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مقاله پژوهشي

مطالعه تطبیقی دیدگاه پزشکان و داروسازان بخشهای دولتی و خصوصی
در خصوص تجویز و مصرف غیرمنطقی دارو در شهرستان اصفهان
 -1کارشناســی ارشــد گــروه نظــارت بــر امــور دارویــی ،دانشــگاه آزاد اســامی واحــد شــهرضا ،ایــران  -2اســتادیار فارماکولــوژی گــروه علــوم پایــه ،واحــد ســنندج ،دانشــگاه آزاد
اســامی ،ســنندج ،ایــران  -3اســتاد گــروه فارماســیوتیکس دانشــکده داروســازی و علــوم دارویــی ،مرکــز تحقیقــات علــوم دارویــی دانشــگاه علــوم پزشــکی اصفهــان ،ایــران
*نویسنده مسئول :سنندج ،خیابان پاسداران ،دانشگاه آزاد اسالم ،تلفن ،09123474457 :پست الكترونيكvet_mr@yahoo.com :

دريافت 95/7/18 :پذيرش95/10/23 :

چکیده

مقدمــه :از آنجــا کــه داروســازان و پزشــکان دو رکــن اصلــی زنجیــره درمــان را تشــکیل میدهنــد و میتواننــد در مصــرف منطقــی
دارو نقــش مهــم مدیریتــی و آموزشــی ویــژهای داشــته باشــند ،هــدف از ایــن تحقیــق ،مطالعــه تطبیقــی دیــدگاه پزشــکان و داوســازان
بخشهــای دولتــی و خصوصــی در خصــوص تجویــز و مصــرف غیرمنطقــی دارو در شهرســتان اصفهــان بــود.
روش کار :پژوهــش حاضــر کاربــردی از نــوع توصیفــی -مقطعــی بــود 351 .پزشــک و  269داروســاز شهرســتان اصفهــان بــه صــورت
نمونهگیــری تصادفــی ســاده انتخــاب شــدند .پرسشــنامه خودســاخته مشــتمل بــر  6ســؤال دموگرافیــک و 46ســؤال تخصصــی بــوده
کــه براســاس روایــی محتــوا و پایایــی آلفــای کرونبــاخ تأییــد شــد .بــرای پاســخگویی پرسشــنامه از طیــف پنجتایــی لیکــرت اســتفاده
شــد .دادههــا بــا اســتفاده از نــرم افــزار  SPSS21و تسـتهای آمــاری تــی تــک نمونـهای ،تحلیــل واریانــس و آزمــون فریدمــن مــورد
تجزیــه و تحلیــل قــرار گرفــت.

یافتههــا :مهمتریــن عوامــل از دیــدگاه پزشــکان و داروســازان بــه ترتیــب شــامل نظــارت بــر عملکــرد پزشــکان و داروســازان ،تعامــل
بیــن پزشــکان و داروســازان ،کاهــش هزینههــای غیرضــروری حــوزه درمــان ،مشــارکت پزشــکان و داروســازان در برنامهریزیهــای
بهداشــتی ،ارتقــاء ســطح کیفــی ارایــه خدمــات دارویــی و ارتقــاء فرهنــگ مصــرف منطقــی دارو بــود .میانگیــن عوامــل دیــدگاه
پزشــکان در تجویــز و مصــرف غیرمنطقــی دارو ( )3/75 ± 0/139و داروســازان ( )3/69 ± 0/155بــود کــه اختــاف آمــاری معنــاداری
نبــود (.)P=0/35
نتیجهگیــری :نظــارت بــر عملکــرد داروســازان و پزشــکان و نیــز بهبــود عملکــرد آنهــا از طریــق تعامــل بیــن گروهــی بایــد مــورد
توجــه قــرار گیــرد.
گلواژگان :تجویز غیرمنطقی دارو ،پزشک ،داروساز

مقدمه

هــدف علــم طــب ،حفــظ و ارتقــاء ســطح ســامت جامعــه و
اعــاده آن در بیمــاران اســت .ایــن هــدف از طریــق زنجیــرهاي
از عوامــل تحقــق مییابــد کــه دارو یکــی از نقشهــاي اصلــی
را در ایــن زنجیــره ایفــا میکنــد .صنعــت دارویــی بــه عنــوان
یکــی از مهمتریــن معیارهــاي توســعهیافتگی کشــورها بــه
شــمار مــیرود بــه نحــوی کــه کنتــرل و نظــارت بــر آن را
بســیاري از دولتهــا خــود بــر عهــده دارنــد ( .)1امــا در کشــور
مــا در ســطح ملــی ،ضعــف یــا عــدم وجــود سیاس ـتهای ملــی
دارویــی بــه عنــوان یــک مانــع مهــم بــرای اجــرای مداخــات در
جهــت بهبــود اســتفاده از دارو شــناخته شــده اســت .بــه نحــوی
کــه سیاســت دارویــی وقتــی مــی توانــد مؤثــر واقــع شــود کــه

مجله تحقیقات نظام سالمت حکیم

مکانیــزم الزم بــرای پیادهســازی آنهــا از جملــه نظــارت کافــی
بــر مقــررات ملــی دارو ،سیســتم توزیــع خــوب ،نظــارت منظــم و
تجهیــزات ذخیرهســازی کافــی در اختیــار باشــد (.)2
از طــرف دیگــر میتــوان گفــت از یــک ســو ،پزشــکان
مســئولیت نهایــی و قانونــی نســخه را بــر عهــده دارنــد و از
ســوی دیگــر داروســازان نیــز بایــد توصیههــای خــود را در
قالــب مراقبتهــای دارویــی و الگــوی داروســازی جامعهنگــر
بــه بیمــاران و پزشــکان ارایــه نماینــد .پزشــکان و داروســازان
بایــد بداننــد کــه بــرای ارایــه خدمــات ســامت ،نقش کلیــدی در
اختیــار یــک حرفــه خــاص قــرار نــدارد و هیــچ یــک از گروههــا
بــه تنهایــی نمیتواننــد بــه ارایــه ایــن مراقبتهــا بپردازنــد (.)3
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بــه نحــوی کــه تعامــل ایــن دو گــروه باعــث بهبــود کیفیــت و
کنتــرل و کاهــش اشــتباهات دارویــی خواهــد شــد ( .)4بنابرایــن
اگــر اشــتباهی توســط کادر درمانــی صــورت گیــرد ،مهارتهــای
علمــی و دقــت و توجــه داروســازان در تجویــز دارو ،در تشــخیص
و اصــاح اشــتباهات احتمالــی کــه توســط دیگــر اعضــای کادر
درمانــی ممکــن اســت اتفــاق بیفتــد ،نقــش مهمــی دارد .چــرا
کــه داروســاز آخریــن فــردی اســت کــه در چرخــه درمــان بــا
بیمــار روبــه رو میشــود .ایــن اشــتباهات میتوانــد بــه دلیــل
بیدقتــی ،ناآگاهــی و یــا بیتجربهگــی تجویزکننــده دارو و یــا
عــدم اطــاع وی از اطالعــات دارویــی مربــوط بــه داروهــای
جدیــد باشــد ( .)5همچنیــن نظــارت بــر عملکــرد داروســازان و
پزشــکان ،محــدود ســاختن بیقیــد و شــرط دسترســی جامعــه
بــه دارو .آمــوزش و اصــاح فرهنــگ مصــرف از جملــه عوامــل
مهــم ارتقــاء ســطح کیفــی فعالیــت پزشــکان و داروســازان
میباشــد (.)6
بــا توجــه بــه اهمیــت نقطهنظــرات داروســازان و پزشــکان در
خصــوص علــل تجویــز و مصــرف منطقــی دارو بــر آن شــدیم
کــه بــه بررســی عوامــل مؤثــر بــر مصــرف و تجویــز منطقــی
دارو و مشــکالت مربوطــه از دیــدگاه پزشــکان و داروســازان
پرداختــه شــود .بهنحــوی کــه نتایــج بــر گرفتــه از آن بتوانــد
در پیشــبرد اهــداف تجویــز و مصــرف منطقــی دارو و اصــاح
سیاســتگذاریهای وزارت بهداشــت و درمــان و ارگانهــای
ناظــر و مرتبــط بــا آن مفیــد واقــع شــود.

روش کار:

=268/83

900*(1.96)2*(0.5)2
(0.05)2*(900)+(1.96)2*(0.5)2

=n

=350/83

4000*(1.96)2*(0.5)2
(0.05)2*(4000)+(1.96)2*(0.5)2

=n

در ایــن پژوهــش ،از یــک پرسشــنامه بــا دو جامعــه هــدف
(پزشــکان و داروســازان) بــه عنــوان ابــزار اصلــی اســتفاده شــد.
پرسشــنامه مــورد اســتفاده از دو بخــش ســؤاالت عمومــی و
ســؤاالت تخصصــی تشــکیل شــده اســت .در بخــش ســؤاالت
عمومــی ویژگیهایــی چــون جنســیت ،وضعیــت تأهــل ،رشــته
تحصیلــی ،نــوع فعالیــت ،ســن و ســابقه کار فــرد مــورد پرســش
قــرار گرفتــه و در بخــش ســؤاالت تخصصــی جهــت آزمــون
فرضیههــای پژوهــش از  46ســؤال بســته اســتفاده شــد.

جدول  -1بررسی شاخصهای مختلف ذکر شده در پرسشنامه و شماره و تعداد سؤاالت مطرح شده (پرسشنامه ضمیمه)

تعداد سؤاالت

شماره سؤال

شماره ابعاد

مقوالت

1

ارتقا سطح کیفی خدمات دارویی

10

46-41-37-33-32-30-20-12-9-5

2

مشارکت پزشکان و داروسازن در برنامهریزیها

11

43-42-39-38-25-24-23-19-15-13-10

3

کاهش تجویز ،مصرف غیرمنطقی دارو

6

44-35-31-7-6-4

4

تعامل پزشک و داروساز

9

45-40-29-27-22-21-18-11-2

5

ارتقاء فرهنگ مصرفی

5

34-28-26-17-14

6

نظارت بر عملکرد پزشکان و داروسازان

5

36-16-8-3-1

ســؤاالت بــر اســاس طیــف لیکــرت5( 1گزینــهای لیکــرت)
از گزینــه بســیار کــم تــا گزینــه بســیار زیــاد درنظــر گرفتــه
شــد .در ایــن پژوهــش روایــی پرسشــنامه بهصــورت صــوری
توســط اســاتید راهنمــا و کارشناســان فــن مــورد تأییــد قــرار
گرفتــه و جهــت تعییــن پایایــی از ضریــب آلفــای کرونبــاخ 2کل
پرسشــنامه بــرای پزشــکان برابــر بــا  0/909و بــرای داروســازان
برابــر  0/941شــد .تجزیــه و تحلیــل آمــاری در ایــن تحقیــق بــا
Likert
Cronbach’s Alpha

1
2

اســتفاده از نرمافــزار  SPSS21در دو ســطح آمــار توصیفــی و
اســتنباطی انجــام شــد.

یافتهها

در ایــن تحقیــق %56/6پزشــک و  %43/4داروســاز بودنــد.
 %80/6از پزشــکان مــرد و  %19/4زن ،و از داروســازان %53/9
مــرد و  %46/1زن را شــامل میشــدند %31/05 .از پزشــکان در
بخــش دولتــی و  %10/5در بخــش خصوصــی و %58/4در هــر
دو بخــش کار میکردنــد در حالــی کــه  %5/5از داروســازان
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ایــن مطالعــه از دســته مطالعــات کاربــردی بــوده کــه بــه
صــورت توصیفــی مقطعــی انجــام شــد .تعــداد پزشــکان فعــال
 4000نفــر و داروســازان  900نفــر بــوده کــه نمونــه مــورد ظــر
براســاس فرمــول کوکــران  620نفــر ( 351نفــر پزشــک و 269
نفــر داروســاز) شهرســتان اصفهــان در نظــر گرفتــه شــد .روش
نمونهگیــری تصادفــی براســاس جــدول اعــداد تصادفــی نمونــه
مــورد نظــر انتخــاب شــد.

مطالعه تطبیقی دیدگاه پزشکان و داروسازان ...
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در بخــش دولتــی و  %92در بخــش خصوصــی و  %2/2در هــر
دو بخــش کار میکردنــد .ســابقه کاری پزشــکان  %4/3کمتــراز
 5ســال %12 ،بیــن  5-9ســال %17 ،را  10-15و  66/4ســابقه
کار باالتــر از  15ســال داشــتند .امــا داروســازان %16/36،ســابقه

کاری کمتــر از  5ســال 5-9 %23/05 ،ســال10-15 %20/07 ،
ســال و  15 ، %40/5ســال و باالتــر ســابقه کار داشــتند .نتایــج
بهدســت آمــده در جــدول  1میانگیــن رتبهبنــدی عوامــل از
دیــدگاه پزشــکان و داروســازان را نشــان میدهــد.

جدول  -2میانگین رتبهبندی عوامل مؤثر بر تجویز و مصرف غیرمنطقی دارو از نظر پزشکان و داروسازان شهرستان اصفهان

نظارت بر عملکرد پزشکان و داروسازان

4/28 ±0/230

4/06 ± 0/111

تعامل پزشکان و داروسازان

4/09 ± 0/140

4/05 ± 0/224

کاهش هزینههای غیرضروری حوزه درمان

3/79 ± 0/173

4/00 ± 0/210

مشارکت پزشکان و داروسازان در برنامهریزیهای بهداشتی

3/59 ± 0/154

3/73 ± 0/132

ارتقاء سطح کیفی ارایه خدمات دارویی

3/46 ± 0/121

3/23 ± 0/243

ارتقاء فرهنگ مصرف منطقی دارو

3/31 ± 0/155

3/07 ± 0/165

میانگین رتبه عوامل مؤثر از دیدگاه پزشکان و داروسازان

3/75 ± 0/139

3/69 ± 0/155

بــا توجــه بــه جــدول  2نظــارت بــر عملکــرد پزشــکان و
داروســازان دارای باالتریــن رتبــه از دیــدگاه پزشــکان  4/28و
داروســازان  4/06و ارتقــاء فرهنــگ مصــرف منطقــی دارو دارای
پایینتریــن رتبــه از دیــدگاه پزشــکان  3/31و داروســازان 3/07
شــد.
میانگیــن عوامــل مؤثــر در تجویــز و مصــرف دارو از دیــدگاه
پزشــکان و داروســازان براســاس آزمــون تــی مســتقل 3ارتبــاط
آمــاری معنــاداری مشــاهده نشــد ( )P=0/35بهنحــوی کــه
میتــوان گفــت دیــدگاه داروســازان و پزشــکان نســبت
بــه عوامــل مؤثــر بــر تجویــز و مصــرف دارو بهطــور کلــی
همراســتا بــود.
در ادامــه تحقیــق عوامــل جزیــی مرتبــط بــا هــر فرضیــه
مــورد نظــر از دیــدگاه پزشــکان و داروســازان بــا طــرح ســؤاالتی
مــورد بررســی قــرار گرفــت .بــا توجــه بــه یافتههــای تحقیــق
در خصــوص ســؤاالت مربــوط بــه ارتقــاء ســطح کیفــی ارایــه
خدمــات دارویــی از نظــر پزشــکان بیشتریــن میانگیــن (0/70
 )4/66 ±و کمبــود زمــان الزم در ارایــه مشــاوره پزشــک و کمبود
پرســنل ( )2/14 ± 0/93نقــش کمتــری نســبت بــه بقیــه عوامــل
در ارتقــاء ســطح کیفــی ارایــه خدمــات دارویــی داشــت .همچنین
بیشتریــن میانگیــن مربــوط بــه ارتقــاء ســطح کیفــی خدمــات
دارویــی ( )4/75 ± 0/49و کمبــود پرســنل ( )2/06 ± 0/92بــر
تجویــز غیرمنطقــی دارو نقــش کمتــری داشــت .در ســواالت
مربــوط بــه مشــارکت پزشــکان در برنامهریزیهــای بهداشــتی،
درمانــی مشــخص شــد کــه بیشــترین عامــل بــا میانگیــن (0/79
 )4/55 ±مربــوط بــه تعییــن نیازســنجیهای آمــوزش و پژوهــش
از طــرف کمیتــه تجویــز دارو و کاهــش تعرفــه داروخانههــا
( )3/02 ± 1/19نقــش کمتــری نســبت بــه بقیــه در مشــارکت
Independent t-test

مجله تحقیقات نظام سالمت حکیم

3

پزشــکان در برنامهریزیهــای بهداشــتی ،درمانــی دارد و امــا
همیــن مســئله از دیــدگاه داروســازان نشــان داد کــه آمــوزش
آنالیــن نقــش کمتــر ()2/95 ± 0/96و مشــارکت داروســازان در
برنامهریزیهــای بهداشــتی ،درمانــی نقــش بیشــتری (0/51
 )4/74±را در ایــن خصــوص ایفــا مینمایــد .در ســؤاالت
مربــوط بــه عوامــل کاهــش تجویــز و مصــرف غیرمنطقــی
دارو بــر کاهــش هزینههــای غیرضــروری از نظــر پزشــکان
نشــان داد کــه بیشــترین میانگیــن ( )4/54 ± 0/98مربــوط
بــه تعــداد زیــاد بیمــاران بــوده و کمبــود اطالعــات دارویــی
( )4/08 ± 1/20نقــش کمتــری نســبت بــه بقیــه وامــل کاهــش
تجویــز و مصــرف غیرمنطقــی دارو بــر کاهــش هزینههــای
غیرضــروری از نظــر پزشــکان داشــت .در ایــن خصــوص از
دیــدگاه داروســازان تعــداد زیــاد بیمــاران نقــش کمتــر (1/00
 )3/52 ±و ضــرورت مراجعــه بیمــاران بــه پزشــکان (± 0/55
 )4/56نقــش بیشتــری در عوامــل کاهــش تجویــز و مصــرف
غیرمنطقــی دارو و در نتیجــه کاهــش هزینههــای غیرضــروری
مصــرف دارو از نظــر داروســازان داشــت .امــا یافتههــای تحقیــق
نظــر پزشــکان را در ارتبــاط بــا تعامــل پزشــک و داروســاز بــر
میــزان تجویــز غیرمنطقــی دارو نشــان داد کــه تبلیغــات دارو
( )2/87 ±0/88نقــش کمتــر و ارتقــاء سیســتم آموزشــی (± 0/85
 )4/60نقــش بیشــتری در تعامــل پزشــک و داروســاز بــر تجویــز
منطقــی دارو دارد .یافتههــا در خصــوص نظــر داروســازان نشــان
داد کــه کمتریــن نقــش مربــوط بــه تبلیغــات دارویــی (0/85
 )2/80 ±بــوده و اصــاح فرهنــگ ( )4/55 ± 0/95در ایــن
خصــوص نقــش بیشــتری بــر میــزان تجویــز منطقــی دارو از
نظــر داروســازان نشــان داد .نظــر پزشــکان در ارتبــاط بــا عامــل
ارتقــاء فرهنــگ مصــرف منطقــی بــر ســامت جامعــه مشــخص
کــرد کــه واردات دارویــی ( )2/97 ± 0/93دارای نقــش کمتــر و
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بحث

از نظــر ســازمان جهانــی بهداشــت ،تجویــز منطقــی دارو بــه
معنــاي تجویــز و مصــرف دارو متناســب بــا نیازهــاي کلینیکــی
بیمــار ،در مقادیــر پایهریــزي شــده متناســب بــا نیــاز وي ،بــراي
یــک دوره زمانــی کافــی و بــا کمتریــن قیمــت ممکــن اســت.
تجویــز غیرمنطقــی دارو را میتــوان اســتفاده از دارو بــه روشــی
غیــر از آنچــه اشــاره شــد نامیــد .اســتفاده نادرســت و بیــش از
حــد از دارو کــه در اغلــب مــوارد همــراه بــا صــرف هزینههــاي
بــاال توســط بیمــار یــا خانــواده بیمــار میباشــد ،عــاوه بــر
ایجــاد آســیبهاي اقتصــادي میتوانــد منجــر بــه بــروز
عــوارض جانبــی و مقاومتهــای دارویــی گــردد (.)7
در ارتبــاط بــا دیــدگاه پزشــکان و داروســازان مهمتریــن عوامــل
از دیــدگاه پزشــکان و داروســازان بهترتیــب شــامل نظــارت
بــر عملکــرد پزشــکان و داروســازان ،تعامــل بیــن پزشــکان و
داروســازان ،کاهــش هزینههــای غیرضــروری حــوزه درمــان،
مشــارکت پزشــکان و داروســازان در برنامهریزیهــای بهداشــتی،
ارتقــاء ســطح کیفــی ارایــه خدمــات دارویــی و ارتقــاء فرهنــگ
مصــرف منطقــی دارو بــود .یکــی از راههــای مناســب بــرای
نظــارت و بررســی الگــوي تجویــز دارو و جلوگیــری از تجویــز
غیرمنطقــی دارو ،ارزیابــی نســخ پزشــکان اســت کــه طــی آن
الگــوي نسخهنویســی و موقعیــت اپیدمیولوژیــک -اقتصــادي
دارویــی منطقــه نمایــان میشــود ( .)6بــراي مثــال بــر اســاس
آمــار منتشــر شــده از وزارت بهداشــت ،درمــان و آموزش پزشــــكي
حدود  %48داروهاي تجــــويز شــده براي بيماران اشــكال تزريـــقي
داروهــــا ميباشــد .بــر ايــن اســاس ،تجویــز و مصــرف غیرمنطقی
فرآوردههــــاي تزريقــي در ايــران حــدود  10عــدد ،در كشــورهاي
در حــال توســعه حــدود  3/4و در كشــورهاي توســعه يافتــه بســيار
كمتــر از  1ميباشــد ( .)8همچنیــن میتــوان نظــارت در سیســتم
توزیــع دارو مدنظــر قــرار داد ،بهنحــوی کــه مثــ ً
ا در جهــت
كنتــرل ميــزان توزيــع داروهــاي  OTC4بــا تعلــق دادن ســهمیه
خــاص بــه داروخانههــا از انبــار دارو در منــزل ،بیــش مصرفــی،
ســوءمصرف و حتــي قاچــاق دارو نيــز پيشــگيري و در نتيجــه
در بودجههــاي كالن و غیرضــروري تهيــه و توزيــع داروهــا در
Over-The-Counte
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ارتقــا سیســتم بازرســی و نظــارت ( )4/53 ± 0/81دار بــارزی در
ارتقــا فرهنــگ تجویــز و مصــرف منطقــی بــر ســامت جامعــه
داشــت .نتایــج بــه دســت آمــده از پژوهــش حاضــر دیــدگاه
داروســازان را در ایــن خصــوص مشــابه بــا دیــدگاه پزشــکان
نشــان داد .دیــدگاه داروســازان و پزشــکان در خصــوص عامــل
تأثیــر نظــارت بــر عملکــرد پزشــکان و داروســازان بــر تجویــز
منطقــی یکســان بــوده بــه نحــوی کــه هــر دو گــروه معتقــد
بودنــد کــه تأثیــر الگــوی نامناســب رفتــاری ()3/70 ± 1/29
دارای نقشــی کمتــر و عــدم تعامــل پزشــک و داروســاز (0/68
 )4/65 ±نقــش بیشتــری در نظــارت بــر عملکــرد پزشــکان و
داروســازان بــر تجویــز غیــر منطقــی ایفــا میکنــد.

كشــور کــه در راســتای اهــداف ســازمان جهانــی بهداشــت در
حــوزه تجویــز منطقــی دارو اســت ،دسترســی یافــت ( .)9در
مطالع ـهای کــه توســط ســلیمانی انجــام شــد ،نشــان داد کــه بــا
انتشــار اطالعــات و تدویــن اســتراتژیهای متنــوع در مدیریــت،
نظــارت بــر اجــرای مقــررات ،بــه دلیــل یــک رابطــه قــوی بیــن
سیاســتهای دارویــی و عملکــرد قوانیــن و مقــررات بــر ارایــه
خدمــات دارویــی میتوانــد بســیار کارآمــد باشــد ( .)10در ارتبــاط
بــا ایــن کــه مشــارکت پزشــکان و داروســازان در برنامهریزیهــای
بهداشــتی درمانــی دارویــی ،ســبب کاهــش تجویــز غیرمنطقــی
داروهــا میشــود ،میتــوان گفــت ،نتایــج نشــان میدهــد کــه
در ایــن ارتبــاط ،کاهــش تعرفــه داروخانههــا از دیــدگاه پزشــکان و
آمــوزش آنالیــن از دیــدگاه داروســازان کمتریــن نقــش را داشــته
امــا از نظــر پزشــکان نیازســنجیهای آمــوزش و پژوهــش از طــرف
کمیتــه تجویــز دارو و از نظــر داروســازان ،مشــارکت داروســازان در
برنامهریزیهــای بهداشــتی درمانــی نقــش بیشــتری دارنــد .ذکــر
ایــن نکتــه ضــروری اســت کــه دارو و نظــام مبتنــی بــر آن از
جملــه مســایل پیچیــده و چندعاملــی میباشــد کــه حــل نقایــص
و مشــکالت ایــن سیســتم نیــاز بــه عــزم ملــی و توجــه تمامــی
مســؤالن و دســتاندرکاران امــر بهداشــت و درمــان و نهادهــا
و ســازمانهاي دخیــل در ایــن امــر را دارد .اگرچــه بحــث در
خصــوص اتــاف منابــع و اســراف در امــر دارو در وهلــه اول اذهان
را بــه ســوي فــرد مصرفکننــده (بیمــار) متوجــه میســازد ولــی
بایــد توجــه داشــت کــه فــرد بیمــار و بهطــور کلــی مــردم ،در ایــن
چرخــه تنهــا یــک ضلــع مثلــث درمانــی را تشــکیل میدهنــد
و دو ضلــع دیگــر ایــن مثلــث گروههــاي پزشــکی (خصوصــ ًا
پزشــک و داروســاز) و سیاسـتگذاران امــر دارو و درمــان در کشــور
میباشــند ( .)11بنابرایــن بــا توجــه بــه نقــش مؤثــر کمیتههــای
دارو و درمــان و تجویــز منطقــی داروهــا ،وزارت بهداشــت ،درمــان
و آمــوزش پزشــکی بایــد بــا تدویــن و ابــاغ ضوابــط و فعالیــت
ایــن کمیتههــا در اســتانها و مراکــز درمانــی بــه تحقــق آنهــا در
تجویــز منطقــی داروهــا کمــک نمایــد .مقــررات حاکــم در بخــش
دارو بایــد بســتری مناســب در راســتای تشــویق در راســتای هدایت
پزشــکان و داروســازان بــا کمــک اهرمهــای مختلــف از جملــه
ســازمانهای بیمهگــر (مثــ ً
ا بررســی شــاخصهای تجویــز
داروهــا در نُســخ) در خصــوص تجویــز منطقــی دارو را ایجــاد
نمــوده و بیمــاران را نیــز از خطــرات ناشــی از مصــرف غیرمنطقــی
داروهــا از طریــق رســانههای جمعــی آگاه نمایــد .اصــاح فرهنــگ
تجویــز و مصــرف دارو بــا اطالعرســانیهای همگانــی و اســتفاده
از سیســتمهای آموزشــی متنــوع در تمامــی گروههــای درمانــی
و حتــی عمــوم جامعــه از مصداقهــای ارتقــاء فرهنــگ مصــرف
دارو میباشــد .در مطالعـهای کــه در ترکیــه توســط چلیــک 5انجــام
شــد مشــخص شــد کــه بســیاری از مشــکالت در زمینــه مصــرف
و تجویــز غیرمنطقــی دارو بــا آمــوزش برطــرف میشــوند ( .)12در
ارتبــاط بــا عامــل کاهــش تجویــز و مصــرف غیرمنطقــی دارو،کــه
از نظــر پزشــکان و داروســازان در کاهــش آســیبها و هزینههــای
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غیرضــروری مؤثــر اســت ،نتایــج بــا مطالعــه الــکات 6همراســتا
بــوده بهنحــوی کــه بــرای بهبــود الگــوی تجویــز و جلوگیــری
از خطاهــای تجویــز الزم اســت کــه دســتورالعملهای تجویــز
منطقــی دارو بــه عنــوان بخــش جداییناپذیــر در برنامههــای
درســی و آمــوزش پزشــکی قــرار گیــرد ( .)13در خصــوص ایــن
کــه افزایــش تعامــل پزشــک و داروســاز بــر میــزان تجویــز
غیرمنطقــی دارو از نظــر پزشــکان و داروســازان مؤثــر اســت ،نتایــج
تحقیــق نشــان میدهــد کــه اجبــار بــه نوشــتن نســخه و تبلیغــات
در زمینــه دارو نقــش کمتــر و ارتقــاء سیســتم آموزشــی نقــش
بیشتــری در تعامــل پزشــک و داروســاز بــر کاهــش تجویــز
غیرمنطقــی دارو دارد .مطالعــه واتکینــز 7مشــخص کــرد کــه تجويز
داروهــاي درخواســتی بيمــاران ،در حالــي کــه هيــچ ضرورتــي براي
مصــرف آنهــا وجــود نــدارد و يــا داروهــاي جايگزيــن بــا ميــزان
عــوارض کمتــر وجــود دارد ،از نمونههــاي عملکــرد نامناســب در
پزشــکان عمومــي ميباشــد و ســبب بــاال رفتــن ميــزان تجويــز
غيرمنطقــي دارو میشــود ( .)14در مــورد ایــن کــه پزشــکان و
داروســازان مشــترکا ارتقــاء سیســتم بازرســی و نظارتــی وزارت
بهداشــت ،درمــان و آمــوزش پزشــکی را دارای نقــش بــارزی بــر
مصــرف و تجویــز غیرمنطقــی دارو و انعــکاس آن بــر ســامت
جامعــه دانســتهاند ،میتــوان گفــت کــه ارتبــاط تنگاتنگــی بيــن
سياس ـتهاي دارويــي ،تنظيــم و اعمــال قوانيــن نظارتــي كارآمــد
از يــك ســو و نحــوه ارايــه خدمــات دارويــي توســط داروخانههــا
از ســويي ديگــر میباشــد .در ايــن بررســي نيــز ضعــف قوانيــن
نظارتــي بهعنــوان یکــی از فاکتورهــای اصلــی تجويــز غيرمنطقــي
دارو از دیــدگاه داروســازان و پزشــکان عنــوان شــد کــه البتــه
میتوانــد از مهمتریــن دالیــل ارایــه هــر نــوع دارو بــدون نســخه
در داروخانــه نیــز باشــد .بــا توجــه بــه نقطــه نظــرات متفــاوت در
مــورد تأثيــر اجــراي مداخــات و راهكارهــاي اصالحــي در رونــد
تجويــز و مصــرف دارو ،نتايــج ايــن مطالعــه نیز نشــان داد كــه افراد
مــورد مطالعــه موافــق اجــرای مداخــات و نظارتهــای مســتمر
و پیگیریهــای دورهای در راســتای تجویــز و مصــرف منطقــی
دارو میباشــند .سیاســتگذاران هــم در ســطح خــرد و کالن
بایــد مداخالتــی انجــام دهنــد تــا اســتفاده نامناســب از داروهــا و
مصــرف داروهــاي مضــر کاهــش یابــد .اقداماتــی کــه بــه ایــن امر
کمــک میکنــد عبارتنــد از :محــدود ســاختن دسترســی بیقیــد و
شــرط جامعــه بــه داروهــا ،خصوصـ ًا داروهــاي بــا عــوارض مضــر
و خطرنــاك ،آمــوزش نحــوه مصــرف نگهــداري دارو بــه بیمــار
از طــرف پزشــک و داروســاز ،آمــوزش عمومــی جامعــه جهــت
مصــرف منطقــی داروهــا و محــدود کــردن تعــداد و نــوع داروهایی
کــه در منــزل انبــار میشــوند.ارتقاء کیفیــت خدمــات بهداشــتی،
درمانــی و افزایــش دسترســی جامعــه بــه سیســتم ارایــه خدمــات
کــه میتــوان بــا بســتههای آموزشــی و ســرمایهگذاری بــر
فرهنــگ عمومــی ایــن اهــداف را محقــق کــرد (.)4
همــگام بــا نتایــج پژوهــش اخیــر ،نتایــج مطالعــه شــهرتی نیــز

نشــان داد ،بایــد نظــارت بیشــتری بــر بهکارگیــری و اجــرای
دســتورالعملها و آمــوزش کادر درمانــی صــورت گیــرد تــا
از نتایــج تداخــات دارویــی و عــوارض مصــرف دارویــی خــارج
از اســتاندارد تجویــز جلوگیــری گــردد .ایجــاد ارتقــای کیفــی در
وضعیــت دارو درمانــی کاری دشــوار و پــر زحمــت اســت و ایــن
امــر قســمتی از وظایــف داروســاز بیمارســتانی بهشــمار م ـیرود.
عــاوه بــر داروســاز بیمارســتانی متخصصیــن آزمایشــگاهی
نیــز میتواننــد نقــش مهمــی در ایجــاد تغییــرات ســازنده در
دســتورالعملهای مــورد اســتفاده فعلــی در مرکــز درمانــی
مربوطــه داشــته باشــند .اقداماتــی نظیــر بــه روزرســانی و نظــارت
بــر اجــرای دســتورالعملها ،داشــتن برنامههــای آموزشــی و
نظارتــی ،اســتفاده از شــیوههای نویــن آموزشــی ،مــی تواننــد
مؤثــر باشــند ( .)15در خصــوص تعامــل پزشــک و داروســاز را
بــه عنــوان عامــل مؤثــر بــر تجویــز و مصــرف منطقــی دارو
میتــوان گفــت کــه بــرای موفقیــت در ارایــه خدمــات ســامت
هیــچ گروهــی بــه تنهایــی موفــق نبــوده و ایــن اقــدام چندجانبــه
نیازمنــد همــکاری هــر دو گــروه میباشــد .بــا توجــه بــه نتایــج
مطالعــه اخیــر ،نتایــج پژوهشــی کــه توســط دبــاغ و همــکاران
انجــام شــد نیــز حاکــی از آن بــود کــه مشــورت پزشــک و
داروســاز باعــث مصــرف منطقــی داروهــا خواهــد شــد چــرا کــه
پزشــکان از تمــام خدماتــی کــه داروســازان ارایــه میکننــد
اطــاع کافــی نداشــته و بــه کار بــردن واژگان تخصصــی متفاوت
توســط پزشــکان و داروســازان ،موجــب کاهــش تمــاس ایــن دو
قشــر میشــود .در حالــی کــه پزشــکان بــرای انتخــاب داروی
مناســب ،نیــاز بــه همــکاری داروســازان دارنــد .اگرچــه بــه دلیــل
خصوصیــات اخالقــی برخــی از پزشــکان ،داروســازان تمایلــی بــه
اصــاح اشــتباهات نُســخ پزشــکان ندارنــد امــا در حــال حاضــر
ناهماهنگــی میــان پزشــکان و داروســازان ،هزینههــای درمــان
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را افزایــش داده اســت ( .)3در مطالعــه دیگــری کــه توســط کلی
و همــکاران در ســال  ،2013بــا عنــوان دیــدگاه پزشــکان و
داروســازان در خصــوص همــکاری ایــن دو گــروه مشــخص شــد
کــه هــر دو گــروه داروســاز و پزشــک موافقنــد کــه همــکاری این
دو گــروه تأثیــر مثبتــی در بهبــود نتایــج ســامت بــرای بیمــاران
دارد امــا ایــن یــک عمــل متــداول بیــن آنهــا نیســت بهطــوری
کــه ایــن همــکاری تنهــا در  1/3از پزشــکان و  1/4از داروســازان
هرگــز یــا بــه نــدرت انجــام شــده اســت .در حالــی کــه هــر دو
گــروه ابــراز تمایــل بــه بهبــود ایــن رابطــه را داشــتند و حتــی
پزشــکان خواســتار همــکاری بیشــتر از جانــب داروســازان بودنــد.
در ایــن مطالعــه کمبــود وقــت و مشــکالت مالــی ،عواملــی
بودنــد کــه همــکاری ایــن دو گــروه را محــدود میکردنــد (.)16
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 اصــاح الگــوی، بازرســیهای مســتمر و جــدی،و حاکمیتــی
نسخهنویســی و اســتفاده از نسخهنویســی آنالیــن و نظــارت
بــر تجویــز دارو بــه صــورت فــروش آزاد و بــدون نســخه در
 همچنیــن در خصــوص تعامــل.داروخانههــا بــر میگــردد
 اســتفاده از دانــش داروســازان در امــر،داروســازان و پزشــکان
 کاربــردی کــردن داروســازان بالینــی در مراکــز درمانــی،درمــان
همچنیــن اســتفاده از نظــرات پزشــکان در خصــوص اثربخشــی
دارو و اصــاح ســاختار ســاخت و واردات دارویــی کشــور در کنــار
مســایل دیگــر از جملــه مــوارد مهــم در تصمیمگیریهــا و
 البتــه.سیاســتگذاریهای نظــام ســامت کشــور خواهــد بــود
در راســتای تغییــر سیاســتگذاریهای نظــام ســامت انجــام
مطالعــات دیگــر ملــی و بررســی عوامــل دیگــر مؤثــر بــر تجویــز و
مصــرف دارو از جملــه اســتراتژیهای مختلــف تولیــدات دارویــی
داخلــی و مســایل مرتبــط بــا نرخگذاریهــای داروهــای داخلــی
.میتوانــد مــورد توجــه و تحقیــق بیشــتر قــرار گیــرد

اهمیــت بــه تعامــل بیــن کادر درمــان یعنی پزشــکان و داروســازان
 اســتفاده از روش، کنتــرل و نظــارت مســتمر و شایســته.دارنــد
نسخهنویســی آنالیــن و افزایــش تعامــل داروســازان و پزشــکان در
ٌ خصــوص بهــره گرفتــن پزشــکان از دانــش داروســازان و متقابـ
ا
اســتفاده از نظــرات پزشــکان در خصــوص کیفیــت و اثربخشــی
 بهنحــوی کــه عــاوه بــر.دارویــی بــرای داروســازان اســت
کنتــرل تجویــز و مصــرف غیرمنطقــی میتوانــد بــه شــکلی در
.ســاخت و واردات داروهــای مناســب نیــز مؤثــر واقــع شــود

کاربرد در تصمیمهای مرتبط با سیاستگذاری
در نظام سالمت

تشکر و قدردانی

در مطالعــات محــدود انجــام شــده قبلــی در خصــوص دیــدگاه
داروســازان و پزشــکان مهمتریــن عوامــل را در ارتبــاط بــا
فرهنگســازی مصــرف دارو توســط عمــوم مــردم بیــان شــده
 در حالــی کــه از دیــدگاه داروســازان و پزشــکان شهرســتان.بــود
 نــوک پیــکان توجــه را بــه ســمت کادر درمــان درنظــر،اصفهــان
گرفتــه و نظــارت بــر تجویــز و مصــرف دارو را حایــز اهمیــت
 همچنیــن تعامــل بیــن ایــن داروســازان و.ویــژه دانســتند
پزشــکان نیــز در خصــوص مصــرف منطقــی دارو نیــز میتوانــد
.در جایــگاه دوم اهمیــت مؤثــر باشــد
بــا توجــه بــه نتایــج بهدســت آمــده از ایــن تحقیــق تجویــز
و مصــرف منطقــی دارو بــه بازخوردهــای سیســتمهای نظارتــی
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Abstract
Introduction: Due to the fact that pharmacists and physicians are the 2 key groups that configure the

treatment procedure and play an important role in the management and rational use of medicine, the current
study aimed at comparatively investigating the public and private sectors physicians and pharmacists about
irrational drug use and prescription in Isfahan, Iran.

Methods: In the current descriptive-analytical study,351

physicians and 269 pharmacists were randomly
selected. A questionnaire including 6 demographic and 46 specific questions was analyzed based on the content
validity and reliability indices using the Cronbach’s alpha coefficient. A 5-point Likert scale was used to score
the items. The collected data were analyzed using descriptive statistics and the one-sample t test, analysis of
variance (ANOVA), and the Friedman test with SPSS version 21.

Results: Based on the results obtained from the study, the factors influencing physicians and pharmacists,

and irrational use and prescription of medicines were generally the same. The most important factors that
shape the viewpoints of physicians and pharmacists on prescription and rational use of medicine can be the
effective monitoring of the performance of physicians and pharmacists, their cooperation, paying attention
to the reduction of unnecessary costs in the health sector, participation of these 2 groups in health planning,
improving the quality of medical services, and promotion of rational drug use. There was no significant
difference between the average factors about the viewpoints of the physicians (3.75 ± 0.139) and those of the
pharmacists (3.69 ± 0.155) regarding the irrational prescription and use of medicines (P=0.35).

Conclusion:

The physicians and pharmacists` performance monitoring and improvement through
intergroup cooperation should be considered.
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بسمهتعالی

جنسیت :مرد  زن 

وضعیت تأهل :مجرد  متأهل 

رشته تحصیلی :پزشک  داروساز 

نوع فعالیت :دولتی  خصوصی  دولتی و خصوصی 

سن :زیر  30سال   30تا کمتر از  35  35تا کمتر از  40سال   40سال و باالتر 

سابقه کار :کمتر از  5سال  بین  5تا  9سال   10تا کمتر از 19سال   20سال و باالتر 

سؤاالت پژوهش:

  1تا چه اندازه آشنایی با گیاهان دارویی در تجویز دارو مؤثر است؟بسیار زیاد  زیاد  متوسط  کم  خیلی کم 

2 -2داروهای گیاهی تا چه اندازه در درمان بیماریها مؤثراند؟

بسیار زیاد  زیاد  متوسط  کم  خیلی کم 

3 -3تا چه اندازه اطالع در مورد داروهای مختلف در تجویز دارو مؤثر است؟
بسیار زیاد  زیاد  متوسط  کم  خیلی کم 

4 -4تا چه اندازه معتقدید که مردم بایستی برای مصرف دارو حتما به پزشک مراجعه کنند؟
بسیار زیاد  زیاد  متوسط  کم  خیلی کم 

5 -5تا چه اندازه توضیح در مورد دستورالعملهای نحوه مصرف دارو به مریض در مورد تجویز دارو مؤثر است؟
بسیار زیاد  زیاد  متوسط  کم  خیلی کم 

  6تا چه اندازه کمبود اطالعات دارویی ،در تجویز دارو مؤثر است ؟بسیار زیاد  زیاد  متوسط  کم  خیلی کم 

7 -7تا چه اندازه تجربه کاری بر تجویز دارو مؤثر است؟

بسیار زیاد  زیاد  متوسط  کم  خیلی کم 

8 -8تا چه اندازه تأثیر الگوی نامناسب رفتاری بر تجویز دارو مناسب است ؟
بسیار زیاد  زیاد  متوسط  کم  خیلی کم 

9 -9تا چه اندازه ارتقای سطح کیفی ارايه خدمات دارویی بر تجویز دارو مؤثر است؟
بسیار زیاد  زیاد  متوسط  کم  خیلی کم 

1010تا چه اندازه مشارکت در برنامهریزیهای بهداشتی درمانی دارویی بر تجویز دارو مؤثر است؟
بسیار زیاد  زیاد  متوسط  کم  خیلی کم 
	 11-تا چه اندازه نگهداری دارو توسط مردم در منازل بر مصرف غیرمنطقی دارو مؤثراست؟
بسیار زیاد  زیاد  متوسط  کم  خیلی کم 

زمستان  ،95دوره نوزدهم ،شماره چهارم ،پیاپی 75

Downloaded from hakim.hbi.ir at 20:01 IRDT on Thursday July 19th 2018

با سالم و احترام
خواهشــمند اســت پرسشــنامه زیــر را کــه بــه منظــور انجــام یــک تحقیــق دانشــگاهی در مــورد مطالعــه تطبیقــی دیــدگاه پزشــکان
و داروســازان بخشهــای دولتــی و خصوصــی در خصــوص تجویــز و مصــرف غیرمنطقــی دارو در شهرســتان اصفهــان ســال 1393
تنظیــم گردیــده اســت ،مطالعــه فرمايیــد و بــه ســؤاالت مطروحــه پاســخ دهیــد .امیــد کــه پاسـخهای شــما ،مــا را بــرای انجــام هرچــه
بهت��ر ش��دن ای��ن پژوه��ش ی��اری نمایـ�د .پیشــاپیش از ایــن کــه وقــت گرانبهایتــان را دراختیــار مــا میگذاریــد سپاســگزاریم .بــا
تشــکر -رضایــی
مشخصات عمومی:
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	 12-تا چه اندازه تجویز دارو بهصورت بدون نسخه در داروخانهها برمصرف غیرمنطقی دارو مؤثر است؟
بسیار زیاد 

زیاد  متوسط  کم 

خیلی کم 

بسیار زیاد 

زیاد  متوسط  کم 

خیلی کم 

بسیار زیاد 

زیاد  متوسط  کم 

خیلی کم 

بسیار زیاد 

زیاد  متوسط  کم 

خیلی کم 

بسیار زیاد 

زیاد  متوسط  کم 

خیلی کم 

بسیار زیاد 

زیاد  متوسط  کم 

خیلی کم 

بسیار زیاد 

زیاد  متوسط  کم 

خیلی کم 

بسیار زیاد 

زیاد  متوسط  کم 

خیلی کم 

بسیار زیاد 

زیاد  متوسط  کم 

خیلی کم 

بسیار زیاد 

زیاد  متوسط  کم 

خیلی کم 

بسیار زیاد 

زیاد  متوسط  کم 

خیلی کم 

بسیار زیاد 

زیاد  متوسط  کم 

خیلی کم 

بسیار زیاد 

زیاد  متوسط  کم 

خیلی کم 

بسیار زیاد 

زیاد  متوسط  کم 

خیلی کم 

بسیار زیاد 

زیاد  متوسط  کم 

خیلی کم 

بسیار زیاد 

زیاد  متوسط  کم 

خیلی کم 

بسیار زیاد 

زیاد  متوسط  کم 

خیلی کم 

بسیار زیاد 

زیاد  متوسط  کم 

خیلی کم 

بسیار زیاد 

زیاد  متوسط  کم 

خیلی کم 

1313تا چه اندازه نحوه عملکرد بیمهها بر مصرف منطقی دارو مؤثر است؟
1414تا چه اندازه واردات دارو بر مصرف منطقی دارو مؤثر است؟

1616تا چه اندازه عدم تعامل داروساز و پزشک بر مصرف غیرمنطقی دارو مؤثر است؟
1717تا چه اندازه ضعف قوانین نظارتی بر تجویز غیرمنطقی دارو مؤثراست؟
1818تا چه اندازه فرهنگ ،بر مصرف منطقی دارو مؤثر است؟

1919تا چه اندازه کاهش تعرفه داروخانهها بر مصرف منطقی دارو مؤثر است؟
2020تا چه اندازه کاهش تعرفه داروخانهها بر مصرف منطقی دارو مؤثر است؟
2121تا چه اندازه تبلیغات دارو بر مصرف غیرمنطقی دارو مؤثر است؟
2222تا چه اندازه فرهنگ خوددرمانی بر مصرف غیرمنطقی دارو مؤثر است؟
2323تا چه اندازه تعیین شاخصهای تجویز و مصرف منطقی دارو مؤثر است؟
2424تا چه اندازه ارايه راهکارهای برنامهریزی از طرف کمیته تجویز و مصرف دارو بر مصرف منطقی دارو مؤثر است؟
2525تا چه اندازه انجام نیازسنجیهای آموزش و پژوهش از طرف کمیته تجویز مصرف دارو بر مصرف منطقی دارو مؤثر است؟
2626تا چه اندازه دستورالعملهای تجویز دارو از طرف کمیته تجویز و مصرف دارو برمصرف منطقی دارو مؤثر است؟
2727تا چه اندازه توجه دولت به بحث درمانهای غیردارویی بر مصرف منطقی دارو مؤثر است؟
2828تا چه ا ندازه ارتقاء سیستمهای بازرسی و نظارتی بر مصرف منطقی دارو مؤثر است؟
2929تا چه اندازه ارتقاء بهبود سیستم آموزشی وآگاهی دادن ،بر مصرف منطقی دارو مؤثر است؟
3030تا چه اندازه ارايه اطالعات دارویی صحیح توسط پزشکان و داروسازان برمصرف منطقی دارو مؤثر است؟
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1515تا چه اندازه رسانههای گروهی بر مصرف منطقی دارو مؤثر است؟
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3131تا چه اندازه جلوگیری از مصرف خودسرانه دارو بر مصرف منطقی دارو مؤثر است؟
بسیار زیاد  زیاد  متوسط  کم  خیلی کم 
3232تا چه اندازه آموزش نسخهنویسی بر مصرف منطقی دارو مؤثر است ؟
بسیار زیاد  زیاد  متوسط  کم  خیلی کم 
3333تا چه اندازه کمبود زمان الزم در ارايه مشاوره پزشک یا داروساز بر مصرف غیرمنطقی دارو مؤثر است؟
بسیار زیاد  زیاد  متوسط  کم  خیلی کم 
3434تا چه اندازه ارايه خدمات داروخانههای بدون دریافت نسخه بر مصرف منطقی دارو مؤثر است؟
بسیار زیاد  زیاد  متوسط  کم  خیلی کم 
	 35-تا چه اندازه مشکالت اقتصادی برمصرف منطقی دارو مؤثر است؟
بسیار زیاد  زیاد  متوسط  کم  خیلی کم 
3636تا چه اندازه تعامل داروساز با پزشک خانواده برمصرف منطقی دارو مؤثر است ؟
بسیار زیاد  زیاد  متوسط  کم  خیلی کم 
3737تا چه اندازه سیستم ارجاع پزشکان به پزشک خانواده بر مصرف منطقی دارو مؤثر است ؟
بسیار زیاد  زیاد  متوسط  کم  خیلی کم 
3838تا چه اندازه سیستم کارت هوشمند سالمت بر کنترل دقیق مصرف دارو بر مصرف منطقی دارو مؤثر است؟
بسیار زیاد  زیاد  متوسط  کم  خیلی کم 
3939تا چه اندازه نداشتن دفترچه بیمه درمانی بر مصرف غیرمنطقی دارو مؤثر است؟
بسیار زیاد  زیاد  متوسط  کم  خیلی کم 
4040تا چه اندازه ارجیحت دادن به داروهای خارجی بر تجویز منطقی دارو مؤثر است؟
بسیار زیاد  زیاد  متوسط  کم  خیلی کم 
4141تا چه اندازه نداشتن فرصت و زمان کافی بیماران ،در مصرف غیر منطقی دارو توسط آنها مؤثراست؟
بسیار زیاد  زیاد  متوسط  کم  خیلی کم 
4242تا چه اندازه آموزش  ONLINEبر مصرف منطقی دارو مؤثر است؟
بسیار زیاد  زیاد  متوسط  کم  خیلی کم 
4343تا چه اندازه آموزش چهره به چهره بر مصرف منطقی دارو مؤثر است؟
بسیار زیاد  زیاد  متوسط  کم  خیلی کم 
4444تا چه اندازه تعداد زیاد بیماران بر تجویز غیرمنطقی دارو مؤثر است؟
بسیار زیاد  زیاد  متوسط  کم  خیلی کم 
4545تا چه اندازه اجبار به نوشتن نسخه ،بر تجویز منطقی دارو مؤثر است؟
بسیار زیاد  زیاد  متوسط  کم  خیلی کم 
4646تا چه اندازه کمبود پرسنل بر تجویز غیرمنطقی دارو مؤثر است؟
زیاد  متوسط  کم  خیلی کم 
بسیار زیاد 

