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 أنماط تخزين األدوية واستخدامها  والتخلص من منتهية الصالحية في المنازل في
 دولة اإلمارات العربية المتحدة

Trends of Home Drug Storage and Use in Different Regions across the Northern United 

Arab Emirates 

 د. سليمان إبراهيم الشريفأ.*.
 ملخص

دراسة مناذج وأمناط طرق ختزين األدوية يف املنازل  هدف الدراسة:
 وكيفية حفظها والتخلص من األدوية املنتهية الصالحية.

 300: هذه دراسة وصفية مت تنفيذها من خالل توزيع طريقة البحث
استبيان أختربت مسبقًا على طالب جامعيني مت اختيارهم عشوائيًا 

املختلفة يف دولة اإلمارات  والذين ميثلون منازل خمتلفة من اإلمارات
العربية املتحدة. أجاب آباء هؤالء الطالب على أسئلة املسح اليت  
كانت تتناول جوانب خمتلفة من ختزين األدوية يف  املنازل 
واستخدامها. بعد أن مت مجع البيانات  مت حتليلها ورتبت كأعداد 

 .ونسب مئوية
استمارة  283ء استبيان موزَّع ، مت مل 300: من أصل النتائج

واستالمها. مجيع املشاركني حيتفظون بأدوية  يف منازهلم. كان متوسط 
 ٪ 41 من يقرب ما. 14.5 منزلية وحدة لكل املخزنة األدوية عدد
 ثالثة ذكر. دواء 20-16 بني يرتاوح بعدد حيتفظون املستجيبني من

يف م ميتلكون صيدلية منزلية كانت موجودة يف الغالب أهن أرباعهم
٪(. مل يتم العثور على عالقة 27.9٪( أو غرفة النوم )51.2املطبخ )

بني عدد أفراد األسرة أواملستوى التعليمي للمشاركني وعدد األدوية 
 .املخزنة سواءاً الوصفية أو اليت يتم تداوهلا بدون وصفة طبية

: لقد أكدت نتائجنا أن هناك العديد من املشاكل خالصة البحث
ين األدوية املنزلية واستخداماهتا. هناك حاجة ملحة لزيادة املتعلقة بتخز 

مستوى الوعي لدي أفراد اجملتمع حول هذه القضية. على مستوى وزارة 
 .الصحة هناك حاجة لتنظيم برامج كبرية ومحالت لتحقيق نتائج أفضل
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Abstract 

 
Objectives: To investigate the habits of use and 

home storage of over-the-counter (OTC) and 

prescription drugs. 
Subjects and Methods: A pretested questionnaire 

was distributed to university students who 

represented 300 household units in different regions 
of the northern United Arab Emirates. Household 

chairs (parents) answered questions on various 

aspects of home use and storage of OTC and 

prescription medicines. The number of drugs stored 
at home was collapsed into 5 unequal groups (1–3, 

4–6, 7–10, 11–15 and 16– 20). Results: The 

response rate was 300 (100%). The average number 
of drugs per household unit was 6 items. Almost 

40% of the participants stored between 16 and 20 

drugs. More than half (56%) of the household units 
stored medicines in a home pharmacy kept either in 

the bedroom (n = 66; 39%) or in the kitchen (n = 71; 

42%). No correlation was found between the level 

of education and the number of family members (r = 
0.29) or drugs stored at home (r = –0.35). Only 2 

(0.7%) of the participants did not keep drugs at 

home. There was a clear discrepancy in either OTC 
or prescription drugs stored, and the variation in the 

utilization and preference of drugs was obvious 

among the pooled sample. Conclusion: Various 

problems related to the use and storage at home of 
OTC and prescription drugs were revealed. 

Discussing the results of this survey with students 

who participated as members of the household units 
that took part in the study may prove to be a helpful 

intervention. The need for public educational efforts 

on the rational use of medicines at home is urgent to 
foster awareness of the proper use of drugs. 
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