
 معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی ایران

 دفتر نظارت و پایش مصرف فرآورده هاي سالمت محور

نکات توصیه اي  به مناسبت              
فرا رسیدن نوروز   



 مقدمه

دفتر نظارت و پایش مصرف فرآورده هاي سالمت محور معاونت غـذا و  

دارو دانشگاه علوم پزشکی ایران با توجه به نیاز جامعه به ارتقاء آمـوزش 

در حوزه دارو و فرآورده هاي سالمت محور، بسـتـه آمـوزشـی را بـه 

 شهروندان گرامی تقدیم می دارد.
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به منظور حفظ سالمت شهروندان و محیط زیست با جمع آوري داروهاي  

تاریخ گذشته و بال استفاده منازل و معدوم سازي اسـتاندارد و علمـی، 

داروهاي تاریخ گذشته و بال استفاده را به داروخانه هایی که در پویـش 

 دارو زباله نیست شرکت می نمایند  تحویل دهید.

فهرست داروخانه هاي داوطلب در اخبار سالمت و سایت سازمان غذا و دارو  و 

دانشگاههاي علوم پزشکی (ایران، تهران و شهید بهشتی) متعاقبا اطالع رسانی  

 خواهد گردید.
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تاریخ انقضاء داروها معموال به تاریخ شمسی یا میالدي روي بسته بندي مقوایی و نیز 

در انتهاي ورقه هاي آلومینیومی بسته بندي قرصها و کپـسول هـا، بـر روي شیـشه  

هــاي آمپــول و ویالهــاي تزریقــی و همچنیــن 

درخــصوص پمادهــا و کرمهــاي موضــعی روي 

انتهاي تیوب پماد و کرم و یا روي جعبه مقوایی 

 آنها حک شده است.

ضمن انجام خانه تکانی و گردگـیري سـال 

نو، حتمـاً در منـازل بـا کیـسه هـاي دارو 

محتوي قرص، کپسول و یـا شـربت نیمـه 

 مصرف شده مواجه خواهید شد. 

مشارکت عمومی در 

 “دارو زباله نیست” پویش 



3 

پیش از شروع تعطیالت نوروز، بر اساس سنتی قدیمی، نظافت و شستشوي خانه ها 

آغاز می شود. عالوه بر آنکه باید مراقب باشیم دچار حوادثی مانند سقوط از ارتفـاع 

نشویم، الزم است توجه داشته باشیم که اسـتفاده نابجـا و بـدون آگـاهی از مـواد 

 شوینده و پاك کننده شیمیایی می تواند خطرات جبران ناپذیري را ایجاد نماید. 

 بنابراین با رعایت نکات زیر سالمت خود را تضمین نمایید:

هنگام استفاده از فرآورده هاي شیمیایی و شوینده در نور کـافی برچـسب روي   ·

بسته بندي را مطالعه نموده سپس مـصرف نمائیـد. اسـتفاده از داروهـا و مـواد 

 شیمیایی در تاریکی می تواند خطرناك باشد.

در هنگام استفاده از مواد شیمیایی و فرآورده هاي شوینده و پاك کننده، پنجره   ·

ها را باز کنید تا هوا به خوبی در محیط جریـان داشـته باشـد. بـسیاري از ایـن 

ترکیبات بخارات سمی ایجاد کرده که به مخاط دهان، بینی و ریـه صـدمه مـی 

 زند.

نکات ایمنی در پیشگیري از بروز مسمومیت با مواد شیمیایی و شوینده 

 هاي خانگی  هنگام نظافت منزل



بسیاري از داروها و محصوالت خانگی مانند جوهر نمک، مواد شوینده و لکـه بـر، الك 

پاك کن، سموم حشره کش و جونده کش (مانند مرگ موش)، تینر، ضـدیخ، بـنزین و 

نفت می توانند در صورت بلعیده شدن و تماس با پوست و چشم و یا در صورت تنفس، 

 بسیار سمی باشند.

همیشه پس از استفاده از مواد شیمیایی سریعاً درب آن را ببندید و دقت نمایید کـه 

 هیچ ظرف دربسته اي از دسترسی کودکان در امان نیست.

در زمان نظافت سطوح و 

استفاده از ترکیبات 

شوینده و پاك کننده از 

دستکش الستیکی ، کفش 

جلوبسته و درصورت 

امکان، ماسک استفاده 

 نمایید.
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از اختالط مواد شیمیایی مانند جوهر 

نمک و مواد سفید کننده و لکه بر جداً 

خودداري کنید. بخارات و گازهاي 

ناشی از این اختالط بسیار سمی و 

 خفه کننده می باشند.
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محصوالت شیمیایی و شوینده، نفت و بنزین و داروها خصوصاً شربت تـرك اعتیـاد  ·
هیچگاه این فرآورده ها را در متادون را همیشه در ظرف اصلی نگهداري کنید. 

ایـن عمـل سـبب   . ظرف مواد خوراکی (مانند بطري نوشابه) نگهداري نکنید

خورده شدن اشتباهی این مواد توسط کودکان و منجر به مسمومیت شدید  خواهد 

 شد.

در صورتیکه فردي از نزدیکان شما 
ماده اي غیر خوراکی و سمی را بلعید 
و یا استنشاق نمود، با مرکز اورژانس 

و یا مرکز اطالع رسانی داروها و 115
 تماس بگیرید. 190سموم 
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 توصیه هاي دارویی و پیشگیري از مسمومیت
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چنانچه ضمن حرکت اتومبیل، قطار، کشتی و یا هواپیما، دچار سرگیجـه و حـالـت 

میلی گرمی  50قرص  2یا  1تهوع می شوید، در صورت مشورت با پزشک  با مصرف 

سـاعـت  6تا  4دیمن هیدرینات، نیم ساعت قبل از شروع سفر و تکرار یک قرص هر 

یکبار در طی سفر، می توان عوارض ناشی از حرکت، تهوع و سرگیجه را برطرف کرد. 

 24باید توجه داشت که در طـول 

عدد قـرص  8ساعت نباید بیشتر از 

مصرف شود. در صورت بارداري یـا 

شیردهی، با داروساز یـا پـزشـک 

 مشورت نمایید.

در طی سفر داروهاي خود را همراه داشته باشید چه بسا تا زمان پیدا 

 کردن داروخانه در مقصد، براي تهیه دارو دچار مشکل شوید.
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چنانچه  به دلیل ابتال به بیماري مزمن، دارویی را به صورت مرتب مصرف می کنیـد، 

مطمئن شوید دارو را به حد نیاز و تا پایان تعطیالت و ضمن سـفر در اختیـار داریـد. 

چرا که بسیاري از داروها مانند داروهاي ضـد تـشنج، داروهـاي بیماریهـاي قلـبی و 

فشارخون، داروهاي ضد افسردگی و اختالالت عصبی، داروهاي ضـد دیابـت و چربـی 

ــاي  خــون و برخــی داروه

مـسکن و همچنیــن آنتــی 

بیوتیــک هــا، بایــد مرتــب 

مــصرف شــوند و قطـــع 

ناگهانی این داروها، بیمار را 

 دچار مشکل خواهد کرد.
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هیچگاه داروهاي خود را در اتومبیلی که زیر نور آفتاب پارك شده است و یـا در  

مجاورت شیشه عقب اتومبیل (حتی در زمستان) قرار ندهید. داروهاي یخچـالـی را 

همراه با یخ و یا در داخل 

ظروفی که دارو را خنـک 

نگه مـی دارنـد حـمـل 

 نمایید.

نحوه نگهداري داروها را از دکتر  

داروساز، هنگام تحویل گرفتن 

 دارو از داروخانه بپرسید.
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همراه داشتن جعبه کمک 

هـاي اولیـه، خصوصـاً در 

مورد خـانواده هـایی کـه 

ــد،  ــد خردســال دارن فرزن

همچنین همـراه داشـتن 

پوشک، شیرخشک ، طب 

ــدون  ــاي ب ــنج، داروه س

نسخه مانند شربت تب بر، 

شـــربت ســـرماخوردگی، 

ــی  ــا شــربت مولت قطــره و ی

ـــاد  ـــن، پم ـــامین و آه ویت

سوختگی، پنبه و گاز استریل 

و دیگر داروهایی کـه کـودك 

در حال مصرف می باشـد در 

 طی سفر ضروري می باشد.



 

بطور کلی در صورت نیاز می توانید سواالت خود را در زمینه اطالعـات 

دارویی و انواع موارد مسمومیت، با موضوعات ذیل و با کارشناسان مرکز 

درمیان  3داخلی  190ملی اطالع رسانی داروها و سموم به شماره تلفن 

 بگذارید:

 نحوه نگهداري و مصرف صحیح داروها       ·

 تداخل مصرف همزمان داروها با هم و با مواد غذایی     ·

 مصرف داروها در دوران بارداري و شیردهی     ·

 عوارض جانبی ناشی از مصرف داروها   ·

 سازگاري و نحوه اختالط داروهاي تزریقی    ·
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نحوه نگهداري داروها را از دکتر داروساز، هنگام تحویل گرفـتـن دارو از داروخـانـه 

بپرسید و هیچگاه داروهاي خود را در اتومبیلی که زیر نور آفتاب پارك شده است و یا 

در مجاورت شیشه عقب اتومبیل (حتـی 

در زمستان) قـرار نـدهـیـد. داروهـاي 

یخچالی را همراه با یخ و یـا در داخـل 

ظروفی که دارو را خنک نگه می دارنـد 

 حمل نمایید.
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 پیشگیري از مسمومیت ناشی از گیاهان سمی 

در مسیر سفر توجه کنید که مسمومیت با گیاهانی مانند خرزهره، دیفن باخیا، 

قارچهاي خود رو می تواند بسیار خطرناك و کشنده باشد.   کرچک، مخصوصاً 

مراقب کودکان باشید و درصورت وقوع  مسمومیت با این عوامل، فرد مسموم را در 

 اسرع وقت به نزدیکترین مرکز درمانی منتقل کنید. 

 مسمومیت با گیاهان و گازهاي سمی، گزیدگی ها در سفر

هنگام بازي کودکان در فضاي باز مراقب آنها باشید تا توسط گلها و گیاهان 
سمی، مسموم نشوند. تماس پوست با برخی از این گیاهان (مانند گزنه) و 

یا به دهان بردن آنها (مانند دیفن باخیا و خرزهره) 
 منجر به مسمومیت شدید می شود.
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هنگام بازي کودکان در فضاي باز مراقب آنها باشید تا توسط 
گلها و گیاهان سمی، مسموم نشوند. تماس پوست با برخی از 
این گیاهان (مانند گزنه) و یا به دهان بردن آنها (مانند دیفن 

 باخیا و خرزهره) منجر به مسمومیت شدید می شود.
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چنانچه در یک محیط بسته و داراي بخاري نفتی یا گازي حالت تهـوع، سـرگیجه و 

خواب آلودگی داشتید، سریعاً بقیه را در جریان بگذارید و اگر مشکوك به مسمومیت 

با منوکسید کربن هستید محیط را ترك کنید. هر شخصی که با گاز منوکسید کربـن 

در تماس بوده و داراي عالیم فوق می باشد باید فـوراً توسـط پزشـک معاینـه شـود. 

نوزادان و افراد مسن، زنان حامله، افرادي که داراي ناراحتی هاي قلبی عروقی هستند 

چنانچه با این گاز در تماس باشند حتی در صورت نداشتن عالمت حتماً باید توسـط 

 پزشک معاینه شوند.

 مسمومیت با گاز منوکسید کربن 

جهت کاهش احتمال بروز مسمومیت با گاز منوکسید کربن (که بی 

رنگ، بی بو و شدیداً سمی است) باید یک سیستم تهویه هوا در 

 محیط باشد.



ضمن اطمینان از استاندارد بودن وسایل 

گرمایشی (بخاري نفتی و گازي)، آبگـرم 

کن و پکیج دیـواري، دائمـاً از سـالمت 

عملکرد آنها اطمینان حاصـل نمائیـد و 

دودکش این وسایل را خصوصاً اگر محل 

جدیدي را براي گـذران تعطیـالت عیـد 

 درنظر دارید، کنترل کنید. 
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این کار سبب بروز مسمومیت کشنده با منوکسید کـربن خواهـد شـد. همچنیـن از 

روشن کردن گاز پیک نیکی در داخل چادر و یا اتومبیل و یا در  محیط بسته دیگري 

 به منظور تامین گرما، جداً خودداري نمائید.



بوتولیسم نوعی مسمـومـیـت غـذایـی 

کشـک کشنده است که در اثر مصرف 

غذاهاي کنسروي (کـه غیر پاستوریزه، 

قبل از مصرف حرارت مناسب به آنها نرسیده است) و یا سوسیس و کالباس آلوده بـروز مـی کـنـد. 

ساعت) ظاهر می شود و شامـل تـاري  24تا  12عالیم و نشانه هاي این مسمومیت با تاخیر (بعد از 

دید، دوبینی، افتادگی پلک فوقانی، عدم توانایی حرکتی، اختالل تکلم، لکنت زبان، سختی بـلـع، و 

خشکی و درد گلو می باشد. مهمترین اقدام درمانی در این مسمومیت تجویز سریع داروي ضـد سـم  

Anti toxin   در مرکز درمانی می باشد. در صورت عدم درمان ممکن است فرد مسموم در اثر فـلـج

 تنفسی فوت نماید.
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. بـا نداشـته باشـندغذاهاي مسموم کننده ممکن است بـو یـا مـزه ناخوشـایندي 

ساعت برطرف مـی شـوند،  24وجودیکه اکثر مسمومیت هاي غذایی معموالً ظرف 

 .  کشنده باشنداما بعضی از آنها مانند مسمومیت با غذاي کنسروي می توانند 

چنانچه در سفر از غذاي آماده کنسرو شده استفاده می نمایید، با جوشاندن کنسرو به 

 دقیقه می توان از خطر مسمومیت کشنده بوتولیسم پیشگیري نمود.  20مدت 

در اثر غذا و کنسرو آلوده بروز می کند و ، مسمومیت و مرگ ناشی از بوتولیسم

بسیار کشنده است. بیمار مبتال سریعاً باید به یـک مرکـز درمـانی مجهـز، جهـت 

تزریق داروي ضد سـم منتقـل 

 شود.

 مسمومیت هاي غذایی در سفر



اگر فرآورده اي ظاهر و یا بوي ناخوشایندي داشت، به هیچ عنوان آن را نچشید و  ·

و  دقیقه در آب درحال جوشیدن حرارت دهـیـد 20کنسروها را قبل از مصرف 

 سپس مصرف نمایید.

غذاهایی که حاوي سس، تـخـم  ·

مرغ و خامه می باشند خیلی زود 

 فاسد می شوند.
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ساعت (اگر هواي اتاق گرم است، بیش از یـک  2هرگز غذاهاي پخته شده را بیش از 

ساعت) در دماي محیط رها نکنید. براي دوباره گرم کردن غذاهاي باقیمانده آنها را تـا 

 3درجه سانتی گراد گرما دهید تا غذا بخار کند و همچنین غذاهایی که بیش از  74

 روز باقیمانده است را مصرف نکنید.

 دستور طالئی پیشگیري از مسمومیت غذایی: 

 ”  پختن غذا و خوردن آن در همان روز”

در سفر از محصوالت لبنی و خوراکی هایی که داراي بسته 

بندي داراي نشان سالمت و مجوز 

بهداشتی هستند استفاده نمایید و از 

خرید و مصرف فرآورده هاي خوراکی 

 فله اي جدا اجتناب نمایید.
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 پیشگیري از مسمومیت ناشی از گزیدگی ها 

در صورت اسکان در فضاهاي  باز و داراي درخت، ضمن توجه و دقت در انـتـخـاب  

محیط جهت جلوگیري از گزش حشرات ( به خصوص گزندگان خطرناك )تـوصـیـه 

 می شود به :

 پوشیدن لباسهاي محافظت کننده ( آستین بلند، شلوار بلند ، جوراب و...) ·

 عدم استفاده از عطرهاي با بوي تند ·

 استفاده از پشه بند ·

 عدم دستکاري النه زنبور و ترك محیطی که زنبور دارد به جاي  اقدام به کشتن آنها ·

 استفاده از مواد حشره کش در شب ها ·

 امتناع از آویزان کردن لباس روي درخت ·



بیمار را آرام کنید و از حرکات بیش از حد او جلوگیري   در هنگام مارگزیدگی ·

کنید. عضو محل گزیدگی مار را باید بی حرکت و هم سطح یا کمی پایین تر از 

 سطح قلب نگه داشت. فرد گزیده شده را سریعا به مرکز درمانی منتقل نمایید.

 

در مارگزیدگی، یک نوار محکم و پهن، چند انگشت باالتر از محل گزیدگی مار  ·

دقیقه، به  15تا  10بویژه اگر محل گزیدگی در دست ها یا پاها باشد ببندید. هر 

مدت یک دقیقه نوار را باز کرده و دوباره ببندید. این کار باید تا زمان آماده شدن 

 پادزهر در بیمارستان ادامه یابد.

هر چه سریعتر فرد مار گزیده را به اورژانس بیمارستان 

منتقل کنید و زمان را با تالش براي کشتن و یا گرفتن مار از 

دست ندهید همچنین از سرد کردن عضو مارگزیده با آب 

 سرد یا یخ خودداري کنید.
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گزش عقرب می تواند منجر به بروز درد شدید در ناحیه گزش شود. گرچه عالئم  

تهدیدکننده حیات و حوادث منجر به مرگ نیز گاهی رخ می دهد، ولی فرد مصدوم را 

 باید به نزدیک ترین مرکز درمانی براي تزریق پادزهر منتقل نمایید.

تورم ناشی از گزش عقرب، عموماً محدود به ناحیه گزش است و احساس بی حسی 

و سوزش در ناحیه گزش 

ساعت  6تا  4براي 

بوجود می آید و معموالً 

ساعت بهبود  24پس از 

 می یابد.

براي پیشگیري از گزش حشرات در 

هاي باز، پیراهن آستین بلند و   محیط

 شلوار بلند به کودکان بپوشانید.

زنبور گزیدگی ممکن است در اثر نیش  انواع زنبور مانند زنبورعسل و زنـبـورسـرخ 

بروز نماید. از دستکاري کندوي زنبور هاي خصوصاً وحشی خودداري کنید. حمله و 

 گزش دسته جمعی زنبورها می تواند کشنده باشد.

اقدامات اولیه در گزش هاي معمولی زنبور عبارتند از: محل زنبور گزیدگی را با آب 

و صابون بشوئید، روي محل زنبور گزیدگی کمپرس سرد یا کیسه محتوي یخ قـرار 

دقیقه یکبار کیسه یخ را از روي پوست بـرداریـد، از  15دهید و به طور متوالی هر 

 قراردادن مستقیم یخ روي پوست اجتناب نمائید و از گرم کردن موضع بپرهیزید.



à  در صورت رخ دادن هر نوع مسمومیت و نیز براي اطالع از

 نحوه انجام اقدامات اولیه درمانی هر چه سریع تر با

  3داخلی  190شماره تلفن  

اورژانس  115ستاد ملی اطالع رسانی دارو و مسمومیت ها و یا 

 تماس حاصل فرمایید.

 24الی  8ساعت پاسخگویی: 

à در صورت مشاهده عالئم ابتالي احتمالی به کرونا 

شماره ستاد ملی وزارت بهداشت و مانند تب، سرفه، عطسه با 

 تماس و مراتب را اطالع دهید. 4030درمان 
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فرآیند ارسال گزارش عوارض ناخواسته دارو و فرآورده 

 )(ADRهاي سالمت محور  

 ثبت آنالین و اینترنتی گزارش دریکی از دو سایت  ذیل: -1

 صفحه اصلی سایت سازمان غذا و دارو  :  ·

 www.fda.gov.ir   

 لینک مستقیم ·

  adr.ttac.ir 

 بایگانی اصل گزارش    -2

 

   :ADRگروه   -آدرس و شماره تلفن هاي سازمان غذا و دارو 

روبروي درب اصلی دانشگاه علوم پزشکی  –خیابان انقالب 

طبقه همکف   -تهران خیابان فخررازي نبش کوچه وحید نظري 

 61927144 – 66176934شماره هاي تماس:   -

آدرس و شماره تلفن معاونت غذا و دارودانشگاه علوم پزشکی 

 ایران:

،  معاونت غذا و  60میدان آرژانتین، خیابان الوند، پالك  

 دارودانشگاه علوم پزشکی ایران 

 22 119و   104داخلی   88779118شماره تماس:  
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نظام ردیابی، رهگیري و کنترل اصالت  فراورده هاي سالمت محور 

(TTAC) 
بر چسب اصالت و سالمت کاال یکی از مهمترین روش هایی است که در صورت استفاده 

صحیح از آن می توان از سالم بودن مواد غذایی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی مطمئن 

 شد. 

 . الزم است بدانیم که این برچسب ها صرفاٌ یک هولوگرام تبلیغی نیست 

تنها پس از  استعالم و دریافت نتیجه و تطبیق آن با مندرجات روي کاال  

 می توان از سالمت محصول اطمینان یافت.

فرآورده هاي سالمت محور وارداتی فاقد این برچسب و یا شناسه رهگیري 

 و ردیابی به عنوان کاالي غیر مجاز در سطح عرضه محسوب می شوند.
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 مشخصات برچسب
همان شناسه رهگیري و منحصر به فـرد و  UIDرقمی  20کد شناسه رهگیري :  

نـرم افـزار غیر تکراري می باشد که براي بررسی آن می توان کد مذکور را از طـریـق 

 کنترل نمود. WWW.TTAC.IRو یا وب سایت  TTACموبایل 

همان شماره سري ساخت می باشد که کـد  LOTکد سري ساخت محصول : 

مذکور می بایست با شماره سري ساخت حک شده بر روي بسته بندي کاال یـکـسـان 

 باشد.

همان تاریخ انقضاي کاال می باشد که تاریخ مذکور          EXP:  تاریخ انقضاء 

 می بایست با تاریخ انقضاي حک شده بر روي بسته بندي کاال یکسان باشد.

همان شماره تجاري فرآورده می باشد    GTINکد شماره تجاري فرآورده :  

که براي بررسی آن  می بایست کد مذکور با  اعداد مندرج در زیر بارکد حک شده 

 رقم)  16-14روي کاال برابر باشد (

 

رقمی اصالت کاال می باشد که باید  16ین قسمت همان کد اکد اصالت کاال : 

ابتدا الیه رویی برچسب را بخراشید و کد مذکور را از طریق وب 



تنها وب سایت معتبر جهت بررسی اصالت به خاطر داشته باشید : 

.www کاال، وب سایت  ac.ir   تنها تلفن گویاي معتبر جهت ،

 است. 021-6185بررسی اصالت کاال تلفن گویاي 

نکته مهم: تنها سامانه پیامکی معتبر بررسی اصالت کاال سامانه پیامکی 

 20008822 می باشد و سایر شماره ها جعلی است.
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 روش هاي بررسی اصالت فرآورده

   SMS  (  20008822سامانه پیام کوتاه ( 

 021-6185سامانه گویا    TTACنرم افزار موبایل  

 WWW.TTAC.IRسامانه اینترنت    

TTACنرم افزار  
 . دریافت نرم افزار از نشانی1

 www. ac.ir/app.html 
و یا کنتـرل  - UID. پس از ورود به نرم افزار با استفاده از گزینه هاي بررسی بارکد و 2

 اصالت می توان پاسخ استعالم محصول را دریافت کرد.

 . می توانید از سایر قابلیت هاي نرم افزار نیز استفاده کنید.3
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 انواع پیغام هاي دریافتی از استعالم

اصالت  این فرآورده مورد تایید است.  -1  

اصالت  این فرآورده قبال توسط همین سامانه/دستگاه کنترل شده است.  -2  

 اصالت این فراورده قبال توسط سامانه /دستگاه  دیگري کنترل شده است.  -3

این فرآورده تقلبی است.  -4  

 تاریخ مصرف این فرآورده گذشته است، لطفا از مصرف آن خوددداري فرمایید. -5 

لطفا از مصرف فرآورده خودداري کرده و آن را به محلی که از آن خریده اید، باز    -6

 گردانید.

مصرف کننده ي گرامی به دلیل عدم بارگذاري کامل اطالعات این فرآورده، امکان   -7

پاسخگویی توسط سامانه ردیابی، رهگیري و کنترل اصالت فرآورده هاي سالمت وجود 

 ندارد. لطفا طی روزهاي آینده مجددا تالش کنید.

 برچسب قدیمی برچسب تقلبی و نا معتبر

 برچسب جدید
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مـکـانـی  تنهادارو از مهمترین اجزاي پیشگیري، تشخیص و درمان بیماریها، و داروخانه 

 است که می تواند اقدام به نگهداري، عرضه و توزیع دارو بنماید.

شبکه هاي اجتماعی مانند شبکه هاي ماهواره اي، اینستاگرام، واتساپ و ... بـه دلـیـل 

بـراي فاقد مجوز قانونی و اسـتـانـدارد الزم نداشتن مجوز نظارت بر تولید و یا واردات، 

 تبلیغات خرید و فروش محصوالت پزشکی و دارویی می باشند.

داروخانه هاي داراي مجوز فروش اینترنتی، صرفاً مجاز به فروش اقالمی هستند که داراي 

مجوز از سازمان غذا و دارو از طریق اینترنت و به صورت آنالین باشند. اقالم مجـاز بـراي 

 فروش اینترنتی عبارتند از :

à  کاالهاي آرایشی و بهداشتی 

à شیر خشک 

à مکمل هاي تغذیه اي 

à گیاهان دارویی فرآوري نشده 

à دمنوش 

à  فرآورده هاي طبیعی و سنتی حاوي گیاهان دارویی 

à ملزومات مصرفی پزشکی 

 فروش دارو در داروخانه هاي اینترنتی ممنوع
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نماد ” هنگام خرید کاال از داروخانه اینترنتی، به وجود 

 در سایت توجه کنید .” اعتماد الکترونیک 

 همچنین توجه داشته باشید که موارد زیر باید در سایت درج شده باشد :

à آدرس و شماره تلفن داروخانه 

à  اسم موسس و مسئول فنی 

à  نشانی پست الکترونیک 

à  مجوز فروش 

اگر کاالي خریداري شده از داروخانه هاي اینترنتی، مشکلی مانند تقلبی بودن، منقـضـی 

بودن تاریخ مصرف و ... داشته باشد، با واحد رسیدگی به شکایات معاونت هاي غذا و دارو 

 دانشگاه هاي علوم پزشکی تحت پوشش تماس حاصل فرمایید.

 مراقب عواقب جبران ناپذیر خرید اینترنتی دارو باشید.
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 تبلیغات دارو در رسانه هاي عمومی، 

 غیرمجاز و غیرقانونی 

 و خرید و فروش آن در فضاي مجازي 

 تلقی می شود. جرم



30 

انتخاب آنتی بیوتیک را صرفاً به عهده پزشک گذاشـتـه و از  ·

 مصرف خودسرانه پرهیز نمایید.

تکمیل دوره درمان با آنتی بیوتیک ها و استفاده صحیح الزامـی  ·

 است. صرفاً از داروساز و پزشک خود مشاوره بگیرید.

براي دریافت آنتی بیوتیک جهت درمان عفونتهاي ویروسی بـه  ·

 پزشک یا داروساز اصرار نکنیم.

هرگز در دفعات جدید ابتال به بیماري، خودسرانه مصرف آنـتـی  ·

بیوتیک قبلی را تکرار نکنیم و براي براي درمان عـفـونـت در 

گروههاي حساس مانند نوزادان، کودکان و سالمـنـدان بـدون 

 مشورت با پزشک آنتی بیوتیک استفاده نکنیم.



جهت دسترسی به لیست داروخانه هاي شبانه روزي مناطق تحت 

 پوشش و شبکه هاي تابعه  

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی ایران 

 مناطق : 

2-5-6-9-18-21-22 

 شبکه هاي بهداشت: 

 رباط کریم، مالرد، شهریار، بهارستان  و شهر قدس

 

 از طریق لینک زیر اقدام نمایید.

https://b2n.ir/p40522 
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 تهیه شده در: 

دفتر نظارت و پایش مصرف فرآورده هاي سالمت محور  معاونت غذا و دارو، دانشگاه عـلـوم 

 پزشکی ایران

 60نشانی:  تهران ، میدان آرژانتین، خیابان الوند،  پالك 

 119-104داخلی       88779118شماره تلفن : 

 لطفا اسکن کنید

 جهت دسترسی به مطالب آموزشی بیشتر

 لطفا اسکن کنید

 پمفلت هاي آموزشی کلیپ هاي رسانه اي


