
تجویز و مصرف داروهامنطقی اصول 

واحد تحقیق و توسعه معاونت غذا و دارو

دانشگاه علوم پزشکی گیالن
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مقدمه
3

مطرحهابیمارياکثردرماندراساسیعاملیکعنوانبههمیشهدارو
.اسـت

میاستفادهجهانسراسردرداروییفرآورده8000ازبیشحاضـرحـالدر
.شود

لیمامنابعوهابیماريجغرافیایی،وضـعیتاسـاسبـرکشـوريهـر
ودادهقـرارخوداساسیداروهايلیستدرراداروهااینازتعدادي
.هستندداروهاهمانفقطتجویزبهموظفپزشکان

شـورهاکازبسـیاريگریبـانگیرداروهاغیرمنطقیمصرفوتجویزامروزه
.استشده(خودمانکشوروسومجهانکشـورهايجملـهاز)



مقدمه
4

بهداشـت،وزارتازشـدهمنتشـرآماراساسبرمثالبراي
داروهاي%48حدودایراندرپزشــکیآموزشودرمان

بر.اشدبمیداروهــاتزریـقیاشکالبیمارانبرايشدهتجــویز
تزریقیهــايفرآوردهسرانهمصرفاساساین

عدد،10حدودایراندر

و4/3حدودتوسعهحالدرکشـورهايدر

باشدمیعدد1ازکمتربسیاریافتهتوسعهکشورهايدر.



مقدمه
5

.Iاشتیبهدهايسیستمبودجهومالیمنابعاینکهعلتبه
واستمحدود

.IIیمداروتامینوتهیهصرفبودجهاینازايعمدهقسمت
،شود

.IIIاززیاديمقدارتاداروهامنطقیمصرفوتجویزباتوانمی
.کردجلوگیريملیسرمایهاتالف
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ب،نامناسـاسـتفادهبرمشتملدارومنطقیغیرمصرفوتجویز
هايسیستمازمعضالتیکیداروهاازغیراقتصاديوغیرمـوثر

.استتوسـعه،حـالدرکشـورهايدرسالمتازمراقبت

زاهـمواقتصـاديلحـاظازهـمداروهاازغیرمنطقیاستفادههزینه
لقابکندمیوارداجتماعوافرادبهکهايناخواستهعوارضلحـاظ

.استتامل

هايثالمازاستفادهباکنندگانشرکتتـاشدهسعیکارگاهایندر
وـردهبپـیدارونادرستمصرفوتجویزماهیتبهشده،آوردهعینی

.بیاندیشندآنبـه

استاداروهمصرفوتجویزکارآییافزایشوکیفیتبهبودآنهدف.
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تعریف مصرف منطقی دارو  
8

بالینیتوضعیاساسبرمناسبدارويبیمار،یکبراياینکهیعنیدارومنطقیمصرف1)
.شودتجویزمناسبمدتطولدرومناسبدوزبـافرد،

.شودتحمیلجامعهوبیمـاربـهممکـنهزینـهکمترینبایدهمچنین2)



:وددر صورتی این امر محقق خواهد شد که مراحل تجویز دارو دقیقا به صورت زیر اعمال ش
9

بیماريتشخیص

(غیردارویییادارویی)ایمنوموثردرمانتعیین

درماندورهطولودوزمناسب،دارويانتخاب

دارویینسخهنوشتن

بیماربهکافیوالزماطالعاتدادن

درمانبهبیمارپاسخارزیابی
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آنتـوانمـیوکنـدنمیپیرويفوقمعیارهايازهمیشهداروتجویزالگويواقعیدنیايدرمتاسفانه
.نامیدداروهاغیرمنطقیتجویزرا
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ویروسـی مثل تجویز آنتی بیوتیـک بـراي عفونـت هـاي: استفاده از دارو وقتی به دارو احتیاج نباشد
دستگاه تنفس فوقانی

ي اسـهال بچه  مثال تتراسـیکلین بـرا: استفاده از داروي اشتباه در مواقعی که به دارو درمانی احتیاج است
.نیاز دارد ORSاي که به 

روهـاي مـثال اسـتفاده از دا: استفاده از دارو در حالتی که اثربخشی آن ثابت نشده و مشـکوك اسـت
کاهنده حرکات روده در اسهال حاد

استفاده از داروهایی که ایمنی آنها مشخص نیست.

مثل ناتوانی در تهیه واکسن ها،عدم تجویز: ناتوانی در تامین داروي موثر و ایمنORS براي اسهال حاد

:  درا مـی تـوان بـه صورت زیر بیان کرتجـویز نامناسـب داروهـا الگوهاي متداول در 
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تزریقیارويدتجویزکهاینازپزشکاشـتباهتصـورعلـتبهایرانمانندکشورهابعضیدر
.استزیادتزریقیداروهايازاستفادههنوزشودمیبیماررضایتجلبموجب
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نـوع تأثیـر عوامل مؤثر در مصرف غیرمنطقـی دارو

باورهاي غلـط
انتظارات و باورهاي غلـط

اطالعات دارویی اشتبـاه–بیماران 

-کمبود اطالعات دارویی-الگوهاي نامناسب رفتاري
ی  باورهاي غلط درباره اثربخش-تجربه محدود کـاري 

داروها 

کمبود دانش و آموزش–تجویزکننده هاي دارو 

مبود ک-کمبود آزمایشگـاه -اجبار به نوشتن نسخه 
پرسنـل

تعداد زیاد بیماران–محل کـار 

داروهاي تاریخ گذشته -انبار دارو تأمین کننده هاي غیرقابل اعتماد–سیستم تأمین دارو 

م کننده  تنظیکمبود نیروي-نسخه نویسان غیررسمی 
صنایع داروسازي

در دسترس بودن داروهاي غیرضروري –تنظیم سیستم دارویی 

ادعاهاي غلـط ترغیب به مصرف دارو ادعاهاي غلـط–صنایع داروسازي 



:  ی دهدفاکتورهایی که استفاده نامناسب از داروها را تحت تاثیر قرار م
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 ،بیمار

  ،پزشک

،محـیط کـار

،سیسـتم تـامین و توزیـع دارو شـامل شرکت هاي داروسازي و پخش دارو

اطالعات دارویی، اطالعات و باورهاي غلط و ترکیبی از آنها  .

اســتعقاید روانی خاص مثل باور بیمار از اینکه یک نوع قــرص بــراي هــر بــیماري مفــید .
. نیز ممکن است در افزایش مصرف دارو نقش داشته باشد



فرهنگ جامعه
 آموزش پزشکی
پزشکان
نظام دارویی
اقتصاد

به طور خالصه عوامل موثر در تجویز غیر منطقی دارو



فرهنگ جامعه-1
فاکتورهاي مختلفی کاربرد منطقی داروها را تحت تاثیر می گذارند  .

وانـد مهمترین آنها فرهنـگ است، فرهنگ هاي مختلف داروها را با دید متفاوتی می نگرند و ایـن مـی ت
.روش اسـتفاده از دارو را تحـت تـاثیر بگذارد

عدم تکمیل دوره درمان: ناآگاهی در زمینه مصرف صحیح دارو
انتظار بهبودي سریع، : باورهاي غلط و تحمیل فشار بر پزشک
 اعتقاد به داروهاي تزریقی
 مصرف خودسرانه دارو
داروساز –پزشک -ارتباط ناکافی بیمار

عوامل موثر در تجویز و مصرف غیر منطقی دارو
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پزشکیآموزش -2
اینترنتی بر درمان بیماري هاي غیرسرپایی  آموزش هاي بالینی تمرکز -

شایع  بیماري هاي درمان آموزش ناکافی در زمینه تشخیص و -

واحد درسی فارماکوتراپیعدم توجه به -

استاندارد   پروتوکل درمانی فقدان -

(نسخه برداري از نسخ برخی از متخصصین)الگوهاي نامناسب وجود -

براي دانشجویان و پزشکان( نوآموزي و بازآموزي)تجویز منطقی نیاز به کارگاه هاي عملی -

داروهاي جدید عدم اطالع رسانی در خصوص -

علل و عوامل موثر در تجویز غیر منطقی دارو



3-پزشکان
 در زمینه تشخیص بیماریها و تجویز منطقی داروهانیاز به تجدید مهارت
 (  داروهای خارجی، شرکتهای دارویی خاص)در مورد اثربخش ی داروها باورهای غلط...

 در درمانگا ه های دولتی، خیریه ها، بیمه هابارکاری زیاد  ...
 کافی برای بیمارعدم وقت گذاری
 برای دریافت داروهای خاصفشار بیمار
 بین پزشکانرقابت ناصحیح
 مناسب با داروسازانعدم ارتباط

علل و عوامل موثر در تجویز غیر منطقی دارو 
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4-نظام دارویی
:صنایع داروسازی-2-4

و ادعاهاي ناصحیحتبلیغات

 و جایزه به پزشک و داروسازدادن اشانتیون تشویق و

 بعضی از فرآورده هاي داخلی اثربخشی ناکافی

عوامل موثر در تجویز غیر منطقی دارو



:داروخانه ها-1-4
نسخهبدونداروتحویل
بیماربهداروهاجانبیعوارضومصرفمورددرکافیاطالعاتارائهعدم
داروخانهدرموجودداروهايتجویزجهتپزشکبردولتیداروخانهفشارتحمیل
(نسخهتجدید)مزمنهايبیماريدردارومصرفمعضل
پزشکانبامناسبارتباطعدم

عوامل موثر در تجویز غیر منطقی دارو

4- دارویینظام



5- اقتصاد

درآمد ناکافی و وابسته به پرداخت بیمه ها

 رقابت ناصحیح بین پزشکان

وجود مراکز ارائه خدمات درمانی با قیمت زیر تعرفه

عوامل موثر در تجویز غیر منطقی دارو 



آثار و عوارض استفاده نامناسب از داروها 
24

خالصهزیرصورتبهتوانمیراداروهاازنامناسبکاربردعوارض
:کرد

-ومرگوناخوشیافزایشبهمنجرکهدرمانیداروکیفیتکاهش
.شودمیمیر

-داروهايسایرفراهمیشدنکمبهمنجرکهمالیمنابعاتالف
.شودمیداروقیمـتافـزایشنیزوضروري

-وـیدارویناخواسـتهعوارضقبیلازناخواستهعوارضخطرافزایش
ماالریایاداروچندبهمقاومسـلمثـلدارویـیمقاومـت



آثار استفاده نامناسب از داروها  
25

ازاسـتفادهمثلنامناسب،استفادهمدتطولودوز،تجویزروشباولیدرستدارويازاستفاده
.شوداستفادهآنشیافیاخوراکیفرمبایدکهحالیدروریديمترونیدازول

-کـهلیحادرسومنسلهايسفالوسپورینکاربردمثلقیمتگرانداروهايازغیرضرورياستفاده
.استاستفادهقابلآناولنسل

-حدازبیشاستفاده-:شودمیذکرداردوجودمعموالکهداروهانامناسبتجویزازمثالچنداینجادر
هابچهدرغیراختصاصیاسهالبراياسهالضدداروهايیاهابیوتیکآنتیاز



آثار استفاده نامناسب از داروها  
26

داروچندینتجویز

هابیوتیکآنتیاززیاداستفاده

سوءتغذیهبرايمینرالومقويویتامینه،داروهايتجویز

باشندداشتهداروهامنطقیمصرفازمتفاوتیبسیارانتظاراتاستممکنبیماران.

مکـنمداروهـا.داردتفاوتدیگرکشوربهکشوريازواستپیچیدهداروهاازاستفادههايسیستم
محـلهمچنـین.شـوندتولیدداخلیهايشرکتتوسطاینکهیاوشدهوارددیگريکشورازاست
بدونوOTCصورتبهداروهاتمامکشورهابعضیدراستمتفاوتنیزداروهاازاستفادهوتوزیع
ونگـرشدانـش،باافرادازوسیعیبسیارطیفشاملجامعهیکنهایتدر!رسندمیفروشبهنسخه

.استداروهادربارهمختلفباورهاي



مثال هایی از استفاده غیرمنطقی از داروها  -
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-بیماریکجهتهمزمانطوربهداروچندینازاستفاده

جايبهاییآفریقکشورهايازخیلیدرمثالهابیوتیکآنتیوتزریقیداروهايازحدازبیشاستفاده
هبمنجرعملاینکهشودمیاستفادهماالریـادرمانجهتآنتزریقیفرمازخوراکیکلروکین
.استشدهدرمانشکست

-دورهسلیبیماران%50ازکمترکشورهاازبسیاريدر.سلبیماريدرماندربیمارضعیفهمکاري
مطالعات.شودمیدرمانبهمقاومسلبروزموجبعملاین.کنندمیکاملراخودماهه6-8درمان
آنهااز%90ازبیشبیماران،توسطدارومصرفبرمستمرومسـتقیمنظـارتصـورتدردادهنشان
.شوندمیمداوا





مثال هایی از استفاده غیرمنطقی از داروها  -
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-ل  استفاده ناقص از داروهاي موثر مثال درمان غیرموثر پرفشاري خون، افسردگی یا آنمی در طو
بارداري 

-ان هـا بـه در بسیاري از کشورها کاربرد منطقی دارو در بیمارسـت. مشکالت مربوط به بیمارستان ها
. فراموشـی سـپرده شـده اسـت

و مصرف درمان و تدوین دارونامه بیمارستان می توان به تجویز–بـا تاسیس کمیته هاي دارو : راه حل
براي مثال استفاده نامناسب از آنتی بیوتیک هـا بـه ویـژه بـراي. منطقی داروها کمک کرد

.پروفیالکسـی در بیمارانی که جراحی می شوند



نتیجه گیري
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استفاده از دارو آخرین مرحله در روند درمان بیماران است  .
ارتقا فرهنگ عامه مردم ازطریق
داروصحیحمصرفزمینهدرآگاهیایجاد
درماندورهتکمیلضرورت
غلطباورهايگذاشتنکنار
خاصدارويتجویزیکبرايپزشکبراصرارعدم
بهبوديدرتعجلیلعدمودرمانمسیردرصبرداشتن
داروخودسرانهمصرفعدم
وزتجویکارآییافزایشوکیفیتبهبوددرتواندمیداروساز–پزشک-بیمارکافیارتباطبرقراري

.باشدموثرداروهامصرف



Thanks for your attention
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