراشدشده ارهآنها رششکاغ 
.است
تهرسرویکهدارندیخچالدرنگهداریرهنیازداروهاازررخی

حیطمدرآنهاگرفتنقرارواستشدهدرجمرضرعاینآنهار دی
ییداروخراصرفتنرینازراعپاستممتنیخچالازریرون

.شردآنها



نممتزیراندهیدمحتاجوفقیرافرادرهراداروها
خطراتیوک  دمصرفسرانهخردراآنهااست

.شردآنهامترجه



ررایارودتجرینیاوداروخردسرانهمصرفراشیدداشتهیادره
هر،م نلدرمرجردداروهایاستفادهررای.نیستمجازدیگران

.ک یدمشررتخرد نشورارار
یدکمشررتداروسازو نشوراهمیشهدارومصرفزمی هدر 
 رهین،ندارندتخصصیزمی هدراینکهکسانیرامشررتازو

.نمائید



رانیدتمیشماوشماستامینداروسازکهراشیدداشتهخاطرره
درشاغلداروسازانازداروهاازرسیاریاطالعاتدریافتررای

.رخراهیدکموداروخانه



الزماطالعاتمررددررروشرریوشدهتجرینداروهایاکثر
یجانبعرار مصرفررایداروییاطالعاتع رانتحتکهدارند

ازویدک مطالعهراآناستمفیدشماررایکهاستاحتیاطمراردو
 نشونسخهردونداروهایترسطریماریسرانهخرددرمان

.ک یداجت اب



را تشتر از ترجهتان


