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⊥Abstract : 

Background: Self–medication refers to  drug consumption (herbal & artificial ) without the diagnosis 

or prescription of a physician leading to side effect and over usage of drugs.  

Objective: To survey self–medication among cardiovascular patients. 

Methods: This cross–sectional study was implenented on 60 cardiovascular patients at Bu-Ali hospital 

in 2001. The questionnaires were filled out and the information were presented as descriptive or 

analytical statistics. 

Findings: All the patients kept drugs at home . %26.7 took hypertensian and anti–angina drugs 

willfully before hospitalization and %86.7 took herbal drugs (mostly cowslip). 

Conclusion : Regarding the high cost of drug production as well as the side effect of taking herbal or 

artificial drugs , we should increase every body’s knowledge of usage and improve the function of 

medical staff.  
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 : چکیده  ⊥

 خـود درمانـی، مصـرف خودسرانه دارو های گیاهی و صناعی بدون تشخیص و نسخه پزشک است که به مصرف زیاد دارو و بروز                          : زمیـنه   

 .عوارض جانبی منجر می شود

 . مطالعه به منظور شناسایی وضعیت خود درمانی در بیماران بستری شده در بخش قلب و عروق انجام شد: هدف 

ـ       بیمار  60 در بخش قلب بیمارستان  بوعلی سینا قزوین با پر کردن پرسش نامه از                1380 ایـن مطالعـه مقطعی در سال         : ا  مـواد و روش ه

 .قلبی انجام شد و داده ها به صورت آمارهای توصیفی و تحلیلی ارائه شد

 قبل از بستری در بخش قلب به طور خودسرانه    افراد  7/26%تمـام بیماران قلبی مورد بررسی در منزل دارو نگه داری می کردند                : یافته ها   

 .استفاده کرده بودند) به ویژه گل گاوزبان (  از داروهای سنتی گیاهی 7/86%از داروهای کاهنده فشار خون و ضد آنژین ، 

د در جهت باال بردن  بـا توجه به هزینه زیاد تولید دارو و عوارض نامطلوب مصرف خود سرانه داروهای گیاهی و صناعی، بای    : نتیجه گیری   
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  ...ستری خوددرمانی در بیماران ب      /  ٩٢  

 : مقدمه ⊥
   خـود درمانـی یعنی تهیه یک یا چند  دارو بدون نظر یا              
تشـخیص پزشـک و یـا بدون نسخه و نظارت درمانی که      

 )1(. شامل مصرف داروهای گیاهی و صناعی است 
 در قزویـن انجام شد      1379   در پژوهشـی کـه در سـال         

ــه   ــد ک ــخص ش ــتری در  3/83مش ــیماران بس ــد ب  درص
وق ،  خود درمانی می کنند       بخش های داخلی و قلب ـ عر      

3(. درصد آن به توصیه خانواده و دوستان بوده است     27که  

( 
   گـیاهان دارویـی از دیـر بـاز در سـالمت جامعه نقش              
مهمـی ایفـا کرده اند  و با مشخص شدن عوارض جانبی             
فـراوان داروهای صناعی ، بشر دوباره به فکر احیای طب         

داروهای گیاهی  سـنتی و اسـتفاده از درمان های سنتی و           
 )2(. افتاده است

   اسـتفاده از گیاهان دارویی یا درمان های سنتی خالی از         
عارضـه نیســت یــک مطالعــه نشــان داده اســت عصــاره  

ضد (آلکالوئـید گـیاه اکونیـتوم که برای مصارف مختلف           
استفاده می شود ، سمیت قلبی      ) الـتهاب، مسـکن ویـژه       

 )4(. تمی ها می شود فوق العاده ای دارد و باعث انواع  آری
   داروهـای متنوعـی کـه در بیماری های قلبی به منظور            
ــد از      ــبارت ان ــودند ع ــی ش ــتفاده م ــی اس ــود درمان :  خ

پروپـرانولول بـرای حملـه های  قلبی ، افزایش ضربان و             
 زیر زبانی ، گیاهان دارویی مثل گل        TNGطپش قلب  ،     

ل اسید  گاوزبان ، شنبلیه ، شوید و حتی  ویتامین هایی مث          
 )2(. فولیک و گاهی مواد غذایی

   در این راستا دانش و آگاهی بیماران دربارۀ داروها اثر          
در بررسی دانش   . مستقیمی بر خود درمانی بیماران دارد     

 بیمار بستری در بخش آی سی یو        107دارویـی بـر روی      
مشخص شده که آگاهی از نام و عوارض جانبی و دلیل           

 داروهایـی می شود که      مصـرف داروهـا باعـث انـتخاب       
ــی چشــمگیرتر و    ــرات درمان ــتر و اث ــی کم ــرات جانب اث

 )4(. مفیدتری داشته باشند
 
 

   در بررسـی کـه در کشـور فیلیپین به منظور پی ریزی             
 درصد 4بـرنامه ای بـرای سالمـتی فشار خون انجام شد،     

 درصد آنها تحت    17بـیماران خـود درمانـی کرده و فقط          
 )5(. کنترل بودند

 مطالعه به منظور تعیین شیوع و انواع خود درمانی             ایـن 
در بـیماران بسـتری در بخـش قلـب و عروق بیمارستان             

 .بوعلی سینا انجام شد
 
 :مواد و روش ها  ⊥

 در بخش قلب و     1380   ایـن مطالعـه مقطعـی در سال         
 بیمار  60.عـروق بیمارسـتان بوعلی سینا قزوین انجام شد        

. قی انتخاب شدندبسـتری در بخـش قلـب به صورت اتفا    
 سؤال  10ابـزار گـرد آوری  داده ها پرسش نامه ای شامل             

 .بود که با پرسش مستقیم از بیماران تکمیل می شد
 
 :یافته ها  ⊥

 60 نفر در گروه سنی زیر       23 بیمار مورد بررسی،     60   از  
 سال بودند ، از     60 نفـر در گـروه سنی باالی         37سـال و    

)  درصد 55(  نفر   32مرد و   )  درصد 45(  نفر   27این تعداد   
( نفر   15برای بار اول و     )   درصد 3/23( نفر   14.زن بودند 

برای )  درصد   7/51(  نفر   31برای بار دوم و     )  درصـد  25
 نفر  25. بار سوم و بیشتر در بیمارستان بستری شده بودند        

برای )  درصد   25( نفر   15بـرای بار اول ،      )  درصـد  7/41(
برای بار سوم و بیشتر      )  درصد 3/33( نفـر    20بـار دوم و     

 .در بخش قلب بستری شده بودند
   در این بررسی تمامی بیماران مورد مطالعه در منزل خود دارو           

خود سرانه دارو مصرف    )  درصد 70( نفر   42.نگه داری می کردند     
قبل از بستری شدن    )  درصد 7/66( نفر از بیماران     40می کردند،   

داروی )   درصد    3/33(ر   نف 20.داروی قلبـی مصرف کرده بودند     
داروهای ضد آنژین   )  درصد   4/18( نفر   11کاهنده فشار خون و     

 ).1جدول شماره (قلبی مصرف کرده بودند  
 
 

 



 ٩٣  /  ...   خوددرمانی در بیماران بستری    

 
 

فراوانی مصرف داروهای مصرفی قبل از بستری در  : 1جدول 
 بخش قلب

 

 داروهای مصرفی تعداد درصد
 کاهنده فشار خون 20 3/33
 ضد آنژین 11 4/18

 کاهنده چربی 3 5
 قندی 2 4/3
 داروهای سنتی 20 3/33
 سایر موارد 4 6/6

 جمع 60 100
 
 

گل گاو  )  درصد 3/33(  نفر   20   از بیـن گیاهان دارویی      
 ).2جدول شماره (زبان ، مصرف کرده بودند  

 فراوانی خود درمانی داروهای گیاهی در  :2جدول 
  بخش قلب و عروق بر حسب نوع گیاه سنتی

 

 تینوع داروی سن تعداد درصد
 گل گاو زبان  20 3/33
 بیدمشک+ عرق نعنا  10 7/16
 گل بنفشه 5 3/8
 عرق چهل گیاه 7 7/11
 زیره+ آویشن  10 7/16
 هیچ دارویی مصرف نکرده اند 8 3/13

 جمع 60 100
 
از بیمارانــی کــه داروی ســنتی )   درصــد68(  نفــر 35   

ز مصرف  مصـرف کـرده بودنـد،  اظهـار نمودند که پس ا            
 .داروی سنتی احساسی بهبودی نسبی پیدا کرده اند

به طور خودسرانه   )  درصد 7/41(  نفـر از بیماران      25   
 25( نفر   15. از نسخه دارویی پیشین استفاده می کردند      

 درصد به علت    15به علت گرانی حق ویزیت،      ) درصـد 
 درصد به علت عدم     10مهـم تلقـی نکـردن بـیماری،         

  درصد به علت بهبودی موقت       3/8اعتماد به پزشک و     
 .بیماری دارو را به طور خودسرانه مصرف می کردند

 

 
 :بحث و نتیجه گیری  ⊥

 درصد بیماران قبل از     7/66   ایـن مطالعـه نشان داد که        
بسـتری شـدن در بخش، به طور خود سرانه از داروهای            

در پژوهشی که برای کل بیماران   . قلبی استفاده می کردند   
 درصد 3/83 انجـام شد این رقم     1378 بسـتری در سـال    

 )2(. بوده است 
در گروه  )   درصد  4/3(   کمتریـن مـیزان خـود درمانـی         

در )   درصد  3/33( سال  و بیشترین میزان       40 تا   30سنی  
 سال  بود که نشان می دهد هر چه          70 تا 60گـروه سـنی   

سـن باالتر می رود میزان استفاده خود سرانه دارو بیشتر           
امر می تواند ناشی از این باشد که سالمندان      این  . می شود   

بـیماری قلبی را بخشی از روند سالمندی خود می دانند و            
در صورتی در مطالعه که     .  کمـتر به آن اهمیت می دهند        

 سال کمتر از سایر     60حبیبـی و همکـاران ، افـراد باالی          
 )1(. گروه های سنی خود درمانی می کردند

 درصد از   7/21درمانی داشتند،      از میان افرادی که خود      
 65  درصد از داروهای صناعی و        3/3داروهـای سـنتی و      

درصـد از هـر دو اسـتفاده مـی کردند که این آمار باالی               
اسـتفاده از داروهای گیاهی شاید به دلیل این تفکر باشد           
کـه داروهـای گیاهـی بدون عارضه اند این امر ضرورت            

ده صحیح از   آمـوزش عمومـی بـه جامعـه مبنـی بر استفا           
داروهــای گیاهــی و انجــام تحقــیقات گســترده بــر روی 

 .داروهای گیاهی را مطرح می سازد
   در ایـن مطالعه بیشترین داروی مصرفی بیماران قلبی،         
داروهـای ضـد آنژیـن و ضد فشار خون ، طپش قلب بود             
.  کـه بـیماران به طور خود سرانه آنها را استفاده می کردند            

نبی مرگ بار این داروها، الزم است       با توجه به عارضه جا    
در ایـن زمیـنه توجـه بیشـتری مبذول شود تا دارو بدون              
نسخه پزشک و از روی نسخه پیشین در اختیار بیمار قرار         
نگـیرد و آمـوزش هـای صـحیح حیـن ترخـیص مبنی بر            

در . اسـتفاده صـحیح و به موقع دارو به بیماران داده شود           
بستری، فراوانی   برای کل بیماران     1378پـژوهش سـال     



  ...ستری خوددرمانی در بیماران ب      /  ٩٤  

 21 درصـد داروهـای آرام بخش،        54داروهـا بـه ترتیـب       
 درصد داروهای روان گردان بوده      9درصد آنتی بیوتیک و     

 )3(. است
   بیشـترین داروی مصرفی گیاهی گل گاو زبان و بعد از           
آن عرق نعنا و آویشن بود که و بهبودی ظاهری ناشی از            

گری به  مصـرف ایـن گـیاهان شـاید خطرهای ناگوار دی          
 .دنبال داشته باشد

 درصد از افرادی که خود درمانی داشتند آن را به           3/33   
دیگران هم توصیه می کردند و با توجه به این که اکثریت 
ایـن افراد آگاهی الزم در مورد داروها و چگونگی مصرف          
آنهـا را ندارند ، این امر موجب افزایش عوارض نامطلوب           

در میان علل خود    . می شود ناشـی از توسـعه خود درمانی        
درمانی بیشترین میزان مربوط به استفاده از نسخه پیشین    

البته در پژوهش    . و سـپس گرانی حق ویزیت پزشک بود       
حبیبـی و همکـاران مهـم تریـن مساله مهم تلقی نکردن             

، گرانی  1378در پـژوهش سال     ) 1(. بـیماری بـوده اسـت     
رصد  د 27 درصـد و اسـتفاده از نسـخه قبلی           15ویزیـت   

 )3(. موارد را تشکیل می دادند
   در پایـان بـرای کاهش خود درمانی موارد زیر پیشنهاد           

 : می شود 
 عدم فروش دارو بدون نسخه پزشک -
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 جمع آوری داروهای اضافی در منازل -
 افزایش آگاهی مردم در مورد مصرف دارو -
 تغییر نگرش مردم نسبت به مصرف دارو -
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