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ترتیب نویسندگان از راست به چپ

اهداف آموزشی   
امید است خوانندگان محترم پس از مطالعه مقاله:

کنند.   حمایت از خودمراقبتی را تعریف 
را در حیطه هـای  تأثیـرات خودمراقبتـی  و  اثربخشـی    هزینـه 

دهنـد. توضیـح  مختلـف 
کشـورهای در حـال توسـعه و    بـا تفاوت هـای خودمراقبتـی در 

کشـورهای پیشـرفته آشـنا شوند.

عوارض مصــــرف خود ســــرانه 
داروهــــــا

اهداف آموزشی 

امید است خوانندگان محترم پس از مطالعه:
عوامل زمینه ساز مصرف خود سرانه دارو را بدانند.

موارد مصرف خودسرانه دارو را نام ببرند.
کنند. خطر تداخالت دارویی را بیان 

کاهش مصرف خود سرانه دارو را شرح دهند. راهکارهای 

کلثوم خرم
مربی مرکز آموزش بهورزی

دانشگاه علوم پزشکی کردستان

شایسته سعادتمند
کارشناس مسؤول آموزش بهورزی و رابط فصلنامه بهورز

دانشگاه علوم پزشکی کردستان

جعفر عطایی
کارشناس گسترش شبکه

دانشگاه علوم پزشکی اردبیل

فیروزه فیض الهی
مدیر مرکز آموزش بهورزی

دانشگاه علوم پزشکی اردبیل

دارو، ُنـــــقل و نبـــــات نیـــــــست!

مقدمه
و  حفــظ  درمـــــــانی،  بهداشـــــــتی  مراقبــــــــت های  از  هــدف 
ارتقــای ســطح ســامت جامعــه اســت. ایــن هــدف ازطریــق 
و  توزیــع  تهیــه،  کــه  می یابــد  تحقــق  عوامــل  از  مجموعــه ای 
مصــرف صحیــح دارو یکــی از عوامــل اصلــی در نیــل بــه ایــن 
درمــان  مهــم  ارکان  از  دارو  مصــرف  واقــع  در  اســت.  هــدف 

اســت. بیمــاری 
مصــرف  امــا  اســت؛  دارو  کمــک  بــا  درمان هــا  75درصــد 
ــاد  ــب ایج ــاری موج ــان بیم ــدم درم ــاوه برع ــی آن ع غیرمنطق

می شــود. مــدت  طوالنــی  در  دارویــی  عــوارض 
متأســفانه دیــدگاه اجتماعــی از دارو فقــط جنبــه بی خطــری 
کــه متــون پزشــکی، دارو را  و شفابخشــی آن اســت در حالــی 
کــه یــک لبــه آن عوامــل  ماننــد تیــغ دولبــه ای تصــور می کنــد 
بیمــاری زا را مــورد توجــه قــرار می دهــد و لبــه دیگــرآن بــه علــت 
گاهــی در مصــرف صحیــح، جــان انســان را مــورد تهاجــم قــرار  ناآ

ــد.  می دهـــ
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خوددرمانی
کمک و نظر افراد حرفه ای،  که طی آن شخص سعی می کند بدون  که با مفهوم خودمراقبتی تفاوت دارد، رفتاری است  خوددرمانی 

برای درمان بیماری یا رفع مشکل سالمتی، از خوددرمانی استفاده کند. 
سالمتی از عوامل مؤثر در توسعه پایدار هر جامعه است و البته نقش دارو در این میان بسیار اساسی، مؤثر و تعیین کننده است. 
هرچند مصرف دارو به عنوان آخرین و حساس ترین مرحله در چرخه سالمت و بهداشت از مهم ترین ارکان درمان بیماری ها است؛ 
گسترش ابعاد آن از مشکالت مهم بهداشتی درمانی به خصوص در  اما مصرف بی رویه و خودسرانه دارو یا خوددرمانی با توجه به 
گرچه مصرف بجا و درست یک دارو، سالمت را به فرد باز می گرداند، اما مصرف نادرست  کشورهای درحال توسعه محسوب می شود. ا
گواری در پی داشته باشد؛ این پیامدها می توانند از نارضایتی بیمار، طوالنی شدن  و زیاده از حد همان دارو می تواند پیامدهای نا
ک و بستری شدن در بیمارستان و در نهایت افزایش هزینه های  زمان بیماری و شدت آن شروع شده و به عوارض جانبی خطرنا

درمانی و حتی مرگ بیمار ختم شود.

کشور نخست دنیاست و  کشور ما به لحاظ مصرف دارو جزو 20 
نرخ مصرف خودسرانه دارو در ایران نسبت به متوسط جهانی 
برنامه ریزی  موضوع  این  که  است  شده  اعالم  برابر   3 تقریبًا 
فرهنگی  اقدام  اول  وهله  در  و  مشکل  این  حل  برای  صحیح 
برای تغییر در باورهای مردم در ارتباط با خطرات جبران ناپذیر 
بسیارند  چه  می طلبد.  را  دارو  بی رویه  مصرف  و  خوددرمانی 
تاریخ  و  تقلبی  داروهای  حتی  گاهی  آ نا  دلیل  به  که  افرادی 

گذشته را مصرف می کنند.

علل و عوامل زمینه ساز مصرف خودسرانه داروها
استفاده قبلی ازدارو و بهبودی نشانه ها .1

تجویز مشابه نسخه از سوی پزشك و جزئی بودن نشانه ها  .2
باالبودن هزینه ویزیت پزشك، شلوغ بودن مطب پزشك .3

کــــــــامل داروها توسط داروخـــــانه، موجـــود نبودن  تحویل نا .4
داروهای تجویزشده 

کافی بیماران از نحوه و زمان مصرف داروها اطالع نا .5
نبود  و  داروخانه  از  پزشک  تجویز  بدون  دارو  تهیه  امکان  .6

کافی بر این امر نظارت 
برخوردار نبودن همه افراد جامعه از پوشش بیمه ای .7

اشتباهات رایج درباره مصرف دارو
می کنند،  مصرف  دارو  خودسرانه  که  افرادی  بیشتر  معموال 
گاهی به حدی  گاهی اولیه ای از داروی مصرفی دارند ولی این آ آ
که به استفاده صحیح از دارو و پیشگیری از تداخالت  نیست 
دارویی و نیز عوارض نامطلوب آن منجر شود. به عنوان مثال 
گاهی ضد هم  کرده و  برخی داروها اثر یکدیگر را تشدید یا خنثی 

عمل می کنند.
باال و بیماری  که به بیماری فشار خون  برای مثال در فردی 

خون،  فشار  کاهش دهنده  داروی  مصرف  مبتالست،  ریوی 
کورتونی  بیماری ریوی را تشدید می کند. هم چنین داروهای 
می شود،  تجویز  ریوی  انسداد  مزمن  بیماری  درمان  برای  که 
به دیابت مضر  برای مبتالیان  و  افزایش می دهد  را  قند خون 
داروی  با  خون  انعقاد  ضد  داروهای  همزمان  مصرف  است. 
ضدالتهاب و تداخل این دو نوع دارو، منجر به خونریزی شدید 
می شود. دوز باالی داروهای خواب آور یا آرام بخش برای افراد 
مسن، باعث خواب آلودگی می شود که عدم تعادل حاصل از آن 

زمین خوردگی یا اتفاقات دیگر را در پی دارد.
عملکرد دارو در بدن افراد متفاوت است و دارو برای هر فردی 
باید به طور اختصاصی تجویز  شود. بنابراین هرگز داروی خود 
کسی شریک نشوید و از داروی افراد دیگر استفاده نکنید  را با 

چون ممکن است عوارض مرگباری داشته باشد.

سالمندان و مصرف دارو
عوارض نامطلوب داروها پس از سن 65 سالگی، بسیار بیشتر 
یا  و  کنند  نوع دارو مصرف می  که چند  می شود، سالمندانی 
باره  این  در  هستند،  کلیه  یا  کبد  نارسایی  یا  کم کاری  دچار 
کبد سالم باشد،  که وقتی  بسیار حساس هستند. می دانیم 
متابولیسم دارو به خوبی انجام می گیرد اما وقتی دچار ناراحتی 
سم  بدن  برای  است  ممکن  دارو  همین  باشد،  نارسایی  و 
از  بسیاری  که  گفت  باید  نیز  کلیه ها  مورد  در  شود.  محسوب 
کلیه،  که در صورت نارسایی  کلیه ها تصفیه می شوند  داروها در 
این عمل به خوبی انجام نمی شود و در نتیجه مقدار باالیی از 

دارو در پالسمای خون باقی می ماند.

مصرف نابجای آنتی بیوتیک
گلودرد و سرماخوردگی اقدام به مصرف  بیشتر افراد در پی یک 

که میوه اش بخشندگی و حیا است | امام علی)ع( | غرر الحکم، حدیث 1254 خرد درختی است 
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که  است  تذکر  به  الزم  می کنند.  سیلین  پنی  و  بیوتیک  آنتی 
هیچ  و  هستند  ویروسی  منشأ  دارای  سرماخوردگی ها  اغلب 
آنتی بیوتیکی برروی ویروس ها مؤثر نیست. مصرف خودسرانه 
این داروها منجر به تضعیف فلور طبیعی بدن می شود و بدین 
ترتیب با از بین رفتن میکروارگانیسم های مفید و ایجاد یک خأل 
درونی میکروب های فرصت طلب و عفونی به سرعت در خأل 
می شوند.  جدیدی  عفونت  به  منجر  و  جایگزین  شده  ایجاد 
که تمام بیماری های ویروسی دارای یک دوره بیماری  از آنجا 
هستند این افراد بدون دارو یا پس از مصرف آنتی بیوتیک و پس 
که  گذشت دوره بیماری بهبود می یابند. با این تصور اشتباه  از 

مصرف دارو منجر به بهبودی آن ها شده است. 

مصرف نابجای قرص های مسکن
قرص ها و داروهای مسکن برای التیام درد استفاده می شوند. 
استفاده خودسرانه از این داروها می تواند به ناشناخته ماندن 
علت بیماری و عدم درمان صحیح آن منجر شود. درد از عوارض 
گونی  بالینی یک بیماری است که دارای علل بسیار متنوع و گونا
کند،  است. چنانچه فرد برای رفع این عارضه مسکن مصرف 
که بدون آنکه به علت درد پی برده باشد تظاهر  مانند آن است 
را منحرف  بیماری  و مسیر تشخیص  را مخفی  بیماری  بالینی 
کرده باشد. مطالعات نشان می دهد که مصرف بیش از حد مجاز 
مسمومیت  موجب  آن  مدت  طوالنی  مصرف  یا  استامینوفن 

کبدی می شود.

مصرف نابجای ویتامین های محلول در چربی
مشکلی  ویتامین ها  بی رویه  مصرف  می کنند  فکر  خیلی ها 
کرد به همین دلیل با مراجعه به داروخانه انواع  ایجاد نخواهد 
مصرف  که  حالی  در  می کنند.  درخواست  را  مکمل  و  ویتامین 
برای  به طور قطع  ویتامین های محلول در چربی  از حد  بیش 
سالمت آن ها ضرر دارد و فقط مقدار اضافه ویتامین های محلول 
از  بیش   C ویتامین  گر  ا مثال،  عنوان  به  می شود.  دفع  آب  در 
مورد  مقدار  نمی افتد.  خاصی  اتفاق  هیچ  شود،  مصرف  اندازه 
نیاز بدن جذب شده و اضافه آن نیز دفع می شود ولی مصرف 
بی رویه و خودسرانه ویتامین هایی مثل A، D، E و K که محلول 
کند.  ایجاد  بدن  برای  عوارضی  می تواند  هستند،  چربی  در 

چند توصیه برای نحوه مصرف و نگهداری دارو
وخامت  و  پزشک  سوی  از  شده  تجویز  داروی  مصرف  از  پس 
نشانه های بیماری و بروز مشکالت جدید، مصرف دارو باید قطع 

کثر مردم از اثرات سوء  که ا شده و به پزشک مراجعه شود. از آنجا 
تداخل دارویی اطالعی ندارند، هیچ گاه در طول دوره درمان نباید 
داروهای  می کند،  تجویز  پزشک  که  داروهایی  مصرف  کنار  در 
که پزشک  کرد. هیچ گاه بخشی از داروهایی را  دیگری را استفاده 
گر یک  تجویز می کند برای بیماری های آینده نگهداری نکنید. ا
دارو برای یکی از اعضای خانواده مؤثر و مفید بود، دلیل نمی شود 
برای بیماری شما نیز این گونه باشد، بلکه ممکن است بی تأثیر و 

ک نیز باشد.  حتی خطرنا

داروهای گیاهی
به  کمتری نسبت  گیاهی عوارض  مصرف خودسرانه داروهای 
داروهای شیمیایی دارند اما به هیچ عنوان نباید بدون تجویز 
پزشک مصرف شوند، چرا که بعضی از این داروها دارای ترکیبات 
شیمیایی هستند و مصرف همزمان آن ها با سایر داروها ممکن 
شود. فرد  در  جانبی  عوارض  و  دارویی  تداخل  موجب  است 
با توجه به این که عالقه به مصرف داروهای گیاهی رو به افزایش 
است و بسیاری از مردم عقیده دارند مصرف این داروها بدون 
عارضه است، با مصرف بی رویه این نوع فرآورده ها، اختالل هایی 
در سیستم بدن مصرف کننده ایجاد می شود. مثال برخالف تصور 
عمومی که سرمه برای پیشگیری یا درمان چشم درد در نوزادان 
انسداد  عفونت،  موجب  می تواند  سرمه  می شود،  استفاده 

مجرای اشکی، آسیب قرنیه و کوری شود.
برای مصرف صحیح این نوع داروها باید فرآورده های گیاهی بدون 
شناسنامه دارویی را هرگز مصرف نکنیم و درج نکردن مواردی از 
جمله مواد مؤثره و میزان آن، تاریخ ساخت، تاریخ انقضا، مجوز 
وزارت بهداشت بر روی بسته بندی دارو به دلیل نبود اطمینان 
از محتویات فرآورده به منزله غیر قابل مصرف بودن آن است.
از  کودکان به دلیل برخی ناخالصی ها بهتر است  برای  به ویژه 
عصاره هایی  از  و  شود  خودداری  خالص  دم کرده های  مصرف 
که به روش استاندارد تهیه شده و دارای مجوز وزارت بهداشت 

است، استفاده شود.
گیاهی نیز چون دیگر داروها به دلیل عوارض جانبی  داروهای 
احتمالی، موارد منع مصرف یا تداخل اثر با داروهای دیگر باید زیر 

نظر پزشك و پس از تشخیص بیماری مصرف شوند.

خطرات جدی مصرف خودسرانه داروها
بــــــروز زوال عقــــــل: داروهای شـــــایعی مانند داروهای خواب آور، 
که به طور معمول خودسرانه  مسکن و داروهای ضد افسردگی 
و بدون  تجویز پزشک مصرف می شود، نقش مهمی دراختالل 
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شناختی وکاهش حافظه دارند.
بیشتر افراد بر این باورند که در صورت قطع 
مصرف داروها، حافظه مجددا به حــــــالت 
طبیعی باز می گــــردد؛ ولی تحقــــــیقات به 
منفــــــی  اثرات  که  می دهد  نشان  وضوح 
داروهــــــــای خودســــــــرانه روی حافــــــظـــه، 

قابل بازگشـــــت نیــــستند.

مسمومیت های دارویی:
عــــوامل مختـــــلفی موجــــب  مسمـــومیت 
که مهــــم ترین علت آن  دارویی می شود 
مســــمومیت های دارویی، خــــوددرمانی 
است. عده زیـــــادی از بیمـــــاران هنگامی 
از  نوعی  خودسرانه  می شوند،  مریض  که 

داروها را برای خود تجویز می کنند. 
که داروهای ضد  به عنوان مثال، شخصی 
گر خودسرانه  انعقاد خون مصرف می کند، ا
کند  مصرف داروی ضدالتهاب را نیز شروع 
نتیجه تداخل این دو نوع دارو، خونریزی 
که از بی خوابی رنج  شدید است. بیمارانی 
می برند، دوز باالیی از داروهای خواب آور 
یا آرام بخش را مصرف می کنند. این داروها 
برای افـــــــراد مســــن، باعث خواب آلـــــودگی 
که زمیـــــن خــــــــوردگی یا اتفاقاتی  می شود 
پزشک  مواردی  در  یا  پی دارد  در  را  دیگر 
برای آن ها مسکن از نوع مشتقات مرفین 
تجویز می کند و در حالی که دچار یبوست 
شده اند، برای رفع مشکل خود اقدام به 
از قرص های ملین  باالیی  خوردن مقدار 
انرژی زا می کنند، در نتیجه حجم باالیی از 
مواد معدنی بدن را از دست داده که منجر 

گوار دیگر می شود. به ضعف و اتفاقات نا

بـــــــروز رفتــــــــارهای ناهنــــــــجار و احتــــمال 
خودکشـــــــی: 

تحقیقات نشـــــــان می دهـــد مصرف زیــاد و 
خودســــــــرانه دارو احتمـال بروز خودکشـی 
را افزایــــــــش می دهد. این در حــــالی است 
کنـــــــون تصـور می شـــــد تنها مصــرف  کـه تا
خــــــودســـــرانه داروهــــای اعصـاب موجب 
می شـود،  افــــــراد  در  رفتــــــارها  ایـن  بـروز 

امـا تحقیقـات اخیـر نشـان داده، مصـرف 
انواع داروهــــا می توانـد عوارضی مانند بروز 
رفتارهای ناهنجار و خودکشـی را به دنبال 
داشته باشد. چنانـــــچه هرگونه دارویی به 
مقـدار زیـاد و بـدون تجویـز پزشـک مصرف 
شـود، می توانـد منجـر به تغییـر رفتـار و بروز 

رفتارهـای ناهنجـار در افـراد شـود.

پوکی استخوان:
کــــــه  می دهد  نشان  تحقیقات  نتایج 
زیـــــــــــاد داروهای سوء هاضمه  مصــــــرف 
پوکی  بروز  خطــــــر  معده  ترشــــــی  و 

استخوان را در پی دارد.
مدت  برای  منظم  به طور  که  افرادی 
استــــفاده  داروها  این  از  سال  پنج 
معرض  در  بیش تر  درصد   44 می کنند، 
قرار  خطر شکستگی های استخوان لگن 
دارند. این داروها ممــــــکن اســــت مانع 
کلســـــیم توســــــط بدن شـــــــود  از جذب 
کلسیم برای داشتن  که جذب  در حالی 
ضروری  محکم  و  سالم  استخوان های 

است.

خونریزی دستگاه گوارش 
مصرف  عوارض  مهم ترین  از  دیگر  یکی 
مسکن،  داروهـــــــــای  زیاد  و  خودسرانه 
افرادی  است.  گوارش  دستگاه  خونریزی 
که به سایر  کسانی  که سن زیادی دارند و 
بیماری ها مبتال هستند، حتمًا باید با در 
نظر گرفتن عـــــوارض ناشی از مصـــــرف این 
داروها تحت نظر پزشک اقدام به استفاده 

کنند. از آن ها 
عالوه بر این، مصــــرف هم زمان مسکن ها 
با داروهـــــــای دیــــــــــگر مانند داروهـــــــای 
ضـــــدانعقــــــادی، هم چنــــــــــین دوز بالـــای 
مسکن ها و مصرف هم زمان چند مسکن 
با هم نیز می تواند احتمال روبه رو شدن با 

عوارض را افزایش دهد.
می تواند  آسپـــیرین  با  همراه  ک  دیکلوفنا
مانند  گوارشی  عـــــــــوارض  بروز  احتمال 
خونریزی را افزایــــش دهد. لذا این داروها 

کاهنده اسیدمعده  حتمًا باید با داروهای 
که البته  مانند امپرازول استفــــــاده شوند 
کار نیز باید زیر نظر پزشک معالج و با  این 

توجه به شرایط فرد انجام شود.

نتیجه گیری
با توجه به اهمیت تالش برای حفـــــــظ و 
در  آموزش  جامعه،  افراد  سالمت  ارتقای 
مورد اثرات سوء مصرف خودسرانه داروها 
ناخواسته  عوارض  و  دارویی  تداخالت  و 
بهداشتی  سیستم  ضروریات  از  داروها 
است. آموزش و ترویج شیوه خودمراقبتی 
راستا  این  در  مفید  راهکارهای  از  یکی 

اســــــت.
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