40

67 پياپی/1400 بهار/ شماره اول/ دوره هجدهم/مجله تحقيق در علوم دندانپزشكی

ارزيابي الگوهاي تجويز دارو در نسخه هاي دندانپزشکان شهر يزد
#4

 دکتر عادله پويافرد،3 دکتر محسن برزگر،2 دکتر حکيمه احديان، 1دکتر نعيم خدادادی
 ايران، کرمان، دندانپزشك،جراح-1
ايران،دانشکده دندانپزشکي دانشگاه علوم پزشکي شهيدصدوقي يزد، دانشيارگروه بيماريهای دهان-2

ايران، دانشکده دندانپزشکي دانشگاه علوم پزشکي شهيدصدوقي يزد، فك و صورت، استاديار گروه جراحي دهان-3
 ايران، دانشکده دندانپزشکي دانشگاه علوم پزشکي شهيد صدوقي يزد،استاديار گروه بيماريهای دهان-4
99/12/6 :پذيرش مقاله

99/10/17

:اصالح نهايي

99/7/8:وصول مقاله

Evaluation of drug prescription patterns among dental practitioners of Yazd city
Khodadadi Naeem1,Ahadian Hakimeh2,Barzegar Mohsen3, Pouyafard Adele4#
1-Dentist, Kerman, Iran
2-Associate Professor, Department of Oral Medicine, School of Dentistry, Shahid Sadoughi University of Medical Sciences, Yazd, Iran
3-Assistant Professor, Department of Oral and Maxillofacial Surgery, School of Dentistry, Shahid Sadoughi University of Medical Sciences,
Yazd, Iran.
4-Assistant Professor, Department of Oral Medicine, School of Dentistry, Shahid Sadoughi University of Medical Sciences, Yazd, Iran

Received: Sep 2021

; Accepted: Feb 2021

Abstract
Background and Aims: Dental prescription provides a basis for treatment of clinical problems such as
pain and infection, therefore dentists must be familiar with the logical patterns of prescribing drug. The
purpose of this study was to determine the prescribing patterns of drug among Yazd dentists.
Materials and Methods: In this cross-sectional descriptive study, 500 prescriptions of dentists were
evaluated by systemic random sampling. Each prescription was assessed on the basis prescriber gender
and degree, the number of prescribed drugs, drug name and form, the readability of prescription, the
spelling and dose of prescription drugs, the method of use, the number of prescribed drugs and
interference between drugs. Data analysis was performed by using chi-square test.
Results: The average of drugs per prescription was 2.7, the most common drug forms were capsule
(33.4%) and tablet (26.1%) and the most frequently prescribed drugs were amoxicillin (21%) and
ibuprofen (15.8%); also 59.2% of prescriptions had no errors.

Conclusion: It seems that greater emphasis on prescribing principles during the dentistry and
retraining courses could be further improve this outcome.
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*Corresponding Author: pouyafard@gmail.com
J Res Dent Sci. 2021; 18(1): 40-45.

pouyafard@gmail.com. : :پست الكترونيک

09131294950 :تلفن

 دکتر عادله پويا فرد: نويسنده مسئول مکاتبات#،

41

دکتر نعيم خدادادی و همكاران

خالصه:
سابقه و هدف :نسخه نویسی دندانپزشكی زمينه ای برای درمان مشكالت بالينی نظير درد و عفونت فراهم می کند ،از این رو
دندانپزشكان می بایست با الگوهای منطقی تجویز دارو آشنا باشند .هدف از مطالعه حاضر تعيين الگوهای تجویز دارو در ميان
دندانپزشكان شهر یزد می باشد.
مواد و روشها :در این مطالعه توصيفی مقطعی  500نسخه دندانپزشكان با روش نمونه گيری تصادفی سيستماتيک ارزیابی شد .هر
نسخه به لحاظ نوع جنسيت  ،نوع مدرك تجویز کننده ،تعداد قلم داروی تجویز شده ،نام و شكل دارو  ،خوانا بودن نسخه ،امال و دوز
داروهای تجویزی ،روش مصرف داروها ،مقدار داروهای تجویز شده و تداخل بين داروها بررسی گردید  .تجزیه و تحليل داده ها با
استفاده از آزمون  chi-squareانجام گرفت.
يافتهها :ميانگين تعداد دارو در هر نسخه برابر  2/7قلم بود .بيشترین شكل دارویی کپسول(33/4درصد) و قرص( 26/1درصد) و
بيشترین داروهای تجویز شده  ،آموکسی سيلين (21درصد) و ایبوبروفن (15/8درصد) گزارش گردید؛ همچنين  59/2درصد از نسخ
هيچ گونه خطایی نداشتند.
نتيجهگيری :به نظر می رسد که تاکيد بيشتر بر اصول نسخه نویسی درطول دوره دکترای دندانپزشكی و دوره های بازآموزی باعث
بهبود نتيجه می گردد.
کليد واژهها :نسخه ،دارو ،دندانپزشكان
مقدمه:
دندانپزشكی از جمله علوم کاربردی طب با حيطه کاری وسيع

بدترین حالت ممكن حتی منجر به مرگ بيمار شود .)6( .با توجه

می باشد .بيماری های متعددی دارای تظاهرات دهانی هستند

به اینكه مطالعات محدودی در زمينه الگوی نسخه نویسی و

که برای کنترل و درمان این تظاهرات نياز به تجویز دارو توسط

بررسی نسخ دندانپزشكان در ایران صيورت گرفتيه اسيت ( )9-7و

اگرچه تجویز دارو تنها مداخله

از آنجا که با در دست داشتن شواهد مستند در خصوص نحوه

پزشكی برای درمان محسوب نمی شود اما اغلب یكی از

تجویز صحيح و منطقی دارو توسط دندانپزشكان در هر ناحيه

مهمترین و مثثرترین روشهای درمانی را تشكيل می دهد(.)3

می توان برنامه ریزی مناسبی برای برطرف کردن نواقص

نسخه نویسی یكی از مهمترین مراحل استفاده از دارو است که

احتمالی انجام داد ،مطالعه حاضر با هدف بررسی الگوهای

رعایت قواعد آن منجر به اثربخشی بيشتر درمان و مصرف

تجویز دارو در نسخ دندانپزشكان شهر یزد تدوین گردید.

()1،2

دندانپزشكان وجود دارد.

منطقی دارو خواهد شد و رعایت نكات ضروری در نگارش آن،
موضوعی مهم و بدیهی پس از تشخيص بيماری بالينی یا اعمال

مواد و روش ها:

دندانپزشكی است( .)4اشتباهات رایج در نگارش نسخه عبارت از

مطالعه حاضر یک مطالعه توصيفی در کميته اخالق در

اشتباه در نوشتن نام ،شكل ،دوز ،تناوب مصرف و مقدار

پژوهش دانشگاه علوم پزشكی شهيد صدوقی یزد به شماره

داروست و نيز ممكن است داروهای تجویز شده با تشخيص

 )IR.SSU.REC.1396.140(.تصویب رسيد.

بالينی مطابقت نداشته یا با یكدیگر تداخل داشته یا در ميان

جامعه آماری شامل  500نسخه تجویزی دندانپزشكان بود که

آنها دارویی باشد که تجویز آن توجيه منطقی ندارد .همچنين

ليست آن توسط پژوهشگر با مراجعه به واحد اسناد پزشكی دو

ناخوانا بودن نسخه و وجود خط خوردگی را نيز می توان به

سازمان اصلی بيمه خدمات درمانی و تامين اجتماعی و با روش

منزله ایراد برای آن ذکر نمود( .)5نادیده گرفتن جزئيات در حين

نمونه گيری تصادفی سيستماتيک تهيه شد .براساس روش

تجویز داروها ممكن است منجر به درمان غيرایده آل شود .این

نمونه گيری ،جهت تكميل حجم نمونه ( )nبا توجه به مقدار

خطاهای تجویز می تواند باعث عوارض جانبی برای بيمار و در

کلی نسخ تجویزی دربازه تعریف شده( )Nطبق فرمول
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 K=N/nفاصله نمونه ها مشخص و سپس یک عدد تصادفی

اقالم تجویزی در نسخ  3قلم دارو بوده و بيش ترین فرم

بين اعداد  1تا  Kانتخاب کرده و نسخی که با فاصله  Kرقم

داروهای تجویز شده کپسول و سپس قرص و کمترین فراوانی

بعد از آن بودند ليست گردید تا حجم نمونه تكميل گردد .معيار

مربوط به تجویز آمپول بوده است.

ورود به مطالعه نسخ نوشته شده در دفترچه های بيمه خدمات

جدول -1توزيع فراواني تعداد داروی تجويز شده و شکل داروهای

درمانی و تأمين اجتماعی توسط دندانپزشكان شهریزد بود.

تجويزشده در نسخ مورد مطالعه
متغير

معيارهای خروج از مطالعه نيز نسخ آزاد و سایر بيمه ها بود.

تعداد قلم
دارو

ابزار گرد آوری داده ها در این پژوهش چک ليستی بود که بر
اساس مطالعات قبلی و کتب مرجع فارماکولوژی توسط

فراوانی

درصد

1

56

11/2

2

131

26/2

3

239

47/8

4

67

13/4

5

7

1/4

اول چک ليست اطالعات دموگرافيک شامل جنسيت

قرص

260

26/1

کپسول

328

33/4

دندانپزشكان و نوع مدرك کلينيسين از روی مهر

()5،9

پژوهشگر تنطيم شد.

و برای هر نسخه تكميل شد .بخش

شكل دارو

مربوطه(عمومی ،متخصص ،رزیدنت) ،نام ،تعداد قلم و شكل
داروهای تجویزشده بود و در قسمت دوم آن الگوی تجویز

امپول

40

4/1

دهانشویه

131

13/2

سایر موارد(شربت ،سرم
 pearl،و(...

232

23/1

منطقی دارو بر مبنای معيارهای خوانا و بدون خط خوردگی

جدول 2نشان دهنده توزیع فراوانی انواع داروهای تجویز شده

بودن نسخه ،صحيح بودن شكل داروهای تجویز شده ،صحيح

در نسخه های مورد بررسی بر اساس  4دسته داروئی (آنتی

بودن امال و تعداد داروی تجویز شده ،صحيح بودن دوز داروها،

بيوتيک ،ضد درد و ضد التهاب ،دهانشویه و کورتيكواستروئيد)

توضيح داده شدن دوره مصرف داروها و وجود تداخل بين

بود .بيشترین داروی تجویزی از گروه آنتی بيوتيک ها آموکسی

داروها مورد ارزیابی قرار گرفت .پاسخ های به دست آمده جهت

سيلين ،از دسته ضد درد و ضد التهاب ایبوبروفن و همچنين از

بررسی الگوی تجویز دارو و مشخص کردن خطاهای نسخ

گروه دهانشویه ها کلر هگزیدین بود .بيشترین فرم داروهای

تجویزی به صورت (بلی-خير) ثبت گردید.داده ها سپس

ترکيبی تجویز همزمان آموکسی سيلين ،مترونيدازول و

وارد SPSS22شده و با استفاده از روش های آمار توصيفی

ایبوبروفن و کمترین مورد تجویز همزمان کليندامایسين و

شامل درصد و فراوانی و همچنين آزمون آماری chi-square

کلرهگزیدین بود.

تجزیه و تحليل شدند.

جدول -2توزيع فراواني انواع داروهای تجويز شده در نسخ مورد
مطالعه به تفکيك گروه داروئي
دسته دارویی

يافته ها:
از ميان  500نسخه بررسی شده  300عدد (60درصد) مربوط
به دندانپزشكان مرد و 200عدد (40درصد) مربوط به

انتی بيوتيک

دندانپزشكان زن بود .بر اساس نتایج به دست آمده بيشترین
نسخه ها مربوط به دندانپزشكان عمومی بوده ( 56درصد) و
بقيه نسخ به ترتيب مربوط به دندانپزشكان متخصص

ضد درد وضد التهاب

(32/4درصد) و دستياران تخصصی ( 11/6درصد) بود .مطابق
جدول  1که نشان دهنده فراوانی تعداد قلم داروی تجویز شده
و شكل داروی تجویز شده در نسخ مورد مطالعه بود ،بيش ترین
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دهانشویه
کورتيكواستروئيد

داروها

فراوانی

درصد

اموکسی سيلين

278

21

مترونيدازول

203

15/1

پنی سيلين

67

6

کو اموکسی کالو

15

1 /1

سفالكسين

66

4 /9

کليندامایسين

21

1 /5

ایبو بروفن

212

15/8

استامينوفن

56

4 /2

ژلوفن

116

8

نوافن

67

6

کلرهگزیدین

141

10

نرمال سالين

59

4 /4

دگزامتازون

37

2

43

ارزیابی الگوهای تجویز دارو در نسخه های دندانپزشكان شهر یزد

مطابق جدول  3از کل نسخه بررسی شده در هيچكدام از نسخ

 2/7قلم به دست آمد .این رقم از ميانگين تعداد اقالم دارویی

تداخالت دارویی مشاهده نشد .همچنين نداشتن مهر و امضا و

تجویز شده در مطالعات  Ajit Kumarو هاشمی پور بيشتر

تاریخ نيز در نسخ مشاهده نشد .در بررسی خطاهای نسخ

( )10،11و با مطالعه کيا و مهدی زاده هم خوانی دارد(  .)8،12در

تجویزی  5/8درصد از نسخ دارای خط خوردگی بودند .نسخ با

اکثر مطالعات ميانگين تعداد داروی تجویز شده در نسخه

شكل دارویی اشتباه بيشتر در رابطه با داروهای پنی سيلين و

دندانپزشكان معادل 3-2دارو برآورد شده است و مشاهدات نيز

ژلوفن بود .دوز دارویی نادرست نيز در تجویز مترونيدازول و

نشان می دهد که دندانپزشكان اغلب برای بيماران خود یک یا

کليندامایسين در نسخ دیده شد.

دو قلم داروی ضد درد و یک و یا دو قلم آنتی بيوتيک تجویز

جدول  -3خطاهای نسخه نويسي

می نمایند .از آنجایی که مراجعه اغلب بيماران به کلينيک های

خطاهای نسخه ها

فراواني

درصد

نسخ ناخوانا و با خط خوردگی

49

5/8

نسخ با شكل دارویی اشتباه

75

15

عالمتی مشكالت دهانی می باشد چنين نتيجه ای منطقی به

نسخ دارای غلط امالیی

24

4/8

نسخ با دوز دارویی اشتباه

102

20/4

نظر می رسد(.)13در مطالعه حاضر بيشترین فرم دارویی تجویز

نسخ با دستور مصرف ناقص

30

6

نسخ با تداخالت دارویی

.

0

دندانپزشكی جهت تسكين درد یا کنترل عفونت و یا درمانهای

شده به فرم خوراکی( 59/5درصد) و کمترین شكل دارویی
تجویز شده فرم تزریقی دارو ( 4/1درصد) بود .در مطالعه

دستور مصرف نادرست نيز عمدتاً به صورت ناقص نوشته شدن
روش مصرف در  6درصد نسخ دیده شد .همچنين بر طبق
جدول  4مشخص شد که بيشترین خطا در نسخ دندانپزشكان
عمومی و کمترین خطا به ترتيب در نسخ متخصصان و
دستياران بود که این تفاوت از نظر آماری معنی دار بود ،به
طوری که دندانپزشكان با مدرك تخصص و دستيار تخصص ،از
دقت بيشتری در رعایت الگوی صحيح نسخه نویسی نسبت به
دندانپزشكان عمومی برخوردار بودند)P=0/001(.
جدول -4مقايسه توزيع فراواني الگوی صحيح تجويز دارو بر
حسب جنسيت و مدرک دندانپزشکان
الگوی تجویز
مدرك
جنسيت
مدرك

بدون خطا

حداقل یک خطا

Pvalue

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

182

60/7

118

39/3

0/458

زن

114

57

86

43

عمومی

145

51/8

135

48/2

0/001

دستيار

39

67/2

19

32/8

متخصص

112

69/1

50

30/9

مرد

Mehdizadehو همكاران

()12

نيز بيشتر اقالم دارویی از

طریق خوراکی تجویز شده بودند که این نتيجه با مطالعه حاضر
همخوانی دارد .تجویز بيشتر داروهای خوراکی نسبت به
داروهای تزریقی احتماال به دليل تهاجم کمتر و راحتی بيشتر
بيماران در استفاده از دارو است .همچنين در بحث آنتی
بيوتيک ها مصرف خوراکی دارو با رعایت اصولی نظير تجویز
Loading doseبرای کنترل اکثریت عفونت های
دندانپزشكی (به غير از موارد خاص بيمارستانی) کاربردی ترین
شكل می باشد و حصول به غلظت درمانی مثثر آنتی بيوتيک در
خون در کمترین زمان ممكن با تجویز فرم خوراکی آن ميسر
()5

خواهد بود  .در مطالعه حاضر بيشترین داروی تجویز شده در
نسخ مورد بررسی از دسته آنتی بيوتيک ها ،آموکسی سيلين
( 21درصد) بود .در مطالعات Guzman-Alvarez
 Mehdizadehو همكاران

()12

()13

و

نيز بيشترین آنتی بيوتيک

تجویز شده در ميان دندانپزشكان آموکسی سيلين بوده است.
همچنين مطالعات  Lisboaو همكارانشان نيز حاکی از این

بحث:

است که آنتی بيوتيكها بيشترین داروی تجویزی توسط

مطالعه حاضر به منظور بررسی الگوی تجویز منطقی دارو در

دندانپزشكان بودند و علت آن نيز می تواند تشابه الگوی نسخه
(.)14،15

ميان نسخه های تجویز شده توسط دندانپزشكان انجام گرفت و

نویسی در بين دندانپزشكان عمومی باشد

بيشترین فراوانی تعداد داروی تجویز شده در یک نسخه برابر

نتایج مطالعه  Gomez-Olivanو همكاران با سایر مطالعات
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دکتر نعيم خدادادی و همكاران

مغایرت قابل تعمقی دارد .چنانچه در مطالعه ایشان در مكزیک

دندانپزشكان با مدرك تخصص و دستيار تخصص دقت بيشتری

بيشترین آنتی بيوتيک های تجویز شده آمپی سيلين و

در رعایت الگوی صحيح نسخه نویسی نسبت به دندانپزشكان

کلوگزاسيلين بوده

()16

که براساس کتب مرجع ،جزء انتخابهای

عمومی داشتند .در مطالعه Sangeetha

و همكاران

نخست آنتی بيوتيک در دندانپزشكی برشمرده نشده است و

دندانپزشكان متخصص بيشتر از دندانپزشكان عمومی از

دليل اقبال به آن در این کشور مشخص نيست ( .)5امروزه برخی

جزئيات مربوط به خطاهای تجویز دارو آگاهی داشتند و

منابع نيز از پنی سيلين  Vبه عنوان خط اول درمان عفونت

احساس می نمودند که پيشرفت های تكنولوژی می تواند به

های دندانپزشكی نام برده اند و در واقع ميان انتخاب پنی

کاهش خطاهای تجویز دارو کمک کند ( .)19در مطالعه مهدی

سيلين  Vیا آموکسی سيلين برای این منظور اختالف نظر

پور نيز مشخص گردید که آموزش نحوه مصرف دارو توسط

که همان گونه که مشاهده می گردد در مطالعه

دندانپزشكان متخصص بيشتر و دقيق تر در نسخ قيد گردیده

()17

وجود دارد

(.)1

حاضر و اکثریت مطالعات مشابه تجویز آموکسی سيلين نسبت

است

به پنی سيلين  Vميان دندانپزشكان به وضوح رواج بيشتری

شاید علت این امر آموزش های بيشتر تخصصی در دوران

دارد .

دستياری در زمينه فارموکولوژی و تسلط کافی دندانپزشكان

در ارزیابی خطاهای نسخ مورد بررسی در این مطالعه مشخص

متخصص به تجویز داروهای حيطه تخصصی خود ،باشد.

گردید بيشترین خطا در دوز داروهای تجویز شده (20/4درصد)

محدوديت کافي:

و شكل دارویی تجویزی (15درصد) می باشد .در مطالعه مهدی

الزم به ذکر است که از محدودیت های مطالعه حاضر عدم

زاده به ترتيب در  40/3و  57/1درصد خطا در ارتباط با دوز و

دسترسی به اطالعاتی نظير سن دندانپزشكان ،سال فراغت از

نام دارو گزارش شد( .)12در مطالعه هاشمی پور ()11خطای نسخه

تحصيل و دانشگاه محل تحصيل بوده که به دليل ابزار پژوهش

ها بيشتر در امالء ( 62/7درصد) و دوز داروها ( 30درصد) بود.

(نسخه های تجویز شده) این اطالعات قابل اخذ نبود.

()18

در مطالعه نورالعيونی و همكاران

نيز بيشترین خطاها در

نتایج این دو بررسی با مطالعه حاضر همخوانی دارد؛

پيشنهادات:

زمينه نوع دارو و دوزاژ آن ( 42و  29درصد) گزارش گردید.

الگوهای تجویز دارو در دندانپزشكی بایستی به عنوان حيطه

نتایج مطالعه )15( Lisboaحاکی از وجود خطا در دوز و مدت

ای تاثيرگذار در روند درمان و حف ،سالمت بيماران درنظر

تجویز داروها در بيش از  29درصد از نسخه ها و خطا در نام

گرفته شود .پيشنهاد می گردد که درطول دوره دکترای

داروها در بيش از  6درصد از نسخ بود .اکثر مطالعات خطا در

دندانپزشكی و دوره های بازآموزی دندانپزشكی تاکيد بيشتری

دوز دارو را گزارش کردند .علت این خطا و سایر موارد ذکرشده

بر اصول نسخه نویسی گردد و در این امر از سایت های معتبر

در نسخه نویسی می تواند به دليل آموزش ناکافی دندانپزشكان

نسخه نویسی و کتب الكترونيكی بهره گرفته شود.

در دوران تحصيل و عدم شناخت دقيق آنها از داروها ،همچنين
عدم توجه به اهميت مصرف به موقع و دوز صحيح داروها در

نتيجه گيری:

درمان بيماریها مخصوصا عفونتها می باشد .در مطالعه حاضر در

به نظر می رسد که تاکيد بيشتر بر اصول نسخه نویسی درطول
دوره دکترای دندانپزشكی و دوره های بازآموزی باعث بهبود
نتيجه می گردد.

 500نسخه بررسی شده مشكل تداخل دارویی دیده نشد.
همچنين نداشتن مهر ،امضا و تاریخ نيز مشاهده نشد که علت
آن می تواند به دليل قوانين سازمانهای بيمه گر باشد .در
مطالعه حاضر اختالف آماری معناداری بين الگوی صحيح تجویز
دارو و مدرك دندانپزشكان وجود داشت ،به طوری که
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ارزیابی الگوهای تجویز دارو در نسخه های دندانپزشكان شهر یزد
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