بررسي چگونگي مصرف دارو در سالهاي  9731تا 9719
مجري :دکتر مرتضي نيلفروشان

گروه :علوم دارویي

سال شروع3131 :

سال پايان3131 :

چکيده
مقدمه
هدف نهایي نظام سالمت ،حفظ و ارتقاء سطح سالمت جامعه است و دارو در زنجيره سالالمت جامعاله (شالام
پيشگيري ،درمان و باز تواني) ،نقشي اساسي ایفا ميکند .مصرف صحيح و منطقي دارو منجر به بهبود بيماري،
جلوگيري از اتالف هزینهها و نيز عدم مواجهه با عوارض ناخواسته دارویي ماليشالود .در حالا حاضالر مصالرف
بيرویه دارو از مشكالت عمده بسياري از کشورها به شمار ميرود .در بررسي ميزان مصرف دارو (در این طرح،
فروش دارو به داروخانه که در آمارنامههاي دارویي ایران آورده و بهعنوان ميزان داروهاي خریداريشده توسط
بيماران و بالتبع آن داروهاي مصرفشده توسط بيماران در نظر گرفته شده است) .در سا  3131ميزان سرانه
مصرف دارو  331و در سا  ،3131ميزان سرانه مصرف  443بوده است .در این طرح سالعي ماليشالود تالا بالا
استفاده از آمارنامه دارویي منتشره توسط اداره ک امور دارو و مواد مخدر وزارت بهداشت ،درمالان و آمالوزش
پزشكي طي سا هاي  3133-3131تحلي صحيحي از روند مصرف دارو طي ایالن سالا هالا و نيالز چگالونگي
مصرف داروها با توجه به دستهبندي درماني  ATCانجام گيرد و سپس داروهایي که به نظر ماليرسالد ميالزان
مصرفي بيش از حد متعارف سایر داروهاي همگروه درماني داشته شناسایي و با استفاده از نظر متخصصان عل
احتمالي روند مصرف غير منطقي بعضي از اقالم داروها بررسي و تحلي شود.
روششناسي
این مطالعه در سه مرحله اصلي طراحيشده و اجرا ميشود:
مرحله او  :مطالعه کمي بهمنظور استخراج روند مصرف دارو در کشور
مرحله دوم :مطالعه کيفي بهصورت مصاحبههاي نيمه ساختاریافته با خبرگان این حوزه
مرحله سوم :مطالعه کمي از طریق پرسشنامه
يافتهها
با جمعآوري اطالعات مصرف دارو با استفاده از آمارنامههالاي دارویالي در سالا هالاي  ،3133-3131منتشالره
توسط اداره ک امور دارو و مواد مخدر وزارت بهداشت ،درمالان و آمالوزش پزشالكي  1دسالته عمالده دارویالي
(مجموع  143دارو) شام موارد ذی موردبررسي قرار گرفته شده است:
 -3کورتيكوسالالترو يدهاي تزریقالالي تعالالداد کالال اقالالالم دارویالالي در ایالالن دسالالته  31دارو بالالوده و مصالالرف
کورتيكوسترو يدهاي تزریقي از  33ميليون عدد در سا  3113( 3133عدد به ازاي هر  3111نفر) به 313
ميليون عدد در سا  3331( 3131عدد به ازاي هر  3111نفر) رسيده اسالت کاله مهالمتالرین آنهالا آمپالو
دگزامتازون  8ml /1mlبوده که سرانه مصرف دارو در سا  3131براي هر  3111نفر جمعيالت برابالر 331
عدد است.

 -1محلو هاي تزریقي با حجم باال ( 38قلم) که مصرف سرانه آن در سا  3133از  313عالدد باله ازاي هالر
 3111نفر به  3141عدد به ازاي هر  3111نفر رسيده است.
 -1مسكنها که مشتم بر  31دارو بوده و مصرف داروهاي مسكن از  11عدد به ازاي هر نفر در سا 3133
به  31عدد به ازاي هر نفر در سا  3131رسيده است.
 -4آنتيبيوتيكها که تعداد ک اقالم دارویي در این دسته  331دارو بوده و مصرف آنتيبيوتيكهالا در سالا
 3133از  11عدد به ازاي هر نفر به  13عدد به ازاي هر نفر در سا  3131رسيده است.
 -1بنزودیازپينها و داروهاي تحت کنتر ( 13قلم).
مصاحبه :مصاحبه با  31نفر از دستاندرکاران ،سياستگذاران و مطلعين در طالي  31جلساله جهالت کسال
اطالعات در مورد چگونگي مصرف دارو و جمع آوري نقطه نظرات ایشان برنامه ریزي گردید .مصاحبه ها نيماله
ساختاریافته بوده و سقفي براي مدت زمان مصاحبه در نظر گرفته نشد ،ولي مصاحبه ها با توجه به سؤاالت از
پيشطرح شده انجام ميشدند.
پرسش نامه :در ادامه طرح و با توجه به تجربيات کشورهاي دیگر و همچنين نظالرات خبرگالان باله طراحالي
پرسش نامه اي شام  11سؤا مبتني بر ر وس موضوع هاي مختلال در خصالو چگالونگي مصالرف دارو در
ایران طرح و پس از بررسيهاي متعدد و کس نظر از اعضا گروه علوم دارویالي فرهنگسالتان علالوم پزشالكي،
پرسشنامه نهایي گردید .پرسش نامه ها با مراجعه به مح فعاليت و باله صالورت حضالوري توسالط  818نفالر از
داروسازان ،پزشكان عمومي ،متخصصين عفوني ،متخصصين کودکان و متخصصين داخلي در  3استان تهران،
آذربایجان شرقي ،اصفهان ،مازندران ،کرمانشاه ،خوزستان ،خراسان رضالوي تكميال گردیالد .بالهطالور مختصالر
 38/13درصد از پرسششوندگان خوددرماني توسط مالردم را منجالر باله مصالرف غيرمنطقالي دارو در کشالور
ميدانند و  38/11درصد از پرسششوندگان مصرف دارو در ایران را غيرمنطقي ماليداننالد و  33/33درصالد از
پرسششوندگان آموزش مهارتهاي تجویز بهينه منجر به بهبود تجویز داروها در کشور ميدانند.
بحث و نتيجهگيري
راهكارهاي پيشنهادي جهالت تجالویز و مصالرف منطقالي دارو بالا توجاله باله نظالرات دریالافتي از مصالاحبههالا،
پرسشنامهها و همچنين نظرات و راهنمایيهاي اعضاء محترم گروه علوم دارو ي فرهنگستان شام :
ارتقاي آموزش در دوره بالاليني دانشالجویان پزشالكي و داروسالازان در زميناله مصالرف و تجالویز منطقالي دارو،
بازآموزي پزشكان و داروسازان ،ارتقا سطح فرهنگي و اطالعات مردم در رابطه با مصرف منطقي دارو ،نظالارت
دقيق بر اجراي قانون (برنامههاي توسعه) مبني بر عدم تجویز و عرضه داروهاي خارج از فهرست دارو ي کشور،
نظالارت ،کامال بالر داروخانالههالا باله جهالت عالدم تحویال دارو بالدون نسالخه پزشالك (بالر اسالاس مقالررات و
دستورالعم ها) ،ارتقاء کيفيت خدمات داروخانهها به بيمار و مشاوره با طبي  ،اجرا ي و عملي نمودن سيستم
ارجاع ،سطحبندي پزشكان براي تجویز دارو با توجه به تخصص ،تهيه پروتك ها و راهنماهاي درماني و نظارت
بر اجراي آن توسط سازمانهاي ذيربط ،توجه به وضعيت اقتصادي داروخانهها ،مط ها و مؤسسات درمالاني،
جلوگيري از تبليغات گمراهکننده و القاي مصرف بيرویه ،فعا نمودن کميتالههالاي بررسالي نسال و دریافالت
اطالعات و آمار و انتشار آن در مجامع علمي ،انتخاب و جایگزیني داروهاي مؤثر و مفيد درازاي حذف هر دارو
از فهرست دارویي کشور.

کليدواژه :مصرف دارو ،نظام سالمت ،داروخانه ،اداره ک امور دارو و مواد مخدر ،وزارت بهداشالت ،درمالان و
آموزش پزشكي.

