
 

 

 

 تعريف 

 

   دارویی تداخل

 یک یکژماکولورفا یا مانیدر پاسخ تغییر معنی به

 که ستا یگرد داروی با نهمزما دهستفاا در دارو

 یا و یکژسینر ،نتاگونیستیآ رتصو به ستا ممکن

 . كند وزبر یکژسینرویدا

 

 

 تداخل دارويى بالقوه 
 عوارض بالقوه ناخواسته ناشی از استفاده هم 

زمان 2 یا چند دارو به طور هم زمان در یک بیمار 

 می باشد.

 

 

  فارماسی پلی

 به دارو بیشتری تعداد یا دارو 2 استفاده معنی به

 باشد می زمان هم طور

 عوارض درصد 02 تا02  مسئول دارویی تداخالت کلی طور به

 استreaction=ADR) drug (adverse دارویی ناخواسته

 ییدارو ارضعو .باشند کشنده توانند می عوارض این مواردی در که

 به ان موارد درصد 5 تا که باشد می بیماران درصد 61 بستری علت

 به نیازمند بیماران صددر65 حداقل در و باشد می دارویی تداخل علت

 شود می دیده پذیرش هنگام در دارویى تداخل یك بستری،

 ولی دهد روی سنی هر در است ممكن دارویی چند مصرف اگرچه

 های بیماری درمان .است سالمند و بزرگسال افراد در آن شیوع باالترین

 و متعدد داروهای تجویز موجب اغلب مسن بیماران در متعدد مزمن

 تغییرات بعلت .میشود چنددارویی خطرناك عوارض بروز احتمال

 و لیویک عملكرد کاهش قبیل از سالمندی دوران در بدن فیزیولوژیكی

 وانج ازبیماران بیشتر سالمند دربیماران  داروها نامطلوب عوارض کبدی،

 خطا ار سالمندان نیز سنی گروه دراین روانی اختالل افزایش.میباشد تر

 زیان عوارض علت به نفر هزار 02 سال هر آمریكا در.سازد می پذیرتر

 به منجر مزمن بیماری چند همزمان درمان . کنند می فوت دارویی آور

 عوارض و مسمومیت دارویی، تداخل خطر و شود می دارویی چند درمان

 اقالم تعداد بعالوه بیماران سن به  مساله این دهد می افزایش را جانبی

 بودن عدمست همچنین و دارو بیشتر مصرف بیمار، توسط مصرفی دارویی

 زشكپ نقش رابطه این در .دارد بستگی سالمندان در عوارض بروز شرایط

 اهمیت حائز نیز  بیمار همكاری عدم و دهد رخ تواند می که اشتباهاتی و

 به زشكپ که افتد می اتفاق دلیل این به گاهی پزشك اشتباهات .است

 های بیماری و سن افزایش با  که فارماکوکینتیك تغییرات اهمیت

 از پزشك اینكه دیگر و نیست واقف  ایند می وجود به آن به مربوط

 .ستا اطالع بیمار،بی برای قبلی پزشكان توسط تجویزشده داروهای

 اشد،ب وی توجهی بی یا فراموشی از ناشی تواند می بیمار همكاری عدم

 احتمالی عوارض از یا و کند مصرف هم با را دارو چند بیمار اگر ویژه به

 .باشد نداشته آگاهی آنها

 

 

 دارويي تداخالت


