معاونتغذا و دارو  - -دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

سامان دهی قفسه دارویی خانه
ضمن انجام خانه تکانی و گردگیري عید ،حتماً در منازل با كیسه هاي دارو محتوي قرص ،كپسوول و اوا شورب
نیمه مصرف شده مواجه خواهید شد .توصیه می شود به شکل زار جعبه اا قفسه داروای خوود را رور و رواما
دهید:
 )1داروهاای كه تاراخ انقضاء آنها فرا رریده ار  ،از بسته بندي اصلی خارج نمائید و داخل كیسه زباله راخته و
از داروراز مسئول فنی داروخانه نحوه امحاي دارو را پررش نمااید .براي جلوگیري از مصرف نابجواي داروهواای
كه مجار به دورراختن آنها در زباله هستید ،بهتر ار قرص ها و كپسولها را با زباله هاي تور ماننود تفالوه واي
مخلوط نمااید تا ظاهر ناخوشااند آ مانع مصرف داروها تورط كودكا و  ...شود.
 )2تاراخ انقضاء معموال به تاراخ شمسی اا میالدي روي جعبه مقواای داروها ،همچنوین در انتهواي ورقوه هواي
آلومینیومی بسته بندي قرصها و كپسول ها ،بر روي شیشوه آمپوول و واالهواي تزراقوی و درخصووص پمادهوا و
كرمهاي موضعی بر روي انتهاي تیوب پماد و كرم و اا روي جعبه مقواای آنها حک شده ارو  .داروهواي تواراخ
گذشته قابل ارتفاده نیستند و بااد دور راخته شوند.
 )3شرب هاي تاراخ گذشته را اگر آنتی بیوتیک نیستند در فاضالب خالی كرده و شیشه هاي آ را دور برازاد.
نحوه امحاي داروهاي تاراخ گذشته و بی ارتفاده در منزل را از دارورازا بپررید.
 )4قطره هاي شمی كه از باز شد درب آ اک ماه گذشته ار داگر ارترال نمی باشند و بااود دور راختوه
شوند.
 )5آمپولها و ررنگ هاي تاراخ گذشته ،می بااس در كیسه اي جمع آوري و بر اروا

توصویه داروروازا دور

راخته شود.
 )6كرمها و فرآورده هاي آرااشی و بهداشتی هم داراي تاراخ انقضاای (بسته به نوع فرآورده) از  6ماه تا  24مواه
پس از بازكرد درب ظرف می باشند كه به صورت اک عدد در كنار تصوار اک قوویی بوا درب بواز شوده روي
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بسته بندي فرآورده ترریم می شود( .بسیاري از لوازم آرااشی بعد از مدت اعالم شده بور روي بسوته بنودي ،در
صورت ارتفاده ااجاد عوارض می نمااند).
 )7داروهاای كه تاراخ انقضاء آنها فرا نرریده ار ولی ارتفاده اي در منزل نودارد قابول عوودت بوه داروخانوه و
مراكز مشابه نمی باشد و بهتر ار به نحو صحیح دور راخته شوند.
ممکن ار در ااام تعطیالت عید درترری شما به داروخانه هاي روزانه به دلیل تعطیلی آنها مقدور نباشد ولوی
همیشه درترری به داروخانه هاي شبانه روزي و برخی داروخانه هاای كه به صورت شیف از پیش تعیین فعال
می باشد وجود دارد .لذا بااد توجه كرد:
 )8نانچه شما و اا بستگانتا  ،به دلیل ابتال به بیماري مزمن ،داروای را به صوورت مرتوم مصورف موی كنیود،
مطمئن شواد دارو را به حد نیاز و تا پااا تعطیالت و ضمن رفر در اختیار داراود .ورا كوه بسویاري از داروهوا
مانند داروهاي ضد تشنج ،داروهاي بیماراهاي قلبی و فشارخو  ،داروهواي ضود افسوردگی و اخوتالالت عصوبی،
داروهاي ضد دااب و ربی خو و برخی داروهاي مسکن و همچنین آنتی بیوتیک ها ،بااد مرتم مصرف شووند
و قطع ناگهانی اان داروها ،بیمار را د ار مشکل خواهد كرد.

