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الأدوية التي ت�صرف
بدون و�صفة طبية


د� .سمر را�ضي عرفات

ه���ي األدوي���ة الت���ي تص���رف ملعاجل���ة أع���راض مرضية
خفيفة بدون وصفة طبية ،وتكون فعالة وآمنة وال تسبب
اإلدمان والتعود للمري���ض .حتتوي الصيدلية على عدد
ال بأس به من األدوية التي تصرف دون استش���ارة طبيب،
ويوجد نسبة من األشخاص يعتمدون على هذه الطريقة
عند ظهور أعراض خفيفة غير مس���تعصية ،والسبب في
ذلك :
-1ع���دم توف���ر امل���ال ال�ل�ازم لزي���ارة الطبي���ب وإج���راء
الفحوصات والتحاليل الالزمة .
 -2انش���غالهم ف���ي أعماله���م وع���دم توف���ر الوق���ت الكافي
واملريض ال يريد االنتظار عند الطبيب.
 -3املري���ض مقتن���ع مبق���درة ال���دواء عل���ى عالج���ه أو أن
الدواء مكرر مرة أخرى
 -4لثقة املريض بالصيدلي وصدق معلوماته وخبرته.
 -5بس���بب عالق���ات املري���ض م���ع العامل�ي�ن بالصيدلي���ة
وم���ع الصيدل���ي  .ولك���ن ف���ي هذه احل���االت ينبغ���ي على
الصيدالن���ي أن يك���ون ملم��� ًا اإلملام العلمي الت���ام بنوعية
الدواء وما يحتوي عليه من املادة الفعالة ،وأن يكون على
دراي���ة تام���ة بحالة املريض وأع���راض مرضه ومدة املرض
وعم���ره ،وأن يك���ون لديه عل���م بالعالجات الت���ي يتناولها
املري���ض للتأكد من عدم تنافره���ا مع الدواء املراد وصفه
له ،وعلى الصيدلي إعطاء املريض التعليمات الصحيحة
ف���ي كيفي���ة تناول ال���دواء ووق���ت اجلرع���ة وكميتها وعدد
مرآته���ا واألطعمة التي مينع تناولها أثناء تناول الدواء.
ومن األدوية التي تصرف بدون وصفة طبية قد شملت :
-1م�ضادات احل�سا�سية (.)Anti-Histamine

أدوي���ة تخف���ض م���ن تأثي���رات الهس���تامني ف���ي
���س  ،ف���ي معاجل���ة احتقان���ات
معاجل���ة أع���راض التحس ّ
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صبي���ب األن���ف  ،الته���اب اجلل���د واحلكة مث���ل الداي ف�ي�ن هيدرامني
( )Diphenhydramine Hydro chlorideومادة األنتازولني على شكل
قطرات لألنف أو أقراص أو كرميات ومنها أدوية مضادات للقيء في
حالة السفر واحلمل .
 -2امل�سهالت ( )Scitrahtac

أدوي���ة تس���هل مرور البراز وخروج���ه من القولون واملس���تقيم إال أن
اس���تعمالها غير الدقيق يؤدي الى تخريش األمعاء واإلمساك املزمن
وبع���ض املس���هالت ال ميكن إعطاؤه���ا أثناء احلم���ل أو اإلرضاع حيث
يط���رح مع حليب األم يحظ���ر إعطاؤه أثناء النزف الطمثي وتضخم
البروس���تات والبواس���ير ،فمث�ل�ا زي���ت اخلروع يس���تعمل كمل�ي�ن وقبل
وأيضا
التصوي���ر الش���عاعي إال أنه ال يعط���ى ملرضى القرح���ة املعدية ً
ال يعط���ى لألطف���ال،ألن ب���ذور اخلروع حتت���وي على بروتني س���ام هو
الرايسني ال يناسب األطفال ،ويوجد كثير من العقاقير التي حتتوي
على مادة الس���نامكي اال أنها خطرة عل���ى مرضى الكلى والقلب وملن
سبق لهم أن أجروا عملية جراحية بالبطن وال ننسى أن زيت البرافني
اذا أخذ بإستمرار وبكميات كبيرة قد يؤدي الى ضعف الشهية ونقص
امتص���اص الفيتامين���ات الذوابة في الدهون مث���ل فيتامني (K-E -D
.) -A
-3م�ضادات التقيوء ( )Antiemetc

هي أدوية توقف التقيوء الذي يؤدي اس���تمراره إلى فقدان سوائل
اجلس���م وحامض الهيدروكلوريك األمر الذي يؤدي بدوره إلى تقيوء
أيضا مثل دواء ميتوكلوبرامايد لكن االستعمال املستمر لهذا الدواء
يؤدي إلى إمساك ونعاس وتعب.
 �-4أدوية املا�صات ()Adsorbents

ه���ي عب���ارة ع���ن مس���احيق خامل���ة كيميائي���ا وله���ا الق���درة عل���ى
امتص���اص الغ���ازات واجلراثي���م والس���موم ونواجت التخمر والتفس���خ
والروائح النتنة في اإلس���هاالت املختلفة فيمتص القلويدات وسموم
الفطريات والفسفور والزرنيخ ويستعمل كماص لتخفف ريح البطن
( )Flatulenceو انتفاخ األمعاء ( )Intestinal Distensionوفي معاجلة
التخم واإلس���هاالت إال أن هذه املاصات متتص املغذيات() Nutrients
الالزمة للجسم واخلمائر من اإلنسان(.)Enzymes
 � -5أدوي��ة م� ؤث��رة عل��ى اجله��از التنف�س��ي(DrugsActing On The
) Respiratory system

 املقشعات املنفثات ( : (Expectorantsهي أدوية تزيد من إفراز القشع
ومتيع���ه وتس���هل بالتالي خروج���ه من القصب���ات الكبي���رة والصغيرة
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والرئتني وبذلك حترر املجاري التنفسية من املفرزات املعيقة لعملية التنفس واملثيرة
للسعال ولذا فهي تستعمل في معاجلة التهاب القصبات ( )Bronchitisوالسعال.
 مسكنات السعال ( :)Cough Suppressantsالتي حتتوي على الكوديني ال تصرف إال
بوصفة طبيب مختص أما مسكنات السعال األخرى مثل نوسكابني ودكستروميثورفان
ميكن صرفها ولكن بحذر ألن زيادة اجلرعة منه تؤدي الى هبوط التنفس .
-6امل�سكنات ()Analgesics

هي أدوية تس���كن األلم وتخفض درجة حرارة املريض وهي ش���ائعه االس���تعمال بني
جميع الناس بكميات هائلة ألنها تس���كن الصداع والش���قيقة وآالم األس���نان واملفاصل
مث���ل األس���بيرين ( )Aspirinيس���تعمل أيض��� ًا لل���زكام واإلنفلونزا والنق���رص والتهاب
املفاص���ل في���زول التورم وتع���ود احلركة الطبيعي���ة إ ّال أن تناوله على مع���دة خاوية قد
يخرّش مخاطية املعدة ،لذا يجب أن ينصح مستخدمه بأقراص ذات تلبيس معوي أو
مضادات للحموضة.
أم���ا براس���يتامول( )Paracetamolوايبوبروفني ( )Ibuprofenمن املس���كنات املتداولة
بش���كل عش���وائي جلمي���ع األعمار فيج���ب احلذر ف���ي إعطائه���ا ملرضى الكل���ى والكبد
واألشخاص ذوو احلساسية لهذا العقار ألنه يؤدي إلى اضطرابات في عملية الهضم.
 -7م�ضادات احلمو�ضة املعدية ()Gastric Antiacid

أدويه تستعمل في معاجلة فرط حموضة املعدة والقرحة الهضمية ()peptic ulcer
حي���ث ت���ؤدي مفعولها بالتفاعل املباش���ر مع احلامض املوجود باملع���دة أو تعمل كوقاء
جل���دار املع���دة فتعطى بعد س���اعة من تن���اول الطع���ام وأيضا تعط���ى للمرضى الذين
يتناول���ون ع���دة أدوية قد تؤثر في املع���دة مع أنه مينع اس���تعمالها مع بعض املضادات
احليوية وبعض األدوية ألنها تقلل من امتصاصها والفائدة املرجوة منها.

 -8امل�ضادات احليوية ()citoib itnA

أدويه تستعمل في معاجلة االلتهابات
البكتيري���ة والفطري���ة أثن���اء منوها وهي
ق���ادرة ـ���ـ بتركيز منخفض ـ عل���ى أن تبيد
وتوق���ف من���و الكائن���ات الدقيق���ة مث���ل
البنسلني والنيو مايس�ي�ن والسفانالميد
وتتراس���ايكلني .يعتم���د اختي���ار املض���اد
احليوي املناس���ب على فحص حساس���ية
اجلرثومة مخبري ًا على شده اإلنتان وحالة
املري���ض وطري���ق اس���تعماله فااللتهابات
الش���ديدة حتت���اج مض���ادات مبي���دة ع���ن
طري���ق الزرق الوريدي أحيانا وفي بعض
األحيان بالفم عند التأكد من امتصاصها
وعدم احلاجة إلى سرعة املفعول وسليمة
م���ن التأثي���رات اجلانبي���ة م���ا أمك���ن.
وأخي���ر ًا نق���ول :إن اس���تعمال األدوي���ة
عل���ى غي���ر ه���دى دون تش���خيص حلال���ة
املريض له تأثير سلبي على املريض منها
ما يترتب على ذلك من آثار جانبية غير
محم���ودة العواقب ،إضافة إلى اخلس���ائر
املادي���ة الت���ي تنجم عن االس���تخدام غير
الصحيح لألدوية بشكل عام ،ولذا يجب
ألاّ تخف���ى علين���ا خطورة ه���ذه الظاهرة
واالنعكاسات التي ستحصل على املريض
ألنه���ا ترتك���ز عل���ى صحة اإلنس���ان وهي
ليس���ت س���لعة جتارية القصد من ورائها
الربح ،فيجب أخ���ذ احليطة واحلذر من
ه���ذه األدوي���ة ألن لها أض���رار ًا وتفاعالت
خطي���رة وعلين���ا أن نحافظ عل���ى حياه
املري���ض وال نخس���ره (فإن احلي���اة أمانة
وه���ي هبة من الله تعالى جتب احملافظة
عليها لننعم بحياة آمنة وسليمة).
 مستشفى االحتاد ـ االردن 
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