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چ– چـگونه مي تـوان از فـرآورده هاي مراقـبت از لنـزهاي تماسي چشمي و 
چشم ها استفاده نمود؟

 
درس هشتم

  مشاهده

بابرنامه قبلي از پزشك و يا داروساز مرکز و يا مربي خود بخواهيد نمونه اي از انواع لنزهاي تماسي 
چشمي وفرآورده هاي مورد استفاده براي مراقبت از لنزها و چشم ها را به کالس شما بياورد، 

درباره موارد استفاده از آنها براي شما توضيح داده و روش استفاده ازآنها را نيز نشان دهد. 
ابتدا با دقت مشاهده کنيد و خالصه اي از آنچه را برداشت مي کنيد درمقابل هرسئوال يادداشت 

کنيد. 
انواع لنزهاي تماسی چشمي چيست؟

چه فراورده هايي براي مراقبت از لنز تماسي چشمي و چشم ها درحين استفاده از لنز وجود دارد؟ 

چگونه مي توان از آنها استفاده نمود؟

 يک ماجرای  واقعی

افسانه خانم تقريباً از شش ماه گذشته با مراجعه به چشم پزشك، به جاي عينك طبي از لنز 
تماسي چشمي استفاده مي کند، اما از دو روز پيش دچار تاري ديد و سوزش چشم شده است. 

درباره علت ناراحتي چشمي افسانه خانم چه فکر مي کنيد؟

به نظر شما افسانه خانم براي رفع ناراحتي چشمي می بايد چه کاری انجام دهد؟

27



دانستني هاي سالمتي  

ــم ها حين استفاده از لنزها فرآورده هاي   براي مراقبت از لنزها و مراقبت از چش
متفاوتي وجود دارند که شامل موارد ذيل است: 

1-محلولهايچندکاره: براي ضدعفوني، شستشو، آبکشي و نگهداري لنز بکار
مي روند. 

ــوب پروتئين ازروي لنزها به صورت  ــتن رس 2-قرصه�ايآنزیمي: براي برداش
هفته اي يکبار کاربرد دارند. 

3-محلولهاينمكي)سالين(: براي آبکشي لنز پس از شستشو بکار مي روند. 
4-محلولهايشستشويروزانه: چند قطره درحالي که لنز درکف دست قرار 
دارد روي لنز ريخته شده وهر دو طرف آن به مدت20 ثانيه با انگشتان مالش داده 

مي شود. ناخن هاي بلند ممکن است سبب خراشيدگي وپارگي لنز شوند. 
5-محلولهايضدعفونيکننده: محلول هيدروژن پراکسايد براي ضدعفوني لنز 
استفاده مي شود. پس از استفاده از آن بايد حتماً لنز را با محلول آبکشي شستشو نمود تا 
باقيمانده محلول)هيدروژن پراکسايد( روي لنز از بين برود. درصورت تماس اين محلول 
با چشم بايد چشم را به سرعت با آب معمولی شستشوداده و به پزشك مراجعه شود. 
6-محلولهايمرطوبکنندهچش�م: براي رفع اصطکاک بين لنز و پلك ها و 

رفع خشکي چشم استفاده مي شوند. 
ــتفاده  ــتفاده ازاين فرآورده ها بايد از همخواني آن با نوع لنز مورد اس  هنگام اس

اطمينان حاصل نمود.
 هرگز نبايد لنز را با آب معمولي شستشو داد زيرا مي تواند سبب بروز آلودگي وايجاد 

صدمات جبران ناپذير به چشم گردد. 
 توجه داشته باشيد که رعايت بهداشت محلول نگهدارنده لنز و جا لنزي، تعويض 

ــع آنها  ــب و به موق مرت
ــاي  ــاب محلول ه و انتخ
ــده اي که با نوع  نگهدارن
لنز و چشم شما سازگاري 
ــند  ــته باش ــل داش کام
درآسايش و آرامش شما 

نقش زيادي دارند.

8
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 درمحله

در ميان افراد محله چه کسانی از داروهای تزريقی استفاده می کنند؟

آنان کداميك ازاشکال دارويی تزريق را بيشتر استفاده می کنند؟

چه کسانی تزريق داروی آنان را انجام می دهند؟

در ميان افراد محله بيشترکدام نوع از اشکال دارويی چشمی استفاده می شود؟

آيا آنان داروی چشمی را به روش درستی استفاده می کنند؟

مردم محله درباره لنزهای تماسی چشمی و مراقبت از آنها چه اطالعاتي دارند؟ 

شما چگونه آنان را راهنمايي مي کنيد؟

مسائل محله
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ح- داروهاي مورد استفاده در گوش به چه شکلي وجود دارند وروش استفاده از 
قطره گوشی چگونه است؟

درس نهم

 درمحله

عفونت گوش  آيادراطرافيان ويا خانوارهـای محله فردی را می شناسيدکه  دچار 

شده باشد؟

اگربلی، آيا برای درمان عفونت گوش به پزشك مراجعه کرده است؟

مردم محله درباره نحوه استفاده از قطره گوشی چه اطالعاتي دارند؟ 

چه تفاوتی بين ريختن قطره در گوش کودکان و بزرگساالن وجود دارد؟

شما چگونه آنان را راهنمايي مي کنيد؟

 كارعملی

با يك  با برنامه قبلي نمونه اي از قطره هاي گوشی را که در منزل خود و يا اطرافيان داريد 
عروسك به کالس بياوريد و براساس نتايج بحث درمحله و با راهنمايي مربي ودانستني هاي 

درس، مراحل استفاده صحيح از قطره گوشی را برروي عروسك بطور عملي تمرين کنيد.
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دانستني هاي سالمتي  

ــگيري از عفونت هاي گوش به کار مي روند.  ــي براي درمان يا پيش قطره هاي گوش
ــتفاده است. اين  ــخه نيز وجود دارد که براي شناگران قابل اس ــکال بدون نس اش
ــتند که براي خشك کردن حفره گوش  ــتيك اسيد هس قطره ها حاوي الکل و اس

وجلوگيري از رشد قارچ ها و باکتری ها بکار مي روند. 

 روشاستفادهازقطرهگوشي:
1-قطره گوشی را با نگاه داشتن آن دردست ها يا زيربغل 
به مدت چند دقيقه گرم کنيد براي اين کار از آب گرم 
استفاده نکنيد زيرا دماي آن قابل کنترل نمي باشد. 

2-سر را به پهلو خم کنيد يا به پهلو دراز بکشيد.

ــيد تا مجراي گوش  3-الله گوش را به آرامي بکش
ــرف عقب و در  ــمت فوقاني الله گوش را به ط ــاالن، قس ــود.)در بزرگس نمايان ش

بچه ها، قسمت پائيني الله گوش را به سمت عقب بکشيد.(

4-ميزان قطره تجويز شده را درحفره گوش بچکانيد. 

5-پنج دقيقه صبر کنيد و سپس روش فوق را براي گوش ديگر تکرار نماييد. 

6-درصورتي که سازنده قطره توصيه کرده باشد مي توانيد ازپنبه براي بستن حفره 
گوش پس از چکاندن قطره استفاده کنيد. 

7-قطره هاي گوشي نبايد بيش از چند دقيقه سوزش يا گزش ايجاد نمايند.

9
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بيني كدامند و روش استفاده از آنها چگونه است؟  دارويي  خ- انواع اشکال 

درس دهم

 مشورت

مادربزرگ من بيماراست و شب قبل نزد پزشك رفته وداروهاي تجويز شده را نيز ازداروخانه 
تهيه کرده است. من براي کمك به مادر بزرگ به منزلشان رفتم، مادربزرگ داروهايش را نزد 
من آورد و خواست نحوه استفاده از داروئي را که برروي بسته آن نوشته شده بود از راه بيني 

اسپري شود را براي او توضيح دهم و....
اگر شما به جاي من بوديد، مادربزرگ را چگونه راهنمايي مي کرديد؟ 

 كارعملی
  

با برنامه قبلي از مربي خود بخواهيد نمونه هايي از اشکال دارويي بيني را با يك عروسك به 
کالس شما بياورد و نحوه استفاده آنها را برروي عروسك نشان دهد ، سپس هريك از شما نيز 
يکبار نحوه استفاده صحيح اشکال دارويي بيني را برروي عروسك بطور عملی تمرين کنيد. 

دانستني هاي سالمتي  

ــامل ضداحتقان  ــه منظور اثر موضعي ش ــکال دارويي بيني يا ب اش
ــي سيستميك )عمومي( به کار  وضدالتهاب و يا به منظور اثر بخش
ــته قرار  ــپري هاي بيني دراين دس ــکال قطره، قلم و اس مي روند. اش

مي گيرند. 

 روشاستفادهازقطرهبيني:
1- داخل بيني را با فين کردن تميزکنيد.

10
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ــر را به شدت به عقب  ــينيد وس 2- روي زمين بنش
خم کنيد يا روي زمين دراز بکشيد و يك بالش زير 
شانه هاي خود قراردهيد، سررا مستقيم نگاه داريد. 
ــانتي متر درون  3- قطره چکان را به ميزان يك س

حفره بيني فرو کنيد. 
4- ميزان قطره  تجويزشده را درون  بيني بچکانيد. 

5- بالفاصله سر را به شدت به سمت جلو خم کنيد )طوري که سربين زانوها قرار گيرد(.
6- پس ازچند ثانيه مستقيم بنشينيد، دراين حالت قطره به حلق جريان مي يابد. 

7- براي حفره ديگر بيني موارد فوق را تکرار نماييد. 
8- قطره چکان را باآب جوشيده بشوييد. 

 روشاستفادهازاسپريبيني 
1- داخل بيني را با فين کردن تميز کنيد. 

2- درحالي که سرکمي به سمت جلو خم شده است روي زمين بنشينيد.
3- اسپري را تکان دهيد. 

4- نوک اسپري را وارد بيني نماييد. 
5- حفره ديگر بينی و دهان خود را ببنديد.

6- اسپري رافشار دهيد وآهسته عمل دم را انجام دهيد.
ــر را به شدت به جلو خم کنيد )طوري  ــپري را از بيني خارج کنيد وس 7- نوک اس

که سر بين زانوها قرارگيرد(.
8- پس از چند لحظه بنشينيد، اسپری به حلق جريان پيدا خواهد کرد. 

9- ازراه دهان نفس بکشيد.
10- درصورت لزوم مراحل فوق را براي حفره ديگر بيني تکرار کنيد. 

11- نوک اسپري را باآب جوشيده بشوييد.
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د – انواع اشکال دارويي ركتال)مقعدي(كدامند و نحوه استفاده از آنها چگونه است؟

درس يازدهم

  يک تجربه  

با برنامه قبلي دربين داروهايي که درمنزل داريد، داروهاي مورداستفاده از راه مقعد را جستجو 
کنيد و آنهارا به همراه خود به کالس بياوريد و چنانچه تاکنون ازاشکال دارويي مقعدي استفاده 

کرده ايد، تجربه استفاده از آن را براي ساير داوطلبان بازگو کنيد. 

سپس به تصاوير زير توجه کنيد.

  كارعملی

از مربي خود بخواهيد روش استفاده از شياف را برروي عروسك به شما نشان دهد، سپس 
هريك از شما، يك بار روش استفاده از شياف را برروي عروسك تمرين کنيد.
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دانستني هاي سالمتي  

 اشكالدارویيرکتالشاملتنقيهوشيافميباشد:
ــتند که از راه  ــکال دارويي هس  تنقيه)انما(: اش
ــوند ومعموالً براي رفع  مخرج وارد روده بزرگ مي ش
يبوست بکار مي روند نظير محلول هاي سديم فسفات.  

 شيافها معموالً درشرايطي که فرد قادر به مصرف 
ــکال خوراکي نمي باشد  ــاير اش ــربت و س قرص يا ش
نظيرمواقعي که تهوع دارد و يا برای ايجاد اثر در همان 

موضع،  به کار مي رود. 
- شيـاف ها داراي اثـرات مـوضـعي وسـيستـمتـيك 

)عمومي( هستند.
ــتند که درمحل مايع  - شياف هااشکال جامدي هس

شده )ذوب( و ماده دارويي را آزاد مي کنند. 
ــتامينوفن و آسپرين به کار مي روند.  ــهل، ضددرد و ضدتب نظير اس - به عنوان مس
ــهل استفاده نمي شوند بهتراست پس از دفع مدفوع به کار روند  اگر به عنوان مس

تا انحالل)ذوب( و جذب آنها کامل صورت گيرد.

 روشاستفادهازشياف: 
1- دست هاي خودرابشوييد.

2- شياف را از بسته خارج کنيد.
3- درصورتي که شياف خيلي نرم باشد ابتدا آن را با 
سردکردن سفت نماييد. )دريخچال يا زير آب سرد 

درحالي که هنوز دربسته بندي قراردارد( وسپس آن را از بسته بندي خارج کنيد. 
4- درصورتی که لبه های تيزي در شياف است با نرم کردن آن در دست آنها را از بين ببريد. 

5- شياف را با آب سرد مرطوب کنيد. 
6- به پهلو دراز بکشيد و زانوهاي خودرا باز کنيد. 

7- به آرامي شياف را از سمت انتهاي گرد آن درون مقعد فرو بريد.
8- براي چند دقيقه به صورت دراز کشيده بمانيد.

9- دست هاي خود را بشوييد. 

11
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واژينال  وپماد  انواع اشکال دارويي واژينال كدامند ونحوه استفاده از قرص  ذ- 
چگونه است؟

 درس دوازدهم
 كارگروهی 

از مربي خود بخواهيد نمونه اي از اشکال دارويي واژينال)مهبلي( را به کالس شما بياورد، سپس به 
2 گروه تقسيم شويد ودرهر گروه داروها را با تصاوير زير مقايسه کنيد وبه سئواالت زيرپاسخ دهيد.

کداميك از اشکال دارويي واژينال فوق را مي شناسيد ؟ نام هريك از اشکال دارويي را در کنار 
تصوير يادداشت کنيد.

آيا کسي ازافراد گروه تجربه استفاده از اشکال دارويي فوق را داشته است؟

اگر بلي، درباره شکل دارو ونحوه استفاده از دارو براي افراد گروه توضيح دهيد.
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دانستني هاي سالمتي  

ــامل دوش ها، دستگاه هاي درون رحم، رينگ،  اشکال دارويي واژينال )مهبلي( ش
شياف، کرم، پماد، ژل و قرص هاي واژينال مي باشند. 

ــوي  ــت که براي شستش  دوش: حجمي از مايع اس
ــه کار مي رود.  ــاندن دارو به آن ب ــل( يا رس واژن )مهب
ــرکه يا  ــد به صورت آب، مخلوط آب وس دوش مي توان

مواد شيميايي ضد عفوني کننده باشد. 
- درصورتي که اپليکاتوردوش آلوده باشد يا از مواد ضد 
ــتفاده  عفوني کننده به صورت دوش در دفعات زياد اس
ــت تعادل طبيعي باکتري هاي واژن به  شود. ممکن اس

هم خورده و عفونت ايجاد شود. 

 دستگاهدرونرحمي)IUDآییودی(: وسيله اي 
ــت که براي جلوگيري از حاملگي براي مدت 5-12  اس
ــتگاه  ــتن دس ــتن و برداش ــال به کار مي رود. گذاش س
آی يودی )IUD( از رحم بايد توسط دکتر يا ساير افراد 

حرف پزشکي آموزش ديده صورت پذيرد.
 رینگ: حلقه پليمري است که جهت دارورساني به 
واژن درطول زمان مشخص استفاده مي شود. گذاشتن 
ــراي داروهاي  ــت و ب ــاده اس ــا س ــتن رينگ ه وبرداش

ضدبارداري، ضد ميکروب و واکسن هاي پيشگيري از )HIV ايدز( استفاده مي شوند. 

12

بنويسيد. - افرادگروه درباره اشکاالت نحوه استفاده بحث کرده ونظر گروه را درباره چگونگی استفاده از دارو 

سپس به کمك مربي مجدداً نحوه استفاده را بررسي و اشکاالت را تصحيح کنيد.
در ادامه ازمربي خود بخواهيد درباره نحوه استفاده هريك از اشکال دارويي واژينال براي شما توضيح دهد.
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 روشاستفادهازقرصواژینالبااپليكاتور: 
1- دست هاي خودرا بشوييد.

2- قرص را از بسته بندي خارج کنيد.
3- قرص را درانتهاي باز اپليکاتور قراردهيد.

4- به پشت دراز بکشيد، زانوها را کمي باال بياوريد وازهم باز کنيد. 
5- به آرامي اپليکاتور را از سمتي که قرص درآن قرار دارد تا جاي ممکن درواژن 

قراردهيد، فشاروارد نکنيد. 
6- پالنجر )پيستون آپليکاتور( را فشار دهيد تا قرص آزاد شود. 

7- اپليکاتور را خارج کنيد. 
8- درصورتي که اپليکاتور يکبار مصرف است آن را دور بياندازيد و درغير اين صورت 
همه قسمت هاي اپليکاتور را با آب جوشيده گرم و صابون بشوييد و خشك کنيد. 

9- دستان خودرا بشوييد.
 روشاستفادهازقرصواژینالبدوناپليكاتور: 

1- دستان خودرا بشوييد.
2- قرص را ازبسته بندي خارج کنيد. 

3- قرص را درآب گرم قراردهيد تا کمي مرطوب شود. 
4- به پشت دراز بکشيد، زانوها را باالبياوريد و از هم باز کنيد. 

5- به آرامي قرص را تا حد امکان درواژن فرو ببريد، فشار وارد نکنيد. 
6- دستان خود را بشوييد. 

 روشاستفادهازکرم،پمادوژلواژینال:
1- دستان خودرابشوئيد. 

2- درب تيوپ را باز کنيد. 
3- اپليکاتور راروي تيوپ بچرخانيد. 

4- تيوپ را فشار دهيد به نحوي که ميزان مورد نياز 
دارو درون اپليکاتورجاي گيرد. 

5- اپليکاتوررا از تيوپ جدا کنيد. 
6- مقدار کمي از کرم را بيرون اپليکاتور بماليد. 

7- به پشت دراز بکشيد، زانوها را کمي باال بياوريد و از هم باز کنيد. 
8- به آرامي اپليکاتوررا تا جايي که ممکن است وارد واژن نماييد، فشار ندهيد. 
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آيا درميان افراد محله کسانی را می شناسيد که ازشياف مقعدی استفاده کنند؟
اگربلی، چه کسانی اين دارو را برای آنها تجويزکرده است؟

آنان چه اطالعاتی درباره روش استفاده از شياف مقعدی دارند؟

آيا مصرف داروهای واژينال در بين زنان محله شما امر شايعی است؟

استفاده از کدام يك از اشکال دارويی واژينال در بين زنان محله بيشتر است؟

آيا زنان محله قرص ها ويا کرم واژينال را به روش درستی استفاده می کنند؟

شما چگونه آنان را راهنمايي مي کنيد؟

مسائل محله

 درمحله

9-پيستون اپليکاتور را با دست ديگربه داخل فشاردهيد تا محتويات آن درون واژن تخليه شود. 
10- اپليکاتوررا از واژن خارج کنيد. 

11- درصورتي که اپليکاتور يکبار مصرف است آن را دور بيندازيد و درغيراين صورت 
با آب جوشيده بشوييد.
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ر- انواع اشکال دارويي تنفسي كدامند ونحوه استفاده از آئروسل ها و پودرهاي 
تنفسي چگونه است؟

درس سيزدهم

 بحث عمومی 

آيا در بين افراد محله و يا اطرافيان کسي مبتال به ناراحتي تنگي نفس )آسم( است؟

اگر بلي آيا پزشك معالج براي درمان بيماري وي، اسپري تجويز کرده است؟ 

نحوه استفاده از اسپري توسط آنها چگونه است؟ 

  كارعملی
بابرنامه قبلي ازمربي خود بخواهيد نمونه ای از اشکال دارويي تنفسي )اسپري ها( را به کالس شما 
بياورد سپس با راهنمايي مربي روش استفاده از اسپري ها را )که فاقد ماده دارويي باشد( تمرين کنيد.

دانستني هاي سالمتي  

شده  تنظيم  دوزهاي  با  تنفسي  آئروسل هاي  انواع  به  تنفسي  دارويي  اشکال   
و  )DPI دی پی آی(  استنشاقي  پودرهاي خشك  و  ام دی آی (   MDI(

نبواليزر تقسيم مي شوند:
 امديآي)MDI(: اسپري هايي هستندداراي محلول، سوسپانسيون 
يا امولسيون دارو درمخلوطي ازگازهاي حامل که تحت فشار نگهداري 
مي شوند. دارو با دوز مشخص در هر پاف به شکل قطراتي داراي قطر 

مشخص آزاد مي شود. معموالً براي درمان آسم به کار مي روند. 
:)MDI(روشاستفادهازآئروسل 

1-باسرفه کردن درصورتي که خلطي درريه ها مانده است خارج کنيد. 
2-آئروسل را پيش از استفاده تکان دهيد. 

3-آئروسل راهمان گونه که دربروشورآن ذکرشده است نگاه داريد.)معموالًبه صورت وارونه( 
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4-لب ها را محکم اطراف قطعه دهاني قرار دهيد. 
5-سررابه آرامي به عقب خم کنيد. 

6-به آهستگي عمل بازدم را انجام دهيد، سعي کنيد ريه ها را تا جايي که ممکن 
است از هوا خارج کنيد. 

7-نفس عميق بکشيد و آئروسل را فعال کنيد زبان را تا حد ممکن پايين نگاه داريد. 
8-نفس خودرا 10تا 15 ثانيه حبس کنيد. 

9-بازدم را از راه بيني انجام دهيد. 
10-دهان را باآب گرم بشوييد. 

شدن  سوراخ  از  که  هستند  پودرهايي   :DPI  
که  مخصوصی  دردستگاه  دارو  حامل  کپسول هاي 
به اين منظور تهيه شده است وتوسط جريان هواي 

حاصل از دستگاه به ريه ها مي رسند.  
 روشاستفادهازپودرهايتنفسيبهصورتکپسول:

1-با سرفه کردن درصورتي که خلطي درريه مانده است آن را خارج کنيد.
2-براساس دستورالعمل ذکر شده دربروشور کپسول را دردستگاه قراردهيد. 

و  دهيد  انجام  را  بازدم  عمل  آرامي  3-به 
ريه ها را تا جاي ممکن از هوا خالی کنيد. 

4-لب ها را محکم اطراف قطعه دهاني قرار 
دهيد. 

5-سررابه آرامي به عقب خم کنيد.
6-دم عميقي از خالل دستگاه انجام دهيد.

7-نفس خود را براي10تا15 ثانيه نگاه داريد. 
8-ازراه بيني بازدم را انجام دهيد. 

9-دهان را باآب گرم بشوييد. 
دارو  تجويز  براي  که  است  دستگاهي  نبوالیزر:   
به شکل بخار براي تنفس به کار مي رود. با توجه به 
اين که قابليت حمل و نقل آن مشکل است بيشتر 

دربيمارستان ها کاربرد دارد. 
- دربيماري هاي عفوني ريوي شديد و حمالت آسمي 

به کار مي رود. يك محلول مايع وارد دستگاه مي شود و پس از تبديل به ذرات ريز 
توسط يك قطعه دهاني استنشاق مي شود.
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4

الف – شرايط مناسب نگهداري دارو در منزل چيست؟ 

درس چهاردهم

  بحث عمومی
آيا در بين شما کسي در منزل دارو نگهداري مي کند؟ 

اگربلي، براي ساير داوطلبان توضيح دهيد که اغلب کدام نوع از اشکال دارويي را در منزل

نگهداري مي کنيد؟

اين داروهارا درچه نقاطي از منزل و درچه شرايطي نگهداري مي کنيد ؟
 

آيا تاکنون به تاريخ انقضاء و شرايط نگهداري دارو برروي بسته بندي داروها توجه کرده ايد؟ 

به نظر شما با انقضاي تاريخ مصرف چه تغييري در داروهاي مصرفي ايجاد مي شود؟                                                                                       

به نظر شما شرايط مطلوب نگهداري داروها چيست؟

چگونه مي توان داروهاي مصرفي رادرمنزل 
نگهداري كرد؟ 
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دانستني هاي سالمتي  

 بسياری از افراد داروها را در کابينت های دستشويی يا حمام نگهداری می کنند. 
اين شرايط بدترين شرايط نگهداری داروها می باشد چرا که دارو را در معرض دما 

و رطوبت باال قرار می دهد و اين شرايط باعث تجزيه و فساد داروها می شود.
 بر روی بسته تمامی داروها شامل داروهای نسخه ای و بدون نسخه تاريخ انقضاء 
)که با حروف EXP مشخص می شود( به شکل ماه و سال ذکر می شود. پس از 
اين زمان سازنده دارو تعهدی در خصوص تضمين پايداری و خلوص ماده دارويی 
دست  از  را  خود  بخشی  اثر  فقط  داروها  برخی  مصرف,  تاريخ  انقضای  با  ندارد. 
می دهند و برخی می توانند سبب بروزواکنش های حساسيتی و مسموميت گردند 

بنابراين از مصرف دارو پس از رسيدن تاريخ انقضاء خودداری کنيد.
 فاصله زمان توليد)تاريخ توليد را با عالمت اختصاری MFG روی بسته بندی 
داروها مشخص می شود(  و انقضاء مصرف دارو را عمر قفسه ای می نامند. که اين 
فاصله می تواند بين 1 تا 5 سال متفاوت باشد. تنها دارويی که در شرايط مطلوب 
نگهداری شده است، در اين فاصله اثربخشی و ايمنی خود را حفظ می کند و در 
صورتی که دارو در شرايط ذکر شده روی بسته بندی آن نگهداری نشود، پيش از تاريخ 

انقضاء، دستخوش واکنش های نامطلوب شده و قابليت مصرف را از دست می دهد.
سريع تر  باالتر  دماهای  در  شيميايی  واکنش های  تمام  تقريباً  دما)حرارت(:  
اتفاق می افتد به طوری که معموالً سرعت واکنش های شيميايی به ازای هر 10 
درجه سانتی گراد دو برابر می شود. در خصوص داروها نگهداری يك فراورده يك 
ماه در دمای 20 درجه  نگهداری 3  ماه در دمای 30 درجه سانتی گراد معادل 

سانتی گراد واکنش های تخريب شيميايی را تسريع می نمايد.
 رطوبتونور: تجزيه شيميايی و تخريب داروها را تسريع می کند. بنابراين برخی 
داروها در بسته بندی های مقاوم به نور و شيشه های تيره رنگ بسته بندی می شوند و 
برای مقاومت در برابر رطوبت نيز بسته بندی های خاصی طراحی و به کار گرفته شده اند. 
پس به طور کلی بايد داروها را در شرايط خشك و خنك و تاريك نگهداری نمود.

 بايد دقت نمود داروها در بسته بندی اصلی خود نگهداری شوند و به توضيحات ذکر 
شده روی بسته بندی و بروشور دارو)برگه راهنمای دارو(  در نگهداری آن بايد توجه شود.

 بايد توجه نمود به محض خروج دارو از بسته بندی اصلی، تاريخ انقضاء قابليت 
استناد خود را از دست می دهد و دارو بايد به سرعت مصرف شود.

14
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درباره هريك از موارد بحث کنيد، چه موارد ديگري از فساد يا تخريب دارو مي شناسيد؟ 

به نظر شما براي دريافت اطالعات دارويي با چه کساني مي توان مشورت کرد؟ 

داروهايي را که تاريخ انقضاء شان گذشته و يا قابليت مصرف را ازدست داده اند، بايد چگونه
دور ريخته شوند؟

ب- رعايت چه نکاتي در هنگام مصرف و نگهداري داروها اهميت دارد؟

درس پانزدهم

 يک مسئله  
به نظر شما درکداميك از موارد زير دارو قابليت مصرف ندارد؟ 

- قرص هاي آسپريني که بوي سرکه مي دهد. 
- قرص هايي که سطح صاف آنها کنده شده است.

- پمادي که تيوپ آن سفت و ترک برداشته است. 
- سوسپانسيون خوراکي که سفت شده و با تکان دادن يکنواخت نمي شود. 

- قرصي که بيش از دو سال نگهداري شده است.
- قطره و پماد چشمي که يك ماه از باز شدن آنها گذشته است.

- آمپول تزريقي بي رنگ که به رنگ زرد تغيير يافته است.
- سوسپانسيون خوراکي که برچسب آن کنده شده است.

 به عنوان يك اصل کلی اشکال دارويی جامد پايدارتر از اشکال مايع هستند، 
اشکال تزريقی و اشکال چشمی به محض باز شدن استريليتی خود را از دست 
می دهند، بنابراين می بايست به سرعت مصرف شوند و قطره ها و پمادهای چشمی 

را يك ماه پس از باز شدن در صورتی که استفاده نشده باشند، بايد دور ريخت.

***************************
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دانستني هاي سالمتي  

نكاتاساسیدرمصرفونگهداریداروهادرمنزل:
 تاجای ممکن دارو در منزل نگهداری نشود.

 هرگز دارويی را که نمی شناسيد در منزل نگه نداريد.
 هرگز دارويی را در جعبه داروی ديگر نگذاريد.

ــه ميزانی که بيمار در فاصله قابليت  ــر کم تهيه نمود و فقط ب  دارو را در مقادي
ــود. عدم توجه به اين  مصرف دارو و تاريخ انقضاء آن را مصرف می نمايد، تهيه ش
ــده جهت تهيه دارو مشکالت دور ريختن  نکته عالوه بر هدر رفتن هزينه صرف ش

و معدوم کردن دارو را نيز در پی خواهد داشت.
 قرص هايی که بيشتر از دو سال نگهداری شده اند، داروهايی که تاريخ انقضاء شان 
ــته است، داروهايی که عالئم فساد را نشان می دهند، نظير تغيير رنگ، بوی  گذش

نامطبوع، دوفاز شدن و... بايد به نحو مناسبی دور ريخته شوند.
ــتند  ــترس اطفال نگهداری کنيد زيرا کودکان کنجکاو هس  داروها را دور از دس

ــت دور از چشم والدين به تقليد  و ممکن اس
دارويی را بخورند و مسموم شوند. صدمه اين 
بی احتياطی جبرا ن ناپذير بوده و ممکن است 

موجب مرگ کودک گردد.
ــا داروهای  ــب و ي   داروهای بدون برچس
ــل کار نگه  ــز در منزل يا مح ــه ای را هرگ فل

نداريد و آنها را دور بريزيد.

15

به نظر شما چه نکاتي را بايد در هنگام مصرف داروها رعايت کرد؟ 

شما با باقي مانده داروي مصرفي خود چه مي کنيد؟
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ــی خود نگهداری  ــتی در ظرف اصل  داروها بايس
ــيم در  ــا از ظروف و تقس ــارج کردن آنه ــوند. خ ش
پاکت های کاغذی يا پالستيکی فساد آنها را تسريع 

می کند.
 باقی مانده محلول سرم، قطره و شربت هايی که به 

طور ناقص مصرف شده اند، قابل نگهداری نيست.
 حداقل هر سه ماه يك بار همه داروهای موجود 
ــی کنيد و  ــر تاريخ مصرف بررس ــزل را از نظ در من

داروهای تاريخ گذشته را دور بريزيد.
 سرنگ و يا دستکش استريل که تاريخ مصرف آن گذشته و يا کاغذ پوشش آنها 

پاره شده باشد غيراستريل و غيرقابل استفاده است.
 برخی از داروها نياز به نگهداری در يخچال دارند که روی بسته بندی آنها اين 
موضوع درج شده است و قرار گرفتن آنها در محيط بيرون از يخچال ممکن است 

باعث از بين رفتن خواص دارويی آنها شود.
ــبب ورود مستقيم آن به محيط  ــويی يا چاه فاضالب س  ريختن داروها در دستش
زيست می گردد و در خصوص آنتی بيوتيك ها موجب مقاومت ميکروبی می گردد. بنابراين 

از دور ريختن داروهای تاريخ گذشته و فاسد به روش فوق جداً خودداری گردد.
 داروها را به افراد فقير و محتاج ندهيد زيرا ممکن است آنها را خودسرانه مصرف 

کنند و خطراتی متوجه آنها شود.
 به ياد داشته باشيد مصرف خودسرانه دارو و يا تجويز دارو برای ديگران مجاز نيست. 

برای استفاده داروهای موجود در منزل، هر بار با پزشك خود مشورت کنيد.
ــه با پزشك و داروساز مشورت کنيد و از مشورت   در زمينه مصرف دارو هميش

با کسانی که در اين زمينه تخصصی ندارند، پرهيز نمائيد.
 به خاطر داشته باشيد که داروساز امين شماست و شما می توانيد برای دريافت 

اطالعات بسياری از داروها، از داروسازان شاغل در داروخانه ها کمك بخواهيد.
 اکثر داروهای تجويز شده يك بروشور )راهنما( در مورد اطالعات الزم دارند که 
ــت  تحت عنوان اطالعات دارويی برای مصرف، عوارض جانبی و موارد احتياط اس
که برای شما مفيد است، آن را مطالعه کنيد و از درمان خودسرانه بيماری توسط 

داروهای بدون نسخه پزشك اجتناب کنيد.
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پ- وضعيت نگهداري دارو توسط خانوارهاي محله شما چگونه است؟ 

 درمحله 

مزمن  بيماری های  به  ابتال  علت  به  که  کسانی هستند  محله  افراد  ميان  در  آيا 
مجبور به نگهداری هميشگی مقداری دارو در منزل باشند؟

آيا نگهداری دارو در خانواده های محله شما پديده شايعی است؟

خانوارهای محله شما داروهای مصرفی خود را در چه نقاطی از منزل و در چه 
شرايطی نگهداری می کنند؟

آيا خانوارهای محله شما می دانند چه عواملی باعث تخريب و فساد داروها می شوند؟

مردم محله و اطرافيان شما در مورد پيامدهای استفاده از داروهای فاسد شده چه 
می دانند؟

خانواده های محله و اطرافيان شما داروهايی را که قابليت مصرف را ندارند چگونه 
دور می ريزند؟

شما چگونه آنان را راهنمايی می کنيد؟

مسائل محله
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5

محله« »در قسمت  در  را  آن  نتايج  و  داشته ايد  قبلی  جلسات  در  که  بحث هايی  براساس 
نوشته ايد، براي انتقال پيام  به مردم محله برنامه ريزي کنيد.

  انتخابپيامهايمناسب
مسائلي که در محله شما وجود دارد، روي تخته يادداشت کنيد. درباره  شدت هر مسئله بحث 
کنيد، چه تعداد از مردم محله با آن مسئله روبرو هستند؟ کدام مسئله خطر بيشتری دارد؟ 
سپس درباره مسائلي که يادداشت کرده ايد راي گيري کنيد. پنج مسئله  را که مهم تر از بقيه 

هستند درجدول زير يادداشت کنيد.

مسائلبهداشتیمهممحلهیماردیف

1
2
3
4
5

بيشتر  آموزش هايي  چه  به  شما  محله ي  مردم  کنيد.  برنامه ريزي  مسائل  حل  براي  سپس 
احتياج دارند؟ با چه روشي بايد مردم را آموزش داد؟ چه کار ديگري جز آموزش مي توان براي 

اين مسائل انجام داد؟ نتيجه بحث هايتان را در جدول زير بطور خالصه بنويسيد:

چگونه پيام هايمان را به مردم منتقل كنيم؟ 
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اینکارچهزمانی
انجامخواهدشد

چهکسیمسئول
اینکارخواهدبود؟

چهکاري
بایدکرد؟

برایحل
کداممسئله؟

شماره

توجه كنيد: اگر برنامه هايي که در اين جدول مي نويسيد اجرا نکنيد، کار خود را ناقص رها کرده ايد. 
فقط زماني به يادگيري کتاب ديگري بپردازيد که پيام هايتان را به مردم محله منتقل کرده باشيد.

 تهيهموادآموزشي
اگر در جدول برنامه ريزي خودتان تهيه مواد آموزشي مثل پوستر، پمفلت، جزوه، روزنامه ديواري، 

شعار و… هم داريد، به صورت گروهي در کالس اين مواد را تهيه کنيد.

وسائلمورد
نياز

زمان افرادمسئول
انجامکار

موضوعوپيامهاي
اصلي

نوعمواد
آموزشي

شماره

  سخنراني)چهرهبهچهره(
شما بايد خودتان را براي آموزش مردم آماده کنيد واين کار به تمرين نياز دارد. بهتر است 
در کالس خود درباره ي مسائلي که در محله ي شما اهميت بيشتري دارند، سخنراني کنيد تا 
هم آمادگي بيشتري کسب کنيد و هم اگر اشکالي در گفته هاي شما هست، با کمك مربي و 

ساير داوطلبان سالمت آن را بر طرف کنيد.
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براي اينکه سخنان شما براي مردم محله تان قابل قبول باشد، چه کاربايد بکنيد؟ براي اين 
سخنراني هاي تمريني برنامه ريزي کنيد. )در صورت موافقت مربي مي توانيد اين سخنراني را 

براي مردم ديگر انجام دهيد و مربي بر کار شما نظارت کند.(

تاریخسخنرانموضوعسخنرانيشماره

ایفاينقش
براي انتقال پيام به تك تك مردم بايد روش صحيح گفتگو با آن ها را دانست و به تدريج در 
اين کار ماهر شد. بهترين راه تمرين ارتباط با ديگران ايفاي نقش است. در حضور مربي و 
ساير داوطلبان سالمت درباره ي همه ي مسئله ها، سؤال ها و ماجراهاي اين کتاب يك ايفاي 
نقش انجام دهيد. بحث بعد از ايفاي نقش مهمتر از خود آن است. فراموش نکنيد که در اين 
از قبل براي  افراد! شايد بخواهيد  بايد درباره ي نقش  ها صحبت کنيد، نه درباره ي  بحث ها، 

ايفاي نقش تمرين کنيد. بنابراين براي زمان اجراي ايفاي نقش برنامه ريزي کنيد.

تاریخاجرااسامیبازیگرانتعدادبازیگرانماجرایایفاینقششماره
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براي اين که بدانيد آيا مطالب اين بخش را به خوبي ياد گرفته ايد وآنها را درخاطر داريد وازآنها 
به شکل صحيحي استفاده کرده ايد، سئواالت زير را از خود بپرسيد:

  آيا مي دانم؟ 

  داروچيست و چرا داروها با اشکال مختلف توليد و عرضه مي شوند؟ 

  انواع اشکال دارويي برحسب راه ورود دارو به بدن چگونه است؟ 

  روش استفاده صحيح هريك از انواع اشکال دارويي چگونه است؟ 

  داروها را درچه شرايطي و چگونه درمنزل نگهداري کنيم؟

  چگونه مي توان ازفاسد شدن ويا تخريب داروها پيشگيري کرد؟ 

  هنگام استفاده و نگهداري داروها رعايت چه نکاتي اهميت دارد؟ 

  براي دريافت اطالعات دارويي مورد نياز از چه کساني مي توان کمك گرفت؟ 

 آيا مي توانم؟ 

  خانوارهاي محله را با انواع اشکال دارويي آشنا سازم؟ 

  به افراد بيمار محله بياموزم که چگونه داروهاي خود را استفاده کنند؟ 

  به افراد محله بياموزم که داروهاي مصرفي را در چه شرايطي نگهداري کنند؟ 

  به افراد محله توضيح دهم که چگونه ازفساد و تخريب داروهاي مصرفي پيشگيري کنند؟ 

  براي افراد محله توضيح دهم که داروهاي خودرا از کجا تهيه کنند وبراي دريافت اطالعات

    دارويي به چه کساني اعتماد کنند؟

خودآزمايي ؟
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 آيا پيام  ها را به مردم منتقل كرده ام؟ 

  آيا به خانوارهاي محله آموخته ام که از مصرف بي رويه ونادرست داروها خودداري کنند؟ 

  آياروش استفاده صحيح داروها واهميت آن را به خانوارهاي محله گفته ام؟ 

  آيا به خانوارهاي محله آموخته ام که داروهاي مصرفي را درچه شرايطي درمنزل نگهداري کنند؟ 

  آيا به خانوارهاي محله آموخته ام که چگونه ازتخريب داروهاي مصرفي پيشگيري کنند؟ 

  آيا براي خـانوارهـاي محـله توضيـح داده ام که براي دريـافـت داروهـا و اطـالعات دارويـي

    مورد نيازشان به کجا و چه کساني مراجعه کنند؟

 آيا كارهاي ما موثر بوده است؟ 

 آيا مردم محله با اهميت دارو واشکال دارويي آشنايي دارند ؟ 

  آيا مردم محله داروهاي مصرفي خودرا به روش درستي استفاده مي کنند ؟ 

  آيا مردم محله ازنگهداري مقادير زياد دارو در منزل پرهيز مي کنند؟ 

  آيا مردم محله داروهاي مصرفي خودرا درشرايط صحيح نگهداري مي کنند؟ 

  آيا مردم محله داروها را فقط ازداروخانه خريداري مي کنند ؟ 

  آيا افراد محله اطالعات  دارويي را  ازپزشك  معالج و يا داروساز شاغل در داروخانه دريافت

     مي کنند؟

اگر در هر يك از اين موارد اشکالی داريد، آن را با مربی خود در ميان بگذاريد.
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براي آن که مربي بداند، آيا مطالب اين کتاب به درستي به خانوارها منتقل شده و ميزان اثربخشي 
برنامه داوطلبان سالمت را بررسي کند مي بايست مراحل زير را با کمك داوطلبان سالمت انجام دهد.

 مرحلهاول
قبل از آموزش اين کتاب به داوطلبان سالمت، با استفاده از پرسشنامه همين بخش داوطلبان 
ميزان آگاهي، نگرش و عملکرد اوليه10درصد خانوارهاي تحت پوشش هر رابط را مورد سنجش 

قرار دهند.

 مرحلهدوم 
پس از آموزش محتواي اين کتابچه که با انجام فعاليت هاي ارتباطي داوطلبان، انتقال پيام هايشان 
و خودآزمايي کامل تلقي مي شود، انتفال پيام ها، توسط داوطلبان به خانوارهاي تحت پوشش 
)که حدود 3 ماه طول مي کشد(، صورت مي گيرد. نظارت مربي بر چگونگي انتقال پيام ها در 
محله و انجام آموزش جمعي )تشکيل حداقل 3 جلسه آموزشي( براي خانوارهاي تحت پوشش 
ضرورت دارد. اين قسمت از کار مربي بخشي از آموزش به داوطلبان سالمت محسوب مي شود.

 مرحلهسوم 
پس از آموزش به خانوارهاي تحت پوشش توسط داوطلب سالمت، مربي با همکاري داوطلبان 
مجدداً ميزان آگاهي، نگرش و عملکرد همان خانوارهاي انتخاب شده در مرحله اول را مورد 

سنجش قرار دهد.

 مرحلهچهارم 
در صورتي که ميزان آگاهي، نگرش و عملکرد خانوارها کمتر از 35 درصد بود مجدداً جهت 

انتقال پيام ها )نحوه برقراري ارتباط و ارائه مطالب بهداشتي ( برنامه ريزي شود.

چگونه انتقال پيام هاي سالمتي به مردم را ارزيابي كنيم؟
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ب-بخشمربوطبهدانشونگرشوعملكرد

کدسئوالردیف

 آیادارویيرادرمنزلنگهداريميکنيد؟ 1-بلي   2-خير6

اگربليدالیلنگهداريمقادیريازداروهادرمنزلچيست؟6-1
1-به علت بيماري مزمن مجبوربه نگهداري هميشگي مقداري دارو درمنزل هستيم
2-گاهي اوقات تمام داروهاي تجويزشده را مصرف نمي کنيم ومقداري باقي مي ماند

3-گاهي اوقات قادربه مصرف برخي ازاشکال دارويي نمي باشيم ودرمنزل باقي مي ماند
4-هميشه براي احتياط مقاديري از داروهاي پرمصرف خانواده را تهيه و نگهداري مي کنيم

5-همه موارد 
)درصورت ذکرچند گزينه، کد گزينه هاي بيان شده ثبت شود(

  
 
 

پيوست1

وزارتبهداشتدرمانوآموزشپزشكي/معاونتبهداشتيدانشگاه/دانشكده.....................

پرسشنامه بررسي آگاهي، نگرش و عملکرد خانوارهاي تحت پوشش داوطلب سالمت در زمينه»اشکال 
دارويي وروش استفاده ازآنها«

شماره پرسشنامه   
قبل از آموزش       
بعدازآموزش        

اين پرسشنامه ازطريق مصاحبه داوطلب سالمت با مادريا يکي ازاعضاي آگاه خانواربا نظارت مربي تکميل مي شود.

الف- اطالعات عمومي 
نام شهرستان          نام واحد بهداشتي درماني شهري /روستايي        نام مربي   

نام داوطلب سالمت         شماره خانوار         آدرس خانوار               تاريخ پرسشگري

کدسئوالردیف

        سنفردپاسخگو)برحسب سال تولد نوشته شود مثاًل1348( 1

      جنس:     1- زن        2- مرد2

تحصيالت: 1-بي سواد 2-نهضت سوادآموزي 3-ابتدايي3
      4-راهنمايي 5-ديپلم  6-فوق ديپلم  7-باالترازفوق ديپلم

وضعيتتاهل:1-داراي همسر 2-بي همسردراثرفوت 3-بي همسردراثر طالق  4
      4-هرگزازدواج نکرده  5-دورازهمسر

5
وضعيتاشتغال: 1-خانه دار  2-بي کاروبي درآمد 3-داراي درآمدبدون کار 

      4-شاغل داراي شغل دولتي5-شاغل داراي شغل غيردولتي ياآزاد6-درحال تحصيل

54



کدامیکازاشكالدارویيرادرمنزلدارید؟6-2
1-داروهاي خوراکي
2-داروهاي پوستي
3-داروهاي تزريقي

4-داروهاي چشمي
5-داروهاي مقعدي

6-داروهاي واژينال)مهبلي(
7-داروهاي تنفسي

8-داروهاي بيني و گوش 
9-کليه اشکال دارويی

)پاسخ بيش از 1گزينه،کدگزينه هاي مورد اشاره ثبت شود(

 
 
 
 
 
 
 

داروهارادرچهنقاطيازمنزلنگهداريميکنيد؟6-3
1-درکابينت هاي دستشويي يا حمام

2-دريخچال
3-درنقاط خشك و خنك
4-دردماي معمولي منزل

 

شرایطمناسبجهتنگهداريدارودرمنزلچيست؟7
1-داروها را بايد در يخچال نگهداري نمود.

2-داروها را بايد دور از نور آفتاب، حرارت، رطوبت و بيرون از يخچال نگهداري نمود.

3-داروها را براساس شرايط نگهداري که برروي بسته بندي آن)بروشور(نوشته شده نگهداري نمود.

آیابهنظرشماميتوانازداروهایيکهدرشرایطمناسبنگهدارينشدهانداستفادهکرد؟8
1-بلي   2-خير

درصورتپاسخخيرعلتراذکرکنيد؟8-1
1-ممکن است دارو خراب و فاسد شده باشد

2-ساير )با ذکر مورد( .....................
بهنظرشمامصرفداروهايفاسدوخرابچهپيامدهایيراميتواندبهدنبالداشتهباشد؟9

1-باعث کم شدن اثرات دارويي مي شود 
2-باعث افزايش عوارض جانبي داروها مي شود 

3-ممکن است باعث بروز اثرات سمي شود 
4-همه موارد 
5- هيچکدام

 

بهنظرشماحتياگرداروهارادرشرایطمناسبنگهداريکنيمآیاممكناستقبلاز10
انقضايتاریخمصرفدچارفسادویاتخریبشوند؟    1-بلي    2-خير

درصورتپاسخبلي:چگونهمتوجهفسادداروميشوید؟10-1
1-از روي تغيير رنگ دارو 
2-از روي تغيير بوی دارو 

3-تغيير ويژگي هاي ظاهري دارو 
4-همه موارد
5-هيچکدام
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شرایطمناسبجهتنگهداريدارودرمنزلچيست؟7
1-داروها را بايد در يخچال نگهداري نمود.

2-داروها را بايد دور از نور آفتاب، حرارت، رطوبت و بيرون از يخچال نگهداري نمود.
3-داروها را براساس شرايط نگهداري که برروي بسته بندي آن)بروشور( نوشته شده نگهداري نمود.

آیابهنظرشماميتوانازداروهایيکهدرشرایطمناسبنگهدارينشدهانداستفادهکرد؟8
1-بلي   2-خير

درصورتپاسخخيرعلتراذکرکنيد؟8-1
1-ممکن است دارو خراب و فاسد شده باشد

2-ساير )با ذکر مورد( .....................

بهنظرشمامصرفداروهايفاسدوخرابچهپيامدهایيراميتواندبهدنبالداشتهباشد؟9
1-باعث کم شدن اثرات دارويي مي شود 

2-باعث افزايش عوارض جانبي داروها مي شود 
3-ممکن است باعث بروز اثرات سمي شود 

4-همه موارد 
5- هيچکدام

 

بهنظرشماحتياگرداروهارادرشرایطمناسبنگهداريکنيمآیاممكناستقبلاز10
انقضايتاریخمصرفدچارفسادویاتخریبشوند؟    1-بلي    2-خير

درصورتپاسخبلي:چگونهمتوجهفسادداروميشوید؟10-1
1-از روي تغيير رنگ دارو 
2-از روي تغيير بوی دارو 

3-تغيير ويژگي هاي ظاهري دارو 
4-همه موارد
5-هيچکدام

پسازپایاندورهدرمانبيماري،باباقيماندهداروهاچهميکنيد؟11
1-براي استفاده مجدد در منزل نگهداري مي کنيم 

و  قطره  و  خارج  منزل  از  داروخانه  راهنمايي  با  را  کپسول ها  و  قرص ها  2-باقي مانده 
شربت ها را دور مي ريزيم.

3-داروهاي تاريخ گذشته وفاسد وباقي مانده قطره ها وشربت ها را در دستشويي ويا چاه 
فاضالب مي ريزيم  

4-به افراد فقير و محتاج که قادر به تهيه دارو نيستند مي دهيم 
5-به موسسات خيريه و يا هالل احمر اهدا مي کنيم 

6-ساير )با ذکر مورد( .... 
)در صورت ذکر چند گزينه کد همه گزينه هاي بيان شده ذکر شود(

 
 
 

مفهومانقضايتاریخمصرفداروچيست؟12
1-يعني دارو نمي تواند اثر درماني داشته باشد 

2-يعني مقداري از دارو خراب شده است 
3-يعني مقداري از دارو به مواد سمي تبديل شده است 

4- دو مورد و يا همه موارد



کداميکازداروهايزیررابایددورریخت؟13
1-قطره ها و پمادهاي چشمي را که يك ماه از زمان باز شدن آنها گذشته باشد 

2-قرصهايي که بيش از دوسال نگهداري شده اند 
3-داروهاي فله اي ويا بدون برچسب 

4-باقي مانده محلول سرم، قطره، شربت هايي که بطور ناقص مصرف شده اند 
5-همه موارد 

)درصورت ذکر3گزينه وياکمتر، کدگزينه ها، ثبت گردد(

 
 
 

آیافرديازافرادخانوادهبيماراست؟1-بلي    2-خير14

درصورتپاسخبلي،آیابرايدرمانازدارواستفادهميکند؟14-1
1-بلي         2-خير

درصورتپاسخبلي،چهکسيدارورابراياوتجویزکردهاست:14-2
1-پزشك معالج 

2-داروخانه
3-به توصيه اطرافيان و يا آشناياني که عالئم مشابه داشته اند 

4-بر حسب آموخته ها و تجارب قبلي افراد خانواده.

کدامیکازاشكالدارویيرا)برايدرمانبيماري(استفادهميکند؟14-3
1-قرص ها و يا کپسول ها ويا محلول هاي خوراکي 

2-قطره يا پماد چشمي 
3-قطره گوشی

4-قطره ويا اسپري بيني 
5-شياف مقعدي 

6-کرم ويا قرص واژينال 
7-اسپري تنفسي )آئروسل وياپودرهاي تنفسي(

)درصورت ذکر چند گزينه، کد گزينه هاي مورد اشاره ثبت شود(

 
 

روشاستفادهازدارويمصرفيچگونهاست؟)موارد بيان شده ثبت شود(14-4
.....................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................

1-نحوه مصرف دارو صحيح است
2-روش استفاده دارو درست نيست

 

آیابهنظرشماميتوانازداروهایيکهدرمجالت،اینترنت،ماهوارهوروزنامهها15
تبليغميشوند،استفادهکرد؟   1-بلي    2-خير

درصورت پاسخ خير،شما براي کسب اطالعات دارويي موردنيازتان با چه کساني مشورت مي کنيد؟ 15-1
1-پزشك،داروساز وياکارمند بهداشتي شاغل درمراکزبهداشتي درماني ياخانه بهداشت 

2-افراد با تجربه 
3-افراد متخصص 

4-ساير )باذکر مورد( ................
5-همه موارد
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