
 خانه تکانی در داروخانه خانگی

انواع کیسه و جعبـه ھـای دارویـی از قـرص ھـای رنگارنـگ گرفتـه تـا سـرنگ ھـای بـدون 

استفاده به مقدار کم یا زیاد در ھر خانه ای یافت می شود و اکنون در آستانه نوروز به ویژه خانم ھای خانه دار ھنگـام خانـه تکـانی 

توجه کنن. به گزارش ایرنا، عوامل زیادی وجود دارد که داروھـا در خانـه ھـای ایرانـی بـه مـدت بھتر است به خانه تکانی داروھا ھم 

طوالنی ذخیره شود زیرا ایرانی ھا بـرای ھـر بیمـاری از جملـه سـردرد و سـرماخوردگی از داروھـای بـدون نسـخه پزشـک بـه وفـور 

درصـد مـوارد سـرماخوردگی ھـا ویروسـی اسـت و اصـال  80تا  70استفاده می کنند. این درحالی است که به عنوان نمونه بیش از 

نباید برای آنھا دارویی مصرف شود. از سـوی دیگـر طبـق مطالعـات انجـام شـده، مصـرف آنتـی بیوتیـک در ایـران بیشـتر از میـانگین 

ح سـالمت جھانی است و ھمچنین میانگین تجویز و مصرف داروھای تزریقی در کشور در مقایسه با کشورھای ھم رده از نظر سط

و ھمچنین در مقایسه با آمارھای استاندارد سازمان جھانی بھداشت باال است. تمام این عوامل در کنار ھم موجب شده اسـت تـا 

  تقریبا ھر خانواده ایرانی یک مجموعه کامل از انواع داروھا با استفاده برای بیماری ھای ساده تا پیچیده را داشته باشد.

 

  خانه تکانی کرد؟**چرا باید داروھا را 

اگر داروھا به مدت طـوالنی در خانـه بـاقی بماننـد ممکـن اسـت بطـور سـھوی و اشـتباھی از سـوی افـراد بـه ویـژه کودکـان         

استفاده شوند؛ در برخی موارد نیز این داروھا عامدانه مصرف می شوند. مصرف بی رویـه داروھـا موجـب ایجـاد مقاومـت دارویـی و 

بدن می شود و ھنگام بیماری، دیگر مصـرف ایـن داروھـا، پاسـخگو نخواھـد بـود. جالـب اسـت کـه بدانیـد داروھـا، آنتی بیوتیکی در 

نخستین عامل مسمومیت در کشور به شمار می روند که متاسفانه اغلب در این موارد به صورت عامدانـه مصـرف مـی شـوند.آمار 

تـن ؛ در سـال  599، 91تـن؛، در سـال  747،  92تن ؛ در سال  778،  93نشان می دھد که بر اثر مسمومیت ھای دارویی در سال 

جان خود را از دست دادند. از سوی دیگر باید به ایـن نکتـه توجـه داشـت کـه ھرچـه داروھـای  تن  551،  89تن و در سال  627، 90

چه میـزان مصـرف دارو در یـک بیشتری در خانه نگھداری شوند به ھمان نسبت، میزان احتمال مصرف آنھا نیز بیشتر می شود و ھر

 جامعه بیشتر باشد به ھمان اندازه فرھنگ جامعه پزشکی پایین تر است.

 

تجویز دارو از سوی پزشک به معنای نگھداری آن تا ابد نیست و الزم است که ھر از  **چه داروھایی را باید خانه تکانی کرد؟

ناخوانا و داروھایی با بسته بندی دچار خراش را باید دور انداخت. اگر گاھی آنھا را خانه تکانی کرد. داروھای دارای برچسب ھای 

داروھا تغییر رنگ یافته یا بد بو شده اند ھم باید از دست آنھا خالص شد. داروھایی که با مصرف آن دچار عوارض شده اید و 

نقضای آن توجه کرده زیرا مصرف اینگونه داروھا داروھای تاریخ گذشته را نیز باید دور انداخت؛ در مصرف دارو حتما باید به تاریخ ا

عوارض خاص خود را به ھمراه دارد. بطور مثال اگر سرپوش قطره ھای چشمی بیش از یک ماه باز مانده باشد، خاصیت استریل 

رویی بودن خود را از دست داده است. کارشناسان وزارت بھداشت، درمان و آموزش پزشکی برای سامان دادن به قفسه ھای دا

به مردم توصیه می کنند که داروھای تاریخ انقضا گذشته را از بسته بندی اصلی خارج کنند و آنھا را داخل نایلون زباله بیندازند یا 

در چاه فاضالب معدوم کنند. به گفته مسووالن بھداشتی، داروھایی که تاریخ انقضای آنھا فرا نرسیده است اما استفاده ای در 

 قابل اھدا به مراکز منتخب جمعیت ھالل احمر است.منزل ندارند ھم 

 

: رسول دیناروند، رئیس سازمان غذا و دارو در  توصیه رئیس سازمان غذا و دارو به مردم در خصوص نگھداری داروھا  **

نه تھیه کرد داروھایی که بدون نسخه پزشک می توان از داروخا OTCاین باره به مردم توصیه می کند که فقط داروھای فوریتی و 



و غیر از این داروھا ، داروی دیگری نگھداری نشود. دیناروند می گوید: داروھای بدون نسخه عموما برای  را در خانه نگھداری کرده 

تسکین درد یا برطرف کردن عالئم سرماخـوردگی، آنفلوآنزا و حساسیت کاربـرد دارد. وی تاکید می کنـد: نگھداری آنتی بیوتیک، 

 سخه ای و داروھای ممنوع در خانه، خطرناک است.داروھای ن
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