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خود درماني پديده شايع در بين سالمندان
خوددرمانی يکی از موارد شايع در افراد سالمند است که باعث بروز مشکالت فراوان در آنها می شود .بسياری از
سالمندان به دليل مشکالت جسمی و بيماری های مختلف بايد دارو دريافت کنند اما بسياری از داروها عوارض
زيادی از جمله کاهش يا افزايش اشتها ،تغيير حس چشايی ،يبوست ،ضعف ،اسهال و تهوع دارند .مصرف دوز
باالی ويتامينها و امالحها هم مشابه داروها میتواند مشکالتی ايجاد کنند،لذا سالمندان بدون مشورت پزشک به
هيچ وجهنبايددارويیمصرفکنند.دوز داروی مصرفی در سالمندان با جوانان در بسياری از موارد متفاوت است که
اين نکته مد نظر کليه پزشکان قرار دارد لذا موکدا به اين نکته اصرار می شود که از دادن خودسرانه دارو يا دوز
داروی متداول به سالمندان خود داری شود.همچنين بهتر است سالمندان مکمل های غذايی را با نظر پزشک و يا
داروساز دريافت کنند ،زيرا دوزهای باال و خودسرانه مکمل ها گاهی نه تنها سودی در بر ندارند بلکه می تواند
مشکل ساز نيز باشند .
سالمندان تعداد زيادی دارو را همزمان مصرف می کنند که برخی داروها می توانند بر هم کنش هايی خاصی در
افراد ايجاد کنند و تداخالت خاصی را به همراه داشته باشند که گاهی مضر است داروهايی که با تالش دانش
پزشکی برای مقابله با بيماریها توليد می شوند اگر بدون مشورت پزشک در ترکيب باهم مصرف شوند ،گاهی به
معجونی سمی و کشنده تبديل خواهند شد  .ازاين رو اين سالمندانی که چندين دارو را مصرف می کنند بايد
بدانند که در مراجعه به پزشک حتی برای يک سرماخوردگی ساده بايد ليست داروهای مصرفی خود را به همراه
داشته باشند تا توسط پزشک معالج کنترل شود و از تداخالت دارويی جلوگيری شود .
خوددرمانی يکی از موارد شايع در افراد سالمند است که باعث بروز مشکالت فراوان درآنها می شود چراکه برای
اکثر اين افراد مراجعه به پزشک سخت است بنابراين نسبت به ساير گروه ها توصيه های اطرافيان را جهت درمان
به راحتی پذيرفته و داروهای مختلف را بدون دليل مصرف می کنند .همچنين برخی از افراد داروهای خود را برای
اقوام و آشنايان با همان ميزان که برای ايشان تجويز شده به ديگران توصيه می کنند که دراين صورت ممکن
است منجر به بروز مشکالت زياد و حتی مرگ شود.مسکن ها ،ملين ها ،داروهای ضدسرفه ،دهان شويه ها
بيشترين داروهايی هستند که مردم برای درمان درد و بيماری های ساده و معمول استفاده می کنند .داروهای
ضدسر فه اگر درست مصرف نشود موجب تشديد برونشيت شده و مصرف زياد اين داروها خواب آلودگی را در پی
دارد .استفاده مکرر داروهای ملين باعث کاهش آب بدن و اختالالت بيولوژيک در مقدار کلسيم و پتاسيم شده که
زمينه بروز بيماری فشار خون را به دنبال دارد  .بعضی از مسکن های معمول از گروه آسپرين ها می توانند
خونريزی های روده ای را در پی داشته باشد .محلول های شستشوی چشم که وارد خون می شوند اغلب حاوی
موادی هستند که با ديگر داروها تداخل پيدا می کنند .کمک اطرافيان به بيماران سالمند در کنترل دقيق ساعات
و مقدار مصرف دارو ،مطالعه بروشورهای دارو ،به کارگيری راهکارهايی در جهت عدم فراموشی مصرف دارو و...
میتواند بسيار مؤثر باشد .با رعايت همين نکات به ظاهر ساده می توان خطرات عوارض سوء داروها را در
سالمندان تا  %06کاهش داد.
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