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 دریافت مقاله95/2/51 :

آخرین اصالح مقاله95/1/3 :

 پذیرش مقاله95/1/51 :

مقدمه :یک راه اصولی برای اطالع از الگوی تجویز و مصرف داروها ،بررسی نسخههای پزشکان تازه فارغالتحصیل و به ویژه کارورزهای پزشکی است.
این مطالعه با هدف ،تعیین توانمندی نسخه نویسی بیماریهای شایع در کارورزان پزشکی طراحی و اجرا شده است.
مواد و روشها :در یک مطالعه مقطعی ،توانایی نسخه نویسی ده بیماری شایع در دانشجویان پزشکی در شرف فارغالتحصیلی و گروه تازه فارغالتحصیل
دانشکده پزشکی سنندج در سال  5379از طریق آزمون بالینی ساختاردار عینی ( Objective structured clinicl examinationیا  )OSCEمورد
بررسی قرار گرفت.
یافتهها :میانگین اقالم داروی نوشته شده در هر نسخه برابر  2/5قلم دارو و میانگین نمره کل شرکت کنندگان در همه ده ایستگاه  62از  511نمره بود.
توانایی نسخه نویسی دانشجویان از نظر نوع دارو برای ده بیماری  75/1درصد بود .از نظر دوز دارو  36/6درصد نسخهها و از نظر دفعات مصرف دارو
 25/3درصد آنها صحیح بود 26/5 .درصد داروی اشتباهی برای بیمار تجویز کرده بودند .نیمی از واحدهای مورد مطالعه ،مدت درمان بیماریهای دهگانه
را به طور صحیح تعیین نمودند .خوانا بودن نسخهها و عدم خط خوردگی به ترتیب  76/2درصد و  76/6درصد ،نوشتن نام دارو  63/7درصد و ثبت اسم
بیمار در نسخه 66/5 ،درصد صحیح ارزیابی شد و به طور تقریبی هیچ کدام از نسخهها تاریخ و امضا نداشت .کمترین نمره به بیماری چربی خون با
میانگین  3/9و باالترین نمره به بیماری  )Chronic obstructive pulmonary disease( COPDبا میانگین  6/9تعلق داشت .از نظر عوامل مرتبط
نمره دختران بهتر از پسران بود ( .)P = 1/13نمره نسخه نویسی با معدل کل و نمره علوم پایه دانشجویان همبستگی ضعیفی را نشان داد (.)r = /5
نتیجهگیری :توانایی دانشجویان مورد مطالعه به نسبت قابل قبول بود ،اما اطالعات دانشجویان در خصوص موارد مهمی چون دوز دارو ،دفعات مصرف و
مدت درمان که در درمان بیماری نقش اساسی دارند ،پایین بود و امر بازنگری در برنامههای آموزشی به ویژه در دوره انترنی در خصوص نسخه نویسی را
ضروری مینماید.
کلید واژهها :نسخه نویسی ،کارورزان ،آزمون بالینی ساختاردار عینی

* نویسنده مسؤول :گروه پزشکی اجتماعی ،دانشکده پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی ،سنندج ،کردستان ،ایران
 تلفن1765-6666666 :

 نمابر1765-6535376 :

afkhama@gmail.com

Email:

مجله گامهای توسعه در آموزش پزشکی

مقدمه
یکی از مشکالت موجود در امر درمان در کشور تجویز
نامناسب و بیرویه دارو است ( .)5میانگین رشد ساالنه مصرف
دارو در ایران حدود  55/1درصد میباشد که بیش از میانگین
جهانی ( 9درصد) و حتی میانگین کشورهای در حال توسعه
( 6درصد) است .در حالی که گزارش سازمان جهانی بهداشت

دوره دهم شماره اول

در موارد درخواستهای آزمایشات و ارزیابیهای پاراکلینیکی،
قید نکردن نام ،تاریخ و غیره میباشد (.)3
بهینه کردن مصرف دارو از طریق ارتقای سیستم آموزش
پزشکی و نسخه نویسی ،راهاندازی کمیتههای علمی کنترل
نسخ ،آموزش مداوم و مؤثر کادر پزشکی و ارتقای سطح
فرهنگ عمومی ممکن است .در این میان ارزیابی وضعیت

میانگین تعداد اقالم دارویی در هر نسخه را  5/3-5/1قلم دارو

نسخه نویسی دانشجویان پزشکی از اولین گامهای رسیدن به

اعالم کرده است .میانگین تعداد اقالم تجویزی در هر نسخه در

هدف میباشد ( .)1 ،6نسخه نویسی منطقی به معنای تجویز

کشور ما  3/3قلم دارو میباشد .همچنین نسبت نسخههای

مؤثرترین و سالمترین دارو برای یک بیماری با توجه به

دارای آنتیبیوتیک  62درصد و نسخههای حاوی داروهای

ویژگیهای بیمار میباشد .آموزش صحیح دانشجویان پزشکی

تزریقی  12/1درصد است که حاکی از مصرف باالی دارو هم

در مورد تجویز درست داروها به ویژه در مورد اجتناب از

در بخش دولتی و هم در بخش خصوصی در کشور میباشد و

تجویز نابجای آنتیبیوتیکها ضروری به نظر میرسد (.)6

با شاخصهای سازمان جهانی بهداشت فاصله زیادی دارد (،2

در سال  ،5961رونالد هاردن ()Hardenبا تلفیق دو ایده
استفاده از بیمارهای استاندارد شده و برگزاری امتحان در

.)5
تجویز غیر منطقی دارو عالوه بر بروز عوارض جانبی باعث
اثربخش نبودن درمان و اشاعه باور غلط در جامعه مثل

چندین ایستگاه ،آزمون بالینی ساختاردار عینی ( Objective
 structured clinical examinationیا  )OSCEرا به

ضرورت استفاده بیش از حد و غیرضروری از آنتیبیوتیک و

دنیا معرفی نمود .این آزمون یک آزمون ارزیابی صالحیت

داروهای تزریقی میگردد .یک راه اصولی برای مطلع شدن از

بالینی است که به صورت عینی در ایستگاههای مختلف

الگوی تجویز و مصرف داروها ،بررسی نسخ پزشکان تازه

سازماندهی میشود .در این آزمون ،دانشجویان بایستی برای

فارغالتحصیل و کارورزان است که این کار نه تنها بیانگر

نشان دادن عملی صالحیت بالینی خود دانش ،نگرش حرفهای

وضعیت آموزش پزشکی بلکه تا حدودی نمایانگر باورهای
فرهنگی جامعه در رابطه با درخواست و مصرف دارو نیز
میباشد ( .)3از دالیل تجویز و متعاقب آن مصرف بیرویه

و مهارتهای عملی خود را در انجام یک وظیفه بالینی پیچیده
به کار گیرند و به طور عملی به ناظر و یا فرد ارزشیابی کننده
خود نشان دهند که میتوانند بر طبق استانداردهای تعیین شده

دارو ،از یک طرف میتوان به افزایش بیرویه فارغالتحصیالن

(چکلیست) از عهده وظایف بالینی مرتبط با نقش حرفهای

پزشکی که روش اصولی نسخه نویسی را در دوره دانشجویی

خود برآیند (.)7

خود فرا نگرفتهاند ( )6و از طرف دیگر فقدان دورههای منظم

در ایران مطالعات متعددی در رابطه با الگوی مصرف و

و کاربردی بازآموزی و ارایه اطالعات جدید نسخه نویسی و

تجویز دارو صورت گرفته ،در خارج از کشور نیز مطالعاتی

همچنین انگیزه پزشک برای جلب رضایت بیمار و کسب

برای ارتقای تجویز دارو انجام گرفته است (.)9-56

درامد اشاره کرد .اشکاالت نسخههای پزشکان شامل قید

با توجه به موارد فوق انجام این پژوهش ضروری به نظر

نکردن شکل یا دوز دارو ،ناقص و ناخوانا بودن نام دارو ،غلط

رسید تا توانمندی پزشکان جوان ما در نسخه نویسی و رعایت

بودن دستورات دارویی ،نداشتن شرح حال مختصر و همچنین

ملزومات آن و هم چنین نقاط ضعف و کاستیها را نشان دهد
و شاید ضرورت بازنگری در برنامههای آموزشی و احیاناً
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تدریس یک واحد درسی و یا حداقل کارگاهی در زمینه نسخه

قسمت بود .در قسمت اول اقدامات درخواستی دانشجویان از

نویسی را مطرح کند .تا آن جایی که ما اطالع داریم این دومین

لحاظ درست یا نادرست بودن مورد ارزیابی قرار گرفت و در

تحقیق در این زمینه خاص در کشور میباشد .در این تحقیق

قسمت دوم دستورات دارویی کارورزها برای بیماران بررسی

دانشجویان پزشکی در شرف فارغالتحصیلی و پزشکان تازه

گردید .در این قسمت برای هر ایستگاه  51نمره در نظر گرفته

فارغالتحصیل دانشکده پزشکی سنندج شرکت داده شدند تا

شد و برای محاسبه امتیاز کلی هر دانشجو به طریق زیر اقدام

توانایی آنها در زمینه تشخیص ،درمان و نوشتن نسخههای

گردید (.)51

مناسب و اصولی مورد ارزیابی قرار گیرد.

 -5اگر پاسخ صحیح ایستگاه شامل یک قلم دارو بود ،برای
ذکر نام صحیح دارو  1امتیاز و برای بقیه موارد از جمله مقدار

روش کار
در یک مطالعه مقطعی توصیفی -تحلیلی تمام دانشجویان
سال آخر پزشکی ( 51نفر) و دانشجویانی که به تازگی
فارغالتحصیل شدهاند ( 26نفر) ،در جمع  65نفر به مطالعه
حاضر دعوت که  39نفر آنها حاضر به شرکت در مطالعه
شدند.
از طریق آزمون بالینی ساختاردار عینی ( ،)OSCEتوانایی
تشخیص ،درخواست اقدامات الزم درمانی و نوشتن نسخه و
توصیههای غیر دارویی الزم برای ده بیماری شایع شامل
هیپرلیپیدمی ،فشارخون باال ،بیماری مزمن انسدادی ریه
( Chronic obstructive pulmonary diseaseیا
 ،)COPDسرماخوردگی بزرگساالن ،خروسک (،)Croup
عفونت ادراری کودکان ،عفونت ادراری بالغین ،سرماخوردگی
کودکان ،پنومونی و اسهال و استفراغ مورد ارزیابی قرار گرفت.
تعدادی از سؤاالت از کتاب راهنمایی نسخه نویسی سازمان
بهداشت جهانی و تعدادی هم توسط اساتید بالینی دانشگاه
طرح گردید.
طراحان سؤال یک نفر فوق تخصص عفونی کودکان و یک
نفر نفرولوژیست کودکان و یک متخصص داخلی بودند که هر
کدام در رشته تخصصی خود مطابق کتابهای معتبر این
رشتهها و بر اساس پروتکلهای درمانی مربوطه پاسخها را
بررسی کردهاند.
برای هر ایستگاه چکلیستی تهیه و پاسخ دانشجویان بر
اساس آن مورد بررسی قرار گرفت .چکلیست شامل چهار
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دارو ،فرم دارو ،دفعات مصرف ،تعداد داروی نسخه شده و
مدت مصرف دارو هر کدام  5نمره (در جمع  1نمره) در نظر
گرفته میشد .در صورت نسخه کردن هر قلم داروی اضافه یا
اشتباه به ترتیب  5و  2نمره از نمره کل کسر گردید .برای
داروهایی که در بازار ایران به صورت تک دوز وجود دارد،
حتی در صورت عدم اشاره دانشجو به مقدار دارو نمره کامل
آن منظور شد.
 -2در صورتی که پاسخ صحیح ایستگاه شامل دو قلم دارو
یا بیشتر بود ،برای هر قلم داروی صحیح  51امتیاز در نظر
گرفته میشد و طبق روش فوق امتیازدهی صورت گرفت و در
آخر امتیاز به دست آمده تقسیم بر تعداد قلم داروی صحیح شد
و در نهایت امتیاز ایستگاه از  51محاسبه گردید .بنابراین به
طور کلی برای هر ایستگاه  51امتیاز و مجموع حداکثر امتیاز
کسب شده از  51ایستگاه  511امتیاز بود .نمرات به دست آمده
در  6گروه ضعیف ( ،)> 61متوسط ( ،)61–19خوب (-69
 )61و عالی ( )71–511تقسیمبندی شد .قسمت سوم شامل
رعایت اصول نسخه نویسی بود .هر نسخه از لحاظ وجود خط
خوردگی ،خوانا بودن ،نوشتن اسم بیمار ،درج تاریخ و وجود
امضا بررسی گردید.
دادههای به دست آمده با استفاده از  SPSS56تجزیه و
تحلیل شد و آمار توصیفی شامل فراوانی ،میانگین و انحراف
معیار و همچنین آمار تحلیلی شامل آزمون  tو همبستگی
 Spearmanبه کار گرفته شد.
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مجله گامهای توسعه در آموزش پزشکی

میانه اقالم دارویی تجویز شده به ازای هر نسخه 2/5 ± 5/5

یافتهها
پزشکان و دانشجویان پزشکی شرکت کننده در مطالعه

قلم بود .فراوانی ،درصد ،میانگین و انحراف معیار گروه سنی،

شامل  56پسر ( 31/9درصد) و  21دختر ( 66/5درصد) بودند.

نمره علوم پایه ،معدل کل و نمره کسب شده جامعه مورد
مطالعه در  51بیماری در جدول  5آمده است.

از این تعداد  31/9درصد متأهل و  66/5درصد مجرد بودند.

جدول  .5توزیع فراوانی اطالعات مربوط به دانشجویان و پزشکان شرکت کننده در مطالعه
متغیر
گروه سنی (سال)

نمره علوم پایه (حداکثر )251

نمره پیش کارورزی (حداکثر )211

معدل کل

گروهبندی نمره کسب شده در 51
بیماری
(حداقل  26و حداکثر )75/1

فراوانی

درصد

26-21

6

56/9

26-26

26

69/3

27-29

1

52/7

> 551

6

51/3

551-≥ 531

51

21/6

535–511

25

13/7

< 511

6

51/3

> 511

51

21/6

511-> 521

59

67/6

521-> 561

9

23/5

< 561

5

2/6

> 56

6

51/6

56-56

26

66/6

< 56

6

56/9

ضعیف (کمتر از )61

3

6/6

متوسط ()61-19

25

13/7

خوب ()61-69

56

31/9

عالی ()71-511

5

2/6

میانگین و انحراف معیار
26/3 ± 5/2

532/6 ± 51/9

551/3 ± 51/7

51/2 ± 5/2

17/5 ± 52

جدول  .2مقایسه میانگین نمره کسب شده دانشجویان و پزشکان شرکت
کننده در مطالعه بر حسب جنس و تأهل

میانگین نمرات کسب شده دانشجویان و پزشکان شرکت

گروه

کننده در مطالعه بر حسب جنس و تأهل مقایسه شد .با توجه

جنسیت

معنیداری بیش از پسران بود ،ولی این مقایسه بر حسب تأهل

تأهل

به اندازه  Pدر آزمون  tنمره کسب شده در دختران به طور
معنیدار نبود (جدول .)2

میانگین و انحراف معیار
مؤنث

6/1 ± 2/7

مذکر

1/7 ± 2/9

متأهل

6/6 ± 2/6

مجرد

6 ± 2/9

T

P

2/5

1/13

5/7

1/16

باالترین فراوانی موارد صحیح در قسمت توانایی نوشتن
دارو مربوط به ندادن داروی اضافی ( 76/6درصد) و کمترین
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مربوط به دفعات مصرف دارو ( 25/3درصد) و در مورد

سرماخوردگی بزرگساالن

6/1

½

مشخصات نسخه باالترین فراوانی موارد صحیح مربوط به

خروسک ()CRUP

6/6

5/3

عفونت ادراری کودکان

1/2

3/6

عفونت ادراری بالغین

1/6

2/6

سرماخوردگی کودکان

6/3

5/9

پنومونی

6/1

3/1

اسهال و استفرغ

6/2

2/1

کل

6/2

2/9

خوانا بودن ( 76/2درصد) و بیشترین فراوانی موارد غلط ،عدم
درج تاریخ ( 99/6درصد) بود (جدول .)3
جدول  .3توزیع فراوانی توانایی نسخه نویسی دانشجویان پزشکی و
پزشکان شرکت کننده در مطالعه
توانایی

صحیح

گویه

تعداد

غلط
درصد

تعداد

درصد

توانایی نوشتن دارو

بررسی همبستگی بین نمره نسخه نویسی دانشجویان و
پزشکان مورد مطالعه با معدل کل و نمره علوم پایه و نمره پیش

نوع دارو

357

75/1

62

57/1

ندادن داروی اضافی

336

76/6

13

53/6

ندادن داروی اشتباه

296

61/9

96

26/5

معدل کل و نمره علوم پایه نشان داد (( .)r = 1/5نمودارهای 5

مقدار دارو

536

36/6

216

61/6

و )2

شکل دارو

276

63/3

516

26/6

دفعات مصرف دارو

73

25/3

316

67/6

مدت درمان

563

65/7

226

17/2

تعداد دارو

562

66/5

259

11/9

کارورزی ،همبستگی مستقیمی را بین نمره نسخه نویسی با

مشخصات نسخه
نوشتن دستورات دارویی

266

61/3

556

29/6

نوشتن نام دارو

565

63/7

259

16/2

نداشتن خط خوردگی

351

76/6

61

51/3

خوانا بودن

361

76/2

31

52/7

نوشتن نام بیمار

562

66/5

257

11/9

امضا

7

2/2

372

96/7

نوشتن تاریخ

5

1/3

379

99/6

در مورد میانگین و انحراف معیار نمره کسب شده

P=0/04،r=0/24
نمودار  .5همبستگی خطی بین معدل کل با نمره نسخه نویسی دانشجویان
مورد مطالعه

دانشجویان برای نسخهنویسی بر حسب نوع بیماری از حداکثر
 51نمره بیشترین فراوانی میانگین مربوط به  )9/6( COPDو
کمترین مربوط به هیپرلیپیدمی ( )3/9بود (جدول .)6
جدول  .6میانگین و انحراف معیار نمره کسب شده دانشجویان برای نسخه
نویسی بر حسب نوع بیماری (حداکثر نمره )51
نوع بیماری

میانگین

انحراف معیار

هیپرلیپیدمی

3/9

3/6

فشارخون باال

1/2

2/7

بیماری مزمن انسدادی ریه ()COPD

6/9

5/6
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r=0/29،P=0/02
نمودار  .2همبستگی خطی بین نمره علوم پایه با نمره نسخه نویسی
دانشجویان مورد مطالعه

مجله گامهای توسعه در آموزش پزشکی

بحث و نتیجهگیری

دوره دهم شماره اول

بیشتر از گروه شرکت کننده در مطالعه حاضر بود ( .)57زیبایی

فرایند دارودرمانی با نوشتن دستورات توسط پزشک شروع

و خوانایی نسخههای صادر شده در دادن داروی صحیح توسط

میشود و هر گونه سهلانگاری و خطا در نسخه نویسی

داروخانه و همچنین در نگرش بیمار نسبت به پزشک تأثیرگذار

میتواند منجر به اشتباه دارویی توسط اجرا کنندگان بعدی
شود .رعایت اصول نسخه نویسی مستلزم اطالع از آن اصول و
اجرای آنها هنگام نسخه نویسی است که این امر منوط به
تمرین هر چه بیشتر است.
در این مطالعه توانایی دانشجویان در خصوص نسخه

است .بدخط و ناخوانا بودن نسخه نوشته شده توسط پزشک
موجب تحویل داروی نادرست به جای داروی تجویز شده به
بیمار میشود و این مسأله اغلب به دلیل بیحوصلگی و عجله
پزشک نویسنده نسخه و یا توجه نکردن کافی کادر داروخانه
به مندرجات نسخه پیش میآید (.)57

نویسی بررسی شد .از نظر تجویز صحیح نوع دارو برای ده

نوشتن نام دارو فقط در  63/7درصد موارد صحیح بود که با

بیماری 75/1 ،موارد صحیح بود و  76/6درصد دانشجویان

توجه به تعداد داروهای موجود و همچنین تشابه اسمی این

داروی اضافی به بیمار نداده بودند .اما  26/5درصد دانشجویان

داروها ،عدم دقت در نوشتن نام صحیح دارو میتواند منجر به

داروی اشتباهی برای بیمار تجویز نموده بودند .هم چنین در

تجویز و تحویل داروی اشتباه از طرف داروخانه شود و

مطالعه حاضر از نظر مقدار دارو (دوز دارو)  36/6درصد

پیامدهایی از قبیل عدم درمان و یا ایجاد عوارض در فرد بیمار

نسخهها و از نظر دفعات مصرف دارو فقط  25/3درصد موارد

را میتواند به دنبال داشته باشد.

صحیح بود .ولی در مورد شکل دارو  63/3درصد صحیح

در نسخههای نوشته شده مطالعه حاضر  66/5درصد نام

نوشته بودند 65/7 .درصد دانشجویان مدت درمان بیماریهای

بیمار را در نسخه ثبت کرده بودند .به طور تقریبی در همه

دهگانه را صحیح تعیین نموده بودند که در مطالعه معتمد و

نسخههای صادر شده تاریخ و امضا قید نشده بود که علت آن

همکاران در ساری این امر در  16درصد موارد صحیح بوده

ممکن است مربوط به شرایط امتحانی نسخه نویسی باشد که

است ( .)55در مطالعهای در نیجریه  95/2درصد دانشجویان

بیمار به صورت فرضی در نظر گرفته میشود و دانشجویان

تجویز منطقی همراه با فرموالسیون صحیح دارو را داشتند

ثبت این موارد را ضروری ندانستهاند که با یافتههای مطالعه

( .)56در یک بررسی در هند  95درصد دانشجویان
فارغالتحصیل و در حین فارغالتحصیلی دوز صحیح ،داروی
متناسب با بیماری و دفعات مصرف و مدت زمان درمان را در
نسخههای خود رعایت کرده و صحیح نوشته بودند (.)56
از نظر مواردی که در نحوه نوشتن نسخه دارویی برای بیمار
باید رعایت شود ،خوانا بودن نسخهها و عدم خط خوردگی به

ساری همخوانی دارد ( .)55در مطالعه پزشکان خرمآباد 21/1
درصد نسخهها فاقد تاریخ بود ( )57و در مطالعه نیجریه فقط
 11درصد نسخهها دارای نام ،جنس ،سن بیمار و امضای
پزشک بود (.)56
از نظر نوع بیماری کمترین نمره به بیماری چربی خون با
میانگین  3/9و باالترین نمره به بیماری  COPDبا میانگین

ترتیب با  76/2و  76/6درصد بیشترین فراوانی را داشتند که به

 6/9تعلق داشت .میانگین نمره دانشجویان برای نسخه نویسی

طور تقریبی با یافتههای مطالعه ساری همخوانی دارد ( .)55در

ده بیماری شایع برابر  6/2نمره از  51نمره بود .یعنی

مطالعهای در خرمآباد که در آن نسخههای پزشکان شاغل در

دانشجویان  62درصد دانش الزم در خصوص نسخه نویسی را

بیمارستانها بررسی شد 51/3 ،درصد دستورات پزشک در

کسب کردند و دانش دانشجویان پزشکی در زمینه نسخه

نسخههای نوشته شده ناخوانا و  56درصد نام دارو به صورت

نویسی در حد متوسط بود .در مطالعهای در کره جنوبی نیز

کامل نوشته نشده بود؛ هر چند تجربه پزشکان در آن مطالعه

توانایی نسخه نویسی پزشکان انترن در حد متوسط گزارش
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رشیدی و همکاران

بررسی توانمندی نسخه نویسی پزشکان جوان و کارورزان ...

شده است ( .)21اما در مطالعه هند  6درصد دانشجویان

توانایی تجویز دارو توسط دانشجویان پزشکی با نتیجه امتحان

پزشکی اصول صحیح نسخه نویسی را به صورت کامل رعایت

کتبی آنها رابطه ندارد (.)22

کرده بودند ( .)56در بررسی انجام شده در کلمبیا حدود یک

میانگین اقالم داروی نوشته شده در هر نسخه برابر  2/5قلم

سوم پزشکان تازه فارغالتحصیل ،تجویز داروی نامناسب

دارو است .در مطالعه ساری  5/7قلم و میانگین کشوری داروی

داشتهاند ( )25و این در حالی است که در مطالعه جامعی که در

تجویز شده  3/3قلم اعالم شده است ( .)5 ،55بنابراین تعداد

انگلستان انجام شده است ،فقط در  7/9درصد نسخههای

داروی نوشته شده در مطالعه ما کمتر از میانگین کشوری ،اما

نوشته شده پزشکان دارای خطا و اشکال بودند .متأسفانه در

بیشتر از مطالعات دیگر و جهانی است.

همه این مطالعات وضعیت نسخه نویسی بهتر از مطالعه حاضر

به عنوان نتیجه کلی میتوان گفت توانایی دانشجویان

بوده است .اما یافتههای این تحقیق با نتایج مطالعه دانشگاه

پزشکی دانشگاه متوسط به باال است ،اما اطالعات دانشجویان

ساری همخوانی دارد (.)55 ،22

در شرف فارغالتحصیلی و پزشکان تازه فارغالتحصیل در

فقدان یکپارچگی در تدریس فارماکولوژی بالینی و پایه و

خصوص ده بیماری در مورد دوز دارو ،دفعات مصرف و مدت

عدم وجود فرصت برای تمرین تجویز مهارتهای بالینی در

درمان پایین است و بازنگری در برنامههای آموزشی به ویژه در

سالهای حضور در بخشهای بالینی در نسخه نویسی مؤثر

دوره انترنی در خصوص نسخه نویسی را ضروری مینماید.

است .در صورتی که دانشجویان مباحث فارماکولوژی بالینی و

این بازنگری میتواند به صورت برگزاری کارگاههای آموزشی

پایه را در طول دوره تحصیلی کافی میدانند ،اما فقدان

نسخه نویسی در آغاز دوران انترنی و یا اضافه کردن یک واحد

روشهای عملی را در آموزش نسخه نویسی ذکر میکنند (،23

درسی نسخه نویسی به برنامه آموزشی دانشجویان باشد.

.)6
با توجه به یافتهها بین نمره کسب شده برای نسخه نویسی

سپاسگزاری

و نمره امتحان علوم پایه ،پرهانترنی و معدل کل دانشجو

این مقاله منتج از پایاننامه دکترای پزشکی عمومی میباشد

همبستگی قوی وجود نداشت .بنابراین میتوان گفت وضعیت

که در دانشگاه علوم پزشکی کردستان تصویب و اجرا شده

تحصیلی دانشجو با توانایی او در نسخه نویسی ارتباط ندارد.

است .نویسندگان مقاله از مدیریت محترم پژوهشی دانشگاه

همچنین در مطالعهای در بیرمنگام انگلستان نشان داد که

تشکر و قدردانی می کنند.
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Background & Objective: Evaluation of prescriptions of doctors and particularly medical interns
is an essential method for obtaining information about prescribing patterns and drug consumption.
The present study aimed to assess the ability of prescription writing of medical interns and young
doctors for common illnesses.
Methods: In this cross-sectional study, the ability of prescription writing of medical interns and
recently graduated doctors was evaluated via objective structured clinical examination (OSCE) on
ten common diseases in Sanandaj Medical School, Iran, in 2010.
Results: The average number of medicine for each prescription was 2.1 and the average score of
participants in all stations was 62%. From the correct prescriptions 81.5% had appropriate medicine
and 34.4% accurate dosage, and 21.3% with precise course of treatment. 24.1% had administered
wrong drugs for patients. Half of the cases determined the correct treatment period. In terms of
related factors the score of girls was better than boys (P = 0.03). However, there was no relationship
between their ability and age, marital status, average mark of interns, or their medical exam score in
pre-internship examination (r = 0.1).
Conclusion: Prescription writing ability of participants was relatively acceptable, but important
issues such as drug dosage, frequency of consumption and course of treatment, which are essential
in disease treatment, should be improved. Therefore, it is necessary to review medical education
programs and curriculums.
Key Words: Prescription writing, Interns, Objective structured clinical examination
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