موضوع طرح:
گزارش مبتنی بر شواهد در خصوص تجویز و مصرف منطقی دارو

مجری طرح:
دکتر احمد شیبانی
با همکاری و راهنمائی اعضاء محترم کمیته دارویی فرهنگستان علوم پزشکی

مقدمه:
دارو یکی از مهمترین ابزار سالمت در اکثر مداخالت پزشکی است که استفاده صحیح و به جا و موثر
از آن می تواند  ،بر حسب درمان مناسب و ارتقاء سالمت بیماران و جامعه باشد.
تجویز دارو برای بیمار تحت تأثیر عوامل متعددی شامل پزشک ،داروساز ،شرایط بیماری و بیمار  ،در
دسترس بودن ،شرایط اجتماعی  ،قیمت دارو ،شرایط اقتصادی ،بیمه ها ،تشخیص و درمان صحیح
و....قرار دارد.

بدیهی است پزشکان و داروسازان به عنوان مولفه های اصلی و تأثیرگذار و تصمیم گیر در چرخه
تجویز و مصرف دارو در تشخیص و تجویز مناسب و ارائه اطالعات در خصوص استفاده و مصرف
منطقی دارو ،مشارکت در انتخاب و تجویز نوع دارو به بیمار ،پیگیری چگونگی مصرف دارو ،تاثیر
دارو ،رژیم های غذایی و دارویی در طول درمان و سایر عوامل تأثیرگذار در تجویز و مصرف منطقی
دارو دارند.
در واقع مشارکت و ارتباط منطقی  ،وظیفه و مسئولیتی بین سه رأس مثلث پزشک ،داروساز و بیمار
تأثیر و نقش بسزایی در تجویز و مصرف منطقی و حصول نتیجه مطلوب دارد.
روند پیشرفت های علوم پزشکی در سال های اخیر موید آن است که جامعه پزشکی و دست
اندرکاران نظام سالمت در دنیا همواره در مسیر استفاده از دانش نوین پزشکی و شیوه های آموزش
سالمت برای ارتقاء کیفیت دارو درمانی گام های موثری برداشته اند .که از جمله به تعیین و تبیین
جایگاه و نقش واقعی داروساز در زنجیره درمان و نظام سالمت است که نمونه آن توسعه و ارتقاء
داروسازی بالینی و آموزش تخصصی با بهره گیری در زمینه تولید و ارتقاء کیفیت و اثرگذاری دارو و
مشاوره دوسویه با پزشک و بیمار اشاره نمود .
لذا آموزش و اطالع رسانی با هدف ارتقاء آگاهی پزشکان ،داروسازان و بیماران به عنوان یکی از
راهکارهای تأثیرگذار در ترویج و مصرف منطقی دارو حائز اهمیت است.

موضوع تجویز و مصرف دارو یکی از معضالتی است که اکثر کشورها با آن مواجه اند.
همچنین مطالعات متعددی به منظور تعیین الگوی مصرف دارو و عوامل موثر بر آن صورت گرفته
است .در کشور ما نیز بررسی ها نشان می دهد که روند تجویز و مصرف غیر منطقی دارو وجود دارد
که به منظور اصالح آن راهکارهای مختلفی تدوین و اجرا شده است.

برای اولین بار در سال  8631رئیس وقت سازمان نظام پزشکی جمهوری اسالمی ایران طی نامه ای به
وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی خواستار پیگیری و اقدام به تدوین برنامه ای جهت اشاعه
تجویز و مصرف منطقی دارو در کشور با هماهنگی سازمان و وزارت مذکور شد .و از آن زمان موضوع
پیگیری و اصالح تجویز و مصرف منطقی دارو در برنامه وزارت بهداشت با هماهنگی سازمان نظام
پزشکی قرار گرفت و متعاقب آن اقداماتی از جمله تشکیل کمیته تجویز و مصرف منطقی دار)(RUD
از سال  8631در وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی و نهایتاً کمیته کشوری از سال  8611تا
 8611با روش نمونه گیری با هدف تعیین الگوی میزان تجویز دارو در هر دانشگاه فعالیت نموده و
پس از آن با تهیه و ارتقاء نرم افزار جامع نسخه پرداز  ،فعالیت کمیته ها با ورود اطالعات نسخ ثبت
شده در داروخانه ها به نرم افزار توسط کمیته های دانشگاهی تجویز و مصرف منطقی دارو و انجام
آنالیز کلیه نسخ بیمه ثبت شده در کشور ادامه یافته است  .این کمیته حول محورهای پایش نسخ
پزشکان از داروخانه ها یا سازمان های بیمه گر ،تهیه گزارشات علمی و آماری از نتایج پایش نسخ و
ارائه بازخورد به پزشکان و سازمان های مرتبط.
آموزش های گروه پزشکی.
برنامه های بازآموزی ،کار گروه های علمی ،همایش ها ،افزایش آگاهی عمومی جامعه.
انجام مداخالت در جهت اصالح روند شاخص های غیر منطقی.
تذکرات ،اخطارهای بازدارنده و اعمال سیاست های تشویقی.
سال های اخیر سال های پرکار و فعال کمیته محسوب محسوب می شود که با همااهنگی و حضاور
نمایندگان سازمان های ذیربط در کمیته کشوری برنامه ریزی و فعالیت های اساسی در جهات ارائاه
خدمات دارویی و اصالح و ارتقاء و صنعت تجویز و مصرف دارو در کشور انجام شده و باازخورد ایان
فعالیت ها نیز با استقبال و حمایت جامعه پزشکی روبرو بوده است.

همچنین از دیگر اقدامات و راهکار های انجام شده آموزش و دوره بازآموزی پزشکان و داروسازان
است.
علیرغم تالش هایی که صورت گرفته و کماکان ادامه دارد ولی همواره شاهد روند مصرف غیر منطقی
دارو هستیم که موید آن در داروی اول تجویز شده و پر مصرف از نظر درصد بیماران دریافت کننده
بدین شرح می باشد.
ده داروی اول تجویز شده از نظر درصد بیماران دریافت کننده
ده داروی اول با باالترین هزینه درمانی در بین سایر داروها.
آمار كل فروش (وارداتي و داخلي)
میزان مصرف  81قلم داروی پرمصرف تولید داخل در سالهای  8616-8613به تفکیک هر سال
میزان مصرف  81قلم داروی پرمصرف تولید داخل در سالهای  8616-8613به تفکیک هر سال

میزان مصرف  81قلم داروی پرمصرف وارداتی داخل در سالهای  8616-8613به تفکیک هر سال
میزان مصرف  81قلم داروی پرمصرف وارداتی داخل در سالهای  8616-8613به تفکیک هر سال
همانگونه که مالحظه می شود در این چند سال علی رغم فعالیت کمیته  RUDو آموزش و اطالع
رسانی کماکان 81قلم پر مصرف بدون تغییر و یا حتی جایگزینی ثابت مانده است.که این نشان دهنده
تأثیر عوامل متعدد در تجویز و مصرف منطقی دارو است که بایستی به این عوامل توجه با ریشه یابی
و اصالح علل موثر در خصوص اصالح مصرف و تجویز منطقی دارو قدم برداشت.
در این طرح و مطالعه با هدف دستیابی به راهکارهای اجرائی و مناسب در راستای اصالح تجویز و
مصرف منطقی دارو ابتدا به جمع آوری اطالعات و آمارهای موجود و نظرخواهی از عوامل درگیر و
موثر در تجویز و مصرف دارو در جامعه از جمله پزشکان  ،داروسازان ،سازمان های ذیربط و تحلیل و
ارائه راهکار پرداخته ایم.

آشنایی با کمیته های RUD
بر مبنای استراتژی اصالح و بهبود وضعیت مصرف دارو در کشور ،از سال  31با دستور العمل وزیر
وقت کمیته کشوری و کمیته های واقع در دانشگاه ها /دانشکده های علوم پزشکی سراسر کشور
تحت عنوان کمیته های علمی بررسی نسخ پزشکی فعالیت خود را آغاز نمودند و به منظور تعیین
شاخص های تجویز دارو در کشور نسخه اولیه نرم افزار جامع نسخه پرداز به صورت پایلوت در
دانشگاه مشهد راه اندازی گردید و سپس در سال  33برای سایر مراکز نصب گردید.
در سال  37کمیته بررسی نسخ به " کمیته تجویز و مصرف منطقی دارو ( )RUDتغییر نام یافت.
کمیته کشوری از سال  8611تا  8611با روش نمونه گیری با هدف تعیین الگوی میزان تجویز دارو در
هر دانشگاه /دانشکده فعالیت نموده و پس از آن با تهیه و ارتقاء نرم افزار جامع نسخه پرداز  ،فعالیت
کمیته ها با ورود اطالعات نسخ ثبت شده در داروخانه ها به نرم افزار توسط کمیته های دانشگاهی
تجویز و مصرف منطقی دارو و انجام آنالیز کلیه نسخ بیمه ثبت شده در کشور ادامه یافته است.
رویکرد فعلی فعالیت های کمیته کشوری تجویز و مصرف منطقی دارو و کمیته های دانشگاهی مبتنی
بر محورهای زیر است .

پایش نسخ پزشکان
جمع آوری داده های نسخ پزشکان از داروخانه ها و یا سازمانهای بیمه گر و ثبت در نرم افزار و آنالیز
آماری و تدوین شاخصها
تهیه و تدوین گزارشات علمی و آماری نسخ و ارائه بازخورد به پزشکان و سازمان های مرتبط

آموزش های گروه پزشکی

برنامه های باز آموزی ،کارگروه های علمی ،همایش و ....
افزایش آگاهی عمومی جامعه

تهیه محتوا  ،برنامه ریزی و اجرای برنامه های آموزشی

انجام مداخالت در جهت اصالح روند شاخص های غیر منطقی
تذکرات و اخطارهای بازدارنده  ،سیاستهای تشویقی

پژوهش های مرتبط با تجویز و مصرف منطقی دارو
در حال حاضر گزارشهای مربوط به وضعیت نسخه نویسی دانشگاه های علوم پزشکی بطور فصلی
و پیوسته در جلسات علمی کمیته تجویز و مصرف منطقی دارو همان دانشگاه مورد بررسی قرار
گرفته و جهت جمع بندی و حصول نتایج کلی و انجام سیاستگزاری های الزم به کمیته کشوری
ارسال می شود .از سال  33تا کنون بالغ بر  111میلیون نسخه بیمه پزشکان توسط  67کمیته تجویز و
مصرف منطقی دارو واقع در دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور جهت تحلیل کمی و کیفی
نسخ  ،در نرم افزار نسخه پرداز ثبت شده و نتایج حاصل مورد بررسی کارشناسان قرار گرفته است.
گزارش وضعیت تجویز و مصرف دارو در ایران
تجویز و مصرف منطقی دارو یکی از چالشهای مهم نظام سالمت بوده و اصالح الگوی مصرف و
ساماندهی وضعیت موجود تجویز و مصرف داروها ضرورتی اجتناب ناپذیر است .متاسفانه دستیابی به
اطالعات کامل و دقیق مصرف دارو در کشور ما به دلیل فرهنگ خود درمانی حاکم امکان پذیر نیست.
اما خوشبختانه امکان دسترسی به آمار تجویز در نسخ بیمه از طریق اطالعات منتشر شده توسط
کمیته کشوری تجویز و مصرف منطقی داروی سازمان غذا وداروی وزارت بهداشت وجود دارد .آمار
تهیه شده در این گزارش نیز با توجه به آمار نامه های منتشر شده این کمیته ( )8671-8611تهیه
شده است .کمیته کشوری با جمع آوری و تحلیل آمار تجویز دارو از کمیته های دانشگاهها بر اساس
داده های نسخه های بیمه ثبت شده در داروخانه ها  -هر دوسا ل یکبار -آمار نامه تجویز دارو را
منتشر می کند.
اقدامات الزم برای دریافت اطالعات نسخ  78در حال پیگیری است.
در حال حاضر گزارشهای مربوط به وضعیت نسخه نویسی دانشگاه های علوم پزشکی بطور فصلی و
پیوسته در جلسات علمی کمیته تجویز و مصرف منطقی دارو همان دانشگاه بررسی و کلیه اطالعات
نسخه های ثبت شده برای کمیته کشوری ارسال می شود .از سال 11تا کنون نزدیک به  111میلیون
نسخه بیمه پزشکان توسط  11کمیته تجویز و مصرف منطقی دارو واقع در دانشگاه های علوم
پزشکی سراسر کشور در نرم افزار نسخه پرداز ثبت شده و تحلیلهای کمی و کیفی آن نیز در جلسات
کارشناسی انجام شده است.

به منظور ارزیابی عملکرد نسخه نویسی پزشکان ،شاخصهایی توسط کمیته کشوری تجویز و مصرف
منطقی دارو تدوین شده است .شاخصها بر مبنای شاخصهای تعریف شده در این خصوص توسط
سازمان جهانی بهداشت و شبکه بین المللی مصرف منطقی دارو و با لحاظ نمودن شرایط بومی کشور
تعریف شده اند.
های تجویز داروی کمیته کشوری تجویز و مصرف منطقی دارو شاخص
ردیف شاخصهای اصلی


ميانگين تعداد اقالم تجويزي در هر نسخه



ميانگين قيمت هر نسخه



تعداد نسخه با بيش از  4قلم دارو



تعداد نسخه دارای یک قلم دارو



درصد نسخههای حاوي داروي آنتي بيوتيك



درصد نسخههای حاوي داروي تزريقي



درصد نسخههای حاوی داروی کورتيکواستروئيد

8

 10داروی اول تجویزی توسط هر پزشک

9

 10داروی پرهزینه تجویزی توسط هر پزشک

اطالعات نسخه های بیمه در نرم افزار کشوری گردآوری و سپس شاخصها به تفکیک دانشگاهها و به
تفکیک تخصص پزشک ،محل طبابت ،گروه دارویی ،نوع بیمه نسخه ها ،تاریخ تجویز استخراج
می شود.
بررسی شاخصهای تجویز دارو نشان می دهد که علیرغم روند کاهشی (بهبود و پیشرفت به سمت
منطقی شدن تجویز) ،موضوع تجویز غیر منطقی دارو هنوز هم وجود دارد .البته بررسی شاخصهای
تجویز دارو در برخی از کشورها نیز حاکی از وجود این مشکل " بخصوص در مورد برخی شاخصها"

است .به عنوان مثال در باره شاخص "میانگین اقالم دارو در هر نسخه" در مطالعه ای که در
بیمارستانهای چین انجام شده میانگین اقالم نسخ  6/11و در مطالعه ای در هند میانگین اقالم 1/77
گزارش شده است .این در حالی است که مطالعات ذکر شده در جمعیت های تعریف شده کوچک
انجام شده ولی این مطالعات در ایران به طور جامع و فراگیر و با محاسبه کلیه نسخ بیمه تجویز شده
انجام میشود.

جدول زیر میانگین اقالم دارویی در هر نسخه و روند کاهشی آن را در سالهای  11تا  71نشان
میدهد.
نکته مهم در مقایسه این شاخص با مقادیر گزارش شده توسط سایر کشورها نحوه محاسبه آن است.
چرا که "مطابق تعریف سازمان جهانی بهداشت" چنانچه در یک نسخه چند شکل دارویی از یک نوع
دارو وجود داشته باشد یک قلم دارو محسوب میشود.
میانگین اقالم دارویی در هر نسخه 8671 -8611

از آنجا که تجویز اقالم دارویی متعدد در نسخه میتواند امکان بروز تداخالت و عوارض دارویی را
افزایش دهد ،لذا شاخص "میزان تجویز نسخه های دارای بیش از  1قلم دارو" نیز به عنوان یک
شاخص توسط کمیته کشوری تجویز و مصرف منطقی دارو بررسی میشود .در سالهای اخیر تعداد
نسخه های مذکور از  11در صد نسخ در سال  8611به  83در صد در سال  8671کاهش یافته است.
میزان تجویز نسخه های دارای بیش از  1قلم دارو8671-8611

استفاده مناسب از آنتی بیوتیکها یکی از مباحث مهم پزشکی امروز است .پیدایش و انتشار میکروب
های مقاوم به درمان در حال افزایش است و این زنگ خطری برای پزشکان جهت استفاده منطقی از
این نوع داروها می باشد .این مشکل منحصر به کشور ما نیست .بررسی شاخص های نسخه نویسی
بیانگر این است که این گروه از داروها عالوه بر مصرف خودسرانه متاسفانه به صورت غیر منطقی نیز
تجویز میشوند.

اغلب مقاله ها و گزارشات بر این نکته تاکید دارد که نزدیک به نیمی از آنتی بیوتیکهای تجویزی بی
مورد و غیر منطقی است.
مطالعات زیادی در دنیا به بررسی این موضوع پرداخته و برای اصالح آن اقدامات مختلفی از جمله
آموزشهای ویژه پزشکان و مردم و اعمال محدودیت های تجویز آنتی بیوتیکها انجام شده است .در
مطالعات انجام شده در چین و هند این شاخص به ترتیب  17/71و  18/77اعالم شده است.در مطالعه
ای که در خصوص مصرف منطقی آنتی بیوتیکها در گلو درد در کشور ترکیه انجام شده است ،ذکر
میشود که بیش از  11در صد این بیماران آنتی بیوتیک دریافت میکنند ،در حالی که محققین این
مطالعه ثابت کرده اند که تنها  83/1در صد این بیماران واقعا به درمان آنتی بیوتیک نیاز داشته اند.
این روند در کشور ما نیز مطابق جدول زیراست  ،که اگرچه از  11.11در صد در سال  8611به 11
درصد در سال  8671کاهش یافته است  ،هنوز هم نیاز به اجرای برنامه ها و سیاستهای کاربردی و
مداوم برای اصالح این روند وجود دارد.
درصد نسخ حاوی آنتی بیوتیک 8671-8611

تجویز کورتیکو استروئید ها نیز از جمله مواردی است که بررسی آن به دلیل فرهنگ مصرف و تجویز
حاکم بر جامعه پزشکی و باورهای غلط موجود در جامعه ما بسیار ضروری است .حذف برخی مسکن
های غیر استروئیدی و عالقه پزشکان و مردم به قطع سریع عالئم بیماری از جمله دالیلی است که به
غیر منطقی بودن روند تجویز این گروه از داروها دامن میزند .و فعالیتهای آموزشی و پایش نسخ را
کمرنگ می نماید  ،به همین دلیل این شاخص از فراز و نشیب برخوردار است.

درصد نسخ حاوی کورتیکوستروئید 8671-8611
تجویز غیر منطقی داروهای تزریقی هم به لحاظ خطرات ناشی از تزریق و هم به دلیل عدم امکان
جلوگیری از برخی عوارض ناخواسته و تداخالت دارویی به لحاظ راه تزریق بخصوص تزریق وریدی
محل تامل بیشتری است  .بررسی این شاخص نیز به دالیل ذکر شده در باال یعنی فرهنگ مردم و
باورهای غلط مبنی بر موثرتر بودن داروهای تزریقی و وابسته بودن اقتصاد مطب ها به تزریق داروها
از سویی دیگر از جمله عوامل موثر در تجویز باالی این گروه از داروهاست.

همچنین متاسفانه در چند سال اخیر آمپول دگزامتازون صدر نشین اقالم دارویی تجویز شده توسط
پزشکان عمومی بوده و میزان تجویز آن در نسخ بیمه به شرح جدول زیر است.
درصد نسخ حاوی داروی تزریقی و دگزامتازون تزریقی 8671-8611

باید در نظر داشت که این شاخص ها در طول سال بسته به فصل تغییر میکنند ،همچنین نوع رشاته
تخصصی پزشک و محل طبابت او نیز در این زمینه بسیار موثراست به عنوان مثال جدیادترین آماار
بررسی نسخ مربوط به سال های  8617و 8671به تفکیک فصل و تخصص در جداول زیر آمده است.

های تجویز دارو به تفکیک فصلجدول  :8شاخص
های تجویز دارو به تفکیک فصلجدول  :1شاخص
های مختلف تخصصی سال 8617های تجویز دارو به تفکیک رشتهجدول  :6شاخص
های مختلف تخصصی سال 8671های تجویز دارو به تفکیک رشتهجدول شاخص
عوامل موثر در اصالح فرهنگ مصرف منطقی دارو از منظر داروسازان
چکیده
مقدمه:
داروسازان بعنوان مولفه های اصلی و تاثیر گذار در چرخه تجویز و مصرف دارو ،با ارائه اطالعات
صحیح در خصوص استفاده مناسب از داروها به پزشکان و بیماران ،تفسیر  ،ارزیابی و اجرای
دستورات دارویی  ،ارائه دستورات دارویی بر اساس نسخه به بیماران  ،مشارکت در انتخاب و تجویز
دارو  ،بررسی رژیم های دارویی  ،پژوهش های مرتبط با دارو  ،مشاوره به بیمار و اجرای مراقبت های
دارویی در همه زمینه های مرتبط با بیمار نقش بسزایی دارند.

روش بررسی:
این مطالعه از نوع مقطعی است که به روش پرسشگری انجام گردید  .نمونه گیری به روش نمونه
گیری آسان (  )Convenient Samplingاز داروسازان شرکت کننده در همایش تجویز منطقی دارو
در شهر تهران انجام شد.
نتایج :
در مجموع  811نفر وارد مطالعه شدند 67 .درصد از داروسازان شرکت کننده در مطالعه موضوع
عدم تعامل با پزشکان  61 ،درصد پایین بودن تعرفه مسئول فنی و مشکالت اقتصادی  11 ،درصد
ضعف فرهنگ عمومی جامعه و  81/1درصد ضعف قوانین نظارتی را دارای اولویت در تجویز و مصرف
غیر منطقی داروها توسط داروسازان بیان کردند.
بحث و نتیجه گیری
بررسی نتایج مطالعه حاضر نشان دهنده این موضوع است که فرهنگ و باورهای نادرست مردم
در خصوص دارو باالترین اولویت را در ایجاد وضعیت فعلی در مصرف دارو دارد و این عامل باعث می
شود تا داروساز نتواند به درستی به ایفای وظیفه خود و ارائه مشاوره داروئی بپردازد .با توجه به آنکه
ارتباط تنگاتنگی بین سیاست های دارویی و تنظیم و اعمال قوانین نظارتی کارآمد از یکسو و نحوه
ارائه خدمات دارویی توسط داروخانه ها از سویی دیگر وجود دارد تدوین استراتژی های مختلف
آموزشی ؛ مدیریتی  ،نظارتی و مالی جهت حل مشکل و ترویج فرهنگ تجویز و مصرف منظقی دارو
می تواند بسیار کارآمد باشد.
مقدمه
دارو یکی از مهمترین ابزارها در اکثر مداخالت پزشکی است که استفاده صحیح ،موثر و سالم
از آن متضمن درمان مناسب و ارتقا سالمت بیماران خواهد بود ،تجویز دارو برای بیاامار تحت تاثیر
عوامل متعددی شامل پزشک داروساز ارتباطات متقابل پزشک  ،دارو ساز و بیمار  ،بستر اجتماعی
حاکم بر محیط و منطقه ،قیمت دارو و شرایط اقتصادی بیمار ،قوانین بیمه ها و  ...قرار دارد و در این
میان دارو سازان بعنوان مولفه های اصلی و تاثیر گذار در چرخه تجویز و مصاارف دارو  ،با ارائه
اطالعات صحیح در خصوص استفاده مناسب از داروها به پزشکان و بیماران  ،تفسیر  ،ارزیابی و
اجرای دستورات دارویی ،ارائه دستورات دارویی بر اساس نسخه به بیماران ،مشارکت در انتخاب و
تجویز دارو ،بررسی رژیم های دارویی ،پژوهش های مرتبط با دارو ،مشاوره به بیمار و اجرای مراقبت
های دارویی در همه زمینه های مرتبط با بیمار نقش بسزائی دارند.

از سویی دیگر روند پیشرفت های پزشکی در سالهای اخیر ،موید آن است که جامعه ی پزشکی و
دست اندرکاران نظام های سالمت در دنیا همواره در مسیر استفاده از دانش نوین پزشکی و شیوه
های آموزش سالمت برای ارتقا ،کیفیت دارو درمانی گام برداشته اند و در این میان توجه به تعیین و
تبیین جایگاه واقعی داروساز در حلقه درمان و نظام سالمت بیمار محور به عنوان حلقه مفقوده ای که
متضمن انسجام خدمات ،بهره وری نظام سالمت و بهره مندی همگانی از خدمات سالمت است از
اهمیت ویژه ای باااارخوردار است.

واقعیت این است که اصول مشاوره ی دارویی با پزشک و بیمار بعنوان یک نیاز آموزشی آشکار و
نقش داروساران به طور صحیح آموزش داده نمی شوند و آموخته های علمی داروسازان به دلیل نوع
فعالیت داروخانه داری فعلی ،در جامعه ی پزشکی و در جهت ارتقاء سالمت بکار گرفته نمی شوند.
لاااذا آموزش با هاااادف ارتقاء آگاهی داروسازان در خصوص مشاوره دارویی با پزشک و بیمار به
عنوان یکی از راهاااکارهای تاااااثیر گذار در ترویج تجاااااویز و مصرف منطقی دارو حائز
اهمیت فااااااراوانی است .در ایااان خصوص تعاایین نیازهااااای آموزشی داروسازان اولین
گام برنامه ریزی آموزشی و در واقع نخستین عامل ایجاد و تمین اثر بخشی کارکرد آن فعالیت
آموزشی است که اگر بدرستی انجام شود مبنای عینی تری برای برنامه ریزی و سایر فعالیت ها فراهم
خواهد نمود .بدین منظور بر آن شدیم تا با پرسش از داروسازان به بررسی عوامل دخیل در روند
مصرف غیر منطقی داروها و راهکارهای اصالح آن از دیدگاه ایشان بپردازیم تا در برنامه ریزی های
تدوین مداخالت مرتبط با هدف افزایش اثر بخشی مورد استفاده واقع شود.
روش بررسی
این مطالعه از نوع مقطعی است که به روش پرسشگری انجام گردید .نمونه گیری به روش نمونه گیری
آسان ( )Convenient Samplingاز داروسازان شرکت کننده در همایش تجویز منطقی دارو در
شهر تهران انجام شد .اطالعات طرح توسط پرسشنامه ای دارای  1بخش مختلف شامل اطالعات
دموگرافیک فرد ،و سواالت مرتبط با موضوع مطالعه مشتمل بر دالیل وجود ال گوی کنونی تجویز و
مصرف دارو از دیدگاه داروسازان به ترتیب اولویت و همچنین راهکارهای اصالح مشکل جمع آوری
شد .با توجه به مطالعه پایلوت و میااازان مورد انتظار از مهمترین دالیل مختلف عدم تجویز منطقی
دارو توسط جامعه هدف حجم نمونه معادل  811مورد تعیین شد .ریزش و عدم پاسخ در حد  %81نیز به

تعداد نمونه افزوده شاااد .سواالت پرسشنامه بر اساس نتاااایج مطالعات قبلی در موضوع تجویز
و مصااااارف منطقی تهیه و طراحی شد .در نهایت تعداد  811پرسشنامه تکمیل گردید.

قبل از شروع مطالعه اصلی در مطالعه پایلوت به منظور شناخت مشکالت پرسشنامه از دید پاسخ
دهندگان شرکت کننده در طرح و نیز پرسشگران مطالعه ،در مورد هر یک از سواالت پرسشنامه
نقطه نظرات افراد پاسخ دهنده مورد بررسی قرار گرفت و اصالحات الزم در پرسشنامه و روش اجرا
داده شد.
داده های جمع آوری شده در نرم افزار  SPSSوارد شد.پس از ورود اطالعات ،با توجه به ماهیت
توصیفی مطالعه از درصد و نسبت و میانگین و انحراف معیار در توصیف متغیرهای کیفی و کمی
استفاده شد.
نتایج
در مجموع 813نفر وارد مطالعه شدند13/7.درصد ( 37نفر) از این تعداد مرد و 16/8درصد( )31نفر
زن بودند .میانگین سن شرکت کنندگان در مطالعه  11/31با انحراف معیار  7/313بود.حدود 81
درصد از گروه تحت مطالعه قبل از سال  8631و  11درصد نیز بین سالهای  8631تا  8631فارغ
التحصیل شده بودند(.جدول ) 8
از نظر وضعیت اشتغال 18/6درصد از افراد شرکت کننده در مطالعه شاغل در مراکز درمانی دولتی،
 83/3درصد در مراکز درمانی خصوصی 37/6 ،درصد در داروخانه1 ،درصد در کارخانه و  3درصد در
مشاغل اداری-مدیریتی بودند.
 67درصد از داروسازان شرکت کننده در مطالعه موضوع عدم امل با پزشکانریال 61درصد پائین
بودند تعرفه مسئول فنی و مشکالت اقتصادی11 ،درصد ضعف فرهنگ عمومی جامعه و 81/1درصد
ضعف قوانین نظارتی را دارای اولویت در تجویز و مصرف غیر منطقی داروها توسط داروساز بیان
کردند.
 16/6درصد از افراد شرکت کننده در مطالعه عامل فرهنگ و باورهای غلط مردم 11درصد پوشش
ضعیف بیمه ای18/6 ،درصد پزشکان و نحوه تجویز دارو و 83/6درصد داروخانه ها و ارائه هر نوع دارو
بدون نسخه را دارای بیشترین تاثیر در مصرف غیر منطقی داروها برشمردند .جایگاه ضعیف داروساز
در باور عمومی( 61درصد) و کمبود زمان الزم در ارائه مشاوره( )61/6درصد مهمترین عوامل نحوه

ارائه داروها بدون مشاوره علمی با بیمار از دیدگاه داروسازان شرکت کننده در مطالعه عنوان
گردید(.نمودار شماره )8
از نظر روشهای اجرای برنامه های آموزشی  13/3درصد آموزش به شیوه چهره به چهره یا کارگاهی،
 61/6درصد انتشار مطالب آموزشی بصورت مکتوب و  18/6درصد آموزش  Onlineرا دارای باالترین
اولویت دانستند ( .نمودار شماره ) 1
با توجه به اهمیت مشکل تجویز و مصرف غیر منطقی دارو در کشور  33درصد از داروسازان موافق
اجرای مداخالت به منظور ترویج تجویز و مصرف غیر منطقی دارو توسط مراجع ذیصالح هستند.
همچنین  11درصد معتقدند که ارسال بازخورد از وضعیت ارائه نسخ و تجویز دارو به داروخانه ها
تاثیر زیادی در اصالح وضعیت موجود دارد.
بحث و نتیجه گیری
موضوع تجویز و مصرف غیر منطقی دارو یکی از معضالتی است که اکثر کشورها با آن مواجه اند.
همچنین مطالعات متعددی به منظورتعیین الگوی مصرف دارو و عوامل موثر بر آن صورت گرفته
است .در کشور ما نیز بررسی ها نشان می دهد که روند تجویز و مصرف غیر منطقی دارو وجود دارد
که به منظور اصالح آن راهکارهای مختلفی تدوین و اجرا شده است.
با توجه به نقش و جایگاه مهم داروسازان در تجویز و مصرف دارو توجه به نظرات ایشان در ریشه
یابی مشکالت و طراحی راهکارهای اصالح روند جاری از ضرورت های انکارناپذیر برای دستیابی به
موفقیت است.
فراوانی تعداد افراد شرکت کننده در مطالعه از نظر وضعیت اشتغال ،با پراکندگی وضعیت اشتغال
داروسازان در جامعه مشابهت دارد و در جامعه نیز غالب داروسازان در داروخانه های خصوصی و
دولتی مشغول به کار میباشند.

بررسی نتایج مطالعه حاضر نشان دهنده این موضوع است که فرهنگ و باورهای نادرست مردم در
خصوص دارو باالترین اولویت را در ایجاد وضعیت فعلی در مصرف دارو دارد و این عامل همچنین
باعث می شود تا داروساز نیز نتواند به درستی به ایفای وظیفه خود و ارائه مشاوره داروئی پردازد.
نکته حائز اهمین این است اگر چه عامل مذکور از دیدگاه داروسازان به عوامل چالشی مهم پیش روی
برنامه ریزان و سیاستگزاران عرصه سالمت در حوزه تجویز و مصرف دارو قرار دارد اما با نگاهی

موشکافانه به نظر می رسد عدم آموزش روش های صحیح مشاوره و ارائه اطالعات خود می تواند
بعنوان مشکلی پایه ای دلیل پیدایش وضع موجود باشد .چنانکه نتایج این مطالعه نیز تا حدودی
بیانگر این موضوع است و 83/6درصد از شرکت کنندگان در مطالعه اشکال در نوع مطالب آموزشی
در طی دوره داروسازی را از دالیل ارائه داروها بدون مشاوره علمی و  67درصد نیز عدم تعامل با
پزشکان را از دالیل تجویز غیر منطقی دارو توسط داروساز بر شمرده اند.

مباحث اقتصادی هم از منظر ارائه کنندگان خدمات و هم از دیدگاه خریداران خدمات هماواره جازو
عوامل موثر در ایجاد وضعیت کنونی در الگوی تجویز و مصرف دارو می باشند و همانگونه کاه نتاایج
مطالعه حاضر نیز نشان می دهد پایین بودن تعرفه مسئول فنی و مشکالت اقتصادی داروخانه هاا در
کنار پوشش نامناسب بیمه ای و مشکالت اقتصادی مردم در زمره دالیل باروز پدیاده مصارف غیار
منطقی داروها هستند.
ارتباط تنگاتنگی بین سیاست های دارویی و تنظیم و اعمال قوانین نظارت کارآمد از یکسو و نحاوه
ارایه خدمات داروئی توسط داروخانه ها از سویی دیگر وجود دارد.
در این بررسی نیز ضعف قوانین نظارتی با  81/1درصد از عوامال تجاویز غیار منطقای دارو توساط
داروسازان عنوان شده است که البته می تواند از مهمترین دالیل ارائه هر نوع دارو بادون نساخه در
داروخانه نیز باشد.
همانطور که پیش از این نیز اشاره شد تالش های زیادی برای تدوین راهکارهای مختلف جهات حال
مشکل و ترویج فرهنگ تجویز و مصرف منطقی دارو صورت گرفته که عمده این راهکارها در  1گروه
اصلی شامل استراتژی های آموزشی ،مدیریتی ،نظارتی و مالی تقسیم بندی می شوند.

از جمله روشهایی که اثربخشی آن ثابت شده است استفاده از آموزشهای چهره به چهره است.
نتایج مطالعه حاضر نشان می دهند که از دیدگاه داروسازان نیز آموزش چهره به چهره یا کارگاهی با
13/3درصد به عنوان موثرترین روش آموزش عنوان شده است و اگر چه 61/6درصد از شرکت
کنندگان بر این عقیده اند که انتشار مطالب آموزشی بصورت مکتوب دارای اثر بخشی است اما اغلب
بررسی ها حاکی از آنست که مکتوبات آموزشی به تنهایی اثربخش نیستند.

با توجه به نقطه نظرات متفاوت در مورد تاثیر اجرای مداخالت و راهکارهای اصالحی در روند تجویز و
مصرف دارو ،نتایج این مطالعه نشان می دهد که 33درصد از افراد موافق اجرای مداخالت هستند.
باتوجه به نتایج مطالعه حاضر و همچنین اهمیت نقش و جایگاه داروسازان در چرخه تجویز و مصرف
منطقی دارو ،پیشنهاد میشود تا مطالعات تکمیلی با هدف علت یابی مشکالت و راهکارهای حل آن
در سطح کشوری انجام پذیرد.

جدول  :1گزارش سال اخذ مدرک تحصیلی دکتری داروسازی افراد شرکت کننده در طرح.
نمودار  :1مهمترین عوامل دخیل در تجویز غبر منطقی دارو از دیدگاه افراد شرکت کننده در
طرح.

نمودار  :2اولویت در روش های اجرای برنامه های آموزشی
روند تجویز داروهای آنتی میکروبیال در کشور 0931-
پیدایش آنتی میکروبیوتیک ها در حرفه پزشکی و سالمت جوامع بود .کشف این مواد  ،کمک
بزرگی به علم پزشکی کرده و طی سالیان اخیر جان انسان های زیادی را نجات داده است ،اما به مرور
زمان ،استفاده نابجا و بیش از حد آنتی بیوتیک ها در انسان و حیوانات ،عالوه بر افزایش قابل توجه
هزینه های درمانی  ،منجر به پیدایش روند رو به رشد مقاومت های میکروبی در سراسر جهان شد.
هنگامی در سال های ابتدایی قرن بیستم آنتی بیوتیک ها کشف شدند و عوامل عفونت را از بین
بردند همه خوشحال بودند اما چند سال بعد پس از آنکه در اوایل قرن بیستم ،مصرف کلینیکی آنتی
بیوتیک ها شروع شد .ظهور میکروب های مقاوم دانشمندان را بر آن داشت تا آنتی بیوتیک های
جدیدی را به وجود آورن تا این روند منجر به شروع مسابقه ای برای تولید آنتی بیوتیک های جدید و
ظهور میکروب های مقاوم آنتی بیوتیک ها شد که تا به امروز ادامه یافته است وآنچه به شدت
دانشمندان را نگران کرده است بی اثر شدن آنتی بیوتیک ها در درمان برخی از بیماری های عفونی
است .مردم جهان ساالنه بیش از  161میلیون دوز از انواع آنتی بیوتیک ها را مصرف می کنند که نیم
تا یک سوم این مقدار کامالً بی مورد می باشد.

امروزه جامعه بشری به دو دلیل مورد تهدید است :
 -8افزایش روزافزون مقاومت های میکروبی
 -1عدم توانایی رد تولید آنتی بیوتیک های جدید .این خطر تا جایی است که دانشمندان هشدار
داده اند که اگر این روند ادامه یابد آنتی بیوتیک ها دیگر کارایی الزم را نداشته و حتی ما قادر به
تولید داروهای جدیدی از این گروه نیز نخواهیم بود .همانگونه که در چند دهه اخیر تعداد بسیار
اندکی آنتی بیوتیک جدید تولید شده است و در نهایت تمام خدمات پزشکی مدرن اعم از جراحی
های بزرگ  ،پیوند اعضا و حتی شیمی درمانی سرطان ها با مشکل مواجه خواهد شد .افزایش
روزافزون مقاومت های میکروبی و عدم توانایی در تولید آنتی بیوتیک های جدید ،بازگشت به “Pre
” Antibiotics Eraیک تهدید بشذی می باشد .اهمیت این موضوع قطعاً در اطفال به دلیل تجویز
بیشتر آنتی بیوتیک و آسیب پذیرتر بودنشان بسی بیشتر خواهد بود .این بدانمعنی نیست که ما
بیماران و پزشکان را به اجتناب از مصرف آنتی بیوتیک ها توصیه کنیم .بلکه باید تأکید نمود که
آنتی بیوتیکها در صورت تجویز و مصرف صحیح نجات بخش جان بسیاری از انسان ها خواهند بود.
در کشور ما ،بررسی آمار فروش داروها حاکی از آن است که آنتی بیوتیک ها رتبه نخست فروش دارو
در کشور به لحاظ ریالی را دارا می باشند که رقمی حدود  811تا  811میلیارد تومان است.
"پر تجویز ترین آنتی بیوتیک ها در سال "88

بررسی وضعیت تجویز دارو در کشور نیز نشان دهنده این است که آنتی بیوتیک ها در مجموع به
طور میانگین بیش از  %11از داروهای تجویزی در نسخ پزشکان مارا تشکیل می دهند( که این مقدار
در بعضی مناطق به  %31نیز می رسد).
در بررسی 61میلیون نسخه در سال 17به طور متوسط برای  %11بیماران حداقل یک قلم انتی
بیوتیک تجویز شده است .بیشترین اقالم آنتی بیوتیک تجویز شده کپسول آموکسی سیلین
111میلی گرم  ،قرص مترونیدازول 111میلی گرم ،قرص سفکسیم 111میلی گرم  .ویال پنی سیلسن
 6،6،3می باشد.

در بررسی  71میلیون نسخه در سال  ،11برای  %16بیماران در مراجعه به پزشاکان داروی تزریقای
تجویز شده اسات کاه آمپاول دگزامتاازون ( ،)%86/61ویاال پنیسایلین  )%1/37( 6،6،3و ویاال
سفتریاکسون 8گرم ( )%6/31بیشترین داروهای تزریقی تجویز شده هستند.

بیشترین میزان تجویز آنتی بیوتیک ها بر اساس رشته تخصصی در رتبه اول توسط دندانپزشکان
و سپس متخصصین گوش و حلق بینی و پزشکان عمومی صورت میگیرد.

اولین آنتی بیوتیک تجویز شده توسط متخصصین
تجویز آنتی بیوتیک به تفکیک دانشگاه سال88
"تجویز منطقی دارو-مصرف منطقی دارو"
الف :تجویز منطقی دارو شامل  1جزء اصلی می باشد:
پزشکان

 .1داروسازان  .6آموزش پزشکی  .1عموم مردم

 .1اقتصاد

پزشکان در واقع خدمتگزاران خط اول نظام سالمت کشور می باشند .بدین لحاظ امر نظارت ،آموزش
و پایش در مورد آنها حیاتی می باشد در مرحله اول الزم است که بتوانند از وضعیت نساخه نویسای
خود اطالع داشته باشند بدین منظور الزم است به طور مرتب آمار و ارقام مربوط به انواع شاخص های
داروهای تجویزی آنها به اطالع آنها رسانده شود تا بتوانند از زاویه بهتری به خودشان نگاه کنند .الزم
است تا از نزدیک با آنها تعامل داشت تا نظارت همراه با شفقت صورت گیرد.
علم پزشکی به عنوان یک علم پویا نیازمند بازآموزی و آموزش مداوم است بنابراین الزم اسات کاه
سمینارها و کارگاههای آموزشی به طور عام و خاص برای پزشکان اجرا شود.
تعامل نزدیک با پزشکان ابزار موثری در ارتقاء این فرایند می باشد .بدین لحااظ کمیتاه هاای RUD
عالوه بر آموزش چهره به چهره پزشکان به طور مرتب از طریق مکاتباه  ،مکالماه تلفنای و ارساال
گزارش های دارویی کارشناسی شده پزشکان با آنها در ارتباط می باشد .بدیهی اسات ایان ارتبااط
الزمه ضروری ارتقاء این فرایند می باشد.

"گزارشی از فعالیت کمیته  RUDدر استان اصفهان"
بررسی گزارشات شاخص های دارویی پزشکان و همچنین جلسات کمیته علمی – تخصصی
شاخص های مختلف از جمله میانگین تعداد اقالم دارو  ،درصد بیماران دریافت کننده داروهای
تزریقی  ،آنتی میکروبیال و کورتیکواستروئید مورد توجه و آموزش قرار گرفته است خوشبختانه
ارزیابی ها نشان دهنده بهبودی وضعیت شاخص های مذکور می باشد به طوری که میانگین تعداد
اقالم دارو از  6/83قلم در سال  8611به  1/71قلم در سال  ،8678درصد بیماران دریافت کننده
داروی تزریقی از 11درصد در سال  8611به 63درصد در سال  ،8678درصد بیماران دریافت کننده
آنتی میکروبیال از 13درصد در سال  8611به  63درصد در سال 8678و درصد بیماران دریافت کننده
کورتیکواستروئید از 11درصد در سال 8611به 83درصد در سال  8678کاهش یافته است.
جزء دیگر فرایند تجویز منطقی دارو ،داروسازان می باشند .عالوه بر آموزش داروسازان ،الزم است که
حضور داروساز در داروخانه  ،رعایت قوانین عرضه دارو ،تعامل نزدیک آنها با پزشکان و همچنین
بیماران مورد توجه بیشتری قرار گیرد .موضوع اقتصاد در ارتباط تنگاتنگی با شغل داروسازی قرار
گرفته است .تبلیغات دارویی ،حق فنی داروسازان ،افزایش تعداد داروخانه همه عواملی هستند که
تجویز و مصرف منطقی دارو را تحت تاثیر قرار داده و راهکارهای خاص خود را می طلبد.

آموزش پزشکی در دوران تحصیل دانشجویان پزشکی ،داروسازان ،توجه خاصی را می طلبد .آموزش
های کنونی با تمرکز بر تشخیص موجب شده است که پزشکان بعد از فارق التحصیلی الگوی واحد و
مشخصی را در تجویز دارو به کار نگیرند و سلیقه های شخصی در آن اعمال گردد .بدین لحاظ این
موضوع می بایست به طور اساسی مورد بازبینی قرار گیرد .اقتصاد پزشک ،داروساز و بیماران مقوله
پیچیده ای است که به طور قابل توجهی تجویز و مصرف منطقی دارو را تحت تأثیر قرا می دهد .این
معضل از یک سو توقعات خاصی در بیماران ایجاد می کند و از سوی دیگر تجویز منطقی دارو را
مختل میکند.
ب :محور مهم دیگر این فرایند ،مصرف منطقی دارو می باشد که سهم بسزائی در این موضوع دارد و
به لحاظ وسیع بودن جمعیت هدف تالش های بسیار زیادی را می طلبد .آموزش مصرف منطقی باید
در سطوح و اقشار مختلف اعم از خردساالن ،کارمندان ،خانم های خانه دار و ...صورت بگیرند این
گستردگی گروه هدف مستلزم این است که کارشناسان متعدد و متعهدی در این زمینه به کار گرفته

شوند .در این زمینه کارشناسان با تعامل و هماهنگی با ارگان های مردم مدار همچون شهرداری،
آموزش و پرورش ،شبکه های بهداشت و درمان و رسانه های جمعی در راستای هدف مربوطه فعالیت
های قابل تقدیری را انجام داده اند.
نهایتاً یک فرایند مستمر احتیاج به پایش و ارتقاء مستمر دارد و این بدان معنی است که تا فرایند
درمان بیماران وجود دارد ،الزم است که کمیته های تجویز و مصرف منطقی دارو هم وجود داشته
باشد.
"پیشنهاد راهکارهای موثر در زمینه اصالح تجویز و مصرف منطقی دارو"
 )8تحکیم جایگاه کمیته های تجویز و مصرف منطقی دارو در دانشگاه ها تحت نظارت مستقیم
ریاست دانشگاه و ایجاد تمهیدات الزم جهت همکاری بین بخشی با معاونت های غذا و دارو ،
آموزشی و درمان دانشگاه ها ،سازمان های بیمه گر و سازمان نظام پزشکی به نحوی که تصمیمات
کمیته ها در حوزه های ذیربط قاطعانه اجرا و پیگیری گردد.
 )1پیش بینی مداخالت تشویقی و بازدارنده برای پزشکان به شرح ذیل :
الف) به پزشکانی که شاخص های تجویز داروی آنها از طرف کمیته  ،RUDمنطقی تشخیص داده
شوند امتیاز بازآموزی اختصاص یابد و پزشکانی که شاخص های تجویز داروی آنها غیر منطقی
می باشد به دریافت امتیاز بیشتری برای تمدید پروانه خویش مطابق با مباحث آموزشی و بازآموزی
تعیین شده توسط کمیته های RUDملزم گردند.
ب) ایجاد تعامل با سازمان نظام پزشکی در جهت استعالم از کمیته های  RUDبه منظور تمدید پروانه
مطب پزشکان (مطابق ضوابط مورد توافق طرفین).
 )6به منظور جمع آوری کلیه نسخ آزاد و بیمه تمهیداتی فراهم شود تا شرکت های پخش دارویی از
تحویل دارو به داروخانه هایی که فایل اطالعات نسخ آزاد و بیمه خود را به کمیته  RUDمعاونت های
غذا و دارو دانشگاه ها ارائه ندهند خودداری نمایند.

 )1پیش بینی واحد درس اجباری در دوره بالینی دانشجویان پزشکی تحت عناوان آماوزش اصاول
تجویز منطقی دارو.
 )1پیش بینی چارت تشکیالتی مناسب برای برنامه های نظارت بر تجویز و مصارف منطقای دارو در
سطح وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی.

 )3نهادینه شدن همکاری های مستمر وزارت آموزش و پرورش ،سازمان صدا وسیما ،شهرداری هاا،
سازمان های بیمه گر ،سازمان نظام پزشکی در اجرای برناماه هاای تجاویز ومصارف منطقای دارو،
گسترش و تعمیق این همکاری ها ضروری است.
 )3اقدام وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی با همکاری انجمن هاای تخصصای مارتبط باری
تدوین ،اجرا ونظارت بر پروتکل های دارویی برای درمان بیماری هاا و اتخااذ تمهیادات تشاویقی و
تنبیهی بر نحوه تجویز و ومصرف دارو ضروری است.
 )1همکاری وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی و سازمان نظام پزشکی در زمینه جلوگیری از
تجویز داروهای خارج از فهرست.
 )7ایجااد زیار سااخت و بساتر الکترونیاک بارای تجاویز و عرضاه دارو (نساخه الکترونیاک e-
 )prescriptionبه عنوان بهترین روش پیشنهادی برای رعایت اصول علمی و منطقای در تجاویز و
مصرف دارو.
 )81اصالح شاخص های تجویز ومصرف منطقی دارو مستلزم کار مداوم و خستگی ناپذیر است .انتظار
می رود ترتیبی اتخاذ گردد که در سال های آتی هیچگونه وقفه و یا کندی در فعالیت ها و برنامه های
تجویز و مصرف منطقی دارو به وجود نیاید.
 )88با توجه به نقش کمیته های دارو درمان و داروسازان بیمارستانی در بهبود شاخص های تجاویز و
مصرف منطقی دارو در بیمارستان ها  ،انتظار می رود معاونت های غذا و داروی دانشگاه هاای علاوم
پزشکی نسبت به ایجاد بخش مراقبت هاای دارویای و فعاال ساازی کمیتاه هاای دارو درماان در
بیمارستان ها اقدام نمایند.
 )81حمایت از مطالعات فارماکواپیدمیولوژیک و فارماکواکونومیک به منظور تأمین اطالعات مساتند
برای سیاستگزاری مناسب در زمینه مصارف دارویی.
 )86تشکیل دبیرخانه همایش ساالنه ملی تجویز و مصرف منطقی دارو در کمیته کشوری RUD
 )81منطقی کردن روند تجویز و مصرف دارو با بکارگیری نظام ارجاع و پزشک خانواده در کشور.
 )81بکارگیری ساز و کار مناسب برای حذف و یا کاهش تضاد مابین منافع ارائه دهندگان و دریافات
کنندگان خدمات پزشکی ضروری است.
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در پایان از همکاری و راهنمائی اساتید و اعضاء محترم کمیته علوم دارویی
فرهنگستان که اینجانب را در تهیه این گزارش یاری نمودند و همچنین از
همکاران بخش  RUDسازمان غذا و دارو و همکاران حوزه غذا و داروی
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در ارائه گزارشات و تدوین این گزارش
همکاری داشتند نهایت تشکر و قدرانی می شود.

