
 

 

 دارو باید دارای اثر بخشی، سالمت و کیفیت باشد. 

 معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی ایران

 تهیه شده در: 

 معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی ایران  )دفتر تحقیق و توسعه(

 06نشانی:  تهران ، میدان آرژانتین، خیابان الوند ، پالک 

 887و  861داخلی           88997888شماره تلفن : 

 WWW.Fdo.iums.ac.irپایگاه اینترنتی:      

 

 



 

 

 تهیه و گردآوری:

 دکتر مهری محمدی دکترای داروسازی 

 دکتر افشین وهابزاده متخصص اقتصاد و مدیریت دارویی 

 سمیه علی پور کارشناس علوم تغذیه و رژیم درمانی 

 دفتر تحقیق و توسعه معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی ایران

 69آذر ماه 



 

 

 مقدمه 

از آنجائیکه نیاز شهروندان گرامی به آگاهی از نحوه صحیح نگهدداری            

و مصرف داروها در منزل و عواقب ناشی از اسدتددداده سدودسدرانده                     

باقی مانده داروها احساس می شود، کارشناسان تحقیق و تدوسدعده           

معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی ایران بر آن شدند تا با فراهم            

 کردن بسته ای حاوی اطالعات دارویی به آموزش مردم بپردازند.

امیدواریم با ارتقاء سطح آگاهی و ارائه آموزش در زمدیدنده مصدرف                 

صحیح دارو بتوان در کاهش و به حداقل رساندن عدوار  دارویدی،               

 نقش بسزایی ایدا نماییم.

 دکتر مهران والئی

 معاون غذا و دارو
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سامانه ثبت    adr.ttac.irسایت سازمان غذا و دارو به آدرس              

عوارض ناخواسته دارویی را با طراحی فرم زرد رنگ در اختیار همگان            

قرار داده تا نسبت به اطالع رسانی عوارض ناخواسته دارویی به                

 صورت  آنالین اقدام نمایند.

بدیهی است جهت رسیدگی به عارضه رخ داده شده در بیمار به     

منظور درمان و همچنین پیشگیری از عارضه دارویی در سایر افراد، 

همکاری در اطالع رسانی و تکمیل فرم مربوطه به صورت دقیق و 

 کامل الزامی می باشد.
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 هدف از نگهداری داروها در دما و شرایط مناسب : 

 حدظ سواص، اثربخشی و طول عمر مدید   -8

اطمینان از عدم آلودگی میکروبی و قارچی داروهایی که میتوانند  -2

 محیط مغذی محسوب شوند از جمله شربتها

جلوگیری از فساد، سرابی و تجزیه دارو و ممانعت از تبدیل شدن  -3

 دارو به مواد سمی

 راههای دستیابی به نحوه نگهداری داروها :

 مطالعه  بروشور دارو 

  مراجعه به دکتر داروساز در نزدیکترین و دسترس ترین  داروسانه 

 مراجعه به پزشک 
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در صورت بروز هرگونه عارضه دارویی به پزشک  خکود و              

دکتر داروساز مسئول فنی داروخانه اطالع داده و یکا بکا              

(  (ADRمرکز ملی ثبت عوارض ناخواسته دارویی مرککز          

 تماس حاصل فرمایید.   880-88859888به شماره  

ADR  
ADVERSE DRUG REACTION 

 عارضه ناخواسته دارویی
 هر نوع واکنش زیان آور ناخواسته که به دنبال مصرف دارو در مقادیر معمول رخ می دهد
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 نکات قابل توصیه :    

 .دارو را با توصیه پزشک و داروساز به مقادیر مورد نیاز تهیه نمایید 

                وجود دارو در منزل نشانه باقی ماندن داروهایی است که بده طدور

ناقص مصرف شده و دوره درمان کامل رعایت نشده است لدیدکدن           

نگهداری آن دلیل بر مجوز استداده مجدد، سدودسدرانده و بددون                

تجویز برای سود یا دیگران نیست لذا از سوددرمانی اکیدًا پدرهدیدز              

 نمایید.

                  ، بروشور دارو حاوی مطالب مهم آموزشدی در زمدیدنده عدوار

احتیاطات، هشدارها و روش نگهداری صحیح داروهاست. حدتدمدًا             

 بروشور دارو را مطالعه فرمایید.

 .حتی االمکان از نگهداری دارو در منزل سودداری شود 
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در صورت نیاز به کسب اطالعات داروئی 

می توانید با مرکز شبانه روزی      

( به DPICاطالع رسانی داروها و سموم )

 تماس حاصل نمایید.  876شماره  



 

 

دارو را موکداً دور از دسترس کودکان و یا بیمارانی که دچار اختالالت 
 روانی هستند نگهداری کنید.
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 در صورت نگهداری دارو به موارد ذیل توجه نمایید:

 هرگز به دیگران توصیه دارویی نکنید.

 مراقب باشید  دارویی را در جعبه داروی دیگر قرار ندهید.

 الزاماً دارو باید در بسته بندی اصلی خود قرار گیرد.

جهت نگهداری هردارو، فقط به بروشور همان دارو یا مندرجات  
 روی بسته بندی آن مراجعه شود.

         با شروع مصرف هر دارو، از تداسالت احتمالی آن با سایر داروهدای مدورد

 مصرف قبلی مطلع شوید.

         اطالع از تداسل داروی مورد مصرف با انواع مواد غذایی و فدرآورده هدای

سنتی و گیاهان دارویی اهمیت ویژه ای دارد. الزم است حتما پزشک یدا                

 داروساز را مطلع نمایید.

                   توجه داشته باشید سرنگها، دستکشهای استریل و سدایدر اقدالمدی کده

استریل هستند در صورت پاره شدن پوشش حتی قبل از انقضداء تدارید                 

 مصرف، از حالت استریل سارج شده و غیر قابل مصرف می شوند. 
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داروهای فله ای، داروهایی را که نمی شناسید و داروهای بدون برچسب 
 مشخصات را در منزل نگهداری نکنید.

از اهداء داروهای مازاد منزل  به افراد نیازمند به علت خطر 
 مصرف خودسرانه و عوارض ناشی از آن خودداری فرمایید .
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              برای نگهداری شربت دارویی و قطره سوراکی یا چشمی پس از باز شدن

به توصیه های کارسانه سازنده در بروشور مراجعه نمایید .نگهداری ایدن             

داروها در یخچال ممکن است عمر آنها را افزایش دهد اما بهدتدر اسدت                 

 قبل از مصرف به تغییرات احتمالی رنگ، حالت و ذرات دارو توجه شود

                  قرصها و کپسولهایی که به هم چسبیده ، تغییررنگ داده یا نرم و تدر

 سورده اند غیر قابل مصرف میباشند.

         حل کردن وآماده سازی شربت های آنتی بیوتیک که به صدورت پدودر

ارائه میشوند حتمًا با آب جوشیده سرد شده صورت می گیرد . ندحدوه                  

صحیح گرفتن دوز دارو ، افزودن آب جوشیده و سرد شده به پودر، طدی               

مرحله میباشد و پس از هر بار افزودن آب شیشه را محکم تکان               3دو تا   

داده تا عمل حل شدن پودر دارو کامل شود.  برای ندگدهدداری داروی                   

 آماده شده در دمای محیط  و یا دریخچال به بروشور دارو مراجعه شود.



 

 

        دقت به تاری  انقضاء داروها از اهمیت بسیار ویژه ای برسوردار است. تدارید

 و درج تاری  روز، ماه و سال مشخص میشود. EXPانقضاء با حروف 

درج شده بر روی بسته بندی دارو نشانگر زمان تولید               MFGعالئم استصاری    

 می باشد.  

               فساد دارو لزومًا با اتمام تاری  انقضاء رخ نمیدهد ، شرائط نامناسب نگهداری

 دارو ها میتواند منجر به فساد و سراب شدن دارو گردد.

                  کلیه داروها می بایست دور از نور، گرما و نور مستقیم سورشید نگهداری

 شوند.

                 منظور از دمای ذکر شده برای نگهداری دارو در دمای اتاق، دمای حداکثر

 درجه سانتی گراد می باشد.   22
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                ،لیست داروهای حیاتی مورد نیاز همیشگی تان ) مانند داروهای قلبی

داروهای ضدصرع و...( را همراه داشته باشید و قبل از اتمام نسبت به تهیه              

 مجدد آنها اقدام نمایید.

             به حدظ سالمت سود بیندیشید. فراموش نکنید اگر قصد سدر دارید حتما

 در ابتدا داروهای سود را به مقدار مورد نیاز بردارید.

     ( در سدرها داروهای یخچالی را در ظروف مخصوص سنک کننده COLD 

BOX.نگهداری و حمل نمایید ) 



 

 

  تغییر رنگ، بو، دو فاز شدن و... دقت نمایید.به عالئم فساد داروها از جمله : 

            بهتر است لیستی از داروهای موجود در منزل را همراه با تاری  انقضاء آندهدا

تهیه کرده در محل نگهداری داروها نصب کرده و هر چندد وقدت یدکدبدار           

 بازبینی شوند.

           مصرف داروهای تاری  گذشته میتواند باعث عوار  جبران ناپذیر از جدملده

حساسیت و آلرژیهای شدید،  مسمومیت، نارسایی های کبدی، کدلدیدوی و         

حتی منجر به مرگ در مواردی که بیماری حیاتی بوده و نیاز به مصرف بده                

 موقع و صحیح دارو میباشد، گردد.
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                  الزم است ضمن تکمیل دوره درمان تحت نظارت پدزشدک، در صدورت

 تغییردارو، از نگهداری آن در منزل سودداری شود. 

               از قراردادن دارو در اتومبیل پار  شده در جای گرم، کابینت آشپزسانه و

 هر مکان نامناسب پرهیز کنید.
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               هیچیک از اقالم دارویی متداول و مورد مصرف در منازل، قابل نگهدداری

 در فریزر نمی باشد.

         توجه نمایید داروهای یخچالی در سارج از فریزر )جایخی( و در طبدقدات

پایینی یا درب یخچال نگهداری شوند و از ی  زدن محافدظدت گدردندد.                 

درجه می بداشدد.      8الی   2دمای استاندارد یخچال برای نگهداری داروها       

 درجه بوده  2دمای جایخی یخچال و فریزر پایین تر از 

 و مناسب نگهداری داروها در یخچال نمی باشد.         

                الزم است از سالم بودن یخچال، صدحدت عدمدلدکدرد

دماسنج یخچال و استاندارد بودن دمای آن اطمیدندان           

 حاصل کنید.  
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        بر سالف تصور عموم، یخچال مکان مناسبی برای نگهداری همه داروهدا

نمی باشد . رطوبت یخچال میتواند منجر به فساد و تجزیه برسی داروهدا               

 شود از جمله آسپرین.

                ،در صورت تهیه داروهای فله ای، حتماً در داسل بستده مدحدتدوی دارو

رطوبت گیر موجود باشد. همچنین از محکم بودن درب ظرف و نیز درج               

تاری  انقضاء مطابق تاری  نوشته شده روی بسته بندی اصلی، اطمیدندان             

 حاصل نمایید.

            اطمینان حاصل کنید داروهای موجود در یخچال نیز از دسترس کودکان

 و افراد غیر قابل کنترل رفتاری، به دور باشد.
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