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
ﺑﮭﺘﺮ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺗﮑﺎﻧﯽ داروھﺎ ھﻢ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﻦ .ﺑﻪ ﮔﺰارش اﯾﺮﻧﺎ ،ﻋﻮاﻣﻞ زﯾﺎدی وﺟﻮد دارد ﮐﻪ داروھـﺎ در ﺧﺎﻧـﻪ ھـﺎی اﯾﺮاﻧـﯽ ﺑـﻪ ﻣـﺪت
طﻮﻻﻧﯽ ذﺧﯿﺮه ﺷﻮد زﯾﺮا اﯾﺮاﻧﯽ ھﺎ ﺑـﺮای ھـﺮ ﺑﯿﻤـﺎری از ﺟﻤﻠـﻪ ﺳـﺮدرد و ﺳـﺮﻣﺎﺧﻮردﮔﯽ از داروھـﺎی ﺑـﺪون ﻧﺴـﺨﻪ ﭘﺰﺷـﮏ ﺑـﻪ وﻓـﻮر
اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ درﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﯿﺶ از  70ﺗﺎ  80درﺻـﺪ ﻣـﻮارد ﺳـﺮﻣﺎﺧﻮردﮔﯽ ھـﺎ وﯾﺮوﺳـﯽ اﺳـﺖ و اﺻـﻼ
ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﺮای آﻧﮭﺎ داروﯾﯽ ﻣﺼﺮف ﺷﻮد .از ﺳـﻮی دﯾﮕـﺮ طﺒـﻖ ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪه ،ﻣﺼـﺮف آﻧﺘـﯽ ﺑﯿﻮﺗﯿـﮏ در اﯾـﺮان ﺑﯿﺸـﺘﺮ از ﻣﯿـﺎﻧﮕﯿﻦ
ﺟﮭﺎﻧﯽ اﺳﺖ و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺗﺠﻮﯾﺰ و ﻣﺼﺮف داروھﺎی ﺗﺰرﯾﻘﯽ در ﮐﺸﻮر در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﮐﺸﻮرھﺎی ھﻢ رده از ﻧﻈﺮ ﺳﻄﺢ ﺳـﻼﻣﺖ
و ھﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ آﻣﺎرھﺎی اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺑﮭﺪاﺷﺖ ﺑﺎﻻ 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.
**ﭼﺮا ﺑﺎﯾﺪ داروھﺎ را ﺧﺎﻧﻪ ﺗﮑﺎﻧﯽ ﮐﺮد؟
اﮔﺮ داروھﺎ ﺑﻪ ﻣﺪت طـﻮﻻﻧﯽ 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
آﻧﺘﯽ ﺑﯿﻮﺗﯿﮑﯽ در ﺑﺪن ﻣﯽ ﺷﻮد و ھﻨﮕﺎم ﺑﯿﻤﺎری ،دﯾﮕﺮ ﻣﺼـﺮف اﯾـﻦ داروھـﺎ ،ﭘﺎﺳـﺨﮕﻮ ﻧﺨﻮاھـﺪ ﺑـﻮد .ﺟﺎﻟـﺐ اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﺑﺪاﻧﯿـﺪ داروھـﺎ،
ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺴﻤﻮﻣﯿﺖ در ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ روﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ اﻏﻠﺐ در اﯾﻦ ﻣﻮارد ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻋﺎﻣﺪاﻧـﻪ ﻣﺼـﺮف ﻣـﯽ ﺷـﻮﻧﺪ.آﻣﺎر
ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دھﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺛﺮ ﻣﺴﻤﻮﻣﯿﺖ ھﺎی داروﯾﯽ در ﺳﺎل  778 ، 93ﺗﻦ ؛ در ﺳﺎل  747 ، 92ﺗـﻦ؛ ،در ﺳـﺎل  599 ،91ﺗـﻦ ؛ در ﺳـﺎل
 627 ،90ﺗﻦ و در ﺳﺎل  551 ، 89ﺗﻦ ﺟﺎن ﺧﻮد را از دﺳﺖ دادﻧﺪ .از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﯾـﻦ ﻧﮑﺘـﻪ ﺗﻮﺟـﻪ داﺷـﺖ ﮐـﻪ ھﺮﭼـﻪ داروھـﺎی
ﺑﯿﺸﺘﺮی در ﺧﺎﻧﻪ ﻧﮕﮭﺪاری ﺷﻮﻧﺪ ﺑﻪ ھﻤﺎن ﻧﺴﺒﺖ ،ﻣﯿﺰان اﺣﺘﻤﺎل ﻣﺼﺮف آﻧﮭﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد و ھﺮﭼﻪ ﻣﯿـﺰان ﻣﺼـﺮف دارو در ﯾـﮏ
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ھﻤﺎن اﻧﺪازه ﻓﺮھﻨﮓ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺗﺮ اﺳﺖ.
**ﭼﻪ داروھﺎﯾﯽ را ﺑﺎﯾﺪ ﺧﺎﻧﻪ ﺗﮑﺎﻧﯽ ﮐﺮد؟ ﺗﺠﻮﯾﺰ دارو از ﺳﻮی ﭘﺰﺷﮏ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﻧﮕﮭﺪاری آن ﺗﺎ اﺑﺪ ﻧﯿﺴﺖ و ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ ھﺮ از
ﮔﺎھﯽ آﻧﮭﺎ را ﺧﺎﻧﻪ ﺗﮑﺎﻧﯽ ﮐﺮد .داروھﺎی دارای ﺑﺮﭼﺴﺐ ھﺎی ﻧﺎﺧﻮاﻧﺎ و داروھﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪی دﭼﺎر ﺧﺮاش را ﺑﺎﯾﺪ دور اﻧﺪاﺧﺖ .اﮔﺮ
داروھﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ رﻧﮓ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﯾﺎ ﺑﺪ ﺑﻮ ﺷﺪه اﻧﺪ ھﻢ ﺑﺎﯾﺪ از دﺳﺖ آﻧﮭﺎ ﺧﻼص ﺷﺪ .داروھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺼﺮف آن دﭼﺎر ﻋﻮارض ﺷﺪه اﯾﺪ و
داروھﺎی ﺗﺎرﯾﺦ ﮔﺬﺷﺘﻪ را ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ دور اﻧﺪاﺧﺖ؛ در ﻣﺼﺮف دارو ﺣﺘﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﻘﻀﺎی آن ﺗﻮﺟﻪ ﮐﺮده زﯾﺮا ﻣﺼﺮف اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ داروھﺎ
ﻋﻮارض ﺧﺎص ﺧﻮد را ﺑﻪ ھﻤﺮاه دارد .ﺑﻄﻮر ﻣﺜﺎل اﮔﺮ ﺳﺮﭘﻮش ﻗﻄﺮه ھﺎی ﭼﺸﻤﯽ ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ ﻣﺎه ﺑﺎز ﻣﺎﻧﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،ﺧﺎﺻﯿﺖ اﺳﺘﺮﯾﻞ
ﺑﻮدن ﺧﻮد را از دﺳﺖ داده اﺳﺖ .ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن وزارت ﺑﮭﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﺮای ﺳﺎﻣﺎن دادن ﺑﻪ ﻗﻔﺴﻪ ھﺎی داروﯾﯽ
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 ﻓﺎﺿﻼب ﻣﻌﺪوم ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﺴﻮوﻻن ﺑﮭﺪاﺷﺘﯽ ،داروھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﻘﻀﺎی آﻧﮭﺎ ﻓﺮا ﻧﺮﺳﯿﺪه اﺳﺖ اﻣﺎ اﺳﺘﻔﺎده ای در
ﻣﻨﺰل ﻧﺪارﻧﺪ ھﻢ ﻗﺎﺑﻞ اھﺪا ﺑﻪ ﻣﺮاﮐﺰ ﻣﻨﺘﺨﺐ ﺟﻤﻌﯿﺖ ھﻼل اﺣﻤﺮ اﺳﺖ.
** ﺗﻮﺻﯿﻪ رﺋﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن ﻏﺬا و دارو ﺑﻪ ﻣﺮدم در ﺧﺼﻮص ﻧﮕﮭﺪاری داروھﺎ  :رﺳﻮل دﯾﻨﺎروﻧﺪ ،رﺋﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن ﻏﺬا و دارو در
اﯾﻦ ﺑﺎره ﺑﻪ ﻣﺮدم ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻓﻘﻂ داروھﺎی ﻓﻮرﯾﺘﯽ و  OTCداروھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺪون ﻧﺴﺨﻪ ﭘﺰﺷﮏ ﻣﯽ ﺗﻮان از داروﺧﺎﻧﻪ ﺗﮭﯿﻪ ﮐﺮد

را در ﺧﺎﻧﻪ ﻧﮕﮭﺪاری ﮐﺮده و ﻏﯿﺮ از اﯾﻦ داروھﺎ  ،داروی دﯾﮕﺮی ﻧﮕﮭﺪاری ﻧﺸﻮد .دﯾﻨﺎروﻧﺪ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ :داروھﺎی ﺑﺪون ﻧﺴﺨﻪ ﻋﻤﻮﻣﺎ ﺑﺮای
ﺗﺴﮑﯿﻦ درد ﯾﺎ ﺑﺮطﺮف ﮐﺮدن ﻋﻼﺋﻢ ﺳﺮﻣﺎﺧـﻮردﮔﯽ ،آﻧﻔﻠﻮآﻧﺰا و ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﮐﺎرﺑـﺮد دارد .وی ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻣﯽ ﮐﻨـﺪ :ﻧﮕﮭﺪاری آﻧﺘﯽ ﺑﯿﻮﺗﯿﮏ،
داروھﺎی ﻧﺴﺨﻪ ای و داروھﺎی ﻣﻤﻨﻮع در ﺧﺎﻧﻪ ،ﺧﻄﺮﻧﺎک اﺳﺖ.

