
در صًرتی کٍ داريیی مصرف می کىیذ، َىگام دریافت داريَای جذیذ، وسبت بٍ يجًد  -1

      .ومائیذتذاخالت داريیی با داريساز مشًرت 

 تحقیق و توسعه واحذ ، معاونت غزا و داسوی دانشگاه علوم پضشکی گیالن 

 
                          

داريی از قطع واگُاوی ديرٌ درمان خًد را کامل کىیذ ي بذين مشًرت با پسشک یا داريساز،  -2

                      .خًد جذاً خًدداری ومائیذ

 تحقیق و توسعهواحذ ، معاونت غزا و داسوی دانشگاه علوم پضشکی گیالن

 
 

طبق دستًر پسشک ي  داري را. َىگام مصرف َر فرآيردٌ داريیی بٍ ريش مصرف آن تًجٍ کىیذ -3

خًدداری تجًیس شذٌ ر بیشتر از مقذااز مصرف داري ي  کردٌتعییه شذٌ مصرف در زمان َای 

 . ومائیذ

 تحقیق و توسعهواحذ ، معاونت غزا و داسوی دانشگاه علوم پضشکی گیالن
 

 

 با وظر پسشک فقط مصرف آن ي بًدٌ بسیار يیژٌ الزم تىُا در حالت َای مصرف آوتی بیًتیک -4

     .می باشذمجاز 

 تحقیق و توسعهواحذ ، معاونت غزا و داسوی دانشگاه علوم پضشکی گیالن
 

 

از . قضاء بررسی کىیذحذاقل َر سٍ ماٌ یکبار، داريَای مًجًد در مىسل را از وظر تاریخ ان  -5

 . امحا ومائیذي آن َا را  کردٌ، خًدداری مصرف داريَا با تاریخ اوقضاء سرآمذٌ

 تحقیق و توسعهواحذ ، داسوی دانشگاه علوم پضشکی گیالنمعاونت غزا و 

  

 

بیشتش داسوها بایذ دس مکانی خشک، خنک و دوس اص تابش  .بٍ شرایط وگٍ داری داريَا تًجٍ کىیذ -6

تعذاد کمی اص اقالم داسویی بایذ دس یخچال نگه داسی شونذ که بش سوی بسته بنذی . آفتاب نگه داسی شونذ

 .اص آن ها رکش شذه استو یا ساهنمای استفاده 

 تحقیق و توسعهواحذ ، معاونت غزا و داسوی دانشگاه علوم پضشکی گیالن
 

 

مصرف خًدسراوٍ ي غیر  .َرگس بٍ تًصیٍ افراد غیر متخصص در زمیىٍ مصرف داري عمل وکىیذ -7

مىطقی داري اغلب وٍ تىُا مىجر بٍ درمان ومی شًد، بلکٍ با ایجاد عًارض جذیذ، باعث تشذیذ 

  .ری ي تحمیل َسیىٍ اضافی بٍ بیمار می گرددبیما

 تحقیق و توسعهواحذ ، معاونت غزا و داسوی دانشگاه علوم پضشکی گیالن
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