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Abstract

2

Background and Objectives: The rational prescription of the drug and
consideration of its principles affect the treatment outcome. Regarding
this, the purpose of this study was to evaluate prescriptions to check if
they follow the given principles and investigate the prescribed
medications by dentists.
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Methods: This descriptive-analytical, cross-sectional, and retrospective
study was conducted on 238 prescriptions administered by general
dentists in Qom, Iran, during the second semester of 2018-2019
academic year in the form of social security and medical services
insurance in the RUD Committee of Qom University of Medical
Sciences, Qom. The data evaluated in this study included patient age
and gender, prescribed medications and their forms, medication
category, route of administration, and prescription errors.
Results: Oral, injectable, and topical drugs were prescribed at the
frequencies of 97.5%, 34.5%, and 5%, respectively. Furthermore,
antibiotics, painkillers, corticosteroids, mouthwash, and other
medications were prescribed in 97.6%, 85.7%, 8.4%, 3.8%, and 2% of
the prescriptions, respectively. With regard to the prescription
problems, 40.3%, 4.2%, 39.5%, 14.3%, 16.4%, and 57.1% of the
prescriptions had no drug dose, wrong drug dose, no drug consumption
order, wrong drug consumption order, wrong form of medication, and
incomplete drug name, respectively. Furthermore, 3.4% of the
prescriptions had misspellings, 5.5% of them were eligible. However,
none of the prescriptions had problems related to drug interaction or
the lack of seal, signature, and date.
Conclusion: In the present study, the error rate of writing prescriptions
and administration of antibiotics and analgesics was higher than the
figure recommended by the World Health Organization.
Keywords: Administration and dosage; Drug prescriptions; Inappropriate
prescribing; Prescriptions.
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بررسی نسخ و انواع داروهای تجویزشده توسط دندانپزشکان عمومی شهر قم ،سال
8931-8931
8

محمد مهدیزاده

8

 ،شاهين شمس

2

 ،ابوالفضل محمدبيگی

 ،فروغ ميرجاللالدین نائينی

*9

 9گروه جراحي دهان و فک و صورت،

چکيده

دانشكده دندانپزشكي ،دانشگاه علوم

زمينه و هدف :تجویز دارو و رعایت اصول نسخهنویسي بر نتایج درمان تأثیرگذار است .هددف

پزشكي قم ،قم ،ایران.
2

این مطالعه بررسي نسخ ازنظر اصول نسخهنویسي و داروهدای تجدویزشدده توسد دنددانپزشدكان

مرکز تحقیقات علوم اعصاب ،گروه

اپیدمیولوژی و آمارهای زیستي ،دانشكده
بهداشت ،دانشگاه علوم پزشكي قم ،قم،
ایران.
9

است.
روش بررسی :در این مطالعه توصیفي-تحلیلي ،مقطعي و گذشدتهنگدر 292 ،نسدخه تجدویزشدده
توس دندانپزشكان عمومي در شهر قم طي نیمسال دوم سال تحصیلي  12-9911در قالد

نسدخ

بیمه تأمین اجتماعي و خدمات درماني ،در کمیته تجویز و مصرف منطقي دارو ( RUD: Rational

کمیته تحقیقات دانشجویي ،دانشكده

 )Usage of Drugsدانشگاه علوم پزشكي قم بررسي شد .سدن و جدنب بیمداران ،اقد م و اشدكال

دندانپزشكي ،دانشگاه علوم پزشكي قم،

دارویي تجویزشده ،دسته دارویي ،روش مصرف داروها و خطاهای نسخهنویسي بررسي شدند.

قم ،ایران.

یافتهها :در  11/۵درصد از نسخهها داروی خدوراکي 94/۵ ،درصدد داروی تزریقدي و  ۵درصدد
داروی موضعي تجویز شده بود .در  11/6درصد از نسخ آنتيبیوتیک 2۵/1 ،درصد ضدددرد2/4 ،
درصد کورتیكواستروئید 9/2 ،درصد دهانشویه و  2درصدد سدایر داروهدا تجدویز شدده بدود .در
 40/9درصد از نسخ داروی تجویزشده بدون دُز 4/2 ،درصد بدا دُز دارویدي اشدتباه 91/۵ ،درصدد

*نویسنده مسئول مكاتبات:
فروغ ميرجاللالدین نائينی؛ کمیته
تحقیقات دانشجویي ،دانشكده دندان

داروی بدون دستور مصرف 94/9 ،درصد دستور مصرف نادرسدت 96/4 ،درصدد شدك دارویدي
اشتباه و  ۵1/9درصد نام دارویي ناقص مشاهده شد .همچنین  9/4درصد از نسخههدا غلد ام یدي

پزشكي ،دانشگاه علوم پزشكي قم ،قم،

داشتند و  ۵/۵درصد ناخوانا بودند .در هیچکدام از نسخ تداخ ت دارویي و نداشتن مهر ،امضدا و

ایران.

تاریخ مشاهده نشد.

آدرس پست الكترونیكي:

نتيجهگيری :در مطالعه حاضر میزان خطاهای نسخهنویسي و تجویز آنتيبیوتیکها و ضددردهدا

Foroogh.naeeni@gmail.com,
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بیشتر از رقم توصیهشده توس سازمان جهاني بهداشت بود.
کليدواژهها :نسخه؛ تجویز دارو؛ تجویز نامناس ؛ تجویز و دُز.
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مقدمه

کمی ثبت شده ( )8،99و میزان خوانابودن خط پزشکان اندک بود

اگرچه داروها تنها مداخله پزشکی برای درمان محسوب

( .)99با توجه به اینکه مطالعات محدودی در زمینه الگوی نسخه

نمیشوند ،اغلب مهمترین و مؤثرترین روشهای درمانی را

نویسی و بررسی نسخ دندانپزشکان در ایران صـورت گرفتـه

تشکیل میدهند ( .)9تجویز و مصرف غیرمنطقی دارو نهتنها

اسـت ( )9،5،1،99و ازآنجاکه با دردستداشتن شواهد مستند در

باعث بهبود بیماری نمیشود ،بلکه باعث طوالنی یا بدتر شدن

خصوص نحوه تجویز داروها توسط پزشکان در هر ناحیه میتوان

بیماری و گسترش تداخالت دارویی و مقاومت میکروبی و

برنامهریزی مناسبی برای برطرفکردن اشکاالت و نواقص موجود

عوارض جانبی عالوه بر هزینه های اقتصادی ،اجتماعی ،قانونی و

انجام داد ،مطالعه حاضر با هدف بررسی نسخ و انواع داروهای

اتالف منابع مالی و جانی میشود ( .)2بر اساس گزارش سازمان

تجویزشده توسط دندانپزشکان عمومی شهر قم انجام شد.

جهانی بهداشت بیش از نیمی از همه داروهایی که در سراسر
جهان تجویز توزیع و فروخته میشود موردنیاز نیستند ( .)9یکی

روش بررسی

از سادهترین و درعینحال مستندترین راههای بررسی الگوی

این مطالعه توصیفی -تحلیلی ،مقطعی و گذشتهنگر پس از

تجویز دارو در جامعه ،ارزیابی نسخههای تجویزشده توسط

گرفتن کد اخالق از دانشگاه علوم پزشکی قم با شماره

پزشکان است .یك نسخه در عین سادگی میتواند نشاندهنده

 IR.MUQ.REC.1398.010در بخش جراحی فك و صورت

واقعیات بسیار زیادی در خصوص وضعیت آموزش پزشکی

دانشکده دندان پزشکی قم و با همکاری کمیته تجویز و مصرف

کشور باشد (.)9-6

منطقی داروی دانشگاه علوم پزشکی قم روی نسخ بیمه تأمین

نسخهنویسی یکی از مهمترین مراحل استفاده از دارو است که

اجتماعی و خدمات درمانی انجام گرفت .نمونهگیری بهصورت

رعایت قواعد آن موجب اثربخشی بیشتر درمان و مصرف منطقی

تصادفی انجام شد  .حداقل حجم نمونه الزم برای مطالعه توسط

دارو خواهد شد و رعایت نکات ضروری در آن ،موضوعی مهم

متخص ص آمار و با درنظرگرفتن درصد تجویز نادرست دارو

و بدیهی پس از تشخیص بیماری بالینی یا اعمال دندانپزشکی

( 96/1درصد) و همچنین خطای نوع اول برابر با  5درصد و

است ( .)9،7بعضی از مطالعات نشان داده است هرچه تعداد

دقت مطالعه  6/69و با استفاده از فرمول زیر ،برابر  298پرونده

داروهای تجویزشده بیشتر باشد ،امکان اشتباه نیز بیشتر میشود

بهدست آمد.

( .)8در مطالعها ی در تبریز روی نسخ دندانپزشکان18/5 ،
درصد از نسخ بررسی شده خطا داشتند .نام داروها در 19/1
درصد ،روش تجویز در  12/8درصد ،فاصله مصرف دُزها در
 72/9درصد و مقدار داروها در  66/8درصد از نسخ بررسیشده
اشتباه نوشته شده بود (.)1

شاخصهای بررسیشده شامل سن و جنس بیماران ،تعداد اقالم و

در مطالعه دیگر در  79درصد از موارد توصیههای الزم درباره

اشکال دارویی تجویزشده در هر نسخه ،دسته دارویی ،روش

اجرای دستور دارویی نوشته نشده بود .در  97/8درصد از

مصرف داروها و خطاهای نسخهنویسی بود .معیارهای ورود شامل

پروندهها فواصل تجویز دارو یا با اصطالح نوشته شده یا اصالً ذکر

مطالعه نسخ نوشتهشده در دفترچههای بیمه خدمات درمانی و

نشده بود .در  95/5درصد از پروندهها ،واحد دارو شكبرانگیز

تأمین اجتماعی توسط دندانپزشکان عمومی شهر قم طی نیمسال

بود یا اصالً نوشته نشده بود ( .)96در مطالعه  Alyamaniمیزان

دوم سال تحصیلی  18-9917بود .معیارهای خروج از مطالعه نیز

اشتباه نسخهنویسی  26درصد بود ( .)8در مطالعات مختلف،

نسخ آزاد و سایر بیمهها بود .دانشجوی ترم  92دندانپزشکی بر

فراوانترین نوع اشتباهات مربوط به مقدار دارو بوده است.

اساس کتاب ایران فارما صحتوسقم نسخ مطالعهشده را بررسی

همچنین مشخصات کامل بیمار و بهویژه آلرژیهای او به میزان

کرد ( .)92تحلیل آماری دادههای بهدستآمده برای هریك از
33
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شاخصها با استفاده از نرمافزار نسخهپرداز و نرمافزار آماری

درصد از نسخ ،ژلوفن در  27/7درصد از نسخ ،نوافن در 95/5

 SPSSنسخه  98انجام شد و از آمار توصیفی شامل درصد و

درصد نسخ و آمپول کتوروالک در  99/9درصد از نسخ بودند.

فراوانی برای گزارش نتایج استفاده شد .همچنین بهمنظور مقایسه

کورتیکوستروئیدها در  8/9درصد از نسخ تجویز شده بودند و

تفاوتهای آماری بین دو گروه نسخ بیمه تأمین اجتماعی و

فراوانترین آنها ،آمپول بتامتازون در  9/6درصد از نسخ و

خدمات درمانی در متغیرهای مطالعهشده از آزمونهای آماری

آمپول دگزامتازون در  9/9درصد از نسخ بودند .در  9/8درصد

تست دقیق فیشر و کای اسکوئر استفاده شد.

از نسخ تجویز دهانشویه دیده شد و  2/9درصد از نسخ سایر
داروها بود.

یافتهها

مطابق جدول  ،2از  298نسخه بررسیشده در هیچکدام از نسخ

از میان  298نسخه بررسیشده 999 ،نسخه ( 66/5درصد) مربوط

تداخالت دارویی مشاهده نشد .همچنین نداشتن مهر و امضا و

به جنس مؤنث و  19نسخه ( 91/5درصد) مربوط به جنس مذکر

تاریخ نیز در نسخ مشاهده نشد.

بودند 92 .نسخه ( 99/9درصد) نیز به رده سنی زیر  92سال متعلق

تجویز نادرست دارو در نسخ مطالعهشده بهصورت تجویز همزمان

بود .از بین نسخ مطالعهشده 991 ،نسخه ( 56درصد) مربوط به بیمه

دو داروی مسکن متفاوت در یك شکل دارویی در یك نسخه

تأمین اجتماعی و  991نسخه ( 56درصد) مربوط به بیمه خدمات

مانند تجویز همزمان آمپول کتوروالک و آمپول پیروکسیکام و

درمانی بودند.

تجویز پنیسیلین  9266مشاهده شد که در نسخ دندانپزشکان اثر

مطابق جدول  9با بررسی وضعیت تجویز داروهای مختلف،

درمانی و پروفیالکسی ندارد .نسخ با شکل دارویی اشتباه در رابطه

شایعترین داروهای تجویزشده در بیماران آنتیبیوتیكها بودند

با داروهای آموکسیسیلین ،مترونیدازول و ایبوپروفن رایج بود که

که در  17/6درصد از نسخ تجویز شده بودند .در این دسته

بهاشتباه فرم شربت بهجای سوسپانسیون تجویز شده بود .دُز

آموکسیسیلین در  86/7درصد از نسخ و مترونیدازول در 69/7

دارویی نادرست نیز در تجویز مترونیدازول و نوافن در چندین

درصد از نسخ بیشترین تجویز را داشتند .همچنین ضددردها در

نسخه دیده شد .دستور مصرف نادرست نیز عمدتاً در نسخ مربوط

 85/7درصد از نسخ تجویز شده بودند که فراوانترین

به رده سنی زیر  92سال و بهصورت ناقص نوشته شدن روش

ضد دردهای تجویزشده به ترتیب شامل ایبوپروفن در 96/9

مصرف رایج بود .در این نسخ با توجه به سن ثبتشده در دفترچه
بیمه ،وزن تقریبی بیمار تعیین و سپس دستور مصرف داروها بر

جدول شماره  :1وضعیت فراوانی پرمصرفترین داروهای تجویزشده

اساس وزن بیمار بررسی شد .نوشتهنشدن دُز ،دستور مصرف و نام

فراوانی

متغیر

فراوانی

درصد

17/6

مترونیدازول

959

69/7

آمپول پنیسیلین 866

96

92/6

آموکسیسیلین

912

86/7

ژلوفن

66

27/7

نسخ با شکل دارویی اشتباه

ایبوپروفن

72

96/9

نسخ با دُز دارویی اشتباه

نوافن

97

95/5

آمپول کتوروالک

99

99/9

آمپول بتامتازون

99

9/6

آمپول دگزامتازون

8

9/9

آنتیبیوتیکها

داروها بهصورت کامل در داروهای رایج دندانپزشکی مانند
جدول شماره  :2خطاهای نسخهنویسی
خطاهای نسخهها

85/7
ضددردها

فراوانی

درصد فراوانی

91

96/9

96

9/ 2

نسخ با داروی بدون دُز

16

96/9

نسخ با دستور مصرف درجنشده

19

91/5

نسخ با دستور مصرف اشتباه

99

99/9

نسخ با تجویز نادرست دارو

96

9/ 2

نسخ دارای غلط امالیی

8

9/ 9

996

57/9

99

5/ 5

کورتیکوستروئیدها

8/9

دهانشویه

9/8

نسخ با نام دارویی ناقص

داروهای دیگر

2/9

نسخ ناخوانا
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آموکسیسیلین ،مترونیدازول و ایبوپروفن بهطور شایع دیده شد.

درصد دو دارو و در  7/9درصد یك داروی خوراکی تجویز شده

تعداد اقالم دارویی تجویزشده در هر نسخه در جدول  9نشان داده

بود .سپس نسخههای بدون داروی خوراکی و درنهایت نسخههای

شده است .در  56/8درصد از نسخهها تعداد سه دارو ،در 27/7

با چهار داروی خوراکی در مرتبههای بعدی قرار داشتند .در

درصد دو دارو و در  99/9درصد چهار دارو تجویز شده بود.

ارتباط با تعداد داروی تزریقی در هر نسخه ،در  65/5درصد از

سپس تعداد یك دارو ،پنج دارو و درنهایت شش دارو در هر

نسخهها هیچ داروی تزریقی تجویز نشده بود .در  25/6درصد یك

نسخه در مرتبههای بعدی قرار داشتند .همچنین در  1مورد (9/8

داروی تزریقی تجویز شده بود .سپس دو دارو و درنهایت سه دارو

درصد) از  298نسخه مطالعهشده بیش از چهار دارو تجویز شده

در هر نسخه در مرتبههای بعدی قرار داشتند .در ارتباط با داروهای

بود .میانگین تعداد اقالم دارویی در هر نسخه برابر با  2/87بود

موضعی ،در  15درصد از نسخهها داروی موضعی تجویز نشده و

(جدول .)9

در  5درصد بقیه یك داروی موضعی تجویز شده بود.

مطابق جدول  9در ارتباط با تعداد داروهای خوراکی در هر

در مطالعه حاضر طبق جدول  5تعداد نسخ با شکل دارویی اشتباه،

نسخه ،در  97/5درصد از نسخهها سه داروی خوراکی ،در 99/2

داروی بدون دُز ،دستور مصرف اشتباه و نام دارویی ناقص در بیمه

جدول شماره  :3تعداد اقالم دارویی تجویزشده در هر نسخه
فراوانی

متغیر

تعداد اقالم دارویی در هر نسخه

درصد

نسخ با یك قلم دارویی

8

9/ 9

نسخ با دو قلم دارویی

66

27/7

نسخ با سه قلم دارویی

929

56/8

نسخ با چهار قلم دارویی

99

99/9

نسخ با پنج قلم دارویی

8

9/ 9

نسخ با شش قلم دارویی

9

6/ 9

298

966

مجموع

جدول شماره  :4فراوانی نسخ برحسب تعداد داروی خوراکی ،تزریقی و موضعی تجویزشده در هر نسخه
فراوانی

متغیر

تعداد داروهای خوراکی در هر نسخه

نسخ بدون داروی خوراکی

6

2/ 5

نسخ دارای یك داروی خوراکی

97

7/ 9

نسخ دارای دو داروی خوراکی

18

99/2

نسخ دارای سه داروی خوراکی

999

97/5

نسخ دارای چهار داروی خوراکی

9

9/ 7

298

966

نسخ بدون داروی تزریقی

956

65/5

نسخ دارای یك داروی تزریقی

69

25/6

نسخ دارای دو داروی تزریقی

91

8/ 6

نسخ دارای سه داروی تزریقی

2

6/ 8

مجموع

298

966

نسخ بدون داروی موضعی

226

15

نسخ دارای یك داروی موضعی

92

5/ 6

مجموع

298

966

مجموع

تعداد داروهای تزریقی در هر نسخه

تعداد داروهای موضعی در هر نسخه

درصد
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جدول شماره  :5مقایسه نسخ بیمه تأمین اجتماعی و بیمه خدمات درمانی ازنظر فراوانی نسخ با دستور مصرف اشتباه ،نام دارویی ناقص ،نسخ ناخوانا ،داروی بدون
دُز و شکل دارویی اشتباه
بیمه درمانی

متغیر
نسخ با دستور مصرف اشتباه
P

تأمین اجتماعی

خدمات درمانی

 29/96( 21درصد)

 9/2( 5درصد)

6/66
 69/89( 76درصد)

نسخ با نام دارویی ناقص
P

6/696
 9/7( 2درصد)

نسخ ناخوانا
P

 1/2( 99درصد)

6/69
 59/6( 65درصد)

نسخ با داروی بدون دُز
P

 26/69( 99درصد)

6/66
 29/8( 26درصد)

نسخ با شکل دارویی اشتباه
P

تأمین اجتماعی بهطور معنیداری بیشتر بود.

 56/9( 66درصد)

 96( 92درصد)

6/69

اقتصادی بوده است .در مطالعه سپهری و داداللهی ()9985
آنتیبیوتیكها ( 82/2درصد) ،داروهای ضدالتهاب غیراستروئیدی

بحث

( 62درصد) و داروهای ضددرد ( 92/7درصد) جزء شایعترین

در مطالعه حاضر  66/5درصد از نسخ تجویزشده مربوط به جنس

داروهایی بودند که دندانپزشکان استان کرمان تجویز کرده

مؤنث بودند .همچنین  99/9درصد از نسخ به رده سنی زیر  92سال

بودند.

متعلق بود .در مطالعه سپهری و دادالهی ( )9985نیز  56/6درصد از

همچنین در مطالعه امیرچقماقی و همکاران ( )9917آنتیبیوتیكها

نسخ بررسیشده مربوط به زنان بود و  91/9درصد بقیه مربوط به

( 56/7درصد) و سپس داروهای ضددرد و ضدالتهاب (99/5

مردها بود ( )99که این نتایج با یافتههای مطالعه حاضر همخوانی

درصد) بیشترین داروهای تجویزی دندانپزشکان بودند ( .)9در

دارند .این مسئله احتماالً به دلیل مراجعه بیشتر زنان به دندان

مطالعه  Kiaو همکاران ( )2692مشاهده شد که  19/8درصد از

پزشکان است.

نسخ حاوی آنتیبیوتیك بودند و ترکیب آنتیبیوتیكها

در مطالعه حاضر در  17/5درصد از نسخ داروی خوراکی ،در

با داروهای ضدالتهاب غیراستروئیدی ( NSAID: Non Steroidal

 99/5درصد داروی تزریقی و در  5درصد داروی موضعی تجویز

 )Anti-Inflammatory Drugsبیشترین میزان نسخهها را تشکیل

شده بود .در مطالعه سپهری و داداللهی ( )9985نیز بیشتر اقالم

میداد ( .)5در مطالعه احمدی و همکاران ( )9919درمجموع

دارویی ( 89درصد) از طریق خوراکی تجویز شده بودند ( )99که

کل نسخ داروهای گروه آنتیمیکروبیال به میزان 97/7

این نتیجه با مطالعه حاضر همخوانی دارد .تجویز بیشتر داروهای

درصد بیشترین درصد مصرفشده و کمترین درصد گروه

خوراکی نسبت به داروهای تزریقی احتماالً به دلیل تهاجم کمتر و

ایمونوگلوبین به میزان  6/9درصد بود ( .)99نتایج مطالعه زارع

راحتی بیشتر بیماران در استفاده از دارو است.

نیز حاکی از این بود که بیشترین مصرف دارو مربوط به گروه

در این مطالعه در  17/6درصد از نسخ داروهای آنتیبیوتیك ،در

آنتیبیوتیكها  ،داروهای تزریقی و کورتیکواستروئیدها بود

 85/7درصد داروهای ضددرد ،در  8/9درصد داروهای

( .)99مطالعات  )2699( Lisboaو  )2691( Teohنیز حاکی از

کورتیکواستروئیدی ،در  9/8درصد دهانشویه و در  2درصد

این است که آنتیبیوتیكها بیشترین داروی تجویزی توسط

داروهای غیروابسته تجویز شده بود ( )99که احتماالً به دلیل

دندانپزشکان بودند و علت آن نیز میتواند تشابه الگوی

خواسته بیمار مبنی بر نوشتهشدن دارو در دفترچه برای صرفه

نسخهنویسی دندانپزشکان عمومی باشد ( .)95،96درکل ،این
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نتایج با نتایج مطالعه حاضر همخوانی داشت.

داروها ،همچنین عدم توجه به اهمیت مصرف بهموقع و دُز صحیح

در مطالعه حاضر در  96/9درصد از نسخ داروی بدون دُز و در

داروها در درمان بیماریها مخصوصاً عفونتها یا میانگین سنی

 91/5درصد داروی بدون دستور مصرف تجویز شده بود .این خطا

متفاوت دندانپزشکان باشد .در مطالعه حاضر در  298نسخه

بیشتر در نسخ با داروهای رایج دندانپزشکی شایع بود و در 9/2

بررسیشده مشکل تداخل دارویی دیده نشد .همچنین نداشتن

درصد از نسخ دُز دارویی نادرست مشاهده شد که این مشکل

مهر ،امضا و تاریخ نیز مشاهده نشد که علت آن میتواند به دلیل

بیشتر به داروهای مترونیدازول و نوافن مربوط بود .همچنین 99/9

قوانین سازمانهای بیمهگر باشد .در مطالعه حاضر در  9/2درصد

درصد از نسخ مشکل دستور مصرف نادرست داشتند که این خطا

از نسخ تجویز نادرست دارو مشاهده شد؛ برای مثال تجویز

در نسخ مربوط به رده سنی زیر  92سال بسیار رایجتر بود .در 96/9

پنیسیلین  9266در نسخ دندانپزشکان به دلیل نداشتن اثر درمانی

درصد از نسخ که اغلب به رده سنی زیر  92سال متعلق بود مشکل

و اثر پروفیالکسی نوعی تجویز نادرست مشاهده شده بود.

شکل دارویی اشتباه مشاهده شد .بدینصورت که بهاشتباه شکل

در مطالعه نظافتی و همکاران ( )9988روش تجویز در 12/8

دارویی شربت بهجای سوسپانسیون نوشته شده بود و نشاندهنده

درصد از نسخ اشتباه داشت ( .)1همچنین در مطالعه  96 Ravehتا

آشنایی کم دندانپزشکان عمومی در زمینه داروهای اطفال و

 66درصد از موارد تجویزی نادرست یا نامناسب بوده است (.)91

محاسبه دُز و دستور مصرف صحیح این رده سنی است .در 57/9

در مطالعه نظافتی و همکاران ( )9988گزارش شد که در 27/6

درصد از نسخ نام دارویی ناقص ،در  9/9درصد غلط امالیی و در

درصد از نسخ تداخل دارویی بین اقالم تجویزی مشاهده شد (.)1

 5/5درصد مشکل ناخوانابودن مشاهده شد.

این در حالی بود که در مطالعه حاضر تداخالت دارویی مشاهده

در مطالعه امیرچقماقی و همکاران ( )9917بیشترین خطاها در نسخ

نشد .همچنین نظافتی و همکاران ( )9988گزارش کردند 18/65

مربوط بهشکل ناصحیح دارو ( 97/9درصد) ،روش تجویز دارو

درصد از نسخ بیمه خدمات درمانی دندانپزشکان شهر تبریز خطا

( 96/1درصد) و دُز ناصحیح داروها ( 96/9درصد) بود ( )9که

دارد ( )1که این نتایج با نتایج مطالعه حاضر مبنی بر وجود میزان

نتایج مطالعه حاضر را تأیید میکند .در مطالعه نظافتی و همکاران

قابلتوجه خطا در نسخهنویسی همخوانی دارد .البته در مطالعه

( )9988نیز گزارش شد فاصله مصرف دُزها در  72/9درصد از

نظافتی و همکاران این نرخ بیشتر از مطالعه حاضر بود که این

نسخ و دُز داروها در  66/8درصد از نسخ اشتباه داشت (.)1

کاهش خطاها میتواند به آموزش بهتر دندانپزشکان از سال

 Mendoncaو همکاران ( )2696نیز گزارش کردند  15درصد از

 9989تا  9917مربوط باشد.

نسخهها در گرایش به درمان 67 ،درصد در دُز دارو 51 ،درصد در

در مطالعه حاضر در رابطه با تعداد اقالم دارویی تجویزشده

راه تجویز 95 ،درصد در فواصل تجویز 96 ،درصد در طول مدت

حداکثر  6و حداقل  9با میانگین  2/87بود که بیشتر از میانگین

درمان 7 ،درصد در مهر و  9درصد در تاریخ ایراد داشتند ( )97که

جهانی و کمتر از میانگین کشوری است و با مطالعات سپهری و

این نتایج نیز با نتایج مطالعه حاضر همخوانی دارند.

دادالهی ( )9985همخوانی دارد ( .)99همچنین در مطالعه

نتایج مطالعه  )2695( Lisboaحاکی از وجود خطا در دُز و مدت

امیرچقماقی و همکاران ( )9917میانگین اقالم تجویزی در هر

تجویز داروها در بیش از  29درصد از نسخهها و خطا در نام

نسخه  2/96قلم بود ( .)9در مطالعه  )2699( Lisboaبیشتر نسخهها

داروها در بیش از  6درصد از نسخهها بود .همچنین مشاهده شد

( 12/8درصد)  9تا  5دارو داشتند ( .)95میانگین اقالم دارویی در

که فقط  99/2درصد از نسخهها بهدرستی نام عمومی دارو ،دُز و

مطالعه احمدی و همکاران ( )9919حدوداً  9/9قلم در هر نسخه

طول دوره استفاده از آنتیبیوتیك را نشان دادهاند ( .)98علت

بود (.)99

خطاهای ذکرشده در نسخهنویسی میتواند به دلیل نوشتهشدن

در مطالعه حاضر میانگین تعداد اقالم دارویی هنوز بیشتر از میانگین

دارو در نسخ توسط دستیاران دندانپزشك ،آموزش ناکافی

جهانی است که میتواند با اعمال نظارت دقیق بر میزان تجویز و

دندانپزشکان در دوران تحصیل و عدم شناخت دقیق آنان از

مصرف دارو کنترل شود .به نظر میرسد علت آن نبود داروهای
33
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 نیاز است گامهای بیشتری،باید کمتر از دو قلم باشد؛ بنابراین

ترکیبی در لیست داروهای ایران نسبت به سایر کشورها باشد و

برای افزایش دانش نسخه نویسی و داروشناسی دندانپزشکان

همین موضوع امکان تداخل دارویی و وقوع خطا در تجویز و

.برداشته شود

.اتالف منابع را بیشتر میکند
 داروی بدون،در مطالعه حاضر تعداد نسخ با شکل دارویی اشتباه

تشکر و قدردانی

 دستور مصرف اشتباه و نام دارویی ناقص در بیمه تأمین،دُز

 خانم دکتر زهرا،بدینوسیله از زحمات جناب آقای دکتر حمید اورعی

 تفاوتهای معنیدار بین دو.اجتماعی بهطور معنیداری بیشتر بود

( آمره و کمیته تجویز و مصرف منطقی دارو

بیمه در بعضی شاخصهای مطالعهشده میتواند به علت قرارداد

) دانشگاه علوم پزشکی قم سپاسگزاری میشود که ما را درof Drugs

بیمه خدمات درمانی با مراکز دندانپزشکی یا دندانپزشکان

.انجام این تحقیق یاری کردند

.خاص باشد

پیشنهادها

نتیجهگیری

پیشنهاد میشود آموزش پزشکان و آگاهیدادن به بیمار و جامعه

.در مطالعه حاضر میزان زیادی از خطاهای نسخهنویسی دیده شد

 همچنین پیشنهاد.در صدر توجه برنامهریزان نظام سالمت قرار گیرد

همچنین میزان تجویز آنتیبیوتیكها و ضد دردها بیشتر از مقادیر

.میشود نسخ آزاد یا سایر بیمهها نیز ارزیابی شوند

 میانگین اقالم دارویی در هر.تجویزشده در سایر مطالعات بود

RUD: Rational Usage

نسخه نیز از رقم توصیهشده سازمان جهانی بهداشت بیشتر بود که
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