
  مقاومت داروئی

مقاومت .  عالئمیا بهبود  بیماريدر درمان یک  دارودارویی عبارتست از کاهش اثر یک  مقاومت
و  ها قارچ، ها ویروس، ها انگل، ها باکتريشامل  ها پاتوژنمورد انواع گوناگون  دارویی در

هنگامی که پاتوژن به بیش از یک ترکیب مقاوم گردد فرآیند . افتد انی اتفاق میهاي سرط سلول
  .گیرد مقاومت چند دارویی نام می

  

  مصرف بی رویه دارو و خوددرمانی

در کادر ) اطالعات کافی در زمینه عالیم و بیماریها اقدام به درمان بدون داشتن(خوددرمانی 
خوددرمانی رفتاري است که  .تی شناخته شده استمعضل سالم غیرپزشکی جامعه به عنوان یک

طی آن شخص سعی می کند بدون کمک ونظر افراد حرفه اي، بیماري و یا مشکل سالمت خود را  
 83تخمین زده می شود که حدود خوددرمانی رفتاري شایع در جهان است و .برطرف نماید 

   .درصد ایرانیان به صورت خودسرانه دارو مصرف می کنند

 مشابهداروفانه دید جامعه از دارو فقط جنبه بی خحطري و شفابخشی آن است در حالیکه متاس
که یک لبه آن متوجه عوامل بیماري زا بوده و لبه دیگرش به علت عدم  یک تیغ دو لبه است

باید با دقت مورد  دارو. آگاهی در مصرف صحیح آن جان انسان را مورد تهاجم قرار می دهد
د اگر به موقع و صحیح مصرف نشود اثر مثبت آن از بین رفته و به سمی مهلک استفاده قرار گیر

از لحاظ مصرف دارو در کشور با مشکالت کمی و کیفی خاصی مواجه  هامروز .شود تبدیل می
چهارمین تا هشتمین عامل مرگ و میر مردم جوامع مختلف دنیا ناشی از عوارض منفی . هستیم

صد نفر یک نفر دچار مرگ و میر ناشی از  ن ساالنه از هر یکدر سطح جها. مصرف داروها است
هزار مرگ و میر در آمریکا ناشی از عوارض  100ساالنه  .شود عوارض منفی مصرف دارو می
مصرف ناصحیح دارو از لحاظ  . برند ها نفر از عوارض آن رنج می دارو ثبت شده است و میلیون

اگر روند مصرف دارو  . دهد ردم و مسئوالن را آزار میاقتصاد، مصرف منابع و امکانات م  سالمت،
شوند و باید دایم به فکر ساخت مراکز درمانی  هاي بیشتري می منطقی نباشد مردم دچار بیماري



بیمار باید در   شوند که در نوع شدید، عوارض دارویی به سه گروه تقسیم می. جدید بود
. شود کاهش دوز و استراحت، عوارض رفع می بیمارستان بستري شود و در گروه دوم و سوم با

شوند و  هزار کودك سه کودك از عوارض دارو در بیمارستان بستري می 2از هر   در کشورمان،
  .دارو باید مراجعه مجدد به پزشک داشته باشند کودك، به علت عوارض منفی 28از این تعداد 

رف بی رویه و خودسرانه داروها داروي بدون عارضه وجود ندارد و مص تحقیقات نشان می دهد
آمار و اطالعات گویاي آن است که علت بسیاري از بیماري هاي کبد . به عوارض داروها می افزاید
ي یک تحقیق بر روي دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی یافته ها. و کلیه مصرف داروها است

. بود% 83بیش از  میزان شیوع خوددرمانی در دانشجویان مورد بررسیمشهد نشان می دهد 
که درصد باالیی از دانشجویان تصور می کردند . میزان خوددرمانی در مردان بیشتر از زنان بود

نداشتن وقت براي مراجعه به پزشک، اعتقاد به این که داروها عوارض . داروها بی خطر هستند
عوامل موثر بر قابل مالحظه اي ندارند و فروش دارو بدون نسخه توسط داروخانه ها، بعضی از 

  .خوددرمانی و مصرف خودسرانه دارو بودند
یشترین دارو در منازل . است شایعترین علت خودمصرفی دارو سرماخوردگی و سردردمعموال 

شایعترین داروي خودمصرفی، مسکن و شایعترین و قرص مسکن و سپس کپسول آنتی بیوتیک 
  .استعلت عدم مراجعه به پزشک، بی خطر دانستن بیماري 

خود درمانی، عدم اعتقاد به درمان بدون دارو، فشار بر پزشک براي تجویز داروهاي مازاد بر 
نیاز ، فقدان وحدت رویه در نسخه نویسی و تجویز اقالم زیاد دارو توسط پزشکان به ویژه 

  .  پزشکان عمومی  از جمله عواملی است که باعث مصرف بی رویه دارو می شوند

استفاده از داروهاي منزل یا  رمانی به خاطر عدم احساس ضرورت وباال بودن میزان خودد
ضرورت دادن آگاهیهاي الزم به مردم در  داروهاي دریافتی از داروخانه بدون نسخه پزشک،

با پزشک و همچنین الزام کنترل تحویل دارو را  مورد عوارض اقدام به درمان بدون مشورت
  .سازد روشن می

کن است علل متنوع و مختلفی داشته باشد و درمان هرکدام از آن ها با از آنجا که یک بیماري مم
  .دیگري متفاوت باشد، خودردرمانی می تواند باعث تشدید بیماري و عدم تشخیص به موقع شود



  : عوامل تقویت کننده خوددرمانی شامل

ت مکرر هزینه درمان، بی اهمیت تلقی نمودن بیماري، سختی در رعایت دستورات درمانی، مشکال
سالمتی، تنهایی و بی کسی، باور این که درمانهاي خانگی سالم ترند، مشغله زیاد بیمار، مداخله 

  اطرافیان، جنسیت، ترس از درمان

   :عوامل مهارکننده خوددرمانی

  آموزش، ترس از خود درمانی، مزه نامطلوب خوددرمانی

  

رد دوز، طول اثر و عوارض داروهایی مطالعه اي در ایران نشان می دهد بیماران اطالعاتی در مو
  .  که از داروخانه تهیه می کنند ندارند

مصرف بی رویه دارو، خرید آن بدون نسخه، از داروخانه، تجویز داروهاي غیرضروري، تجویز 
داروهاي مشابه در صورت کمبود یک دارو، عدم اعتماد بیمار براي وجود استمرار در توزیع دارو 

  .ردن آن در منزل از عوامل اصلی در باال رفتن سرانه دارو استو در نتیجه انبار ک

    :خوددرمانی دو جنبه دارد

جنبه اول مربوط به مصرف داروهاي مجاز و شناخته شده می باشد که داراي عوارض جانبی کم 
اگر این . و و ایمنی باال در کنترل عالئم ظاهري بیماریهاي خود به خود محدود شونده می باشد

ا تحت راهنمایی افراد آگاه به مسائل طب و درمان مصرف گردند هیچگونه عوارض داروه
 OTC (Overاین گروه داروها را به عنوان داروهاي بدون نسخه یا . زیانباري نخواهند داشت

The Counter) جنبه دوم خوددرمانی مربوط به مصرف داروهاي قوي االثر از . می نامند
تجویز آنها نیاز به تشخیص پزشک دارد  و . وي اختصاصی استنظر بروز عوارض جانبی و دار

این گروه داروها ار داروهاي  با . بیماران اجازه مصرف خود سرانه این نوع داروها را ندارند
به علت در دسترس بودن .می نامند  POM (Prescription Only Medicine)نسخه یا 



چراکه بسیاري از .ها بسیار ضروري استآگاهی و آشنایی با این گروه دارو  OTCداروهاي 
افراد با فرض اینکه داروي مصرفی جزء داروهاي بدون نسخه است طیف وسیعی از داروهاي 

POM   را نیز مصرف می کنند وعالوه بر این در طریقه مصرف داروها هم اطالعات بسیار
  . ناقصی دارند

  تداخالت دارویی

نیاز به مصرف همزمان چند دارو دارد یا فرد همزمان  از آنجا که در سیر درمان یک بیماري فرد
داراي بیش از یک بیماري است لذا نیاز به مصرف همزمان چند دارو وجود دارد که این مسئله 

تداخالت دارویی از مهم . تاثیرات متقابل داروها بر یکدیگر یا تداخالت دارویی را ایجاد می نماید
در بابل در  87در یک بررسی در سال . پزشکان هستندترین خطاهاي دارویی در نسخه نویسی 

یکی از . درصد نسخ پزشکان عمومی عدم هماهنگی داروهاي تجویزي مشاهده شد 30حدود 
مسائل موجود در نسخه هاي غیرمنطقی،  تعداد و اقالم دارویی موجود در نسخ می باشد که 

افزایش هزینه باعث بروز عوارض  این امر عالوه بر. قلم نیز برسد  6تا  5حتی ممکن است به 
  . جانبی می گردد

  

 بیوتیک آنتی

دانشمندان  .تیک در جهان می باشد.ایران یکی از بزرگترین کشورهاي مصرف کننده آنتی بیو
کنند، ممکن است  بیوتیک تجویز می گویند بیمارانی که پزشکان بیش از حد براي آنها آنتی می

تا یک سال به طول بینجامد و این  این مقاومت ممکن است .بیوتیک شوند دچار مقاومت به آنتی
  .دهد تر دارند، در معرض خطر قرار می امر آنها و بقیه افراد را هنگامی نیاز به درمان جدي

 هاي شبیه به هاي بیشتري براي سرفه و بیماري بیوتیک  گویند هر چه آنتی پژوهشگران می 
هاي بیشتري در یک چرخه معیوب به  هاي ادراري تجویز شوند، باکتري یا عفونتآنفلوآنزا 

بیوتیک بیش از  این اثر در یک ماه بالفاصله پس از درمان با آنتی. شوند بیوتیک مقاوم می آنتی



انده ممکن است و این اثر باقیم همه است،اما ممکن است حداکثر تا یک سال به طول انجامد
  .بیوتیک در جامعه باشد ایجادکننده میزان باالیی از مقاومت به آنتی

به مقاومت گسترده  بیوتیک آنتی گویند مصرف بیش از حد کارشناسان پزشکی می 
هایی از سرطان تا بیماران  ي بیماريهاي حیاتی پزشکی برا بیوتیکی انجامیده است و درمان آنتی

  .هاي ویژه را دچار اختالل کرده است هاي مراقبت بستري در بخش

شود، و چگونه به  در افراد ایجاد می بیوتیک  مقاومت به آنتیکه چگونه  هنشان داد ها بررسی 
ها  ها براي همه این درمان بیوتیک آنتی .آید اجتماع یا جمعیت در میصورت مشکالت در سطح 

مورد نیاز است تا از عفونت باکتریایی جلوگیري کند، اما در صورتی که آنقدر به طور گسترده 
ها نسبت به این داروها مقاوم شوند، این شیوه درمانی  که میکروب ندمورد استفاده قرار گیر

  .ماند استفاه می بی

ها در سراسر جهان بدل  هاي مقاوم به چندین دارو به یک مشکل فزاینده در بیمارستان ريباکت
طالیی مقاوم به   استافیلوك"مانند  هایی ابرمیکروبها با  ظهور عفونت ااند، و مشخصه آنه شده
  .است) MRSA( "سیلین متی

انجام  خانواده وعمومیبیوتیک را پزشکان  تجویز آنتی  درصد 80این حقیقت که حدود علیرغم 
 معموال شود، در مطب دکترها نادیده گرفته می بیوتیک مشکل مقاومت به آنتی اغلباما . دهند می

دادن یک    این مشکل ما نیست یا: چه براي پزشکان و چه براي بیماران ساده است که بگویند
بیوتیک تجویز کنیم،  اما هر چه ما بیشتر آنتی .کند دیگر تفاوت زیادي ایجاد نمی بیوتیک آنتی

و در واقع تنها راه از بین بردن این چرخه معیوب این . کنند هاي بیشتري مقاومت پیدا می باکتري
  .بیوتیک تجویز کنیم که مطلقا مورد نیاز باشد   تنها هنگامی آنتی است که در گام اول

هر گونه آنتی بیوتیکی که بی موقع و بدون تجویز پزشک مصرف شود هشگران به گفته پژو

اگرفردي که قبال به طور .حتی به میزان یک یا دو عدد می تواند مقاومت دارویی ایجاد کند

خودسرانه از آنتی بیوتیک استفاده کرده باشد، مجددا به بیماري مبتال شود، آنتی بیوتیک 

  . ي کارایی نخواهد داشتتجویز شده پزشک دیگر براي و



این رفتار مردم موجب شده پزشک مجبور ، مصرف زیاد و خودسرانه دارو  در ایران با توجه به

شود دو یا چند آنتی بیوتیک را براي درمان بیمار تجویز کند تا سرانجام یکی از آنها موثر واقع 

  . شود

ندارد و تنها براي آن دسته  مصرف آنتی بیوتیک هیچ گونه تاثیري در درمان سرماخوردگی ها

قرص .از آنفلوانزاها تجویز می شود که عفونت ثانویه اي مانند عفونت ریه ها ایجاد شده باشد

تجویز . هاي سرماخوردگی عفونتهاي مقاوم در برابر آنتی بیوتیک ها را افزایش می دهد

شود  هایی می تهاي سرماخوردگی در زمانی که نیازي به آن نباشد، موجب افزایش عفون قرص

  .ها مقاوم است که در برابر آنتی بیوتیک

به خاطر مصرف روزانه داروهاي سرماخوردگی، داروهاي جدید دیگر : پژوهشگران می گویند

نمی توانند عملکرد مطلوب ضد میکروبی خود را حفظ کنند و توان خود را براي مبارزه با 

  . عفونت هاي خطرناك از دست می دهند

از مقاومت هاي آنتی بیوتیکی بر فرد ایجاد شود پزشکان دیگر قادر به پیوند عضو، اگر این موج 

  . درمان سرطان با شیمی درمانی، مراقبت هاي ویژه و درمان نوزادان زودرس نخواهند بود

  
 بر اساس تحقیقات. برخی از والدین اغلب براي کودکانشان درخواست آنتی بیوتیک می کنند

که آنتی بیوتیک در برابر ویروس هایی مانند  ندافراد نمی داناز  زیاديانجام شده درصد 
  . سرماخوردگی و آنفلوانزاي معمولی کارایی ندارد

  
  

مصرف دارو از مهمترین رکن هاي درمان بیماري ها است، ولی مصرف غیرمنطقی دارو عالوه 
  . برعدم درمان بیماري باعث ایجاد عوارض دارویی در طوالنی مدت می شود



  
عدد دارو مصرف می کند که بیش از 339  راساس تحقیقات انجام شده، هر ایرانی ساالنهب

  . استاندارد جهانی است

  
درصد مجموع داروهاي کشور را بدون 15  تا10همچنین براساس این تحقیقات، ایرانی ها 

مشورت با پزشک مصرف می کنند و مسکن ها، قطره هاي چشمی و آنتی بیوتیک ها بیشترین 
  . زان مصرف خودسرانه را دارندمی

  
به علت نوع تاثیر دارویی، بدترین داروهایی هستند که به این شیوه  آنتی بیوتیک هاالبته 

مصرف می شوند، چرا که در صورت عدم نیاز بدن به این دارو مانند سم عمل می کند و میکروب 
در بدن، دیگر آنتی بیوتیک هاي بدن را نسبت به داروها مقاوم می کند، در صورت ایجاد عفونت 

  . در درمان بیماري موثر نخواهد بود

  
همچنین طبق یافته هاي آماري، مصرف همزمان بیش از سه دارو در افرادي که مصرف چند 
دارویی داشتند، مراجعه آنان به پزشکان متعدد تقریبا دو برابر بوده و بروز عوارض جانبی 

  . برابر بیشتر مشاهده می شود 5/2حدود 
  براساس گزارش مرکز ثبت و بررسی عوارض جانبی دارویی وزارت بهداشت و درمان طی

ایران به ثبت رسیده که از این  ADRهزار عارضه دارویی در مرکز 10  سال اخیر حدود10
  . درصد عوارض دارویی ناشی از داروهاي تزریقی بوده است30  میزان

  
تیک ها و داروهاي موثر بر سیستم عصبی بیشترین عوارض گزارش ثبت شده شامل آنتی بیو

درصد بیماران بستري در بیمارستان مبتال به 20  تا10   به لحاظ مصرف گسترده آن است و
  . عوارض دارویی می شوند



  
به گفته کارشناسان داروسازي، سالمندان، زنان باردار و کودکان ممکن است بیشتر در معرض 

بنابراین توجه خاص به این گروه از بیماران ضروري  خطر عوارض دارویی قرار داشته باشند و
  . است

اطالع پزشک در خصوص بارداري و شیردهی براي تجویز دارو الزامی و مصرف : آنان افزودند
  . برخی داروها در این دوران ممنوع است و باید دقت شود دارویی به اشتباه به مصرف نرسد

  
خارج از محدوده تجویز پزشک، احتمال بروز  کارشناسان می گویند مصرف طوالنی مدت دارو

  . عوارض جانبی را افزایش می دهد

  
به دلیل مصرف غیرمنطقی،  بوده و مصرف دارو در کشور را غیرمنطقی  به گفته کارشناسان

 . عوارض دارویی بیش از حد در بیماري هاي مزمن مانند فشارخون، دیابت و غیره بروز می یابد
وارد به پزشک اجازه می دهد داروهاي زیادي و حتی داروهایی که قبال بیمار در بسیاري از م

استفاده می کرده در نسخه بنویسد و در واقع با این عمل، بیمار خود به تشخیص و دارو درمانی 
پزشک نیز مجبور است این کار را انجام دهد زیرا در غیر این صورت بیمار به پزشک  . می پردازد

ذهنیتی که بیمار از پزشک دارد، این است که باید در وهله اول چند   .دیگري مراجعه می کند
بیماري وي را درمان کند و صبر و حوصله براي درمان واقعی ندارد و پزشک مجبور می شود، 

این فرهنگ غلط در بین بیماران . عالمت درمانی کرده و براي هر بیماري چند قلم دارو تجویز کند
  .یا دو قلم دارو براي وي تجویز کند، بی سواد است رایج است که اگر پزشک یک

  
، بیماران تصور می کنند با داروي بیماران به مصرف داروهاي تزریقی تمایل بیشتري دارند

تزریقی بهتر درمان می شوند که البته باید به این نکته اشاره کرد بخشی ازهزینه مالی مطب 
  . ازطریق تزریقات تامین می شود



تمادي به کیفیت دارو از دیگر عوامل مصرف غیرمنطقی دارو است و بیمار فکر می بی اعهمچنین 
  .کند داروي قوي تر، بهتر براي درمان اثر می کند و از عوارض آن بی خبر است

   
در بسیاري از منازل، جعبه هاي دارویی وجود دارد که از آن براي بیماري شخصی دیگر بدون 

  . فاده می شودتوجه به تاریخ مصرف و غیره است

  
در مصرف غیرمنطقی دارو تاثیرگذار است و فرهنگ  نیزارزان بودن دارو و پوشش بیمه اي 

سازي مهمترین اقدام براي استفاده از دارو به صورت منطقی است و مردم باید به دارو به عنوان 
  .یز کندیک ماده تخصصی نگاه کنند و به پزشک اجازه ندهند، بیش از حد دارو براي آنان تجو

   
  

ویژگی بارز فرهنگ دارویی در ایران، مصرف بیش از اندازه فرآورده هاي تزریقی است که حتی 
  . نسبت به کشورهایی که از لحاظ سطح بهداشتی مشابه ایران هستند، باالتر است

  
عدد بوده است، این رقم حدود چهار برابر 4/11  حدودژمصرف سرانه داروهاي تزریقی در ایران 

  .ین مصرف سرانه کشورهاي در حال توسعه استمیانگ

   
و  اهمیت داشتهبراي کنترل این فرهنگ غلط آموزش و ارائه آگاهی به بیماران  در این زمینه و

کارگاه هاي آموزشی نیز باید براي پزشکان برگزار شود تا تحت تاثیر خواسته بیماران و  نیز
  .دارو نپردازندبراي کوتاه کردن مدت درمان به تجویز بیش از حد 



  
ز مصرف دارو درمان شود، در غیراین صورت به پزشک وبیمار تصور می کند که باید با یک د

  . دیگري مراجعه می کند

  
درصد داروها در داخل یخچال بدون توجه به میزان درجه آن نگهداري و 70  در بسیاري ازمنازل

  . در موقع بیماري از آن استفاده می شود

  
ند مصرف زیاد چند قلم دارو به طور همزمان سم است وباید به پزشک معالج مردم باید بدان

  . اعتماد داشته باشند تا مصرف بی رویه و غیرمنطقی دارو نداشته باشیم

  
میانگین اقالم دارویی در هر نسخه در کشور حدود سه قلم است، در صورتی که در دنیا  عموما

  . قلم است2/1  این میانگین در هر نسخه

  
دارو یک ماده . مصرف غیرمنطقی دارو است یلمهمترین دال ازعدم شناخت مردم از دارو 

شیمیایی است، وقتی وارد بدن می شود به جایی از بدن که حساس هستند، واکنش نشان می 
  . دهد و باعث بیماري درازمدت می شود

  اگر این داروي شیمیایی درست مصرف شود، عوارض نخواهد داشت، 

  
قاچاق و تقلبی را نیز  يافرادي که از لحاظ فرهنگی سطح پایین دارند، داروها: ه کردوي اشار

  . مصرف می کنند به صرف اینکه یکی از آشنایان آنها این دارو را مصرف کرده است

  
به عنوان مثال مردم فکر می کنند  . در کشور مردم نمی دانند مصرف دارو چه موقع خوب است



ر خوب است، ولی این ویتامین احتمال مسمومیت دارد و بی دلیل بسیا» Eویتامین «مصرف 
  . نباید آن را مصرف کرد

  
  

  . مصرف بیش از حد مسکن نیز در درازمدت باعث بیماري کلیوي می شود

  
کشور نخست دنیا است و در آسیا بعد از چین مقام دوم 20  کشور ما به لحاظ مصرف دارو، جزو

  . را دارد

  
میلیون عدد پرفروش ترین 233  منتشره، استامینوفن کدئین با یک میلیارد وطبق آمار : وي گفت

  . بوده است 84   دارو در سال

  
درصد افرادي که به مصرف غیرمنطقی دارو می پردازند، عوارض شدید دارویی 10  به طور کلی

  . را تجربه می کنند و این عوارض بیشتر روي پوست، تنفس و قلب ظاهر می شود

  
محورهاي فعالیت کمیته کشوري تجویز و مصرف منطقی  بایدآموزش همگانی مینه در این ز

  .باشد دارو

  
با توجه به نقش محوري زنان در خانواده و تاثیرگذاري آنها در مصرف صحیح و : وي افزود

  .منطقی دارو، آنان باید درقالب برگزاري کارگاه و ارایه جزوات، آموزش ببینند

   
حوه مصرف داروها و شیوه نگهداري آنها و همچنین اطالعاتی در در خصوص ن افراد باید



... خصوص تداخالت دارویی و عوارض برخی داروها و نحوه مصرف دارو در زمان بارداري و
  .بینندبآموزش 

   
گاهی تشخیص بیماري و متعاقب آن تجویز دارو به درستی انجام می گیرد، اما بیمار صرفا به 

  . ف سایر داروها رو می آوردتوصیه اطرافیان، به مصر

  
ارتقاي فرهنگ عامه، بررسی و پایش نسخ پزشکان، کار برروي بیمارستان هاي موثر و ارائه 
برنامه هاي ویژه براي ارتقاي خدمات دارویی در بیمارستان ها و آموزش گروه و جامعه پزشکی 

  . استنیاز و توجه به جایگاه داروساز، براي تجویز و مصرف منطقی دارو 

  
مصرف آنتی  ،شاخص هاي تحت بررسی براي ارزیابی میزان مصرف منطقی دارومعموال 

  .استبیوتیک و داروهاي تزریقی و تعداد اقالم دارویی تجویز شده در نسخ 

   
استامینوفن کدئین، قرص سرماخوردگی بزرگسال، کپسول آموکسی سیلین، قرص دیفنوکسیالت 

  .ه اندرف در کشور به لحاظ تعدادي شناخته شدو رانیتیدین، داروي هاي نخست پر مص

   
تجویز غیرمنطقی داروها عالوه بر تبعاتی که بر سالمتی مردم دارد، هزینه هاي غیرمتعارف، بر 

  . دوش مردم و سازمان هاي بیمه گر تحمیل می کند

  
م مصرف بیش از حد دارو مشکالتی را به همراه دارد و اگر دارو کمتر از مقدار تجویزشده ه

  .مصرف شود مانع از اثر بخشی دارو می شود



  
دلیل باال بودن نرخ ویزیت و  دلیل گریزان بودن از مراجعه به مطب پزشکان به بسیاري از افراد به

هاي توصیه شده توسط پزشک متخصص و واهمه از  برخی به دلیل ترس از انجام آزمایش
یا در بهترین حالت توصیه سایر  پیچند احتمال عمل جراحی، خود نسخه بیماري خویش را می
توجه به عوارض اینگونه  گزینند و بی دوستان و اقوام خویش را براي مداواي شخصی برمی

آورند یا حتی  تصمیمات، سرخود به مداواي دارویی یا گیاهی بدون مشورت با پزشک روي می
  .زنند ا نیز میشوند و قید معالجه ر اعتنا می بعضا دیده شده که نسبت به بیماري خود بی

هیچ فردي . تواند بسیار خطرآفرین و مرگ آور باشد خود درمانی بدون توصیه پزشک می
تواند پزشک خود باشد زیرا بیماري در وهله اول باید توسط پزشک حاذق تشخیص داده  نمی

  .هاي درمان نیز توسط خود آن پزشک تعیین و به فرد بیمار اعالم شود شود و سپس راه

هاي مختلف و ممکن است کسانی به سادگی از کنار  بندي انواع مختلف دارند و درجه ها بیماري
هاي حادگوارشی، عروقی و قلبی را نادیده انگاشت  توان بیماري یک سرماخوردگی بگذرند اما نمی

کند و تحمل بدن هر  و به تجویز سرخود جهت درمان آنها پرداخت زیرا فیزیک افراد با هم فرق می
هاي مزمن از  توانند هنگام بروز بیماري همه افراد نمی. ها متفاوت است رابر قرصفرد در ب

  .هاي یکسان استفاده کنند قرص

توان فرض را براین استوار کرد که هرنوع بیماري قلبی یک  ها نیز متفاوت هستند و نمی بیماري
با این اجزا نیز متفاوت  گونه که قلب اجزاي مختلفی دارد، بیماري مرتبط راه عالج دارد زیرا همان

ها آگاهی دارند و قادر  دلیل آنکه از دالیل بروز بیماري اما پزشکان به .است و از یک جنس نیست
توانند با کمترین میزان  شان را تشخیص دهند، می ها در حیطه تخصصی هستند انواع بیماري

عوارض داروهاي مختلف با  عالوه براین پزشکان از. خطاي ممکن به درمان افراد بیمار بپردازند
  .توانند داروها را مطابق با نوع بیماري و قدرت تحمل بدن افراد تجویز کنند خبر هستند و می

نتیجه آنکه تجویز خودسرانه و بدون پشتوانه علمی و پزشکی نه تنها در درمان بیماري مؤثر 
هاي حاد و مزمن  با بیماري تواند خطرناك و در بسیاري از موارد که در ارتباط نخواهد بود که می

  . است منجر به مرگ شود



  

شناخته شده  Aبه نظر کارشناسان خود درمانی عامل اصلی مرگ مبتالیان به آنفوالنزاي نوع 
   .است

  

در ارتباط با استامینوفن مصرف بی رویه آن به کبد آسیب می زند ، بنابراین زمانی از 
داشته باشیم یعنی ما در مقوله پزشکی ، استامینوفن را استامینوفن استفاده کنیم که واقعا تب 

بنابراین به این شکل نباشد که هر زمانی که . بعنوان یک داروي ضد تب خیلی خوب می شناسیم 
وقتی جایی از بدن ما درد گرفت ازاستامینوفن استفاده کنیم و یا یک کمی تب داشته باشیم از 

ه واقعا تب ما باال می رود و غیر قابل کنترل می شود از استامینوفن استفاده کنیم بلکه زمانی ک
از استامینوفن معمولی  بهتراست .استامینوفن استفاده کنیم تا تب براي ما مشکلی ایجاد نکند 

  . از نوع کدئین استفاده نکنیم چون مصرف کدئین عوارض خاص خود را دارد  واستفاده کنیم 

خانه ها حذف شود خصوصا مصرف آن در ارتباط با آسپرین جزء داروهایی است که باید از 
اطفال کامال بصورت خوسرانه باید قطع شود و اگر دقت شود معموال پزشکان ، آسپرین تجویز 
نمی کنند مگر در شرایطی خاص به خاطر اینکه آسپرین می تواند عارضه هاي بسیار جدي اي 

عوارض مغزي جدي دارد که می  داشته باشد از جمله دیده شده است که براي اطفال یکسري
  .تواند منجر به مرگ شود 

اختصاصا  آموکسی سیلین مصرف آن حتما باید رأس زمان  ودر ارتباط با آنتی بیوتیک ها  
اما با نظر پزشک گاهی حداقل طول دوره درمان براي بیماري ها یک هفته است. مشخص باشد

یکی دو روز آموکسی سیلین بخوریم و بعد بنابراین این کاري که ما . زمان بیشتري نیاز است
  .آنرا کنار بگذاریم نه تنها هیچ دردي را دوا نمی کند بلکه مقاومت دارویی هم ایجاد می کند 

شما در ارتباط با مصرف آموکسی سیلین گفتید که مصرف آن باید سر ساعت باشد ، اگر : سوال 
ید آموکسی سیلین بخورد باید چه فردي یک دو ساعت بعد از ساعت مصرف ، یادش آمد که با



  کار کند ؟

  
بعضی از آنتی بیوتیک ها می تواند همراه با حساسیت هاي شدید باشد از جمله پنی سیلین از 
آنتی بیوتیک هایی است که زیاد مصرف می شود تحت هیچ شرایطی پنی سیلین را در خانه ها 

تی که پنی سیلین ایجاد می کند تزریق نکنید چون حساسی وجود نداردو جاهایی که امکانات 
آنقدر شدید است که می تواند براحتی منجر به مرگ شود خصوصا اگر امکانات در اختیار ما 

  .نباشد 

  
در بقیه آنتی بیوتیک ها که عمدتا بصورت خوراکی مصرف می شوند زمان براي ما اهمیت دارد 

  .وکسی سیلینچه به لحاظ تنظیم زمان روزانه و چه طول دوره درمان مثل آم

  
  . باید دقیق باشیم نیز همین مسئله وجود دارد ودر مورد بقیه آنتی بیوتیک ها 

گاهی خود همین تست کردن آنقدر حساسیت شدیدي  حتیکه  گفتدر رابطه با پنی سیلین باید 
بنابراین  . ایجاد می کند که اگر فردي نسبت به پنی سیلین حساس باشد جانش به خطر می افتد 

چه . استممنوع وبه غیر از مراکز درمانی  زریق پنی سیلین و تست کردن آن در خانه ها کال ت
  .بسا خود تست کردن باعث شود که مشکل شدیدي بوجود آید و افراد را به خطر بیندازد 

که تقریبا قوي ترین آنتی بیوتیکی که  در اختیار داریم  گفتدر رابطه با سفتریاکسون باید 
مقاومت دارویی نسبت به این دارو ایجاد  و اگرل دارویی آن سفکسیم است سفتریاکسون و شک

  .شود درمان بیماري هاي خطرناك  بسیار سخت خواهد شد 

 بنابراینبسیاري از مشکالت عفونی اي که داریم با آنتی بیوتیک هاي ضعیفتر قابل درمان است 
ي استفاده کنیم و احیانا جامعه دارد که  از یک آنتی بیوتیک بسیار وسیع الطیف و قونلزومی 

 .نسبت به این آنتی بیوتیک حساس شود و ما در شرایط خطرناك دچار مشکل شویم 



  

بیلیارد دالر در  1/1ساالنه . مصرف خودسرانه دارو، شایعترین علت مسمومیت در جهان است
  . صرف درمان و بررسی مشکالت ناشی از عوارض دارویی می شود  جهان

  . میلیون دالر برآورد شده است 1/8تا  1/3حدود   در امریکا  دارویی نه عوارض هزینه ساال

درصد افرادي که دارو مصرف می کنند دچار عارضه  40درمجموع پیش بینی می شود، حدود 
  .شوند

درصد کل داروهاي مصرفی در ایران به صورت خودسرانه و بدون تجویز پزشک مصرف می  20
  .شود

که پیش . زار مورد عارضه ناشی از مصرف نادرست دارو گزارش می شوده 10ساالنه بیش از 
اینکه مشکل    بینی می شود، به علت گزارش نشدن تمامی موارد و نیز به دلیل عدم آگاهی از

پیش آمده ممکن است، عارضه نامطلوب دارویی باشد، ویا اینکه برخی عوارض دارویی ممکن 
  . احتماال خیلی بیشتر از اینهاست است، با تاخیر ایجادشود، آمار واقعی

  . علت مراجعه حدود پنج درصد از کل مراجعین به کلینیک ها به دلیل عوارض دارویی است

که این رقم چهار برابر آمار . بار دارو می خورد 339هر ایرانی به طور متوسط در طی یک سال 
  .جهانی است

است،که تقریبا چهار برابر این میزان  درصد11/4سرانه مصرف داروهاي تزریقی در ایران حدود 
     .در جوامع توسعه یافته است

  . سرانه کلی مصرف دارو در ایران سه برابر استاندارد جهانی است

چیزي در .درصد از مردم ایران به صورت خودسرانه دارو مصرف می کنند 40در مجموع حدود 
  .حدود دو نفر از هر پنج نفر ایرانی



قلم  4تا  3واین میزان در ایران. قلم دارو در هر نسخه است2/1ی در جهان میانگین اقالم داروی
  . است

 5/3در ایران میانگین اقالم دارویی 1386میلیون نسخه در سال  25در بررسی نتایج حاصل از 
  . قلم دارو در هر نسخه بوده است

دسته  این دارو که جزو. دگزامتازون یکی از پر مصرف ترین دارو ها در ایران است
و در متون معتبر پزشکی تنها بر حسب .کورتیکواستروئیدها بوده و بسیار پرعارضه است

و استفاده از آن در بیماریهاي .ضرورت ودر بیماریهاي خاصی توصیه به مصرف آن شده است
و بیماري هاي ویروسی دیگر که به غلط مرسوم شده است، هیچ    معمولی مثل سرماخوردگی

  . و فقط بیمار را متحمل ضرر جسمی و خسارت مالی می کند. جایگاه علمی ندارد

بر اساس گزارشهاي متعدد در مجموع مسکن ها و آنتی بیوتیک ها پر مصرف ترین داروها در 
  .ایران هستند

داروهایی را که بدون نیاز به ( OTCپرمصرف ترین مسکن ها نظیر استامینوفن جزو داروهاي 
و در نهایت در . هستند.)ساز می توان از داروخانه تهیه کردتجویز پزشک وبا راهنمایی دارو

اما . صورت ایجاد عارضه زیان جسمی ناشی از آن فقط متوجه فرد مصرف کننده خواهد بود
مصرف بی رویه آنتی بیوتیک ها و بدتر از آن مصرف ناقص آنها و تکمیل نکردن دوره درمان در 

و با این . آن عالوه بر فرد جامعه را نیز تهدید میکند  و خطر ناشی از. ایران یک تهدید واقعی است
روند رو به گسترش یقینا در آینده چالشهاي بزرگی در درمان بیماریهاي عفونی ایجاد خواهد 

وپزشکان و بیماران را در برابر میکروارگانیسمهاي مقاوم به انواع آنتی بیوتیک ها خلع . کرد
. نتی بیوتیک ها میکروبهاي حساس را نابود می کندزیرا مصرف بی رویه آ.سالح خواهد کرد

که ممکن است، در صورت ایجاد . وعرصه را براي تکثیر و گسترش گونه هاي مقاوم فراهم میکند
  .به درمانهاي موجود مقاوم باشند   بیماري

بلکه استفاده بی رویه از .الزم به ذکر است، که این تهدید فقط به واسطه مصارف انسانی نیست
که همیشه از . داروها در صنعت دام و طیور نیز به ابعاد این معضل بیشتر دامن می زند این



درصد از آنتی بیوتیک هاي استفاده شده  80یک بررسی نشان میدهد،   نتایج.نظرها دور می ماند
   . در صنعت دام و طیور ضرورت نداشته و استفاده از آنها بی مورد بوده است

  

انقالب “ الکساندر فلمینگ“ توسط میکروب شناس انگلیسی 1929کشف پنی سیلین در سال 
وبه انسان درمانده در برابر مرگ . که در نوع خود بی نظیر بود.بزرگی در علم پزشکی ایجاد کرد

اما این .ومیرهاي هراس انگیز ناشی از همه گیریهاي بیماریهاي عفونی امیدي دگرباره بخشید
و اولین گزارش از مقاومت گونه اي از استرپتوکک ها در . ددلخوشی چند دهه بیشتر دوام نیاور

در استرالیا و هفت سال بعد از آن در امریکا به این دارو اولین زنگ خطر را براي  1967سال 
بررسی هاي انجام شده در امریکا نشان داده است،که .هوشیاري بیشتر انسانها به صدا درآورد

در صد افزایش یافته  34درصد به  5تا  3ه پنی سیلین از میزان مقاومت ب 1998تا  1980از سال 
  درصد در سال 80به حدود  1950درصد در سال  2و میزان مقاومت به تتراسایکلین از .است

 1997از سال .تقریبا تمام استافیلوکک هاي امریکا به پنی سیلین مقاومند. رسیده است 1998
سین که آخرین خط درمانی و آخرین تیر ترکش گونه هایی از استافیلوکک مقاوم به وانکومای

و با .که هشداري بسیار جدي است.پزشکان بر علیه این میکروارگانیسم است، گزارش شده اند
درصد  25تا .بی دفاع شویم تداوم این وضعیت ممکن است، روزي ما در برابر اینگونه میکروبها 

اکتر به فلوروکینولونهایی مثل از میکروبهاي مسبب اسهال هاي عفونی از جمله کامپیلوب
گونه هایی از انتروکک گزارش شده اند، که به تمامی آنتی .سیپروفلوکساسین مقاوم شده اند

در سال ) CDC(با این وصف مرکز کنترل و پیشگیري از بیماریها . بیوتیکهاي موجود مقاومند
بی مورد بوده  تمام آنتی بیوتیکهاي مصرف شده  درصد از 50گزارش کرده است،که  1997

و در . در صد از بیماران دوره درمان خود را تکمیل نکرده اند 80وحدود . وضرورتی نداشته است
نگاهی اجمالی بر آمارها نشان میدهد،که مصرف بی رویه .درمان ناقص انجام شده است   واقع

  .دارو گرچه گسترش جهانی دارد،اما ابعاد آن در ایران به مراتب گسترده تر است
  

  :رخی از عوامل موثر در مصرف بی رویه دارو و خود درمانی ب



بسیاري از داروخانه ها بدون هیچ محدودیتی به خواست مشتریان : دسترسی آسان به دارو- 1
و در واقع نقش یک دارو . و داروهاي خارج از نسخه به آنان عرضه میکنند.خود پاسخ می دهند

رین راه وبدون محدودیت و بدتر از آن بدون آموزش و با این کار بیمار از کوتاهت.فروش دارند
کافی به داروهایی دسترسی پیدا می کند،که ممکن است،براي بیماري و شرایط جسمی اش 

  .ویا با داروهاي دیگر تداخل زیان بار داشته باشد. مناسب نباشد

. اي هستند برخی از بیماران فاقد پوشش بیمه :نظام بیمه اي ناکارآمد و عدم پوشش بیمه اي- 2
وبرخی نیز به دلیل مراحل اداري طویل و عریض براي استفاده از خدمات بیمه اي قید آن را می 

و از این رو بیمار خود شخصا اقدام . و نهایت اینکه برخی داروها مشمول بیمه نمی شوند. زنند
  .به تهیه دارو می کند

بت به سایر نقاط دنیا پائین گرچه هزینه ویزیت پزشک در ایران نس :هزینه ویزیت پزشک- 3
و .است،اما به دلیل مشکالت معیشتی و اقتصادي،این میزان نیز براي برخی بیماران سنگین است

از سوي دیگر خیلی ها در هزینه کردن براي سالمت خود که در اصل نوعی سرمایه گذاري 
  .است،اکراه دارند

می کنند،آگاهی اولیه اي از داروي بیشتر افرادي که خودسرانه دارو مصرف : آگاهی ناکافی- 3
ولی این آگاهی به حدي کافی و جامع نیست، که منجر به استفاده صحیح از دارو .مصرفی دارند

  .و پیشگیري از تداخالت دارویی و نیز عوارض نامطلوب آن شود

در جامعه ما : خود درمانی یا توصیه به دیگران به دلیل مشابهت عالئم بیماریهاي مختلف- 4
ول است،بیماري که از مصرف یک دارو رضایت داشته باشد،آن را به دیگران توصیه معم

کافیست در یک مهمانی اظهار یک .وخیلی ها چشم بسته این توصیه را قبول می کنند.میکند
آن وقت خواهید دید،که چندین نفر به شما توصیه هاي پزشکی خواهند .ناراحتی جسمی بکنید

باید یادآورشد ،که مشابهت عالئم .یماري اتان تشخیص بگذارندوحتی ممکن است،براي ب.نمود
به عنوان .اولیه بیماري در دو نفر لزوما به معنی آن نیست، که این دو نفر بیماري یکسانی دارند

اسپاسم عضالنی، کشیدگی رباط :مثال درد کمر ممکن است، عالمت اولیه بیمارهایی نظیر
ی دیسک،سل مهره،عفونت استخوان،بیماریهاي ها،آرتروز،شکستکی مهره ها،بیرون زدگ



که .باشد…روماتیسم،انتشارسرطان به مهره ها ویا درد ارجاعی از اعضاي داخل شکمی و
  .برخورد درمانی با هر کدام روش خاص خود را دارد

در ایران به نسبت تقاط دیگر دنیا پایین ”آزاد “ هزینه خرید دارو به صورت :ارزان بودن دارو-5 
وترجیح می دهند،خود . خیلی از بیماران با وجود داشتن بیمه از آن استفاده نمی کنندو .است

  .شخصا اقدام به تهیه آن بکنند

که بیشتر  :تبلیغات اغراق آمیز و غیر واقعی برخی شرکتها از طریق کانالهاي ماهواره اي - 6
  .جنبه بازاریابی دارد

 

 


