یادداشتهای
داروخـــــانه
دکتر فریدون سیامکنژاد

مقدمه

صبح که از خانه بیرون میزنیم تا راهی محل کار شــویم ،با افراد زیادی برخورد میکنیم و روبهرو میشــویم که هر
کدامش میتواند برای انسان خاطرهانگیز باشد .از برخورد احتمالی با رفتگر زحمتکش محله گرفته تا دیدن کسانی که
هر یک بهدلیلی سر راهمان قرار میگیرند و ممکن است اگر قدیمی محل باشیم ،سالم و علیکی هم با ما داشته باشند.
از وقتی ســوار وسیله نقلیه عمومی اعم از اتوبوس ،مترو یا تاکســی میشویم تا زمانی که آن را ترک میکنیم ،کسانی
را میبینیم و حرفهایی میشــنویم که هر کدام آنها میتواند خاطرهای برایمان باشد ،یا خاطرهای را از زمانهای دور
برایمان زنده کند .به محل کار هم که میرسیم و کار را شروع میکنیم ،بستگی به نوع کاری که داریم ،همهاش میتواند
تداعیکننده مســأله یا احیاناً خاطرهای باشد .حاال اگر کارمان طوری باشد که ارتباط مستقیم با مردم داشته باشیم ،به
اندازه تفاوت بین انســانها و مردمی که برای کارشان به ما مراجعه میکنند ،میتوانیم حرف برای گفتن داشته باشیم
و خاطره برای بازگو کردن.
با این صغری و کبری چیدنها میرســیم به این که داروخانه از جمله مکانهایی اســت که کارکردن در آن ،یک دنیا
حرف برای گفتن و یک سینه خاطره برای بازگو کردن دارد.
بنابراین ،تصمیم گرفتم تا مســایل بهوجود آمده در داروخانه را تحت عنوان «یادداشــتهای داروخانه»قلمی کنم.
مطالبی که در پی میآید ،حاصل این تالش و نتیجه حضور در داروخانه در برخورد با بیماران و مســایل جاری داروخانه
است .تا چه قبول افتد و چه در نظر آید.
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یادداشتهای داروخانه

یادداشت1

یکی از مشــکالتی که برای افراد پیش میآید،
نوع پوشــش فرد اســت .بهطور مثال ،کسی که
کفش تنگ میپوشــد ،امکان دارد که مشکالتی
بــرای پایش پیش بیاید .گاهی تولید میخچه در پا
میشود ،گاهی هم انگشتان دچار مشکل میشوند.
مراجعهکننده سؤال کرد که سیاه شدن ناخن از
چه میشود؟ چند سؤال کردم و معلوم شد که کفش
تنگ پوشیده است! کفش فشار آورده و باعث پاره
شدن عروق زیر ناخن و سیاهی شده است .پرسیدم
درد ندارد؟ پاسخ بیمار منفی بود.
اگرچه نظر من این بود که اگر از دمپایی استفاده
کند یا کفش راحتی ،خودش خوب میشــود ،ولی
توصیه کردم برای اطمنان خاطر به یک متخصص
پوست نیز نشان دهد.
یادداشت2

خانمی که بچهای به بغل داشــت وارد داروخانه
شد .وقتی جلوی پیشخوان داروخانه قرار گرفت،
خطاب به من گفت :آقای دکتر! این بچه چند روزی
است که شــکمش کار نمیکند .این مسأله باعث
شــده که از دلدرد نیز گاهی بــه خودش بپیچد.
کمی راجع به دلدرد و کار نکردن شــکم بچهاش
سخنرانی کرد .صحبتهایش که تمام شد ،سؤال
کردم چه خدمتی از من ســاخته است؟ از من یک
عدد شــیاف ملین و به قول خودش شیاف کارکن
میخواســت .برایش توضیح دادم که اگر شــربت
انجیر اســتفاده کند ،اثر بهتری خواهد داشت .اول
قیمتش را پرســید و وقتی متوجه شــد که خیلی
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گران نیســت ،نفس راحتی کشید و دارو را گرفت
و دستور مصرفش را هم پرسید و رفت .این روزها
از اینگونه برخوردها با ریشــه اقتصادی ،زیاد در
داروخانه دیده میشود.
یادداشت3

در داروخانــه باید توجه داشــته باشــیم که هر
مراجعهکننــدهای که دارویــی را تقاضا میکند ،با
این قید که دارو باید  OTCباشــد ،قبل از این که
تحویلش دهیم ،سؤال کنیم که برای چی میخواهد!
جــوان  25ســالهای بــود که بــرای خانمش
دارو میخواســت .تقاضــای یــک ورق قــرص
دیفنهیدرامین داشت .طبق عادت سؤال کردم که
برای چی میخواهد؟
گفت :برای جلوگیری از تهوع ناشی از مسافرت
خانمش که در طول سفر ،مشکلآفرین خواهد بود.
متوجه شدم که قرص دیمنهیدرینات میخواهد!
یک برگ قرص دادم و دستور مصرفش را هم گفتم
و راهیاش کردم.
یادداشت4

داروهای نسخهاش را که گرفت ،سؤال کرد که
این داروها عوارض هم دارد؟ برایش توضیح دادم
که عوارض داروها در چه مواردی دیده میشود .در
ضمن از ایشان پرسیدم که داروها برای چه کسی
اســت؟ پاسخ داد که برای شوهرم است .به ایشان
تذکر دادم که داروها بــرای عفونت مجاری ادرار
اســت و یکی از داروها (فنازوپیریدین) باعث قرمز
شــدن رنگ ادرار میشود که مسألهای نیست و با

دکتر فریدون سیامکنژاد

خون ادراری اشتباه نشود.
هنوز حرفم تمام نشده بود که مثل برق گرفتهها
پاســخ داد که شوهرم میترسد این دارو را بخورد.
دفعه قبل هم که برایش تجویز شده بود ،همینطور
بود .به ایشــان گفتم که این دارو برای شستشوی
مجاری ادرار در عفونتهای ادراری اســت و رنگ
ادرار بعــد از قطع دارو طبیعی میشــود .امیدوارم
که قانع شــده باشد ،تا شوهرش را هم قانع کند تا
دارویش را مصرف نماید.
یادداشت5

فصل بهــار را بایــد فصل حساســیت نامید.
گردهافشانی گیاهان باعث میشود که عالیمی در
افراد بهوجود آید که خیلی شــبیه به سرماخوردگی
است .عطســه دارد .آبریزش بینی دارد .التهاب
چشم دارد .خارش بینی دارد .خالصه باید مواظب
باشیم که با ســرماخوردگی اشتباه نشود .خیلیها
هم چون فکر میکنند ســرما خوردهاند ،تقاضای
آنتیبیوتیک هم از داروخانه دارند! این را هم باید در
نظر داشته باشیم که از هر ده نفری که به داروخانه
مراجعه میکنند ،حداقل  4تا  5نفرشان حساسیت
دارنــد .بهترین دارویی هم که در این زمینه وجود
دارد ،قرص آنتیهیستامین دکونژستانت است .چون

هم ضداحتقان دارد و هم آنتیهیستامین دارد .البته
باید مریــض را قانع کرد که داروی دردش همین
اســت .مگر این که پزشــک معالج ،نظر دیگری
داشته باشد.
یادداشت6

دست بچهای را در دست داشت که وارد داروخانه
شد .یکی دو مورد دارو میخواست .یک عدد شامپو
هم برای بچهاش گرفت .البته بچه نســبت ًا شلوغی
بــود و اگر کار مادرش در داروخانــه زودتر انجام
نمیشــد ،هیچ بعید نبود که به تدریج داروخانه را
روی سرش بگذارد.
خوشبختانه کارهای دارویی ایشــان تمام شد
و دســت آخر رو به من کرد و با اشــاره به بچهای
که فع ً
ال دستش در دست مادرش بود ،گفت :آقای
دکتر! اگر دارویی برای قد کشیدن این بچه وجود
دارد لطف ًا بدهید .اگرچه بچهای که با او بود ده ساله
بود (طبق گفته مادرش) ،ولی از نظر قد و قواره به
بچههای  5ساله میخورد.
مــن هم با توجه به شــلوغی بیش از حد بچه،
به مادرش گفتم :قد کشــیدن مهم نیست ،بزرگ
شدن مهم است!
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