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 OTCداروهای 

:Over the counter 
داروهایی که داروخانه طبق دستورالعمل وزارت بهداشت، مجاز  

 . است بدون نسخه پزشک در اختیار بیمار قرار دهد
 
در مورد بیماری های خفیف و غیر جدی صدق می کند. 
با راهنمایی داروساز باشدباید . الزاماً نیاز به تجویز پزشک ندارد. 

 

 .می تواند سبب عوارض ناخواسته و جدی شود
آنتی بیوتیک ها، کورتیکوستروئیدها و داروهای تزریقی به هیچ وجه جزو  

 .نیستند OTCداروهای 
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 عارضه ناخواسته

 
ناخواسته دارویی عبارت است از هر نوع واکنش زیان آور و ناخواسته  عارضه 

تشخیص و که به دنبال مصرف دارو در دوزهای معمول جهت پیشگیری، 
 .رخ می دهددرمان بیماری 
 

 آنتی بیوتیک ها
 داروهای گیاهی
 تداخالت دارویی
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 OTCعوامل موثر در تجویز داروهای 

با مشاوره دکتر داروساز یا پرسنل بهداشتی آموزش  الزاماً OTCمصرف داروهای 
 :زیرا عوامل زیر تاثیرگذارند. دیده باید صورت گیرد

 
 ...(شکل دارویی، دوز،)ویژگی های دارو •
 نحوه اثر دارو•
 شرایط سنی•
 ...(حساسیت ها، شغلی، )ویژگی های فردی •
 بیماری های زمینه ای•
 مصرف داروهای دیگر و در نتیجه تداخالت دارویی•
 دوران بارداری و شیردهی•
 

 
 

4 



 عوارض جانبی داروها و خطرات

 مسکن ها، آنتی بیوتیک ها: عوارض گوارشی. 1
 عوارض کبدی، کلیوی. 2
 آنتی بیوتیک ها، مسکن ها، داروهای گیاهی: واکنش های آلرژیک. 3
 عوارض بر سیستم عصبی. 4

 آنتی بیوتیک ها: عفونت قارچی. 5

 

 داروییمسمومیت . 6
مصرف خودسرانه دارو یکی از دالیل اصلی مسمومیت دارویی است. 

موارد مرگ به دلیل % 13،  1397و  1396به گزارش سازمان غذا و دارو در سال های 
 .مسمومیت دارویی بوده است
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 کورتیکوستروئیدها

دسته ای از داروها که مانند هورمون  
. های غده آدرنال بدن عمل می کنند

 :کاربرد در
 کاهش التهاب•
 بیماری های خود ایمنی•
 حساسیت•
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 کورتیکوستروئیدها

 موضعی، افشانه استنشاقی، قطره، تزریقی   خوراکی،: اشکال
 

 :عوارض جانبی شکل خوراکی
 تاری دید و درد چشمچشم ها، فشار افزایش  ـ

 مایعات  ـ احتباس 
 فشارخونافزایش ـ 

 وزنـ افزایش 
 کهیرجوش و ـ 
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 باال  رفتن قند خون   -
ـ افزایش احتمال بروز عفونت و پیدایش 

 عالئم عفونت
 ـ پوکی استخوان وشکستن استخوان

 ـ سرکوب تولید هورمون درغده  آدرنال
ـ  نازک  شدن پوست، کبودی سریع و 

 کند  شدن ترمیم زخم



 کورتیکوستروئیدها

 عوارض جانبی

 برفک دهان: استنشاقی

 نازک شدن پوست، ضایعات قرمز، آکنه: موضعی

درد، عفونت، چروک در محل تزریق، : تزریقی

 خوردن، رنگ پوست
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 مالحظات مصرف کورتیکوستروئیدها

 عدم تماس با افراد سرماخورده و بیمار•

و کلسیم و   Dدر مصرف طوالنی مدت، استفاده از مکمل ویتامین•
 آزمایشات

 رعایت منع مصرف در بارداری•
 نکات ضروری هنگام کاهش دوز یا قطع مصرف•
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 :منابع
 سازمان غذا و دارو، دفتر پایش فرآورده های سالمت محور1.

 دفتر تحقیق و توسعه معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی ایران2.
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