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 بررسي  ميزان آگاهي و اطالعات بيماران مراجعه كننده 

 درخواست OTCبه داروخانه هاي سطح شهر تهران نسبت به داروهاي 
  شده توسط آنها

  ۱حاجبی یدکتر گيت ، مرتضویعليرضا سيد دکتر 

 
  ي شهيد بهشتيدانشگاه علوم پزشکدانشکده داروسازی، ، داروسازی گروه ۱
  

  چكيده
  از جمله  داروهاي پر مصرف مي باشند كه با توجه به عدم نياز به ارائه نسخه، امكان خود OTCداروهاي   :سابقه و هدف

 ، عاملي  OTC ميزان آگاهي و اطالعات بيمار در رابطه با داروهاي در اين خصوص. دهند درماني را در اختيار بيمار قرار مي
هدف از انجام اين تحقيق . مصرف صحيح اين داروها و كاهش ميزان عوارض جانبي و ناخواسته آنها مي باشدبسيار مهم در 

  OTCهاي سطح شهر تهران در رابطه با داروهاي  بررسي ميزان آگاهي و اطالعات بيماران مراجعه كننده به داروخانه
  .درخواست شده آنها بود

 بيمـار متقاضـي دريافـت    ۱۱۰۰، بـر روي  ۱۳۸۲ لغايت فـروردين  ۱۳۸۱ل فروردين فاص اين تحقيق در  حد :   روشها مواد و 
از هر بيمـار در كنـار   .  داروخانه واقع در نقاط مختلف شهر تهران مراجعه كرده بودند، انجام گرفت۱۲۰، كه به  OTCداروهاي  

 و عـوارض جـانبي مهـم داروي     و بويژه دوز، دوره مصـرف OTCسواالت شخصي، سواالتي بصورت شفاهي پيرامون  داروهاي         
  .درخواست شده پرسيده مي شد و پاسخها توسط فرد مصاحبه كننده ثبت مي شدند

% ۳۵.  سال بودند۳۶ – ۴۵مراجعين در رده سني بين ) بيشترين تعداد% (۲۸ .زن بودند% ۴۷و مرد مراجعين % ۵۳ :ها يافته
امينوفن، قرص سرماخوردگي بزرگساالن و سوسپانسيون قرص  است. بي سواد بودند% ۱۱آنها داراي تحصيالت ديپلم و 

AlMgS بيماران از وجود داروهاي بدون نسخه %  ۲۰. تقاضاها را در بر داشتند% ۴۳ در مجموع(OTC)۹۵.   بي اطالع بودند %
عات مطلوبي بيماران از اطال% ۴۱. ضي بودندابيماران سابقه قبلي مصرف داروي درخواست شده را داشتند و از اثر بخشي آن ر

بيماران از عوارض جانبي مهم داروي درخواست شده % ۸/۰ره مصرف داروي خود برخوردار نبودند و تنها ونسبت به ميزان و د
همچنين رابطه معني داري ميان ميزان آگاهي و اطالعات مراجعين با سطح تحصيالت و سابقه مصرف . خود مطلع بودند

  .شاهده گرديد درخواست شده توسط آنها مOTCوي ردا
اطالعات دارويي بيماران مراجعه كننده به داروخانه هاي سطح شهر تهران پيرامون  ميزان  :ها گيري و توصيه نتيجه 

 و بخصوص دوز مصرفي، دوره درمان و عوارض جانبي آنها در حد مطلوبي نمي باشد و نيازمند ارتقا بويژه از OTCداروهاي 
  . وسط پزشك و دكتر داروساز استطريق ارائه مشاوره هاي دارويي ت

  .، اطالعات دارويي، خود درمانیOTCداروهای  :واژگان كليدي
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  OTC اطالعات بيماران از داروهای                                                                                     مجله پژوهش در پزشكي             /٣٠٠

  مقدمه
ــارت     ــه عبـ ــا بـ ــخه يـ ــدون نسـ ــاي بـ ــر داروهـ    ديگـ

 Over-the-counter) OTC(   خــانواده بزرگــي از داروهــا
مي باشند كه جهت تهيه آنها نيازي به ارائه نسخه پزشك           

واند صرفا با درخواست بيمار     نمي باشد و تحويل آنها مي ت      
 در اين رابطه سطح آگاهي بيمار نسبت .)۱-۳(انجام گيرد 
دوز مصرفي، دوره درمـان، مـوارد منـع    ، OTCبه داروهاي  

. باشـد  مصرف و عوارض جانبي مهم آنها حائز اهميت مـي         
از طرف ديگر در صورت عدم توجـه بـه مصـرف داروهـاي        

OTC      ار، احتمال بـروز     همراه با ساير داروهاي مصرفي بيم
تداخالت دارويي وجود خواهد داشت كـه ايـن مسـئله در            

  ).۴-۶(منابع مختلف نيز گزارش شده است 
ــت،    ــور انگلســتان انجــام گرف ــه در كش ــه اي ك در مطالع

بيمـاران مراجعـه كننـده بـه        %۸/۷۳مشخص گرديـد كـه      
داروخانه ها تمايل به داشتن مشاوره دارويي با داروسـاز و           

 ).۷( دارنـد  OTCزمه در مورد داروهـاي    كسب اطالعات ال  
مطالعات مشابه ديگر نيز تمايل بيمـار بـه ارائـه اطالعـات             
دارويي توسط پزشك و داروساز در رابطه بـا دوز مصـرفي،       
دوره مصــرف، عــوارض جــانبي و معرفــي اشــكال دارويــي 

  .)۸ ، ۹( را نشان مي دهدOTCمختلف داروهاي 
صـورت گرفـت،    در مطالعه ديگري كـه در كشـور آمريكـا           

بيماران از اطالعات مكفـي و      % ۱۷مشاهده گرديد كه تنها     
مصـرفي خـود برخـوردار       OTCمطلوبي در مورد داروهاي     

ايـن  آنها اطالعات بسيار انـدكي را در مـورد          % ۲۱بودند و   
ــتند   ــا داش ــه   ). ۱۰(داروه ــين رابط ــه همچن ــن مطالع اي

مستقيمي را بـين ميـزان اطالعـات بيمـاران در رابطـه بـا         
.  و سطح تحصيالت بيمار نشـان مـي دهـد     OTCوهاي  دار

در مطالعه ديگـري كـه در كشـور جمهـوري چـك انجـام          
گرفت ميزان اطالعات داروئـي بيمـاران متقاضـي دريافـت       

 خوراكي حاوي ايبوبروفن مورد  OTCفرآورده هاي دارويي    
نتايج به دست آمده نشان داد بـيش از       . بررسي قرار گرفت  

 مكفي در رابطـه بـا مـوارد منـع           بيماران از اطالعات  % ۵۰
مصرف و عوارض جانبي مهم ايـن فـرآورده هـا برخـوردار             

ميزان اطالعات بيماراني كه سابقه طـوالني مصـرف     . بودند
اين فرآورده ها را داشـتند بيشـتر از آنهـايي بـود كـه بـه                 

در مطالعـه   ). ۱۱(تازگي مصرف دارو را شـروع كـرده انـد           

 مشخص گرديد م گرفت كه در كشور اسكاتلند انجا  ديگري
كه ميانگين تعداد بيماران مشكوك به استفاده نادرست از         

.  نفـر مـي باشـد    ۶۳/۵ در هر هفته حـدود       OTCداروهاي  
مطالعه ديگري كه بر روي ميزان آگاهي بيمـاران مراجعـه       
كننده به بخش اورژانس بيمارستان در رابطه بـا داروهـاي           

 گرفـت  انجـام    OTCمسكن ضد التهاب غيـر اسـتروئيدي        
ميزان آگاهي زنان نسبت بـه عـوارض گوارشـي          نشان داد   

اين داروها بيشتر از مردان مـي باشـد و همچنـين سـن و          
سطح تحصيالت بيمـار نيـز ارتبـاط مسـتقيمي بـا ميـزان           

در مطالعــه ). ۱۲(آگــاهي وي در مــورد ايــن داروهــا دارد 
 در چند   WHOديگري كه توسط سازمان جهاني بهداشت       

آســيايي در رابطــه بــا ميــزان آگــاهي كشــور آفريقــايي و 
بيماران نسبت بـه دوز مصـرفي و دوره مصـرف داروهـاي             

OTC     ــور ــه در كش ــد ك ــخص گردي ــت، مش ــام گرف  انج
بيماران از اطالعات مكفي و الزمه در اين        % ۸۲هندوستان  

ساير نتايج بدست آمده در رابطه بـا      . رابطه برخوردار بودند  
و نپال به ترتيب برابر كشورهاي بنگالدش، تانزانيا، نيجريه     

در تحقيق ديگري  ). ۱۳-۱۵(بودند  % ۵۶ و   ۸۱،  ۷۵،  ۶۳با  
ــر روي ۱۳۷۷در ســال  ــران ب ــابتي ۵۰۰ در ته ــار دي  بيم

مراجعه كننده به انجمن ديابت ايران و همچنين انسـتيتو          
غدد صورت گرفت، ميـزان اطالعـات بيمـاران از داروهـاي      

OTC       ر آنها بـر     مصرفي خود از ديدگاه اثرات احتمالي مض
روي نوسانات قند خون بررسي شد و مشخص گرديـد كـه    

بيماران در اين رابطه از اطالعـات متوسـط و تـا    % ۱۰تنها  
حـدودي قابــل قبــول برخـوردار بودنــد و مــابقي بيمــاران   

  ). ۱۶(هيچگونه اطالعاتي در اين خصوص نداشتند 
تا زيــاد بدر ايــن تحقيــق نظــر بــه اهميــت و مصــرف نســ

با توجه به مطالعات اندك انجام شده در         و   OTCداروهاي  
رابطه با اين داروها در ايران، تصميم بر آن گرفته شـد تـا              
ميزان آگاهي بيماران مراجعه كننده به داروخانه ها سطح          

 درخواسـت شـده   OTCشهر تهـران نسـبت بـه داروهـاي        
 .توسط آنها مورد ارزيابي قرار گيرد

  

  مواد و روشها

 لغايـت   ۱۳۸۱اني فـروردين    اين تحقيق در حد فاصل زمـ      
 در داروخانه هاي سطح شهر تهران انجـام     ۱۳۸۲فروردين  
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•۴ شماره •٢۷سال   ۳۰۱ / حاجبی ی، دکتر گيتمرتضویعليرضا سيد دکتر                                                               ٨٢ مستان ز 

ــدين منظــور . شــد ــاطق مختلــف  ۱۶۰ب ــه در من  داروخان
در هر منطقـه    (شمالي، جنوبي، شرقي و غربي شهر تهران        

 بـدين   .به صـورت تصـادفي انتخـاب شـدند        )  داروخانه ۴۰
 و  منظور با تهيه ليست كامل داروخانه هـاي شـهر تهـران           

دادن يك شماره به هر داروخانه و به دنبال آن استفاده از            
جدول اعداد تصادفي، داروخانه هـاي مـورد نظـر انتخـاب            

پس از مراجعه حضوري به داروخانه و كسب اجـازه          . شدند
از مديريت داروخانه جهت انجام ايـن مطالعـه، در نهايـت            

 داروخانه موافقت خود را جهـت انجـام ايـن مطالعـه            ۱۲۰
ــداعــال ســپس از بيمــاراني كــه جهــت دريافــت  . م نمودن

 به داروخانه مراجعه مي نمودند درخواست       OTCداروهاي  
مي شد كه در صـورت تمايـل و پـس از ارائـه توضـيحات                
الزمه در رابطه با داليل و اهداف انجام اين مطالعه، در اين 

 بيمـار  ۱۶۸۵در مجمـوع از ميـان   . مطالعه شركت نماينـد   
 نفـر موافقـت   ۱۱۰۰يـن داروخانـه هـا،    مراجعه كننده به ا 

از هـر   . خود را جهت شركت در اين مطالعه اعالم نمودنـد         
يك از بيماران سواالتي بصورت شفاهي پرسيده مي شد و           

در . پاسخ هـا توسـط مصـاحبه كننـده ثبـت مـي گرديـد              
 سئوال از هر بيمار در ارتباط با ميزان شناخت و    ۹مجموع  

) دوره(ن و مدت زمـان      ، ميزا OTCآگاهي وي از داروهاي     
 OTCمصرف و همچنين عوارض جـانبي احتمـالي داروي          

جهـت بررسـي رابطـه     .درخواست شده پرسـيده مـي شـد      
احتمالي موجود ميان پارامترهـاي مختلـف سـن، جـنس،           

 درخواسـتي  OTCسطح تحصيالت وسابقه مصـرف داروي     
 OTCبيمار با ميزان اطالعـات و آگـاهي وي از داروهـاي              

ــاري درخواســت شــده،  ــون آم  Ridge regressionاز آزم
  .استفاده شد

  
  ها يافته

% ۴۷ مرد و    OTCبيماران متقاضي دريافت داروهاي      ۵۳%
در رده  %) ۲۸(بيشـترين تعـداد مـراجعين        .آنها زن بودند  

 سال بودنـد و بـه دنبـال آن رده سـني             ۳۶-۴۵سني بين   
 سال  ۴۵-۵۵و  %) ۲۱( سال   ۱۵-۲۵ ،%)۲۲( سال   ۳۵-۲۶

  . شتندقرار دا%) ۱۸(
مراجعين دريافت  % ۳۵افراد داراي مدرك تحصيلي ديپلم      

% ۱۱از طـرف ديگـر      . ادند را تشكيل مي د    OTCداروهاي  

  آنهـا داراي تحصـيالت زيـر ديـپلم     % ۵بيماران بي سواد و    
ــد ــاران   . بودن ــداد بيم ــترين تع ــر شــغل، بيش % ۳۰(از نظ

را كارمندان دولت و به دنبـال آن افـراد داراي           ) مراجعين  
تشـكيل  %) ۲۰(و خانمهـاي خانـه دار     %) ۲۳( غل آزاد مشا

  . مي دهند
 درخواســت شــده توســط   OTCدر بررســي داروهــاي  

) ۱جــدول (مــراجعين بــه داروخانــه هــاي بررســي شــده 
مشخص گرديد كه به ترتيـب قـرص اسـتامينوفن، قـرص            

ــيون   ــاالن و سوسپانس ــرماخوردگي بزرگس ــومس   آلوميني
MgS     را دارنـد %) ۴۳ع در مجمـو  (، بيشترين ميزان تقاضا .
مطلع بودند كه برخـي از اقـالم    ) ۲جدول  (مراجعين  % ۸۰

دارويي را مي توان بـدون ارائـه نسـخه از داروخانـه تهيـه               
بيماران از اين مسئله بي اطالع بودند       % ۲۰هر چند   . نمود

و بر اين باور بودنـد كـه داروي درخواسـتي آنهـا نيـاز بـه              
. ئه نسخه داشـتند   نسخه دارد و سعي در تهيه آن بدون ارا        

 OTCافرادي كه درخواست تحويل داروي      %) ۹۶(اكثريت  
مد نظر خود را داشتند از دليل مصرف آن آگاه بودند و به             
عبارتي استفاده از داروي درخواست شده توسط آنها براي          

هـر چنـد در     . درمان بيماري يا عارضه موجود مناسب بود      
ي درمـان   بيماران دارويي كه درخواست شده بـود بـرا        % ۴

  .بيماري مربوطه نا مناسب بود
  

بيمار ١١٠٠ درخواست شده توسط OTCداروهاي  -۱جدول 
  مراجعه كننده به داروخانه هاي سطح شهر تهران

ميزان  داروي درخواست شده
 درخواست

(%) 

داروي درخواست 
 شده

ميزان 
درخواست 

(%) 

 ٢ شربت گايافنزين ۱۹  mg٣٢٥قرص استامينوفن

  ٢  قرص دايجستيو  ۱۴  زرگساالنب قرص سرماخوردگي
  ٢  قرص يدوكينول  ١٠ MgS  آلومينيومسوسپانسيون

  ١  شربت ديفن هيدرامين  ٨  قرص آنتي هيستامين
  ١  نقطره هايپيرا  ٧  شربت اكسپكتورانت

  ١ A+Dپماد ويتامين   ٥ A.C.Aقرص 
  ١  جوشانCقرص ويتامين   ٤  ٨٠ mgقرص آسپرين   

  ١  قرص دايمتيكون  ٤  وبروفنبقرص اي
  ١  شياف ايندومتاسين  ٤  كپسول مفناميك اسيد
  ١  قرص بيزاكوديل  ٤  قرص مولتي ويتامين
  ١  تول ساليسيالتنپماد م  ٣  قرص فروس سولفات

  ١  ژل پيروكسيكام  ٣  ٣٢٥  mgقرص آسپرين 
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 OTCاطالعات بيماران از داروهای                                                                                      ه پژوهش در پزشكي            مجل/  ٣٠٢ 

 سابقه قبلي   OTCبيماران متقاضي دريافت داروهاي     % ۹۵
آنهـا  % ۵مصرف داروي درخواستي خود را داشتند و تنهـا          

ن بار قصد مصرف داروي درخواست شده خود را         براي اولي 
درصـد بيمـاران بـا توجـه بـه          ۲۰ و   ۴۵به ترتيب   . داشتند

تجويز قبلي اين دارو توسط پزشك معالجشان و با مشاوره          
قبلي با دكتر داروساز و با توجه به بروز مجدد بيمـاري يـا             

جـدول  (عارضه اقدام به استفاده از همان دارو نمـوده انـد            
مراجعين درخواست بر اساس تجارب     %۳۵در  هر چند   ). ۲

و معلومات اكتسابي فرد و يا صحبت با دوستان و آشنايان           
% ۹۵. و بدون مراجعه بـه پزشـك و داروسـاز بـوده اسـت           

 درخواسـتي   OTCبيماران با توجه به مـوثر بـودن داروي          
خود در سنوات قبلي، درخواسـت اسـتفاده مجـدد از آنـرا             

ان، با وجود اينكـه اسـتفاده از        بيمار% ۵هر چند در    . دارند
يا داروي درخواست شده در گذشته و براي همان بيماري          

ارضه مفيـد و سـودمند واقـع نشـده اسـت، مجـددا آنـرا           ع
در اينجا بيمار بر اين باور اسـت كـه          . درخواست نموده اند  

% ۳۵. شايد با ادامـه مصـرف دارو بهبـودي حاصـل گـردد           
 به ساير دوسـتان      درخواستي خود را   OTCبيماران داروي   

و آشناياني كه ممكن است بيماري مشابهي داشته باشـند          
بيماران اين كار را صـالح  % ۶۵هر چند . توصيه مي نمايند  

ندانسته انـد و مراجعـه فـرد بيمـار بـه مطـب پزشـك يـا                
  . داروخانه را پيشنهاد نموده اند

  
 نفر ١١٠٠ و نتايج آن درسواالت پرسيده شده  -۲جدول 

ه به داروخانه هاي سطح شهر تهران جهت مراجعه كنند
  OTCدريافت داروهاي 

 نتيجه بدست آمده سوال پرسيده شده

آيا ميدانيد كه جهت تهيه برخـي از        
اقالم دارويي نيازي به ارائـه نسـخه        

 نمي باشد؟

  %)۲۰(خير %)    ۸۰(بله 

ــما    ــه ش ــه كســي ب ــن دارو را چ اي
 پيشنهاد نموده است؟

  %)۳۵(اير، س)%۲۰(داروساز ، %)۴۵(پزشک 

مصـرف  ) دوره(ميزان و مدت زمـان     
داروي درخواست شده خود را بيـان    

  كنيد؟

  %)۵۹(آگاهی قابل قبول 
  %)۴۱(آگاهی نامطلوب  

آيا ميدانيد كه اسـتفاده از ايـن دارو        
ممكن است چه عوارضي را بـدنبال        

  ؟داشته باشد

  %)۸/۰(آگاهی قابل قبول 
  %)۲/۹۹(آگاهی نامطلوب  

 
ان از اطالعات و آگاهي مناسـبي در ارتبـاط بـا            بيمار% ۴۱

ــان   ــين مــدت زم ــزان و همچن مصــرف داروي ) دوره (مي

در ) . ۲جـدول   (درخواست شـده خـود برخـوردار نبودنـد          
كه از آگاهي قابل قبولي نسـبت بـه         %) ۵۹(ساير بيماراني   

 درخواســتي خــود  OTC ميــزان و دوره مصــرف داروي 
ــد، در  آگــاهي از طريــق مــوارد ايــن % ۶۸برخــوردار بودن

بيمــاران از طريــق % ۲۱مراجعــات قبلــي بــه پزشــك، در 
مراجعات قبلي به داروخانه و توسـط دكتـر داروسـاز و در             

موارد از طريق دوستان و آشـناياني كـه ايـن دارو را             % ۱۱
مثـل كتـاب و يـا       (مصرف كرده اند و با مطالعات شخصي        

  .حاصل شده بود) بروشورهاي دارويي 
افراد متقاضي   %۲/۹۹مشخص گرديد كه    در ادامه مطالعه    
 از عوارض جانبي محتملـي كـه در   OTCدريافت داروهاي  

صورت مصرف نادرست آنها  ايجاد خواهد شد بـي اطـالع            
ا دكتر داروسـاز در مراجعـات قبلـي آنهـا       يبودند و پزشك    

نهايتـا  . توضيحاتي را پيرامون اين اطالعات ارائه نكرده اند       
ــا  ري معنــي داري ميــان مشــخص گرديــد كــه رابطــه آم

فاكتورهاي سن، جنس و شغل مراجعـه كننـده بـا ميـزان        
دوره مصـرف     ميـزان، ،  OTC آگاهي وي از وجود داروهاي    

هر چند ميان سطح    و عوارض جانبي مهم آنها وجود ندارد      
 OTCتحصـيالت فـرد و همچنـين سـابقه مصــرف داروي     

 ) >۰۵/۰p(درخواست شده ارتباط مستقيم و معني داري        
  . وجود دارديزان آگاهي بيمار از موارد مذكور با م

  
  بحث

 امكـان سـهيم بـودن بيمـار در          OTCاستفاده از داروهاي    
درمان خود را ميسر مي نمايد اما عدم اطالع و يا داشـتن             

   مصــرفي خــود  OTCآگــاهي ناكــافي بيمــار از داروي   
مي تواند اثر بخشي دارو را تحت تاثير قرار دهد و يا حتي             

  . وارض جانبي شود سبب بروز ع
بر اساس يافتـه هـاي ايـن تحقيـق مشـخص گرديـد كـه                

 در محـدوده  OTCتعدادي از متقاضيان دريافت داروهـاي    
   سال و يـا كمتـر قـرار دارنـد و يـا دانـش آمـوز                  ۱۵سني  

آنهـا  % ۲۰مراجعين بي سواد و     % ۱۱همچنين  . مي باشند 
ي حصول اطمينان از انتقال اطالعات داروي     . خانه دار بودند  

 از طريق مشاوره هاي دارويـي، از       ،الزمه در چنين مواردي   
اهميت بـااليي برخـوردار خواهـد بـود و همـت همكـاران              

  . محترم پزشك و داروساز را مي طلبد
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•۴ شماره •٢۷سال   ۳۰۳ / حاجبی ی، دکتر گيتمرتضویعليرضا سيد دکتر                                                               ٨٢ مستان ز 

ــورمان      ــاي كش ــه ه ــده داروخان ــالت عم ــه معض از جمل
  درخواست دارو توسـط بيمـار بـدون ارائـه نسـخه پزشـك        

يـز مشـاهده    مي باشد كه ايـن مشـكل در ايـن مطالعـه ن            
همچنين با انجام اين مطالعه مشخص گرديـد كـه       . گرديد

 بـي اطـالع   OTCمراجعين از وجود دسته داروهـاي        ۲۰%
در برخي موارد در صورت عدم ارائه داروي غير         . مي باشند 

OTC           توسط داروخانه كار به مشاجره هاي لفظـي مـابين 
ايـن مسـئله داليـل      . دكتر داروساز و بيمار منجر مي شـد       

في از جمله مشكالت اقتصادي بيمـار و عـدم تمايـل        مختل
بيمار به مراجعه به مطب پزشك و پرداخت حق ويزيت را           
دارد، لذا آگـاه نمـودن اقشـار مختلـف جامعـه نسـبت بـه         
داروها، مضـرات آنهـا و نحـوه صـحيح اسـتفاده از آنهـا، و               

، از  COTهمچنين مطلع نمودن مردم از وجـود داروهـاي          
زشي و فرهنگي و تهيه بروشـورهاي       طريق برنامه هاي آمو   

  .اطالعاتي شديدا احساس مي شود
براساس يافته هاي ايـن تحقيـق بـه نظـر مـي رسـد كـه                 
اكثريت مراجعين داروي مناسبي را براي درمـان بيمـاري          

بطور كلـي بيمـاراني كـه داراي    . مربوطه انتخاب نموده اند 
ــد از  OTCســابقه مصــرف داروي   درخواســت شــده بودن

رويي بهتـري نسـبت بـه نحـوه، ميـزان ، دوره             اطالعات دا 
مصرف و حتي عوارض جانبي احتمـالي آن دارو برخـوردار     

بيمـاران داروي نادرسـتي را      % ۴اما اين يافتـه كـه       . بودند
براي درمان بيمـاري خـود درخواسـت نمـوده انـد نگـران              
كننده است و نياز به نظارت دقيق و ارائه مشاوره دارويـي            

  . دهد نشان مياز جانب داروساز را 
بـا بررسـي اطالعـات مـراجعين نسـبت بـه ميـزان و دوره        

 درخواست شده و همچنين عوارض     OTCمصرف داروهاي   
جانبي رايج و مهمي كه ممكن است در اثـر مصـرف ايـن              
داروها بروز نمايد، مشخص گرديد كه آگـاهي و اطالعـات           
آنها در ايـن خصـوص، بـويژه از نظـر عـوارض جـانبي، در             

ايـن مسـئله تـا حـد        . د مطلوبي نمـي باشـد     مجموع در ح  
دهد كه بيمار صـرفا   زيادي نگران كننده است و نشان مي      

داند كه بعنوان مثال بايد قرص استامينوفن را بعنـوان         مي
يك داروي مسكن و تب بر استفاده نمايد ولي از ميـزان و             
دوره مصر ف آن و همچنين عوارض جانبي احتمـالي دارو           

بنـابراين، ضـعف اطالعـات دارويـي     . اطـالع كـاملي نـدارد   
بيماران در ارتباط با موارد مذكور مي تواند سالمت بيمـار           

البتـه بايـد    . و بدنبال آن جامعه را تحت تـاثير قـرار دهـد           
توجه داشت كه براساس يافته هاي اين تحقيق با افـزايش      

مصرف داروی مربوطـه     و همچنين سابقه    سطح تحصيالت   
ايـن  . ار نيز افزايش مـی يابـد      ميزان آگاهی و اطالعات بيم    

فردي و همچنين بـاال     يافته اهميت ارتقا سطح تحصيالت      
رفتن  تجربه شخصي بر ميزان آگاهي و معلومات افـراد را            

  .دهد نشان مي
بنابراين در مجموع با انجام اين تحقيق مـي تـوان نتيجـه             
گرفت كه آگاهي مراجعين به داروخانه هاي بررسي شـده          

ر تهـران نسـبتا سـطحي اسـت و          در مناطق مختلـف شـه     
در اين راستا بنظر مي رسد كـه در   . نيازمند ارتقا مي باشد   

سيستم  فعلي عرضه خدمات دارويي توسط داروخانه ها ،           
 )OTCبـويژه درخصـوص داروهـاي     (ارائه مشاوره دارويـي     

توسط شركتهاي داروسـازي و همچنـين وزارت بهداشـت،      
ار دادن آنهـا در     درمان و آموزش پزشكي در حد انبوه و قر        

معرض ديد مراجعين بـه داروخانـه هـا، مطـب پزشـكان،              
بيمارستانها و درمانگاهها، ترويج فرهنگ صـحيح اسـتفاده         
ــور و    ــاي كثيراالنتشــار كش ــه ه ــا توســط روزنام از داروه
همچنــين از طريــق تهيــه برنامــه هــاي آموزشــي توســط 
سازمان صدا و سيما و برقراري كالسهاي آموزشي مربوطه         

راكز مختلف دولتي  و خصوصي، مي تواند در بهبـود،           در م 
تقويت و ارتقـا سـطح آگـاهي و اطالعـات اقشـار مختلـف               

داروهـاي  و از جمله    جامعه در ارتباط با داروهاي مختلف،       
OTC      اميد است كـه بـا      . ، نقش مهم و موثري داشته باشد

تالش جامعـه پزشـكي كشـور و مسـئولين محتـرم وزارت         
ش پزشكي بتوان گامي بلند جهت      بهداشت، درمان و آموز   

  .رفع مشكالت مطرح شده در اين تحقيق برداشت
  

  تشكر و قدر داني        
 بخـاطر از معاونت محترم پژوهشي دانشگاه  شهيد بهشتي       

  تصـــويب ايـــن طـــرح تحقيقـــاتي و حمايتهـــاي مـــالي 
همچنــين از . بـي دريغشـان تشـكر و قــدرداني مـي شـود     

مشـيد سـالم زاده و      همكار ارجمند جناب آقـاي دكتـر ج       
آقاي پيمان ماليي بابت مساعدت هايشـان در انجـام ايـن            

  . طرح صميمانه سپاسگزاري مي شود
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