ﻣﻌﺮﻓﯽ دﯾﺠﯽ دارو؛ ﺑﺎﻧﮏ اﻃﻼﻋﺎت داروﯾﯽ و
ﻣﺮاﮐﺰ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﺮای ﮐﺎرﺑﺮان اﯾﺮاﻧﯽ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
اﻣﯿﻦ ﺑﯿﮓزاده | ﭘﻨﺞ ﺷﻨﺒﻪ ۰۳ ،دی ۱۳۹۴
ﺑﯿﻤﺎری ،ﻣﺸﮑﻼت ﺗﻐﺬﯾﻪ ای ،ورزش و ﻣﺴﺎﺋﻞ دﯾﮕﺮ ،از ﺟﻤﻠﻪ دﻻﯾﻠﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺼﺮف داروﻫﺎی
ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﯾﺎ ﮔﯿﺎﻫﯽ روی ﻣﯽ آورﯾﻢ .اﻣﺎ ﭼﻨﺪ درﺻﺪ از ﻣﺎ ﺑﻪ ﻧﺤﻮه اﺛﺮ ،ﻣﻨﺸﺄ و ﻋﻮارض داروﻫﺎی
ﻣﺼﺮﻓﯽ ﻣﺎن آﮔﺎﻫﯽ دارﯾﻢ ﯾﺎ ﺑﺮای آن اﻫﻤﯿﺖ ﻗﺎﺋﻞ ﻣﯽ ﺷﻮﯾﻢ؟
اﺳﺘﻔﺎده از دارو ﺑﺮای درﻣﺎن ﯾﮏ ﺑﯿﻤﺎری ﯾﺎ اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ روی ﺟﺴﻢ و روان ،ﻣﻘﻮﻟﻪ ای اﺳﺖ ﺑﺴﯿﺎر
ﺣﺴﺎس و ﺗﺨﺼﺼﯽ؛ در ﺻﻮرت ﻣﺼﺮف ﺑﯽ روﯾﻪ ،ﺧﻮدﺳﺮاﻧﻪ و ﺑﺪون آﮔﺎﻫﯽ ﮐﺎﻓﯽ از اﺛﺮ دارو ،ﻣﻤﮑﻦ

اﺳﺖ ﺟﺎﻧﻤﺎن را ﺑﻪ ﺧﻄﺮ ﺑﯿﻨﺪازﯾﻢ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ داﺷﺘﻦ ﻋﻠﻢ ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺮ روی داروﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺼﺮف ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ،
ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﯾﮑﯽ از اوﻟﻮﯾﺖ ﻫﺎﯾﻤﺎن در ﻣﺼﺮف داروﻫﺎ ﺑﺎﺷﺪ.
“دﯾﺠﯽ دارو” ﺑﺎ درﺑﺮﮔﯿﺮی اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﯿﺶ از  10ﻫﺰار داروی ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ و ﮔﯿﺎﻫﯽ ،ﯾﮑﯽ از
ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎی اﻃﻼﻋﺎت داروﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ در ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻫﺎﯾﺘﺎن ﻧﺼﺐ ﮐﻨﯿﺪ .ﻋﻼوه ﺑﺮ
اﻃﻼﻋﺎت داروﯾﯽ ،ﺑﺎ دﯾﺠﯽ دارو ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ از آدرس و ﺷﻤﺎره ﺗﻠﻔﻦ ﻣﺮاﮐﺰ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻣﻌﺘﺒﺮ در ﺳﺮاﺳﺮ
ﮐﺸﻮر و اﺧﺒﺎر ﺣﻮزه ﺳﻼﻣﺖ ﻣﻄﻠﻊ ﺷﺪه و ﺑﻪ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺧﻮﺑﯽ ﻣﺜﻞ ﯾﺎدآور ﻣﺼﺮف داروﻫﺎ ﻫﻢ دﺳﺘﺮﺳﯽ
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ.
در اداﻣﻪ ﺑﺎ دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﺷﯿﺪ.
ﭼﻪ در ﻧﺴﺨﻪ  iOSو ﭼﻪ در اﻧﺪروﯾﺪ ،دﯾﺠﯽ دارو از راﺑﻂ ﮐﺎرﺑﺮی ﺳﺎده و ﻣﻨﻈﻤﯽ ﺑﻬﺮه ﻣﯽ ﺑﺮد ﮐﻪ
ﺗﻤﺎﻣﯽ اﻃﻼﻋﺎت ﻻزم در آن ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪی ﺷﺪه .ﺑﺎ ورود ﺑﻪ ﻣﻨﻮی اﺻﻠﯽ اپ ،ﭼﻨﯿﻦ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی
ﭘﯿﺶ روی ﺷﻤﺎﯾﻨﺪ :اﻃﻼﻋﺎت داروﯾﯽ ،اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺰﺷﮏ ،ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﭘﺰﺷﮑﯽ ،ﯾﺎدآور ﻣﺼﺮف دارو ،اﺧﺒﺎر
ﺳﻼﻣﺖ و ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی داروﯾﯽ.
ﺑﺨﺶ اﻃﻼﻋﺎت داروﯾﯽ ﺑﻪ دو دﺳﺘﻪ داروﻫﺎی ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ و ﮔﯿﺎﻫﯽ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪی ﺷﺪه ﮐﻪ در آن ﻣﯽ
ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت دﺳﺘﯽ ﯾﺎ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﻣﻮﺗﻮر ﺟﺴﺘﺠﻮی ﻓﯿﻠﺘﺮدار ،داروی ﻣﻮرد ﻧﻈﺮﺗﺎن را ﺑﯿﺎﺑﯿﺪ.

اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺶ از ده ﻫﺰار دارو در اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﮔﺮدآوری ﺷﺪه اﻧﺪ ،و در ﻣﻮرد ﻫﺮ ﮐﺪام ﺟﺰﺋﯿﺎت ﺑﺴﯿﺎر

ﺧﻮﺑﯽ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯿﺪ ،ﺟﺰﺋﯿﺎﺗﯽ ﻣﺜﻞ ﻧﺎم ﻋﻠﻤﯽ و ﺗﺠﺎری ،ﮔﺮوه داروﯾﯽ ،ﻧﺤﻮه ﻣﺼﺮف )ﺑﺮای ﺳﻨﯿﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ،
زﻧﺎن ﺑﺎردار و …( ،اﺷﮑﺎل داروﯾﯽ )ﻗﺮص،ﮐﭙﺴﻮل ،ﺷﺮﺑﺖ ،ﮐﺮم( ،ﻣﮑﺎﻧﯿﺰم اﺛﺮ ،ﻣﻮارد اﺳﺘﻔﺎده ،ﺷﺮاﯾﻂ

ﻧﮕﻬﺪاری و ﻧﮑﺎت ﭘﺰﺷﮑﯽ ﮐﻪ در ﻣﺼﺮف آﻧﻬﺎ ﺑﺎﯾﺪ رﻋﺎﯾﺖ ﮐﻨﯿﺪ.

ﺗﻤﺎﻣﯽ اﯾﻦ داروﻫﺎ ﻫﻢ ﻗﺎﺑﻞ اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪن ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪی ﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺗﺎ در ﻣﺮاﺟﻌﺎت ﺑﻌﺪی ﺑﻪ

اپ دﻧﺒﺎﻟﺸﺎن ﻧﮕﺮدﯾﺪ .از ﻫﻤﯿﻦ ﺻﻔﺤﻪ ﻫﻢ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺮای ﻣﺼﺮف دارو ﯾﺎدآور ﺗﻌﻦ ﮐﻨﯿﺪ .ﻣﺜﻼ
اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ را ﻃﻮری ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻫﺮ ﻫﺸﺖ ﺳﺎﻋﺖ ﯾﮏ ﺑﺎر ،ﻣﺼﺮف ﻗﺮص آﺳﭙﺮﯾﻦ را از ﻃﺮﯾﻖ ﯾﮏ
ﻧﻮﺗﯿﻔﯿﮑﯿﺸﻦ ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺘﺎن ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ.
اﻣﺎ ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺮای ﺣﺼﻮل اﻃﻤﯿﻨﺎن از ﻣﺼﺮف دارو ،ﺑﻪ ﻣﺸﻮرت ﺑﺎ ﯾﮏ ﭘﺰﺷﮏ ﻣﺘﺨﺼﺺ اﺣﺘﯿﺎج داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﯿﺪ .دﯾﺠﯽ دارو آرﺷﯿﻮ ﻧﺴﺒﺘﺎ ﺑﺰرﮔﯽ از اﻃﻼﻋﺎت ﺗﻤﺎس ﭘﺰﺷﮑﺎن و ﻣﺮاﮐﺰ ﺧﺪﻣﺎت درﻣﺎﻧﯽ را ﻫﻢ در
ﺧﻮد ﮔﻨﺠﺎﻧﺪه ﮐﻪ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﻞ زﻧﺪﮔﯽ ﺗﺎن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ در دﯾﺘﺎﺑﯿﺲ ﻋﻈﯿﻤﺶ ﺑﻪ ﺟﺴﺘﺠﻮ ﺑﭙﺮدازﯾﺪ ﺗﺎ
از ﺳﺮچ در اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﯾﺎ ﺗﻤﺎس ﺑﺎ  118ﺑﯽ ﻧﯿﺎز ﺷﻮﯾﺪ.

ﺳﺎزﻣﺎن  FDAآﻣﺮﯾﮑﺎ ،وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن و ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺰﺷﮑﯽ ﮐﺸﻮر و وﺑﺴﺎﯾﺖ ﻫﺎی ﻓﻌﺎل در
ﺣﻮزه ﺳﻼﻣﺖ و ﺗﻨﺪرﺳﺘﯽ ،ﻫﺮ روز ﺧﺒﺮﻫﺎی ﻣﻬﻤﯽ در ﻣﻮرد ﻣﺼﺮف داروﻫﺎ و ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻫﺎی ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻣﻬﻢ
ﺑﺮای ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎﻧﺸﺎن ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .دﯾﺠﯽ دارو ﺑﺨﺸﯽ را ﺑﻪ ﮔﺮدآوری ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻄﺎﻟﺐ

اﺧﺘﺼﺎص داده ﺗﺎ از اﺧﺒﺎر دﻧﯿﺎی ﭘﺰﺷﮑﯽ و ﺳﻼﻣﺖ ﻫﻢ ﻋﻘﺐ ﻧﻤﺎﻧﯿﺪ.

اﮔﺮ ﺧﻮدﺗﺎن ﯾﺎ اﻃﺮاﻓﯿﺎﻧﺘﺎن داروﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﻣﺼﺮف ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ ،ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺪ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻧﺼﺐ دﯾﺠﯽ

دارو ﻋﻠﻢ ﺧﻮد ﺑﻪ آﻧﻬﺎ را اﻓﺰاﯾﺶ داده و ﺑﺎ آﮔﺎﻫﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﻪ ﻣﺼﺮف آﻧﻬﺎ ﺑﭙﺮدازﯾﺪ .ﭼﻬﺎر روز اول
اﺳﺘﻔﺎده از دﯾﺠﯽ دارو ﺑﺮاﯾﺘﺎن ﻫﺰﯾﻨﻪ ای در ﭘﯽ ﻧﺪارد ،اﻣﺎ ﺑﺮای اداﻣﻪ اﺳﺘﻔﺎده از اپ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ آن
را ﺑﺎ ﻫﺰﯾﻨﻪ  5000ﺗﻮﻣﺎن ﺑﻪ ﻧﺴﺨﻪ ﮐﺎﻣﻞ ارﺗﻘﺎ ﺑﺪﻫﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺴﯿﺎر ﺟﺎﻣﻊ و
ﺑﺮوزرﺳﺎﻧﯽ ﻫﺎی ﻣﮑﺮر اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ،اﺻﻼ ﻫﺰﯾﻨﻪ زﯾﺎدی ﻧﯿﺴﺖ.
اﯾﻦ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﮐﺎرﺑﺮدی را ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻫﻤﯿﻦ ﺣﺎﻻ از اپ اﺳﺘﻮر ،ﮔﻮﮔﻞ ﭘﻠﯽ و ﮐﺎﻓﻪ ﺑﺎزار داﻧﻠﻮد ﮐﻨﯿﺪ.

دﯾﺠﯽ دارو
ﻗﯿﻤﺖ :راﯾﮕﺎن )ﺑﺎ ﭘﺮداﺧﺖ درون ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ای(
ﺳﺎزﻧﺪه :ﭘﻨﺠﺮه دﻫﻢ ﻓﻨﺎوری ﻫﻤﺮاه آرﯾﻦ
ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ iOS :و اﻧﺪروﯾﺪ
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