
 

 

 
 

 

 داروهاي غير تجويزي)بدون نياز به نسخه(چه داروهايي هستند؟

اكثر داروهايي كه خطر اعتياد و سوءمصرف را به دنبال دارندتنها به وسيله نسخه پزشك ارائه مي شوند تا از اين معضل جلوگيري شود.اما 

ياز به نسخه پزشك به مراجعان داروخانه ها داده مي شود و اين داروهايي وجود دارند همچون داروهاي ضد درد،ضد سرفه،مسهل و غيره كه بدون ن

 داروها نيز امكان سوء مصرف دارند . از ان جمله به موارد زير مي توان اشاره نمود:

به داروهايي ضد درد و تب بر: داروهايي هستند كه باعث كم شدن درد،كاهش التهاب در مفاصل و كاهش تب ميشوند.از مهمترين انها ميتوان 

استامينوفن و اسپيرين اشاره كرد .عوارض جانبي انها عبارتست از مشكالت معده،سوزش سر دل،خونريزي دستگاه گوارش،واكنشهاي الرژيك 

 ،كاهش قند خونفمشكالت كبدي و كليوي

وارض جانبي ان عبارست از يكي از شايعترين مواد محرك است كه در بسياري از داروها ،شكالت ها و نوشابه ها به كار مي رود .ع كافئين:

 اضطراب ،بيخوابي،تحريك پذيري و سردرد.

در بسياري از داروها و ارام بخش ها انتي هيستامين وجود دارد كه موجب خواب الودگي و رخوت شده و رانندگي و كار ب  انتي هيستامين ها:

 ماشين االت پس از مصرف انها خطرناك است

روها حاوي كدئين و ساير مواد با اثرات شبيه به مواد افيوني هستند.امكان گيجي و خواب الودگي به دنبال بسياري از اين داداروهاي ضد سرفه:

 مصرف انها وجود دارد

اين داروها معموال مخلوطي از داروهاي انتي هيستامين،ضد احتقان)مانند سود و افدرين(هستند كه گاه به عنوان ماده داروهاي سرماخوردگي : 

ء مصرف قرار مي گيرند.عوارض جانبي انها عبارتست از اضطراب،تپش قلب،بيخوابي،سردرد،افزايش فشار خون و افزايش قند محرك مورد سو

 خون

:بسياري از مردم تصور مي كنند كه اگر به اصطالح شكمشان هر روز كار نكند نياز به مسهل دارند،حال انكه مصرف طوالني مدت داروهاي مسهل

بيعي روده اثر سوء دارد.بعضي اين داروها چنانچه طوالني مدت مصرف شوند عوارض خطرناكي بر تعدال اب و امالح بدن مسهل بر روي فعاليت ط

 فرد بر جاي مي گذارند.

 چنانچه بدون نظارت پزشك و در طوالني مدت مصرف شوند عوارض جسماني زيادي به بار خواهند اوردانتي اسيد ها:

باورند كه دارو هاي گياهي سالمتر بوده و نسبت به داروهاي شيميايي و تجويز شده توسط پزشك كم خطرتر هستند بسياري بر اين داروهاي گياهي :

ن و چنانچه بي اندازه و بي مورد به كار روند خطر بروز شيدايي)حالت خلقي شادي و يا تحريك پذيري شديد و غير قابل كنترل(و توهم )حس كرد

 نبال خواهند داشت.بدون وجود محرك واقعي (را به د

د بايد اين اگاهي را به افراد داد كه داروهاي غير تجويزي لزوما غير سمي و بي خطر نيستند .هرگونه مصرف داروها نياز به نظارت پزشك دار

جب بروز عوارض .چنانچه افراد قبال تحت درمان هاي ديگر دارويي باشند نيز مصرف داروهاي غير تجويزي ممكن است با اثار مداخله كننده مو

 ناخواسته اي شود.

 ساير اطالعات 

مصرف داروهاي غير تجويزي در زن حامله ممكن است موجب بروز عوارض و خطراتي براي جنين شود.مشاوره با پزشك از بروز عوارض بعدي 

 جلوگيري خواهد كرد.
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