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 مدیریت عوارض دارویی شایع

 بیمارستان تخصصی شهید رجائی
 

 

 حالت تهوع

 .دارو را همراه با غذا مصرف کنید -

حجم غذایتان کم و تعداد وعده های غذایی زیاد -

 .باشد

 آبنبات سفت و بدون شکر را بمکید-

 مقدار زیادی مایعات بنوشید،-

 .با مشورت پزشک از دارو ها استفاده کنید-

 افزایش اشتها و وزن

با کارشناس تغذیه مشورت کنید و اصول تغذیه  -

 .سالم را بیاموزید

  .به طور منظم ورزش کنید -

 یبوست

  .مقدار زیادی آب بنوشید -

-  
توجه: مصرف چای به هیچ وجه جایگزین مصرف آب 

 گردد.نمی باشد و در واقع باعث دفع آب از بدن می 

غذاهای دارای فیبر از قبیل: میوه ها و سبزیجات -

 .و غالت مصرف کنید

 
  

 .به طور منظم ورزش کنید-

 
 

  خشکی لب ها

 .جرعه های کوچکک، آب بنوشکید  به طور مرتب و با  -

 .یک تکه یخ را بمکید -

 آدامس بدون قند بجوید -

 .آبنبات سفت و بدون شکر بمکید -

 .از طریق بینی، نفس بکشید نه از طریق دهان -

 دندان های خود را دو بار در روز مسواک بزنید  -

 

 

 

 خستگی و خواب آلودگی

 .یک چرت کوتاه بزنید در طول روز -

 های مالیم انجام دهید، از قبیل پیاده رویورزش  - 

در هنگام خستگی و خواب آلودگی از رانندگی و  - 

 کار با ماشین آالت خطرناک دوری کنید

 بی خوابی

 

از مصرف نوشیدنی ها و غذاهای دارای کافئین  -

 .مخصوصا در اواخر روز، خودداری کنید

 .   به طور منظم ورزش کنید -

 روز خودداری نمایید.ازخوابیدن در طول -

ساعت قبل از خواب، از ورزش شدید  5تا  4حداقل  - 

 .پرهیز کنید
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تاری دید نیز یکی از عوارض داروها مکی  

باشد، اما غالبا بعد از چند هفته مصکرف  

 .داروها، خودبه خود از بین می رونکد این 

  :راهکارهای مقابله با تاری دید

با پزشک خود راجع بکه قطکره هکای     -

چشمی برای از بکین بکردن خشککی    

 .چشم صحبت کنید

با پزشک خود راجع به تغییر دارو یکا   -

 .کاهش مقدار آن صحبت کنید

یک معاینه چشمی انجام دهید، زیکرا   -

تاری دید ناشکی از مصکرف داروهکا    

ممکن است با یک مشککل چشکمی   

  .بدتر شود

 
  

 

 

 

 

  

 

به آرامی از حالت نشسته و یا ایستاده،  -

 .تغییر موقعیت دهید

از دستگیره های نرده ای، میله و یا دیگر  -

اقالم محکم برای حفاظت از خود استفاده 

 .کنید

از رانندگی و کار با ماشین آالت خطرناک  - 

 .دوری کنید

 .از کافئین، تنباکو و الکل دوری کنید - 

 .مقدار زیادی مایعات بنوشید - 

  

 

 

 
 

در ابتدا با پزشک خود صحبت کنید که چه نکو    -

ورزشی برای شما مناسب تر می باشد و بعد به طور 

مرتب ورزش کنید، ورز شکاایی از قبیکل آهسکته    

 .دویدن، دوچرخه سواری و یا ورزش های هکوازی 

ورزش های تنفس عمیق، شل ککردن عالکالت و    -

 .دهیککککککککدیوگککککککککا را انجککککککککام  

بککا پزشککک خککود راجککع بککه مصککرف داروهککای  -

آرامبخش و یکا مصکرف داروی ادافسکردگی ککه     

 ..محرک نباشد، صحبت کنید

 

 

 

 
 

 اضطراب و بی قراری
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 تاری دید
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 سرگیجه

اگرررر عررروارض درررانبی داروهرررا 

غيرقابل تحمرل باشردم ممکر     

باشرد ميزانمصررف   است نيراز  

كاهش یابرد یرا مصررف ق رع     

شود و داروي دیگري درایگزی   

 اما م  گردد

هيچگررراه بررردون مارررور  برررا 

كرم یرا ق رع    پزشکتان دارو را 

م زیررررا ق رررع مصررررف  نکنيرررد

ناگهررانی ایرر  داروهررام ممکرر   

است باعر  عرود و پياررفت    

 .شما گرددبيماري 
 

 


