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 سوگندنامه

اکنون که با عنایات و الطاف بیکران الهی دوره دکتري دندانپزشکی را با موفقیت 

به پایان رسانده ام و مسئولیت خدمت به خلق را بر عهده گرفته ام در پیشگاه 

متعال که داناي آشکار و نهان است ،و نامش آرامش  به خداوند قادر  * قرآن کریم

دلهاي خردمندان و یادش شفاي آالم دردمندان ، سوگند یاد می کنم که همواره 

حدود الهی و احکام مقدس دینی را محترم شمارم. از تضییع حقوق بیماران 

بپرهیزم و سالمت و بهبود آنان را بر منافع مادي و امیال نفسانی خود مقدم 

م،در معاینه و معالجه ،حریم عفاف را رعایت کنم و اسرار بیماران خود جز به دار

ضرورت شرعی و قانونی فاش نسازم.خود را نسبت به حفظ قداست حرفه 

پزشکی و حرمت همکاران متعهد بدانم و از آلودگی به اموري که با پرهیزکاري و 

راي ارتقاء دانش شرافت و اخالق پزشکی منافات دارد اجتناب ورزم ،همواره ب

پزشکی خویش تالش کنم و از دخالت در اموري که آگاهی و مهارت الزم را در 

آن ندارم خودداري نمایم.در امر بهداشت ، اعتالء فرهنگ  و آگاهی هاي عمومی 

تالش نمایم و تامین ،حفظ و ارتقاء سالمت جامعه را مسئولیت اساسی خویش 

 بدانم.
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 و خدمات بهداشتی درمانی اردبیلدانشگاه علوم پزشکی 

دانشکده دندانپزشکی

پایان نامه جهت اخذ درجه دکتري عمومی دندانپزشکی

 عنوان:

بررسی شاخصهاي دارویی و میزان خطاهاي نسخه نویسی در نسخ بیمه اي 

 1391دندانپزشکان شهرستان اردبیل در سال 

 استاد راهنما:

 دکتر سارا نورالعیونی

 استاد مشاور:

 دکتر سعیده اصدق

 نگارش:

 بهاره خبیري

  1392 مهرماه

14 شماره پایان نامه:
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 چکیده

 سابقه و اهداف :

درمان و بهبودي بیمار و نیز جهت پیشگیري از عواقب نامطلوب پزشکی،دندانپزشـکان   براي تسریع روند

هدف از مطالعـه  باید از خطاهاي نسخه نویسی مانند شکل دارویی،دوز،تداخالت دارویی و ... آگاه باشند.

 حاضر بررسی خطاهاي نسخه نویسی و تعیین شاخص هاي دارویی دندانپزشکان شهر اردبیل بوده است.

 اد و روش ها : مو

نسخه بیمه خدمات درمانی بصورت تصـادفی از میـان نسـخ    1000در این مطالعه توصیفی مقطعی تعداد 

ساله انتخاب شده و بصورت گذشته نگـر از   1تجویز شده توسط دندانپزشکان شهر اردبیل در یک دوره 

یز ،تعداد اقالم هر نسـخه  نظر وجود خطا در شکل دارویی ،نام دارو ،دوز دارو ،فاصله دوزها ،روش تجو

در نهایت اطالعـات جمـع   و تداخالت دارویی و خوانا یا ناخوانا بودن نسخ مورد ارزیابی قرار گرفتند و 

وارد و با استفاده از روشـهاي آمـار توصـیفی وتحلیلـی      آوري شده از نسخ در نرم افزار آماري 

 آنالیز گردید. 

 یافته ها : 

% نسـخ، میـزان خطـا در    42داراي خطا بودند. خطا در نوشتن نام دارو در  %71از کل نسخ مورد بررسی 

% نسخ ،خطا در نوشتن دوز دارو 12% نسخ ، خطا در نوشتن شکل دارویی در15نوشتن  روش تجویز در 

% نسـخ، و وجـود تـداخالت    29) در % نسخ، ،  خطا در نوشتن فاصله مصـرف دوزهـا (  2در 

 شد.  % نسخ مشاهده0دارویی در

 نتیجه گیري : 

با توجه به این که اکثر نسخ بررسی شده داراي خطا بودند ،پیشنهاد می شود در برنامه هاي درسی رشـته  

دندانپزشکی و نیز در برنامه هاي مدون بازآموزي دندانپزشکان بر اصـول صـحیح نسـخه نویسـی تاکیـد      

خطـا مـی تـوان دندانپزشـکان را بـراي      بیشتري گردد.ضمنا با در نظر گرفتن کسوراتی براي نسـخ داراي  

 رعایت اصول صحیح نسخه نویسی ترغیب نمود.

 خطاهاي دارویی. –تجویز دارو  –خطاي نسخه نویسی  کلید واژه ها :
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 فهرست مطالب

 صفحه                                     عنوان                   

 فصل اول(طرح تحقیق)

 2مقدمه

3بیان مسئله

6ها هژ   تعریف وا

27وهشیاهداف پژ

فصل دوم(بررسی متون)

30مروري بر مقاالت

فصل سوم(شیوه اجراي تحقیق)

33مواد و روش ها

فصل چهارم(یافته ها)

38نتایج

فصل پنجم(بحث و نتیجه گیري)

50بحث

59پیشنهادات

60منابع

66چکیده انگلیسی
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فهرست تصاویر و نمودارها و جداول

6بیمه خدمات درمانینسخ :نمونه  1-1شکل

24بیماران مربوط به شاخصهاي نسخ:نمونه چک لیست  1-3شکل

34:نمونه چک لیست مربوط به شاخصهایی دندانپزشکان 2-3شکل

36جدول متغیرهاي مربوط به نسخ:1-3جدول

38نسخ بیماران درتوزیع جنسی :1-4جدول 

38در نسخ:توزیع جنسی دندانپزشکان 2-4جدول 

39:میزان خطا در شکل دارویی3-4جدول 

39:میزان خطا در نوشتن نام دارو4-4جدول 

40میزان خطا در نوشتن دوز دارو :5-4جدول 

40: تعداد اقالم داروي تجویزي در نسخ6-4جدول 

41: میزان خطا در نوشتن فاصله دوزها7-4جدول 

41دارو: میزان خطا در نوشتن روش تجویز 8-4جدول 

42: اولویت بندي داروهاي تجویزي9-4جدول 

44: شاخصهاي دارویی10-4جدول 

45داروي اول تجویز شده در نسخ 10: 11-4جدول 
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46داروي اول تجویزي 10: پرهزینه ترین 12-4جدول 

47: میزان خطاهاي موجود در نسخ1اره نمودار شم

47: تعداد اقالم دارویی در نسخ2نمودار شماره 

48: درصد داروهاي تجویزي در نسخ3نمودار شماره 

48: درصد تجویز دارو بر اساس نوع دارو4نمودار شماره 



 

 

 

 فصل اول:

 

 طرح تحقیق
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 مقدمه: 
و تجویز دارو یکی از راهکارهایی است که دندانپزشک پس از معاینه بیمار جهت درمـان او   دارو درمانی

دندانپزشک باید در مورد موارد تجویز و عدم تجویز، تداخالت و اثـرات جـانبی داروهـا    درنظر می گیرد.

سـی  اطالعات کافی داشته باشد. در نگاه اول ممکن است مسئله تداخالت دارویی و خطاهاي نسـخه نوی 

آنچنان مهم جلوه نکند اما هنگام تجویز دارو ممکن است  اشتباهاتی رخ دهد که در خوش بینانـه تـرین   

ایجاد بیماري یا تشدید حالت می تواند باعث ناراحتی هایی براي بیمار شود و گاه حتی می تواند موجب 

 )1(یا مرگ شود. بیماریهاي موجود

اقالم تجویزي شایع در نسخ دندانپزشکی می باشد در خانم هـاي  مثالً تجویز آموکسی سیلین که یکی از 

در سنین باروري باید با گرفتن تاریخچه انجام شود زیرا ممکن است مصرف همزمان آموکسی سـیلین و  

و افزایش احتمـال بـارداري    OCPمنجر به کاهش اثر داروهاي  *)OCPداروهاي ضد بارداري خوراکی (

 )2(هاي ناخواسته شود.

د بررسی نسخه ها، نوعی فعالیت مراقبتی است که براي کـاهش مسـئولیت هـاي سـنگین ناشـی از      فراین

است. بیمارستان بسیار سودمند خطاهاي تجویز دارو و افزایش میزان بهبودي و مرخص کردن بیماران از  

نبود خطاي ناشی از تجویز دارو، پدیده غیرممکن و دست نیافتنی است. با توجه به اجتنـاب ناپـذیربودن   

تجـویز دارو و  خطاهاي انسانی، تنها راه براي رهایی از خطاهاي دارویی، بررسی دقیق تمام مراحل روند 

 )3(شد.بررسی نسخه در یک مرحله بسیار مهم، یعنی قبل از تحویل دارو به بیمار می با

  

                                                           
*
OCP: Oral Contraceptive 


