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 سوار وسیله نقلیه
عمومی اعم از اتوبوس ،مترو یا تاکسی میشویم تا زمانی که آن را ترک میکنیم ،کسانی را میبینیم و حرفهایی میشنویم که
هر کدام آنها میتواند خاطرهای برایمان باشد ،یا خاطرهای را از زمانهای دور برایمان زنده کند .به محل کار هم که میرسیم
احیانا خاطرهای باشد .حاال
و کار را شــروع میکنیم ،بســتگی به نوع کاری که داریم ،همهاش میتواند تداعیکننده مســأله یا
ً
اگر کارمان طوری باشــد که ارتباط مســتقیم با مردم داشته باشیم ،به اندازه تفاوت بین انسانها 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 میرسیم به این که داروخانه از جمله مکانهایی است که کارکردن در آن ،یک دنیا حرف برای
گفتن و یک سینه خاطره برای بازگو کردن دارد.
بنابرایــن ،تصمیــم گرفتــم تا مســایل بهوجود آمــده در داروخانــه را تحــت عنــوان «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 اســت .تا
چه قبول افتد و چه در نظر آید.
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یادداشتهای داروخانه

یادداشت1

یادداشت3

گوشــش را نشان داد که گوشوارهای به آن آویزان
ً
بــود .خانــم حدودا  25ســالهای بود .بــاالی محل
گوشــواره ،شــکافی وجود داشــت که ناشی از فشار
گوشــواره به گوش بود .راجع به بخیه سؤال کرد که
گفتم نیازی نیست.
اصرار داشــت کــه میخواهد این گوشــواره را از
گوشش در آورده ،و گوشواره دیگری آویزان کند .برای
جلوگیری از عفونت ،پماد تتراســیکلین دادم و گفتم
که حداقل تا ده روز گوشواره به گوشش نزند .از دست
دادن سالمت به دلیل زیبایی ،مدتها است که بالی
جان بسیاری از جوانان این مرز و بوم شده است .این
مسأله گوش و گوشواره ،سادهترینش است!

در داروخانه که هستی ،از بیماران مراجعهکننده
بعضی وقتها حرفهایی میشنوی که میخواهی
از تعجب شــاخ در بیاوری .بیمــاری که مقابل من
پشت پیشخوان ایســتاده بود ،یک داروی عصبی
برای درمان ســردرد را نشــان داد و سؤال کرد که
ایــن دارو،عوارض و مشــکل نــدارد؟ گفتم که اگر
ً
پزشک شــما تجویز کرده ،حتما بخورید .کمی این
پا و آن پا شــد و اندکی هم مکث کرد و گفت :آخه
دکتر من حالت طبیعی و عادی نداشــت ،به همین
دلیل شــک دارم کــه دارو را بخورم یا قطع کنم! به
ایشــان توصیه کــردم که اگر اعتمادی به پزشــک
خود ندارد ،به جای قطع کردن دارو ،پزشــک خود
را عوض کند تا با اطمینان خاطر بیشــتری ،داروی
تجویزی را مصرف کند!

یادداشت2

ً
دختــر خانم حدودا  27ســالهای بود و به شــکل
و شــمایل و قــد و هیکلش میخورد که بدنســازی
مــیرود .تقاضای قرص  B6داشــت .من براســاس
عادت ،سؤال کردم که حاملهاید؟ لبخندی زد و گفت:
نه آقای دکتر! مربی بدنســازی گفته که روزی یکی
بخورم .به ایشــان گفتم :مربی شما آدرس اشتباهی
داده! دختــر ؟؟؟ مؤدبانه گفــت :آقای دکتر! مربی
ً
که علم شما را ندارد ،لطفا راهنمایی کنید که چه کار
کنم؟ راهنماییاش کردم و آن چه الزم داشــت را به
او توصیه نمودم.
تشــکر کــرد و رفت .مــن هــم ماندهام کــه این
مربیهای باشــگاههای بدنســازی با توصیههای
داروییشان به ورزشــکاران ،چه بالیی که سر آنها
نمیآورند!
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یادداشت4

کیســه دارویــی را مثــل بســاط دستفروشــان
سیداســماعیل جلویــم ولــو کــرد .همگــی داروها
بــدون جعبه و بهصورت بلیســترهای دســتخورده
و دســتنخورده بود ،اصرار داشــت کــه این داروها
را برداریــد و هرچــه میخواهید پولــش را بدهید .به
ایشــان تذکر دادم که دارو حتی بهصورت جعبههای
دســتنخورده هم که باشــد ،طبق مقــررات وزارت
بهداشــت نمیتــوان پــس گرفت .بدون ایــن که به
حرفهایم توجه داشته باشد ،گفت :آخه این داروها
بــه دردم نمیخورد و حیف اســت .حاال که شــما بر
نمیدارید ،من چه کارشان کنم؟
به ایشــان آدرس نزدیکتریــن درمانگاه خیریه را

دکتر فریدون سیامکنژاد

دادم و توصیــه کردم برای این که داروها دور ریخته
نشود ،آنها را به درمانگاه هدیه کند.
یادداشت5

ً
معمــوال داروهای پایینآورنده فشــارخون را برای
این مصرف میکنند که فشــارخون در حالت طبیعی
قرار گرفته ،چنانچه دارو قطع شود ،امکان باال رفتن
ً
فشــارخون و ایجاد خطر زیاد اســت .خانمی حدودا
پنجاه ســاله بــود و همراه با داروهــای دیگر ،قرص
ً
لوزارتان  50میلی هم میخواســت .ضمنا اشــاره به
این داشت که فشارم  11است .آیا به خوردن لوزارتان
ادامه دهم؟ که پاسخ من مثبت بود.
بالفاصله سؤال کرد که لوزارتان خارجی هم دارید؟
فکر کنم خیال میکرد که داروی خارجی ،فشارخون
را باید کمتر از  11کند .همین مسأله را به شوخی گفتم
و طرف هم متوجه اشتباه خودش شد.

یادداشت6

به آرامــی روی صندلــی داروخانه نشســت تاکار
نســخهای را که در دســت داشــتم ،تمام کنم .کارم
کــه خاتمه یافت ،جلو آمد و گفــت :آقای دکتر! من
بهدلیل مشکل گوارشی که دارم ،مدتها است که از
کپســول اومپرازول استفاده میکنم .بار آخری که به
پزشک خود مراجعه کردم ،بعد از معاینه برایم عالوه
بــر اومپرازول ،آمپول  B12هم تجویز کرده ،دلیلش
چیست؟ چون من مشکل کمخونی ندارم.
برای ایشان توضیح دادم که مصرف طوالنیمدت
اومپــرازول ،جذب ویتامین  B12را کاهش میدهد.
بنابراین B12 ،طبیعی دیگر پاســخگوی نیاز انســان
نیست ،به همین دلیل تزریق هفتهای یک بار یا پانزده
روز یک بار ویتامین  B12مورد نیاز است.
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