اﻃﻼﻋﻴﻪ ﺷﻤﺎره 11:
ﻣﺸﺎوره ي داروﻳﻲ در اراﺋﻪ ي داروﻫﺎي ﺑﺪون ﻧﺴﺨﻪ OTC
روز ﺑﻪ روز ﺷﻤﺎر ﻓﺰاﻳﻨﺪه اي از داروﻫﺎﺋﻲ ﻛﻪ در ﺟﺎﻳﻲ ﻏﻴﺮ از داروﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻓﺮوش ﻣﻲ رﺳﺪ و ﻳﺎ در ﻛﺎرﮔﺎه ﻫﺎي ﻏﻴﺮ ﻣﺠﺎز ﺗﺮﻛﻴﺐ
ﺷﺪه و ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﻫﺎي ﻓﺮﻳﺒﻨﺪه ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎران اراﺋﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد )داروﻫﺎي ﻻﻏﺮي  ،ﭼﺎﻗﻲ  ،ﺗﺮك اﻋﺘﻴﺎد و  ( ...در ﺣﺎل اﻓﺰاﻳﺶ اﺳﺖ .
داروﻫﺎ را در ﺳﻮﭘﺮ ﻣﺎرﻛﺖ ﻫﺎ و ﻳﺎ در ﺑﺎزار ﻣﻲ ﺗﻮان ﺧﺮﻳﺪ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻲ ﺗﻮان آن ﻫﺎ را را از ﻃﺮﻳﻖ ﺳﻔﺎرش ﭘﺴﺘﻲ ﻳﺎ اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ ﺑﻪ
دﺳﺖ آورد  .آن ﭼﻪ ﻛﻪ واﺿﺢ و ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻢ داروﺳﺎزان در ﻣﺸﺎوره ي داروﻳﻲ ﻫﻤﻪ داروﻫﺎ و ﻣﻬﻢ ﺗﺮ ازﻫﻤﻪ ،داروﻫﺎي
ﺑﺪون ﻧﺴﺨﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و در واﻗﻊ آﻧﺠﺎﺳﺖ ﻛﻪ داروﺳﺎزان ﺑﻌﻨﻮان ﺗﺠﻮﻳﺰ ﻛﻨﻨﺪه ي دارو ﺿﻤﻦ ﻣﺸﺎوره ي ﻛﺎﻣﻞ و اراﺋﻪ ي ﺗﻮﺻﻴﻪ
ﻫﺎي ﻻزم ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎران در ﺧﺼﻮص ﻧﺤﻮه ي اﺳﺘﻔﺎده ،دوز ﻣﺼﺮﻓﻲ ،دوره ي درﻣﺎن ،ﻓﻮاﺻﻞ ﻣﺼﺮف ،ﺗﺪاﺧﻞ دارو  -دارو و دارو -ﻏﺬا،
ﻋﻮارض داروﻳﻲ ،ﻣﺴﻤﻮﻣﻴﺖ داروﻳﻲ ،ﺷﺮاﻳﻂ ﻧﮕﻬﺪاري و  ...ﻣﺴﻮوﻟﻴﺖ درﻣﺎن ﺑﻴﻤﺎران را ﺑﻌﻬﺪه ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ.
در ﺗﺤﻘﻴﻘﻲ ﻛﻪ در ﺧﺼﻮص ﻧﻮع ﻣﺸﺎوره ي داروﻳﻲ در داروﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﻛﻪ %65/41از
داروﺳﺎزان در ﻣﻮرد  6ﺗﺎ  10داروي  OTCﻫﺮ روز ﻣﺸﺎوره ﻫﺎي ﻻزم را ﺑﺎ ﺑﻴﻤﺎران اﻧﺠﺎم ﻣﻲ دﻫﻨﺪ و در ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﻛﻪ اﻧﺠﺎم
ﺷﺪ ﻧﺘﺎﻳﺠﻲ ذﻳﻞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ:
 zداروﻫﺎي ﺳﺮﻣﺎﺧﻮردﮔﻲ و ﺿﺪ ﺳﺮﻓﻪ

 zداروﻫﺎي ﻣﺴﻜﻦ و ﺿﺪ اﻟﺘﻬﺎب

 zداروﻫﺎي ﻣﻌﺪي /روده اي و آﻧﺘﻲ اﺳﻴﺪﻫﺎ

 zوﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ﻫﺎ و ﻣﻜﻤﻞ ﻫﺎ

 zآﻧﺘﻲ ﺑﻴﻮﺗﻴﻚ ﻫﺎ و ﺿﺪ ﻗﺎرچ ﻫﺎ

 zداروﻫﺎي ﭘﻮﺳﺘﻲ

 zﻛﻤﻚ ﻫﺎي اوﻟﻴﻪ

 zﻟﻮازم و ﺗﺠﻬﻴﺰات ﭘﺰﺷﻜﻲ

 zداروﻫﺎي ﭼﺸﻤﻲ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺤﻠﻮل ﻫﺎي ﻟﻨﺰ
 zداروﻫﺎي ﺗﺮك ﺳﻴﮕﺎر

 zﻣﺴﻬﻞ ﻫﺎ

داروﺳﺎزان ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻣﺸﺎوره ﺑﺎ ﺑﻴﻤﺎران را در ﺧﺼﻮص ﻫﻤﻪ ي داروﻫﺎ دارا ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺪﻟﻴﻞ دﺳﺘﺮﺳﻲ آﺳﺎن ﺑﻪ آن
ﻫﺎ،ﺑﻴﻤﺎران اﻏﻠﺐ ﺳﻮاﻻت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ داروﻫﺎي  ، OTCﻋﻮارض ﺟﺎﻧﺒﻲ آﻧﻬﺎ ،ﺗﻔﺎوت ﺑﻴﻦ داروﻫﺎي  OTCﻣﺸﺎﺑﻪ در ﻳﻚ ﮔﺮوه
داروﻳﻲ را از داروﺳﺎزان ﻣﻲ ﭘﺮﺳﻨﺪ .ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ آﻧﻬﺎ ﻧﻘﺶ ﻣﻮﺛﺮي را در ﻣﺸﺎوره ﺑﺎ ﺑﻴﻤﺎران در ﺧﺼﻮص ﺗﺪاﺧﻼت دارو -دارو ﻧﻴﺰ
دارﻧﺪ.

در ﺗﺠﻮﻳﺰ داروي  OTCﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎر ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻜﺎت زﻳﺮ اﻟﺰاﻣﻲ اﺳﺖ:
 دﻟﻴﻞ اﻧﺘﺨﺎب داروي  OTCﺑﺮاي ﺑﻴﻤﺎر ﺷﺮح داده ﺷﻮد. ﻧﺤﻮه ي اﺳﺘﻔﺎده ي ﺻﺤﻴﺢ از داروي  OTCﺗﻮﺿﻴﺢ داده ﺷﻮد.ﻋﻮارض ﺟﺎﻧﺒﻲ اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ ،ﻫﺸﺪار و اﺣﺘﻴﺎط ﻫﺎي ﻻزم در ﺧﺼﻮص داروي ﻣﺼﺮﻓﻲ ﺗﻮﺿﻴﺢ داده ﺷﻮد و ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎر ﻳﺎدآوري ﺷﻮد ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻋﻼﺋﻢ ﻧﺎﺷﻲ از ﺑﺮوز ﻋﻮارض داروﻳﻲ و ﻳﺎ ﻣﺴﻤﻮﻣﻴﺖ ﻫﺎي اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ ﺑﻪ داروﺳﺎز ﮔﺰارش ﺷﻮد.
 ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﺧﻮد ﻣﺮاﻗﺒﺘﻲ در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﻳﻚ ﺳﺮي ﻋﻼﺋﻢ و ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﺮاي ﺑﻴﻤﺎران ﺗﻮﺿﻴﺢ داده ﺷﻮد.ﻃﺮز اﺳﺘﻔﺎده و ﻧﮕﻬﺪاري داروﻫﺎ ﺑﺮ روي ﺑﺮﭼﺴﺐ داروﻳﻲ درج ﺷﻮد.زﻣﺎن ﻻزم ﺟﻬﺖ ﭘﺎﺳﺦ ﮔﻮﻳﻲ ﺑﻪ ﺳﻮاﻻت ﺑﻴﻤﺎران اﺧﺘﺼﺎص داده ﺷﻮد.ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎر ﻳﺎدآوري ﺷﻮد ﺟﻬﺖ ﭘﻴﮕﺮي ﻋﻼﺋﻢ و روﻧﺪ ﺑﻬﺒﻮد ﻣﺠﺪدا ﺑﻪ داروﺧﺎﻧﻪ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺗﺎ از ﺻﺤﺖ ﻧﻮع داروي ﺗﺠﻮﻳﺰي وﻣﺼﺮف ﺻﺤﻴﺢ آن اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﺷﻮد.
از ﻫﻤﻜﺎران ﻣﺤﺘﺮم ﺗﻘﺎﺿﺎ ﻣﻲ ﺷﻮد در ﺻﻮرت ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ اﺗﻔﺎق و ﻋﺎرﺿﻪ ﻫﺎي داروﻳﻲ ﻣﺮاﺗﺐ را از ﻃﺮﻳﻖ ﭘﺴﺖ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚ fdo_kashan@kaums.ac.ir
ﻧﻤﺎﺑﺮ ) (0361-5556080ﻳﺎ ﺗﻤﺎس ﺗﻠﻔﻨﻲ ) (0361-5579000ﺑﻪ ﻣﺮﻛﺰ اﻃﻼع رﺳﺎﻧﻲ دارو و ﺳﻤﻮم  DPICﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻏﺬا و دارو ﻛﺎﺷﺎن اراﺋﻪ ﻧﻤﺎﺋﻴﺪ .

ﺑﺮﺧﻲ از ﺗﺪاﺧﻼت داروﻫﺎي ﺑﺪون ﻧﺴﺨﻪ ) ( OTCﺑﺎ ﻏﺬا
•ﻣﺼﺮف آﺳﭙﺮﻳﻦ ﺑﺎﻋﺚ ﻛﻤﺒﻮد وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ  Cﻣﻲ ﺷﻮد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ اﻳﻦ دارو ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ آب ﻣﻴﻮه ﻣﺼﺮف ﮔﺮدد.
•ﻣﺼﺮف ﺑﻌﻀﻲ داروﻫﺎي ﻣﺪر ﺳﺒﺐ دﻓﻊ آب از ﺑﺪن ﺷﺪه ﻛﻪ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ دﻓﻊ آب ،ﭘﺘﺎﺳﻴﻢ ﻧﻴﺰ دﻓﻊ ﻣﻲ ﺷﻮد .ﺑﺮاي ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از
ﻛﺎﻫﺶ ﭘﺘﺎﺳﻴﻢ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ از ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﺜﻞ ﮔﻮﺟﻪ ،ﭘﺮﺗﻘﺎل ،آﻟﻮ ﺧﺸﻚ ،ﺳﻴﺐ زﻣﻴﻨﻲ و ﻛﺸﻤﺶ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد ) ﺑﺠﺰ
اﺳﭙﺮﻳﻨﻮﻻﻛﺘﻮن و ﺗﺮﻳﺎﻣﺘﺮن -اچ ﻛﻪ داروﻫﺎي ﻣﺪر ﺑﺎ ﺣﻔﻆ ﭘﺘﺎﺳﻴﻢ ﺧﻮن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ(.
•آﻧﺘﻲ اﺳﻴﺪﻫﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﻛﺎﻫﺶ ﺟﺬب ﻓﺴﻔﺮ ﻣﻮﺟﻮد در ﻏﺬا ﺷﺪه و ﺑﺎﻋﺚ ﻛﺎﻫﺶ ﻏﻠﻈﺖ ﻓﺴﻔﺮ ﻳﺎ ﻫﻴﭙﻮﻓﺴﻔﺎﺗﻤﻲ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ
ﻋﻼﺋﻤﻲ ﻣﺜﻞ ﺿﻌﻒ و ﺧﺴﺘﮕﻲ ,ﺑﻲ اﺷﺘﻬﺎﻳﻲ و ﻛﻤﺮدرد ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎراﻧﻲ ﻛﻪ آﻧﺘﻲ اﺳﻴﺪ ﻣﺼﺮف ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻘﺎدﻳﺮ
زﻳﺎدي از ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺣﺎوي ﻓﺴﻔﺮ ﻣﺼﺮف ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ) ﮔﻮﺷﺖ ﻗﺮﻣﺰ ﺣﺎوي ﻓﺴﻔﺮ زﻳﺎدي اﺳﺖ(.

ﺷﻴﺮدﻫﻲ و ﺗﺠﻮﻳﺰ داروﻫﺎيOTC
ﻣﺼﺮف ﺿﺪ دردﻫﺎ در دوران ﺷﻴﺮدﻫﻲ:
اﻧﺘﺨﺎب ﻫﺎي  OTCزﻳﺎدي ﺑﻌﻨﻮان ﺿﺪ درد در دوران ﺷﻴﺮدﻫﻲ وﺟﻮد دارﻧﺪ .اﺳﺘﺎﻣﻴﻨﻮﻓﻦ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻌﻤﻮل ﺑﺮاي ﺗﺐ و درد
درﻧﻮزادان ﻣﺼﺮف ﻣﻲ ﺷﻮد و اﻧﺘﻈﺎر ﻣﻲ رود ﻛﻪ ﺳﻄﻮح ﺗﺮﺷﺢ ﺷﺪه در ﺷﻴﺮ ﻛﻤﺘﺮ از ﻣﻴﺰاﻧﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﺎ ﺑﻪ ﻧﻮزادان داده ﻣﻲ
ﺷﻮد.
از ﻣﻴﺎن داروﻫﺎي  ، NSAIDsاﻳﺒﻮﭘﺮوﻓﻦ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان داروي اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ ﺑﺮاي ﻣﺎدران در دوران ﺷﻴﺮدﻫﻲ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد و
ﺑﻌﻨﻮان ﺿﺪ درد در ﻧﻮزادان ﻧﻴﺰ ﺑﻜﺎر ﻣﻲ رود .ﺑﺎ وﺟﻮد آن ﻛﻪ اﻳﺒﻮﭘﺮوﻓﻦ در ﺷﻴﺮ ﻣﺎدر ﺗﺮﺷﺢ ﻣﻲ ﺷﻮد اﻣﺎ ﻏﻠﻈﺖ دارو و ﻣﺘﻌﺎﻗﺐ آن
اﻧﺘﻘﺎل آن ﺑﻪ ﻧﻮزاد ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻢ اﺳﺖ.
ﻧﺎﭘﺮوﻛﺴﻦ ﺑﻮاﺳﻄﻪ ي داﺷﺘﻦ ﻧﻴﻤﻪ ﻋﻤﺮي ﻃﻮﻻﻧﻲ ﺑﺎﻳﺪ در ﻣﺎدران ﺷﻴﺮده ﺑﺎ اﺣﺘﻴﺎط ﻣﺼﺮف ﺷﻮد .ﻳﻚ ﻣﻮرد ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺧﻮﻧﺮﻳﺰي
ﻃﻮﻻﻧﻲ ﻣﺪت ،آﻧﻤﻲ و ﺗﺮوﻣﺒﻮﺳﻴﺘﻮﭘﻨﻲ در ﻳﻚ ﻧﻮزاد  7روزه ﻛﻪ ﻣﺎدرش در ﺣﻴﻦ ﺷﻴﺮدﻫﻲ ﻧﺎﭘﺮوﻛﺴﻦ ﻣﺼﺮف ﻣﻲ ﻛﺮده اﺳﺖ
ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ.
آﺳﭙﺮﻳﻦ ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎي ﭘﺎﻳﻴﻦ در ﺷﻴﺮ ﺗﺮﺷﺢ ﻣﻲ ﺷﻮد .اﻳﻦ دارو ﺗﺮﺷﺢ ﻛﻨﺪﺗﺮي ﺑﺪاﺧﻞ ﺷﻴﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﻼﺳﻤﺎ دارد .ﺧﻄﺮ ﺳﻨﺪرم
ري ﺑﻮاﺳﻄﻪ ي وﺟﻮد آﺳﭙﺮﻳﻦ در ﺷﻴﺮ ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻴﺴﺖ .اﮔﺮ ﻣﺎدري ﺗﺤﺖ درﻣﺎن ﺑﺎ آﺳﭙﺮﻳﻦ اﺳﺖ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد 1ﺳﺎﻋﺖ ﭘﺲ
از ﻣﺼﺮف دارو از ﺷﻴﺮدﻫﻲ اﺟﺘﻨﺎب ﺷﻮد.
•از آﻧﺠﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻣﺼﺮف آﺳﭙﺮﻳﻦ در ﺳﻨﻴﻦ زﻳﺮ  11ﺳﺎل ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺮوز ﺳﻨﺪرم ري ) (Reye's syndromeﻛﻪ
ﻧﻮﻋﻲ آﺳﻴﺐ ﻣﻐﺰي اﺳﺖ ﺷﻮد در اﻳﻦ ﺳﻨﻴﻦ آﺳﭙﺮﻳﻦ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺗﺠﻮﻳﺰ ﺷﻮد .ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﺼﺮف آﺳﭙﺮﻳﻦ در ﺑﻌﻀﻲ از ﻛﻮدﻛﺎن اﻳﺠﺎد
ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ .ﺑﻌﻨﻮان ﻣﺜﺎل اﻳﻦ دارو ﺳﺒﺐ ﺗﺸﺪﻳﺪ آﺳﻢ در ﻛﻮدﻛﺎن ﻣﻲ ﺷﻮد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ در ﺻﻮرت وﺟﻮد ﺑﻴﻤﺎري ﺑﺎ اﻳﻦ
ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺑﺎﻳﺪ در ﻧﻈﺮ داﺷﺖ ﻛﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻣﺼﺮف ﺳﺎﻳﺮ داروﻫﺎي ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻳﺒﻮﭘﺮوﻓﻦ ﻧﻴﺰ ﻫﻤﺎن ﻋﻼﺋﻢ را در ﻛﻮدك اﻳﺠﺎد
ﻧﻤﺎﻳﺪ و از ﺗﺠﻮﻳﺰ آﻧﻬﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺧﻮدداري ﻧﻤﻮد.
•از ﺗﺠﻮﻳﺰ داروﻫﺎي ﻛﺪﺋﻴﻦ دار در ﻛﻮدﻛﺎن ﺧﻮدداري ﻛﻨﻴﺪ.
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از ﻫﻤﻜﺎران ﻣﺤﺘﺮم ﺗﻘﺎﺿﺎ ﻣﻲ ﺷﻮد در ﺻﻮرت ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ اﺗﻔﺎق و ﻋﺎرﺿﻪ ﻫﺎي داروﻳﻲ ﻣﺮاﺗﺐ را از ﻃﺮﻳﻖ ﭘﺴﺖ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚ fdo_kashan@kaums.ac.ir
ﻧﻤﺎﺑﺮ ) (0361-5556080ﻳﺎ ﺗﻤﺎس ﺗﻠﻔﻨﻲ ) (0361-5579000ﺑﻪ ﻣﺮﻛﺰ اﻃﻼع رﺳﺎﻧﻲ دارو و ﺳﻤﻮم  DPICﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻏﺬا و دارو ﻛﺎﺷﺎن اراﺋﻪ ﻧﻤﺎﺋﻴﺪ .

