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 شگفتاريپ

 

است  يصح يدر تمام سطوح مراقبت ها عامک مشکل يه ير معقول ادويو غ مؤثرر يغ استفادة

(Hogerzeil 5991ض .)اعي per capita ه در شفاخانه يادور معقول يو غ ثرمؤر يغ ةاستفاداز  يناش هيادو
 يسان از نسخه هاينسخه نو بوده و اکثر منابع محدود رايز قابل عطف است مشخصاًن نکته ي؛ اشتر استيها ب

 سادة اساساتاز  يبعضه کيدر صورت نمود، يريشتر منابع جلوگياع بيتوان از ضيمند. ينمايد ميشفاخانه ها تقل
را کارمندان از يزق گردد ين اصول تطبيهر چند مشکل است تا ا .آن مراعات گردد استفادةو  ييت دوايريمد

  ياغلباً کدام مجمع برا م اند. يه سهيادو استفادةت و يريمختلف مد يبخش هادر  تفاوتم يهاو رشته مراجع 
 وجود ندارد.   ييدوا يها يسيق پاليمختلف جهت انکشاف و تطب يکجا نمودن افراد از رشته هاي

 با هدف مشترک کار  يبرارا اشخاص مربوطه مجموع از   يو معالجو ييدواته يدر سطح شفاخانه، کم
 کي ثيبه ح يو معالجو ييدواته ين اساس کميسازد. به ايمساعد م يصح يبهبود عرضه مراقبت ها

شفاخانه  يو معالجو ييدواته فعال يک کمي. ده استشناخته ش هيادو معقولو  مؤثر استفادةغرض  هليوس
 استفادةاز  يافت مشکالت ناشيثر جهت درؤشرفته جهان، نشان دهنده ساختار ميپ يکشورها شتريبدر  يي

روبه انکشاف  يادتر کشور هايز تعداد که دري. در حال(Weekes and Brookes 5991)باشد يمدوا 
 ثر ندارد.ؤت ميگر فعاليد يموجود نبوده و در بعض يو معالجو ييدواته ين کميچن

اعضا، نقش و  ييشناسا. سازديمتعدد م يت هايخود را مصروف  فعال ياعضا يو معالجو ييدواته يکم
 يها يژيستراتاق يانکشاف و تطب ممکن آسان باشد اما  يو معالجو ييته دوايشان در کم يت هايفعال
 و تالش  يجهت سع مربوطه کارمندان کهيزمانتا  رسد. يمشکل به نظر مدوا  استفادةعملکرد ر در ييتغ

تنها  يو معالجو ييدواته يکمک يد. يت نمايفعالتواند ينم يو معالجو ييدواته يکم ،نگردندو آماده ق يتشو
 :ل مد نظر باشديموارد ذ تواند که در آنجايت نموده ميفعال يصح يستم هايسآنعده در 

  را داشته باشند يضرور يانجام کارهادانستن و  ييتواناکه  ستهيشاکارمندان. 

 ( يو معالجو ييدواته يکم يت هايفعال انجام  يبرا يوقت رسم ص دادني)به طور مثال تخص زهيانگ
 دخل موجود باشد.يذ يکارمندان مسلک يبرا

 يت مراقبت هايفيه و کيادو يارديخر يشفاخانه و کارمندان آن در قبال مصرف پول برا يحسابده 
 واضح باشد. شانيه شده توسط ايارا يصح

که  ير کارمندان مسلکيران شفاخانه و سايداکتران، فارمسستان، مد يبرا يعمل رهنمودک ين کتاب يا
ت و يفيبهبود ک يکه نگران چگونگيا کساني ،دارنديعرضه م يو معالجو ييدواته يکم يدر راستا خدمات را

  :دهديل را تحت پوشش قرار ميمطالب ذ ن رهنمودياباشد. يم ،اند مناسب مراقبت ها نهيبا هز تيمؤثر

  مناسب  نهيزبا ه مراقبت ها رات يمؤثرت و يفيکه بتواند ک  يت هايها و فعال يژياسترات ،يکل اصول
 بهبود بخشد.

  نمود توان آنرا  حاصليکدام ها اند و چگونه م يو معالجو ييته دوايکم يها مسؤليتنقش و . 
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ا يعامه  يدر شفاخانه ها چه يو معالجو ييدوا يته هايتمام کم هن کتاب بيداده شده در ا يها ييرهنما
. ده استيفراهم گرد يتخصص يها شفاخانه يال يولسوال يها از شفاخانه ،و در تمام سطوح يخصوص
تمام  يمعلومات براهمه بناً ممکن  ندمختلف به صورت متفاوت ا يدر کشور ها يصح يستم هايچون س

 به تنها مربوط معلومات  يبعض کهي. جاده نشده باشدين کتاب گنجانيدر ا يو معالجو ييدوا يته هايکم
 .است شده داده رتذک آن از متن در است، يصح مراقبت از يباالتر سطوح

 يک مساعيدر تشر نواي، ژجهان يسازمان صح ييدوا يسيو پال يه اساسيپارتمنت ادويتوسط د ود هذارهنم
ده همرا با يل گردياالت متحده تمويا ين الملليانکشاف ب ادارةکه توسط ه يادومعقول  تيريمد با برنامه
افته يانکشاف  ه ويته ،کا استيمتحده امراالت يکه مقر آن در بوستون ا صحت يبرا اداره علومبرنامه 

در  يالملل نيب يآموزش يشده در کورس ها استفادةمواد به اساس و  يوه اشتراکياست. مسوده آن به ش
و  يابومبيز يکه در کشورها يشيآزما يو تجارب بدست آمده از پروژه ها يو معالجو ييدواته يکممورد 
 است. شدهن يتدو  ،ا براه افتاده بوديزياندون

 گر ذکر شده است.يکدين يگزيبه صورت جا Medicineو  Drug ين رهنمود، واژه هايدر متن ا

 :نمود ميخواه يخرسند ما احساس ليذ ق آدرسيطر از شما صورت حصول انتقادات در

Department of Essential Drugs and Medicines Policy 

World Health Organization 

02 Avenue Appia 

5055 Geneva 02 

Switzerland 

Fax: +15 00 295 1512 

Email: edmdoccentre@who.int 
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 يب  تب  دوا يکم دشبد  ي ا کباش  م ضبا   يت مداقببت مد يب فيک يده و عطبر  دبد  يب منباع  ردد  اعيضب دوا سببب   مناسب نا استفادة
   ت صبب يد تسبب يمببت    د  اببفا ان  و سببايدوا و کبباش  ق اسببتفادةد    ا ترانببد کبب  ع بببرد قاعبب  م   بب يم يو معبباو ر

 و د:  ع  عا  يذ يره شايعا ا

 ي ت دوايديمد يشا دنب د  تمام   مشر ه دش 

 ي دوا يشا  سيانکشاف پاو 

 يمرود روست ف يو انتخاب دوا عدا  اعيا ز 

 ( و تطباقتباسانکشاف )يا يمع يتداو يق  شنمرد شاي 

 مشک ت ي اناسا يدوا عدا استفادة  عد س 

 دوا استفادةاقدامات د ت ع برد  ي اه انداز 

 ياشات تداوااتبو  ي عرا ض نا راست  دوات يديمد 

 ميامشا و تص  سيدوا، پاو استفادة مسائ  مدعرط ع تمام کا مندا  د  مر د    راش 

 

   

ات و ع ببرد صب ت   يب ن بات    يمت عدايقاز و اظ  مؤثد يشاره يان ياز دمل  ع تد    اساسيادو
د با  ا تبرا     و ع  انکشاف يکشر  شا تد ادي   عخ  ص ت  ا د  زيصد عرديف 02 او 02عرده و 

  تدا ک مقدا  کاف يعدا  ستم ص يس ي ت مناع  سبب عدم ترانايمت و م دوديق  يفزاکند  ايم
و  مؤثدد يغ ع  صر تاکثداً   يادو ودرد   ،گددد  عايضا  ميمد يعد و ده سا تن تقاضا د ت  يادو
کا منبدا      مبرز  ناکباف  من ملب   ختلف ع  عرام  م ا تباطن يا ، ک گددديم استفاده د معقرليغ

  دا د يب  طبدف دوا   عب  مرثبق و ، ديب ، کمبرد  مرز  و ن ا ت متداوم وکمبرد معلرمات دد ص 
 :  استينکات ذ اام  ت   يدوا و عدم مثمد استفادة مشک ت سا ات مشخص

 ا قاع  دستدس عرد    يمت مناسب يت، قيانتخاب ناد ست دوا عدو  د  ن دداات مؤثد 

 اي مناع  اعيض نامناسب، تيفيک ت،يمردرد عدم ع  منتج ک  تدا کات مؤثد ديغ يشا کددعمل 
 شرد يم  متيق  يادو يضدو  ديغ استفادة

 يا يمع يتداو يشا پدوترکرل عا  سينر نسخ  تطاعق عدم 

 عدم  و ،يتداو ااتباشات  مد  عردرد سبب   ينت د  ک  دوا  يترز ناد ست يره شايا
 شرديو اوقات دوا م مر د دوز د  ضا يمد   راش
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 ي  تداويو ترص م اوقات،يدوا مطاعق ع  تقس دوز ع  ردفتن ضا يمد يعدم پاعند  

اع مناع  يو ض يتداو يشات مداقبت يفيت و کيمصئرن اد ثد أسبب مت  يادونامناسب  استفادة
 :)5891)د ا    سازما  ص  فيتعدگددد  ع  اساس يم

د يع  مقاد  کيني ا ن د ع  ضدو ت کل مناسب يدوا ا ضيمدک   مستلزم  نستمعقرل دوا  استفادة
  يترص و مدت مناسب  زمان ي، فاصل  شامناسبدوز ) ا عد و ده سازد  يفدد يشا يازمنديک  ن
مت ع  ين قينازوتد ع  ت قاع  قبرل عرده ويفيک يد دا ايعامتذکده  يشاد  دوا ني( ا ذ نمااده
 عااد  قاع  دستدسضا  و دامع  يمد

مترق   دي   غ يو اقتصاد  ج ص يف مطاعقت نداات  عااد نتايتعد نيا دوا عا استفادةک  يزمان
و عکس اوعم  ، عرا ض ي نا راست  دوا عرا ض،  ناکاف يتداو تأثيداتج اام  ين نتايچن است 
ک   ، کدوعي  ضد ميد  مقاع  ادو  کدوعيم يمقاومت شااد يد و ازدوا  يديقاع  دلرر  دانب يشا
  يده ک   رد سبب افزايض د  دا   افا ان  ردديمداد   يعستداد مدت ين ا سبب ازديم  اش
 گددد  يم يتداومت يق

دا  يفا مسسبتا ، داکتبدا  و مبد    عتراند ک  مؤثد  يشما تيمردرد عدم سبب از ت شايد مثمديغ  ععض
 يت شبا يعبا م بدود  ت يب فيعبا ک  يشا مداقبت ي ا عاشم د ت متراز  سا تن تقاضا عدا يريعخ  اددائ
 د  مبر د   دا  مباو يو مد ا سين نسخ  نريع ممکن شا تن     ععضدي   ، عردرد مک ا سازدي ياقتصاد

عببا ت   يو معاو ر ي دوا يشا ت ي  کمعاادمردرد  الزم است،  مشک  ص  چ  يکدام دوا عدا ن ک يا
 دوا اسبتفادة  يديب م ريتصبم  د  ابام  تمام دسبت انبد کا ا       است ک  د ت رددشم  و د ياز شما
 ت ين با ت از تسب   )  د  سبط  ووسبراو    صب   يشا ستم مداقبتيد  تمام سطرح س ت نمرده ويفعاو
 يشبا  تب  يشبدفت  کم يپ يتراند  د  کشر  شايت کدده ميفعاو  ا د  سط  ملي(، د  افا ان  ي اعتدا  ص 
 فبا يدوا ا مؤثد و معقبرل  دةاستفا جي فظ و تدو ي ا د   استا يمؤثدنق  است ترانست   يو معاو ر ي دوا
 مثال:طر ع   (Crawford andSantell5880,WeekesandBrookes5881) دينما

 يب ادو انتخاب عشمرل ي دوا تيديمد تمام درانب يعدا مستند يشا  سيپاو و نيقران  اديا  
 يتداو يشا پدوترکرل عد مرافق  و يفر مرود وست

 عرا ض از ن ا ت و دوا استفادة مدو  ، و عازدش  يتفت متداوم، ي مرزا ا د نمرد يدا 
 يااتباشات تداو و ي نا راست  دوا

 

  

مت مناسب عا د  يت و قيفيعا ک ياز عدض  مداقبت شا نا ياطم يو معاو ر ي ت  دوايشدف کم
 استفادهاک  مت قاع  دستدس عرده و ع  چ  يض ع  چ  قيمد ي  عداينک  کدام ادوين دداات ا
 بااد  يرددد، م

 عااد:    ميمقاصد ذ يدا ا يو معاو ر ي ت  دوايد  ع  شدف فرق اوذکد کمي س يعدا

 يشبا  اام  پدوترکرل ک  مت مناسبيق عا و مؤثد يفر مرود ستميس کي قيتطب و انکشاف 
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 بااد يم يفر مرود  شنمرد و يفر مرود ، وستيا يمع يتداو سازرا 

 شرد يم استفاده  رب تيفيک و مناسب متيق عا مصئر  ،مؤثد  يادو طفق نک يا از نا ياطم 

 از يديسبب دلبرر    ينت د  ک   اعيا ز و ن ا ت ترسط  يممکن  ادو تيمصئرن از نا ياطم 

 گددد  يم يااتباشات تداو و ي نا راست  دوا عرا ض

 دوا کنندرا   يترز سا ،ينر نسخ  ترسط دوا استفادة ع برد د ت اقدامات قيتطب و انکشاف 

  دا د  ا دوا استفادة  اعيا ز و قيت ق ع  ضدو ت  رد نيا ک  ضا ؛يمد و
  

  

ک  کدام  دديم عگيد تصميعا ممکن   ا داات  و يت شايفعاو ياديتعداد ز يو معاو ر ي ت  دوايکم
 يت شايظدف ع   شا عستگ يديرم ين تصمي رد قدا  دشد ک  چن يت کا يت شا  ا د  اووريفعاو
م يا تيت  شا يت شا ا تباط عا کمين فعاوياز ا  شبدد ععضيدا د  عدع وه، پ ت يو سا تا  کم  دا ل
 م تدا کات  يا تيت  کنتدول انتا  يگد دا د، ع  ررن  مثال کميد يشا

 ده است ي  ص  ردد  ًيذ يو معاو ر ي ت  دوايک کميف ين وظايم م تد

 

   

، ي، ادا  کا مندا  طب  مشر ه دش يک منب  عا ا ز  عدايث يمن  يو معاو ر ي ت  دوايکم
 يو معاو ر ي ت  دوايبااد  کميک افا ان  مي يپا تمنت شا و عخ  شايد ديسا و  فا مس

دوا  استفادة  و يانتخاب، ترزمدعرط ع   يشا، و  شنمرد شا  سيتراند ک  د  تمام عدص  شا، پاويم
 يسا تا  شا ک يداات  د   او  مشر ت نق  يو معاو ر ي ت  دواي  معمرالً کمعدشدمشر ه 
 دا ند    قيت افا ان ( نق  تطبيديا مدي  افا ان  )فا مس يرياددائ

 

   

ک افا ان  يد   ي دوا يشا  سيپاو انکشاف ين سا تا  عدايمناسب تد يو معاو ر ي ت  دوايکم
ده د  يت  ااخاص م دب و  مرز  دين کميا ياعضا بااد، چر يم  ص  ا م مرع  از مداکزي

 و تدا کات اند  ي دوا يتداو

اد ين شا عنيدا ايعرده ز يو معاو ر ي ت  دوايکم ي ف اعتدايظا  د شا ويشا و پدوس  سيانکشاف پاو
 يشا  سيبااد  پاويگددد، مي  ميا ا يو معاو ر ي وات  ديک  ععداً ترسط کم  شن اداتيد پيسا
 يد دا ايمختلف و مماوک مختلف متفاوت عرده اما تمام افا ان  شا عا يد  افا ان  شا ي دوا
   عااند:يمشخص ذ يشا  سيپاو

 ( اساس  يادو وست) يوست فر مرود د   يادو اام  سا تن يعدا ا اتيمع 

 عااد ياق م د  فر مرود انتخاب اديعن ديک  عا يتداو يشا متياوگر  و يا يمع يتداو يشا  شنمرد  
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 سا تن م دود مثال طر  ع  ستند،ين اام  يفر مرود وست د  ک ي  ايادو  ئ دو ه استفادة 

 52 ص فقطيا تخصينام عدده،  ضيمد يعدا مشخص ز کنندرا يت ر ترسط مصدف  ن ا
 کداق م فرق اوذ مصدف يعدا افا ان  ي دوا   يعرد صديف

 سدطا  ضد  يادو ايو  سرم شنيدند يشا کيرتيبيانت مانند    طدناکيادو اي  متيق  يادو 

(oncologic)اي پا تمنت شايد  ن، ععضيمتخصص از  ترسط عد  استفاده ع  م دود ک  ؛ 
 (رددد استفادهقب ً سا ت  اده  ممکن از فر م  سيپاو نيا قيتطب يعدا) است ضا يمد

 قدا  دا ند قيت ق ت ت تيمؤثد و تيرنمصئ ن د از ک  يدواشا  

 يتداو معاوض  و کيدند يشا  يعد 

 شاينشد از استفاده    عا جيتدو و  يادو  معدف   
 

   

ا ي    اساسيوست ادو يو انتخاب دوا عدا  اعيا ز يو معاو ر ي ت  دوايک کميت ين فعاويم متد
 يک  عدا يا يمع يتداو يا  شنمرد شاي د ع  اساس پدوترکرل شايدوا عا عااد  يوست فر مرود

دوا   اعيا تطاعق داده اده است، انتخاب رددد  ا زيو  انکشاف  ا مدکزص يد  افا ان   استفاده
ت دا د  اراشد مستند د  يع  وقت و افاف يت دع  قاع  م    ، تع د، پاعند از ع  تخصص وين

 ياام  اد  د  وست فر مرود ي  مر د ن د عدايمت ادويت و قيفيت، کيت، مصئرنيمؤثدمر د 
د د  يمت دوا، استطباعات   ، معلرمات دديدات د  قيي  تغيرددد  مدو  متناوب ع  دو  اعيد ا زيعا

ع  تخصص   اسناد مر د عد س  اعيد، الزم است  ا زي  دديت و عردرد  مد  ادويمر د مصئرن
نشد  يشا يو فر مرود يتداو يمعتبد،  شنمرد شا ياام  کتاب شا ت  ا تباط دا د و ممکنيکم

  اعيشتد د  مر د انتخاب و ا زيمعلرمات ع يدوا عااد  عدا ي اعتدا يشا  ياده،  بدنام  شا و نشد
 د يمدادع  نمائ 0و فص   2.0دوا ع  عخ  

 

      

 استفادةج يد اده د ت تدويک  و  تائيترکرل شا ا پدوي( STGs) يا يمع يتداو ي شنمرد شا
 ک   ن ا:يمعقرل دوا عرده د  صر ت

 انکشاف داده اده عااد ،ي ن ا را کنند استفاده عشمرل  عشک  مشا کت  

  د عااديو معلرمات    دد  سا     مطاوع   

  داده ارد   کا مندا   مرز  ين ا ت و عدا  ،يعاً ترزي، وس معدف   سم عشک 

(Grimshaw and Russell 5882, Woolf et al. 5888)  

  يمطلرب د ت ن ا ت وتفت يس  دوا و تداويمقا ياساس عدا يا يمع يعدع وه،  شنمرد تداو
از اعتدا  ا  يا يمع يتداو يد  شنمرد شايعا يو معاو ر ي ت  دوايک کميبااد  يدوا م استفادةد  

د  ينما ا ي   د  افا ان  مدعرط ، ع استفادةمطاعق ع   د مناع   نداياز سا استفادهنک  عا يا ايسا ت  
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شتد د  م   يع د يت و پذيد منتج ع  ا ساس ملکيدد يا يمع يتداو يشا انکشاف  شنمرد
 ي شنمرد شا شتد دا د  تطاعقيمشک  عرده و ضدو ت ع  وقت و مناع  ع  راشد اد، اما تا اندازه

د     کمتد  راشد عرد  يت و پذي  است، اما ملکيا  ساده و سديگد عسيعامناع  د يا يمع يتداو
 د  يمدادع  نمائ 2.0ع  عخ   يا يمع يتداو يشتد د  مر د  شنمرد شايمعلرمات ع يعدا

 

        

ک تعداد از مشک ت د  يد اقدامات، ممکن عاعث    يو سا يدات مناسب د  وست فر مرودييتغ
نست ک  يا يو معاو ر ي ت  دوايکم يرددد  نکت  م م عدا  يادو استفادة چگرنگ مر د 
ا ائ   شن ادات الزم   اي    ن ا پ ينمرده و عدا ي ت قدا  دا د اناسايک  د  اوورو  مشک ت

   اند:ي  اام  مرا د ذيادو استفادةمشک ت  ي اناسا يمناسب عدا يره شايد  اينما

 يک  اام  ت ل مصدف دوا ها قام دم  اد  عد س  ABC ،VEN دوا ع   استفادة  يو ت ل

 د(ي ا مشاشده کن 1.5بااد )عخ  ي( مDDDن  وزان  )يترد دوز معيم

 عخ  ) يا يمع يتداو يع   شنمرد شا ي  عشمرل پاعنديادو استفادة ياا ص شا  عد س
 د(ي ا مشاشده کن 1.0

 دوا  استفادة  اعيا ز(DUE)   د(ي ا مشاشده کن 1.0شرد )عخ  ياد ميز يدوا ن استفادةک  عنام مدو 

 د(يمشاشده کن ا  1عخ  ) يدوا و ااتباشات تداو از عرا ض نا راست   عد س 

 د(يمشاشده کن ا  9.5عخ  )  کدوعيمقاومت ضد م  نسيسدو 
 

   

دم    يادو استفادةد مشک ت مر  د  يمعاو ر و ي ت  دوايکمک  ترسط يارد د  قبال معلرمات
و  ي ت  دوايکماز مفاد  راشد عرد   يت متذکده عا يدد، فعاويکدام اقدام صر ت نگ گددد،يم ي و 

 ياست ک  د   استا   ت ص ياز تس  ا ردوپيک افا ان  يگان  مدد  مسئرل د  ي يمعاو ر
و  اه   کا مندا  ص  ي  عدايادو استفادةنا  از فداشم نمرد  معلرمات د  مر د ي صرل اطم

،  و عازدش  ين ا ت، تفت و  بااد  عد سيم  يمعقرل ادو استفادةاقدامات د ت ع برد  يانداز
  ي، ت يا يمع يتداو ياز  شنمرد شا استفاده،  مرز  دا    دمت،   مرزا يعدنام  شا
   سفا اات  رديو ترقف سد  سيت د  نسخ  نري ، م دوديطدف د  مر د ادو  معلرمات ع

معقرل  استفادةج يتدو يشا  سي ا ک  د  مر د پاو 7سدان ، شم  از دمل  اقدامات م م اند  عخ  
 د ياست، مشاشده کن  يادو
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يک  از ، ياقتصاد ين  شايد( و شزيض )مدگ و ميب ع  مدين د  س از ي عرا ض نا راست  دوا
عام   ي ن نمرده ک  عرا ض نا راست  دوايتا، تخميگ م  عز يک ت ليد  باايم يمرضرعات دد

رع عرا ض نا راست  يک  ا کا استيد  امد 5880صد مدادع  ع  افا ان  شا د  سال يف 0 او 2

 Lazarouده است )يتن ردد 521222ر  واقع ( عرده و عام  مدگ يليم 0.0صد )يف 1.7 ي دوا

et al. 5889  )عرد   انسنا مت دايز ارند  د ردفت مدن م تاطان  ديعافرق  يشا نيتخم 

 نشا  اده ا ائ  ا قام نيا عاودرد اما دا د، ودرد کرچک يت  طا د  نمرن  شايمردرد و مطاوعات

 بااد  يم يک مشک  عز گ وددي ي نا راست  دوا عرا ض ک  دشديم

عکس    ساعق (،يا ادوي)د يدد  ينامعلرم ادو تأثيدات از  ناا ممکن ي نا راست  دوا عرا ض
و  ي ت  دوايکم  عااد  ين ادويت پائيفيا کي، ي ناانا ت  دوا تدا   و  بي  تدکيادو ياوعم  شا
ضا  تا  د ممکن ع  صر ت مصئر  ين سازد ک  مدي رد  ا مطمئ ت دا د، تايمسئرو يمعاو ر
 نيم م ا ياز عخ  شا  کي ي ن عرا ض نا راست  دوايو کاش  چن  گددند  عد سيم يتداو
 د( ي ا مشاشده کن 1.2عخ  )بااد يمت يفعاو

 

   

ن دداات  نک   رندد، عدو  د يپ  عرقرع م  ص  يمداقبت شا يد  شم  عخ  شا يااتباشات تداو
دشند  ععضاً ي ا ان ام م  يق ادوي  و تطبي، ترز سينسخ  نر  ع   رع  ص  يکا مندا  مداقبت شا

 ض ع  صر ت ناي خ نداده عااد اما مد  ص  يندا  مداقبت شااز طدف کا م يک  کدام  طا ممکن
  کا مندا ، ع     ا ا ذ نمرده عااد  اسباب    متعدد عرده و اام  دان  کم،  ستگيد ست ادو

 انا  نا ي شا، ااکال دوا  سيت پاويف، عدم مردرديضع ي د شاي، پدوسيکا  يد   و  شا  ترد 
،  شا  ا عا ان ام داد  عد س ن  طايتراند ک  ايم يو معاو ر  يت  دوايکم، عااد   انسان يو  طاشا

 د(ي ا مشاشده کن 1.5کاش  دشد  )عخ    اص   يت شايق فعاويو تطب   ،  اپر  دشيت ل

 

   

ک  يکا مندان يشن ادات عدايم و پيت شا، تصاميمعلرمات  ا د  مرا د فعاو يو معاو ر ي ت  دوايکم
ن نکت  ممکن ک  واض  عااد يد  اينما  ند نشد ميق نماي ا تطب يو معاو ر ي ت  دوايکم ميتصام

گددد  شمچنا  يسبب از دست داد  اعتبا  م  گددد  پخ  معلرمات ناکافياما اغلباً فدامر  م
نا  داده يم  رد اطميت تمام تصاميدک  از افافيعد ر د نما يد طر يعا يو معاو ر ي ت  دوايکم

 يچ کدام از ادکت شايد عا شيت  عايکم يد   صرصاً اعضايععم    يديتضاد مناف ، دلررتا از 
گان  يارد   يديا از  واعط  رد  ا اط ع داده تا از تضاد مناف  دلرري ا تباط نداات  عااند و ي دوا

 يديطدف د  مر د م صرالت ترو  نا  از تبادل معلرمات عياطم ي دوا ي اه تماس عا ادکت شا
 د(ي ا مشاشده کن 7.0.0و  0.5 يعخ  شا)بااد  يشا  ميا
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 ا عا   کيتخن تيو  ما  تيديمد  شمآشنگ ياز مندي( ن5.5)قدا  اک   ي ت دوايديک  مديس
دشد يادح م ي دوا يستم شايشدفت من م سيمناسب دوا د ت پ يشا و  شنمرد شا  سيپاو

اک  متذکده  ت( يديد  مر د سازما  و مد A قسمت، IVعخ   5887ص ت  يعدا ادا هم )علر
م اند يس  يو کنتدول مردرد يدا يک  د   د و افداد يو معاو ر ي ت  دوايکم ا ي ا م  شمآشنگ
 دشد ينشا  م

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  5.5اک  

 

  ت دا ند شمآشنگيفعاو  ي  ادويتدا ک و ترزن ک  د  يد عا مسئرويعا يو معاو ر ي ت  دوايکم
ت  ينق  کم    ا ندا د: عمرماًيف  تدا ک ادويمعمرالً وظ يو معاو ر ي ت  دوايداات  عااد  کم

است ک  ترسط  يستم فر مروديو س ي دوا  سيت پاوينا  از مردردياطم يو معاو ر ي دوا
ت  ي  از  د کميتمدکز ع از يديدلرر يشد ت   عدا گددد يق ميتطب پا تمنت تدا کاتيد
ت نمرد  ع  فا مسست د   اعط  ع  عدم يم تدا کات و اکايتصام يعاال يو معاو ر ي دوا

ستم يتمام ترد  ع  س د عاق ن   راشد عرد تاين غيدا ايدد زي  د  ستاک صر ت ريت ادويمردرد
چر  انتخاب  يت شايگددد  ع تد  راشد عرد تا فعاويدا عملکدد غلط ميمعطرف رددد، ز  فا مس
ع  صر ت دداران  د  ن د ردفت  ارد  ي ، تدا کات، پددا ت پرل و کنتدول مردرديادو
(WHO/UNCEF/ UNFPA/WB 5888؛) 
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 و شايستگي داراي تخنيکي نظر از و يي رشته چند ،واضح ديدگاه داراي بايد نمايد فعاليت معالجوي و دوايي کميته يک اينکه براي
 :اند ضروري ذيل نکات سازي مستند و تعريف باشد. رسمي مرامنامه يک

 براي عضويت معياراتشمول رئيس کميته و سکرتر آن و  عضويت کميته دوايي و معالجوي به 

 ف و وظايف کميته دوايي و معالجوياهداصد، امق 

 کميته دوايي و معالجوي و اليحه وظايف آنفعاليت  چگونگي 

 منابع مالي شناسايي 

 فعاليت نخواهد توانست.: کميته دوايي و معالجوي بدون حمايه مديران بلند رتبه دستور مافوق 

 کار مينمايندکميته دوايي و معالجوي با ساير کميته هاي فرعي که براي وظايف مشخص  ارتباط 

  پروسه بررسي و ارزيابي خودييک 

 

  

 و يمرکز ياعضا لست آن در که شود انجام سهولت به ممکن يمعالجو و ييدوا تهيکم کي جاديا
 تيثرؤم از انياطمن اما ودهب مشخص يها تيفعال و هدافا ،مختلف تجارب با ياضاف ياعضا
 از مشاهده قابل و يقو تيحما به وابسته آن يها تيموفق .بود خواهد مشکل آن يها تيفعال

 .اند شده ذکر ليذ در که باشديم موضوعات بودن داريپا و شفاخانه رتبه بلند رانيمد طرف
 

  

 ،مختلف تجارب يدارا که يصح نيمتخصصو ها کادر ،يمعالجو و ييدوا تهيکم يها تيفعال در
 تهيکم اغلباً اند. ليدخ باشند داشته را متفاوت طيشرا و ها زهيانگ ها، عملکرد ها، مهارت اعتقادات،

 مورد در يادار يها بخش اي فارمسستان و دوکتوران نيب که را منازعات يمعالجو و ييدوا

 کارمندان اگر د.ينمايم اداره د،يآ يم بوجود شده توافق يها رهنمود قيتطبو زيتجو يها تيحدودم

 باشد همراه تيصالح با افراد تيحما با توام اداره هدعت و شده معتقد رييتغ يايمزا و ضرورت مورد در

 مستند با يمعالجو و ييدوا تهيکم در جانبه همه يگندينما .ابندي کاهش تواند يم منازعات نيچن

 متقاعد جهت هيادو استفادة در موجود مشکالت حل يبرا شده گرفته ميتصام انتشار و يساز

 د.نشو ريتقد ديبا ندينمايم يهمکار راستا نيا در هکيکسان و نموده کمک يصح کارمندان ساختن
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 و ثابت ريمس کي در منظم کارکرد ،بودن فعال به ارتباط يمعالجو و ييدوا تهيکم کي تيموفق
 با اتتدارک يها يسيپال و هيادو انتخاب در نکته نيا خصوصاً دارد. درست و سالم يريگ ميتصم

 ييارتقا يها تيفعال ،ييدوا نامناسب اعالنات ريتاث تحت دينبا تهيکم نيا شامل افراد .است تياهم

 امضا را"يعالقمند نامه توافق"ديبا تهيکم ياعضا تمام .درنيگ قرار اشخاص يمال يعالقمند اي

 يکار اخالق و اصول به را اعضا که توانديم توافق نوع نيا شود(. مراجعه 1.2 مهيضم به) کنند
 ،يصح کارمندان ريسا قبال در شانيا يها تيمسئول و نقش به همچنان و يمعالجو و ييدوا تهيکم
 .سازد پابند جامعه و شفاخانه تيريمد
 

  

 مختلف يها يستگيشا باشد. مناسب يکيتخن يها يستگيشا يدارا ديبا يمعالجو و ييدوا تهيکم کي

 روش هيادو استفادة موضوعات مورد در يمعالجو و ييدوا تهيکم نيب يومباحث يها پروسه و اعضا

 ورتص در) يکاف تجربه و دانش باشد.يم شانيا يکار محدوده از خارج در اعضا آموزش يبرا مناسب

  باشد. يمعالجو و ييدوا تهيکم يريگ ميتصم يبرا اساس ديبا امکان(
 

  

 خود ميتصام قيتطب در يمعالجو و ييدوا تهيکم کي ممکن رايز بوده تياهم با اريبس يادار تيحما

 يها يهمکار جهت يوياجرائ تيصالح را رتبه بلند کارمندان که توانديم هادار تيحما .نباشد قادر
 ييدوا تهيکم يها تيفعال يبرا را ضرورت مورد يمال وجوه که توانديم زين يادار بخش .بدهد زمال

 .دينما فراهم يمعالجو و
 

  

 بتواناد  کاه  باوده  يمعاالجو  و ييدوا تهيکمت، فعال بودن يحما بدست آوردن ين راه برايتر مؤثر

 زين شنهاداتيپ مقابل در و بوده اندرکاران دست تمام با موافقت در ها رهنمود و يسيپال کننده ميتنظ
 باشد. پاسخگو

 

 
 کوچک يها تهيکم .دارد وجود تهيکم بيترک و مطلوب يالتيتشک ساختار مورد در مختلف اتينظر

 ساحه که بزرگتر يها شفاخانه يبرا نممک بزرگ يها تهيکم و کوچک يها شفاخانه يبرا ممکن

 سهولت را موضوع کي يباال توافق اعضا تعداد بودن کم د.نباش ديمف است تر عيوس شان يکار

 و ساخته کم اعضا يباال را کار حجم ودهنم فراهم را شتريب تجارب که دنتوانيم شتريب ياعضا .بخشديم
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 تمام از نمايندگي جهت يکاف ياعضا يدارا ديبا تهيکم هر د.نگرد ميتصام قيتطب در سهولت باعث

  باشد. يفارمس و يادار بخش ،يکينيکل بزرگ يها پارتمنتيد شمول به اندرکاران دست

 فيوظا حهيال يدارا ندکهگرد انتخاب شان يها تيمسئول و فهيوظ نظرداشت در با ديبا اعضا
 :اند ليذ اشخاص شامل يمعالجو و ييدوا تهيکم ياعضا ها شفاخانه از ياريبس در باشد. مشخص

 يينسا و يوالد ،يجراح شمول به بزرگ ياختصاص هاي بخش از کي هر از ندهينما کي، 
  (جامعه از ندهينما ثيمنح) يعموم بخش از داکتر و ،يانتان امراض اطفال، داخله،

 ت(يموجود صورت )در يکينيکل ستيفارمکولوژ کي 
 سرپرستار اوقات يبعض اي انانت کنترول بخش رتبه بلند نرس اکثراً نرس، کي 
 کهيصورت در فارمسست معاون اي (يفارمس سيرئ معاون اي سيرئ اکثراً) فارمسست کي 

 نباشد موجود فارمسست
 د.ينما شفاخانه يمال و يادار بخش از نمايندگي که يادار بخش از نفر کي 
 البراتوار شنيتکن آن تيموجود عدم در اي يکينيکل ستيژولويکروبيم  
 شفاخانه راجستر و ثبت پارتمنتيد از عضو کي 
 طور به ندينما حاصل را تهيکم تيعضو شان يکار تجربه و تخصص به نظر ندنتوايم زين اعضا ريسا

 صرفم گروپ از ندهينما اي تيفيک کنترول متخصص ،ييدوا معلومات متخصص کي مثال

 ضيمر کي ،متقاعد يقاض کي شامل کنندگان مصرف گروپ ندهينما ايسترالآ کشور در گان.کنند
 مورد در شهيهم باشد.يم شفاخانه داوطلب کارگران از يکي و ن،يمتقاعد انجمن از عضو کي ،يروان

  ."بود برحذر پنهان ياجندا با ياسيس اشخاص تيموجود از ديبا" کنندگان مصرف ندهينما

 و ييدوا تهيکم کي تيمؤثر و تيموفق يبرا تعهدم و مشخص سکرتر و سيرئ کي تيموجود
 احترام قابل و مشهور معموالً که رتبه بلند داکتر کي ها شفاخانه شتريب در .است يحتم يمعالجو

 سکرتر و سيرئ ند.ينمايم فهيوظ يفايا سکرتر ثيح به يفارمس شف و تهيکم سيرئ ثيمنح است

 زمره در ديبا نيا و دهند صيتخص يمعالجو و ييدوا تهيکم يها تيفعال يبرا را يکاف وقت ديبا

 تهيکم يها تيفعال ريسا و جلسات تمام يبرا باشد. درج يفويوظ حاتيتشر با شان فيوظا حهيال

 ندارند، را تهيکم تيعضو که نيمتخصص شود. داده اختصاص يکاف وقت ديبا يمعالجو و ييدوا

 يفرع يها تهيکم بزرگ يها شفاخانه در شوند. دعوت مشخص مباحث از يبعض در که تواننديم
 از استفاده مثال؛ طور به ندينما دنبال را مشخص موضوعات و دهيگرد سيسأت که ندتوايم مختلف

 تمام .هيادو استفاده يبررس /يابيارز و ،ياودت اشتباهات ،ييدوا خواستهنا عوارض ک،يوتيب يانت

 نباشد موجود تهيکم نوع نيا که صورت در باشند داشته انتان کنترول تهيکم کي ديبا ها شفاخانه

 موجود گريد يها تهيکم کهيتحاال در د.ينما سيسأت را تهيکم نيا يمعالجو و ييدوا تهيکم ديبا

 کارها در يدوگانگ از تا دينما يهمآهنگ و بوده ارتباط در آنها با يمعالجو و ييدوا تهيکم ،باشند

  گردد. يخوددار
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 تهيکم کي ديبا که را يکار نياول دهد. انجام را فيوظا تمام دتوانينم يمعالجو و ييدوا تهيکم کي

 ييدوا تهيکم گاهيجا توانديم که باشديم آن فيوظا حهيال ياالب توافق دهد انجام يمعالجو و ييدوا

 تيصالح محدوده مقاصد، اهداف، و ساخته مشخص شفاخانه يالتيتشک ساختار در را يمعالجو و
 شده داده تذکر اول فصل در مهم اهداف و نقش سازد. مشخص آنرا يها تيمسئول و ها تيفعال ها،

 و ييدوا تهيکم ،ديگرد قيتطب يفورمولر ستميس چون ياساس يها تيفعال که يهنگام است.
 يمعالجو و ييدوا تهيکم فيوظا حهيال 1.1 مهيضم د.ينما آغاز را گريد فيوظا توانديم يمعالجو

 ييدوا تهيکم کي ليتشک انيجر در اوقات يبعض .دهد يم ننشا يمبابويز کشور در را شفاخانه کي

 هرچه که بوده ييدوا تيريمد و يکينيکل مشکالت به مربوط آن يها تيفعال شروع و يمعالجو و

  است. يصح کارمندان توافق با يتيريمد تيحما افتيدر جهت خوب راه کي نيا .گردد حل تر زود

 با آنها ارتباط يچگونگ و يمعالجو و ييدوا تهيکم هممکن يها تيفعال دهنده نشان 1.2 شکل

 هتيکم ملحوظ، نيا يرو باشد. يم اراتيمع حفظ مسؤل يمعالجو و ييدوا هتيکم است. گريهمد
 عملکرد چرا که دينما صيتشخ و يابيارز را عملکرد نموده، فيتعر را اراتيمع ديبا يمعالجو و ييدوا

 د.ينما يفمعر آن بهبود يبرا را ياقدامات و است فيضع
 

 يمعالجو و ييدوا تهيکم فيوظا و ها تيفعال کليس 1.2 شکل

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 عملکرد  يارات مناسب برايمع

 ياريمع يتداو يها رهنمود 

 يه اساسيلست ادو 

 يفارمس يارتقا يبرا ياخالق يها اريمع 

 ييدوا يجر هايها و پروس يسيپال  

 

 

 دست آورد ها  يمقدار يبررس

 ياريمع يرهنمود تداو به يپابنددر مورد  هيادو استفادةالعات مط 

 يه اساسيلست ادو يصديف :يه اساسيت ادويموجود 

 هيادومعقول  استفادة ينظارت يشاخص ها 

 يکروبيم النس مقاومتيسرو 

  يينا خواسته دوانظارت از عوارض 

 يفارمسود بنظارت از به  

 مصارف آن و  ازيمورد ن هيادون مقدار يتخم 

 د آنيل فوايمت مناسب وتحليق 

 

 

 اقدمامت هدفمند جهت بهبود عملکرد ها

 هيادوع يو توز يسيآموزش نسخه نو 

 هيادوگان ندمصرف کنندگان و فروش يبرا يده يآگاه 

 و داخل خدمت از خدمت قبل يآموزش ها 

 ييس واحد معلومات دوايسأت 

 ه يو لست ادو ياريمع يتداو يهاق رهنمود يانکشاف و تطب
 ياساس

 يميوتنظ يتيرياقدامات مد 

 

 

 يبرا  يل اساسيدال ييشناسا يبرا يفيک يبررس
 فيضع يورد هاآدست 

 کيمنابع و لوژست 

 ض و مصرف کننده يعوامل مرتبط به مر 

 يعوامل عرضه کننده خدمات صح 

 ييدوا ينفوذ شرکت ها 

 تبه معلوما يدسترس 
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 است. مهم ،کباري ماه حاًيوترج ربع هر در اقل حد ،يمعالجو و ييدوا تهيکم منظم جلسات 

 توانديم ياختصاص جلسات زومل صورت در گردد. اريع توانديم ضرورت به نظر آن يزير برنامه

 يسپر جهت يکاف وقت يکينيکل ياعضا رايز باشد کوتاهديبا جلسات مدت .گردد برگذار
  ندارند. را ليطو جلسات در نمودن

  از يبعض مشکل، نيا حل غرض .است عمده مشکل کي اغلباً تهيکم ياعضا 

 و غذا هيته اي پول نمودن فراهم ها نهاد ريسا پندارند. يم يضرور آنرا دوباره يبرگزار ها نهاد
 .رنديگيم عهده بر جلسه انيجر در را ناشتا

 ،از قبل و بيترت تهيکم سکرتر توسط ديبا يقبل جلسات داشت داي هيته و ياضاف مواد اجندا 

 به اسناد نيا گردد. عيتوز مرور جهت تهيکم ياعضا به يکاف و مناسب وقت کي در جلسه

 وارد ريسا و شفاخانه سيرئ ته،يکم سيرئ يبرا و دهيگرد ينگهدار خانهشفا در يميدا صورت

  گردد. عيتوز يکينيکل يها
 و عالقمند افراد ريسا و يصح کارمندان نيب ديبا يمعالجو و ييدوا تهيکم شنهاداتيپ تمام 

 مباحث و ها وارد بزرگ يها نشست مانند شفاخانه منظم يها تيفعال .گردد عيتوز ربطيذ

 در يصح کارمندان آموزش و شنهاداتيپ دننمو مطرح يبرا يخوب محل که توانديم يکييکلن

 باشد. مطروحه يها يسيپال قيتطب مورد
 د.نگرد مستند ديبا يمعالجو و ييدوا تهيکم ميتصام و ها يسيپال ،يوياجرائ يها رهنمود تمام 

 شامل توانديم اسناد نيا باشد دهينگرد بيتعق ها يسيپال اي ها رهنمود ،ميتصام کهيصورت در

 مانند عالقمند افراد يبرا ديبا مرتبط اسناد .باشد شده يانداز راه يها تيفعال مورد در ميتصام

 جينتا انتشار يبرا ديبا تهيکم ياعضا د.گرد دسترس قابل ييدوا يها شرکت و کارمندان اعضا،
  .باشند مسئول يمعالجو و ييدوا تهيکم

 از ،يمل اي يو حوزه يها تهيکم و شفاخانه يها تهيکم ريسا با يمعالجو و ييدوا تهيکم ارتباط 

 :است تياهم با جهت دو
 و يکروبيم مقاومت النسيسرو مثال طور )به مربوطه يها تيفعال يساز همآهنگ -

 کروب(يم ضد هيادو استفاده
 عوارض از نظارت مثال طور )به معمول يها تيفعال مورد در معلومات نمودن کيشر -

 (يطب دوامدار ماتيتعل مانند يآموزش يها يژيسترات و ييادو خواستهنا
 

 
 يمعالجو و ييدوا تهيکم اعتبار توانيم شفاخانه هرتب بلند اشخاص طرف از دستور کي داشتن با فقط

 ديبا شفاخانه يمعالجو و ييدوا تهيکم دستور کرد. نيتضم آنرا يها تيفعال بودن مداوم و
  سازد. مشخص را ليذ وعاتموض

 آن يها تيفعال و نقش 
 يالتيتشک ساختار در آن شدن نيگزجا 
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 آن تيعضو 
 آن يها تيصالح و ريمس 
 کشور در مثالً ،است حکومت توسط آن عيتوش يمعالجو و ييدوا تهيکم کي يبرا دستور نيتريقو

 غرض ها شفاخانه ،يصنعت يها کشور از يبعض در .(دينمائ مشاهده را 1.2 مهي)ضم يمبابويز

 نيمتخصص يها انجمن طرف از يآموزش يها نهاد ثيمنح آموزش نمودن فراهم در اعتبار افتيدر
 ضانيمر گريد يها کشور يبعض در .دارند ازين يمعالجو و ييدوا يها تهيکم به ،ها پوهنتون و

 و داشته باراعت مهيب يها شرکت طرف از که کننديم افتيدر يها شفاخانه از را خود يتداو جبران
  باشد.يم فعال يمعالجو و ييدوا تهيکم کي تيموجود در شانيا بودن معتبر

 

 
 نمودن ريدا مانند) خود يها تيفعال شبرديپ غرض تا باشد قادر ديبا يمعالجو و ييدوا تهيکم

 دينمايم شنهاديپ نمودن قيطبت يبرا که را يها تيفعال و اعضا( يبرا يپول ازيامت ياهدا جلسات،
 منابع (هيادو استفاده از نظارت و مرور ،يتداو يها پروتوکول انکشاف ،يآموزش يها برنامه مانند)

 گردد. منعکس آنها فيوظا حهيال در ديبا کارمندان وقت نهيهز .دينما ييشناسا را يجويبود و يمال

 ساختن قنيمت با که توانديم و نبوده بحث قابل نقدرآ يمعالجو و ييدوا تهيکم يمال اتيضرور اکثراً

 از يکي که هيادو مورد يب استفادة در نهيهز ليتقل از حاصله درآمد مورد در شفاخانه يادار بخش

 يمعالجو و ييدوا تهيکم کند. ليتمو را خود يها تيفعال د،باشيم يمعالجو و ييدوا تهيکم فيوظا
 سازد. انينما شفاخانه يادار بخش به شيخو جهيبود تصاصاخ جهت را نهيهز در ييجو صرفه ديبا

  را ضرورت مورد جهيبود و بيترت را خود ساله کي پالن ديبا يمعالجو و ييدوا تهيکم منظور نيبد

 با همراه يفعل يجويبود اتيضرور نمودن فراهم جهت ساختن معتقد يبرا که ،بگنجاند آن در

 .هدد نشان يبعد و يقبل نهيهز نيتخم در ييجو صرفه ييتوانا

  

 
 تهيکم کهيحال در دارند ياختصاص و ياضاف کار به ضرورت که اند موجود مشخص ساحات اغلباً

 هيادو از استفاده مثال طور به باشند. داشته امور نوع نيا يبرا يکاف وقت تواندينم يمعالجو و ييدوا
 تهيکم موضوعات نوع نيا به يدگيرس غرض يمعالجو و ييدوا يها تهيکم شتريب کروب.يم ضد

 گزارش و کرده کار آن يباال يمعالجو و ييدوا تهيکم از نمايندگي به تا داده ليتشک را يفرع يها

 گردد. مطالعه اتيزرق و يکروبيم ضد هيادو موارد 8 بخش .ندينما هيارا را خود
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 مقاصد، اهداف، فعاليت ها و عضويت باشد؟ ،که نشان دهنده اليحه وظايف وجود دارديا در کميته دوايي و معالجوي کدام سند آ 

  شفاخانه شامل است؟ تشکيالتي چارتآيا کميته دوايي و معالجوي در 

 وايي و معالجوي در نظر گرفته شده است؟آيا بوديجه براي فعاليت هاي کميته د 

 ؟ادويه ايجاد نموده استبراي انتخاب معيارات و صالحيت هاي را  آيا کميته دوايي و معالجوي 

 دارد؟ وجود شفاخانه فورمولري لست در ادويه تعداد چي به -
 استفادة يبرا درخواست اي ،لست از ادويه قلم يک نمودن حذف يا ادويه قلم يک افزودن يبرا ندتسم معيار کدام آيا -

 دارد؟ وجود فورمولري از يرغ يهادو
 است؟ شفاخانه فورمولري لست شامل شده تجويز هادوي فيصد چند -

 ؟دارد شفاخانه در انکشاف و تطبيق رهنمود تداوي معياري سهم فعال يآيا کميته دوايي و معالجو 

 ؟ندا مودهن اقتباس يا انکشاف را خود معياري تداوي رهنمود شفاخانه آيا -
 ؟است گرديده اجرا معياري تداوي رهنمود يرويپ از بررسي منظور به ادويه استفادة مطالعات آيا -

 ؟را راه اندازي نموده است ادويهدر مورد  يآيا کميته دوايي و معالجوي فعاليت هاي آموزش 

 دارد؟ وجود صحي کارمندان براي لکچر و آموزشي برنامه آيا -
 ؟است گرديده ايجاد شفاخانه کارمندان براي سدستر قابل کتابخانه ايا -
 ؟است موجود دوامدار هاي آموزش آيا -
 ؟است موجود کارمندان براي دوايي معلومات خدمات آيا -

 ادويه باشد؟ استفادةکه نشان دهنده بهبود راه اندازي گرديده است  اتيآيا مطالع 

 داشته؟ ايا کميته دوايي و معالجوي در اختصاص بوديجه براي ادويه نقش 

 ؟است گرفته صورت مشوره ادويه براي بوديجه تعيين مورد در معالجوي و دوايي کميته با آيا -
 ؟است شده گرفته نظر در ادويه، براي بوديجه ضروريات مورد در معالجوي و دوايي کميته تائيد آيا -

  کارمندان نشريه هاي آنها به  رويجبه نمايندگان ادويه و تدسترسي را جهت کنترول آيا کميته دوايي و معالجوي پاليسي
؟شفاخانه انکشاف داده است

 
 دهناده  نشان يابيارز نيا که بوده مهم يليخ يمعالجو و ييدوا تهيکم يابيارز و يخود يبررس

 و ياي دوا تاه يکم اجارتت  و يالتيتشاک  انکشااف  باشاد. يم شده انجام يها تيفعال در يبهبود
 و ياي دوا تاه يکم کاه  طيشارا  در خصوصاً گرددمستند و نظارت مداوم صورت به ديبا يمعالجو
 يابيا ارز کاه  يها شاخص از يبعض باشد. يمال جهيبود خواهان شفاخانه تيريمد از يمعالجو

 نيا ا اسات.  شاده  داده نشاان  1.2 بکاس  در کناد يم کمک را يمعالجو و ييدوا تهيکم يخود
 استفاده مورد ديبا که اند يا عمده يها پارامتر جمله از رسنديم مالحظه به کهيطور ها شاخص

 مقاصد به مناسب که را ها شاخص ريسا که توانديم يمعالجو و ييدوا تهيکم گرچه رند.يگ قرار

 و ييدوا تهيکم کي تيمؤثر بتوانند که اند يها شاخص مهمتر همه از که دينما نييتع باشد آن
 را خاود  يهاا  تيا موفق يمعاالجو  و ياي دوا تاه يکم بيترت نيا به و نموده يابيارز را يمعالجو

 د.باش شفاخانه تيريمد تيحما ادامه يبرا هيتوج تا نموده مشاهده
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 1.2 مهيضم

 

 
 __________________________ موقف _____________________نام 

به  کهد، يدار هيادو ا وارد کنندهيد کننده يکدام شرکت تول در ير عالقمنديا ساي يمال يعالقمندل شما يافراد فام از يکيا يا شما يآ
 د؟يريقرار گ شانيبا امنافع در تضاد ا آشکار يا بالقوه ي يقيصورت حق
 رينخ   يبل  دينمائ يلطفاً نشان

 د؟يداشته ا ه،يادوا وارد کننده ي د کنندهيتول ينهاد ها با يرتباط حرفوار يا ساي اشتغالسال گذشته کدام  4ان يا شما در جريآ
 رينخ  يبل   دينمائ يلطفاً نشان
 د.يل ارائه نمائيات آنرا در بکس ذيد، پس لطفاً جزئياز سوال ها جواب مثبت داده باش يکيبه که شما يدر صورت

، ازيامتطور مثال؛  به يعالقمندت ينوع
 جمن، پرداخت، اناشتغال، سهم

نام شرکت 
 يتجارت

ا يل ويفام شما، وابسته به
 ؟محل کار شما

که منفعت قطع يسال اي؟ يفعل منفعت
 ده است.يگرد

    

 دهيه نگردي* مقدار پرداخت که تا به حال تصف
ر وابسته يغک شخص يث يحمنشما  گرفتنر قرار يثأد سبب تحت تيا شايثر شدن أکه سبب مت وجود داردگر يا کدام موضوع ديآ

 ؟گردد يو معالجو ييته دوايف در کميشبرد وظايجهت پ
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
 

 منافعکدام تضاد  باشد که سبب بوجود آمدنيق نميوده و خالف حقاق بيدارم که معلومات فوق الذکر دقين اساس من اقرار ميبد
 شما را با خبر بسازم ،تير در وضعييمن حاضر هستم که در صورت تغ .من باشد يبرا

 ___________________امضاء 
 

 ___________________خ يتار
 

 

 ان چهار يکه در جر ينه آموزشيکمک هزا ي وق يانجام دادن کار، تحق در مقابل يهر نوع پرداخت پول
 بوده باشد. يو معالجو ييته دوايکم يکه عالقمند کارکرد ها يتر توسط هر نوع نهاد تجاريسال اخ

 تاه  ياز( توساط کم يامت تِيمالک به طور مثال) که ها پروسي ياجناس، تکنالوژ تيملکدر  يفعل يعالقمند
 باشد.داشته  يو معالجو ييته دوايارتباط به کار کم اي وتحت مالحظه قرار داشته  يو معالجو ييدوا

 آن باه  يعالقمناد  و يتک نهااد تجاار  يا ( در قرضهطور مثال شراکت، اوراق ) يمال يفعل يعالقمند 
 دو طرفاه  يعماوم  ليا ق تمويا از طر يساهم دار  .يو معاالجو  ييته دوايکم يکرد هارا کايجلسات 

 باشد. و معاف نمودن آن کنترول نداشته اسهام يباال که شخص )بالمقابل(
 ک يا باه طاور مثاال    ) يک نهاد تجاارت يدر ر موقف ها يا ساي، يسرپرست، ياورت، مشهر نوع استخدام

در مقابال آن   هنکه در حال حاضر تحات مباحثاه باشاد چا    يا اي آخرسال  4ان ي( در جرييشرکت دوا
 باشد. عالقمند يو معالجو ييته دوايکم ياهکار بهکه  ،ريا خيرد يگبپرداخت پول صورت 
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  1.1 مهيضم

 .........................هشفاخان يو معالجو ييته دواي: کم

 باشد.يم مسئول ،شفاخانه يويته به بخش اجرائيس کميق رئين شفاخانه از طريا يو معالجو ييته دواي: کم

 ن کند.ييتعته ياست کمير يک داکتر بلند رتبه را برايا يک سرپرست يشفاخانه  يوي: بخش اجرائ

ک معاون يشفاخانه  يويکه فارمسست ندارند بخش اجرائ يک فارمسست خواهد بود. شفاخانه هايته اکثراً ي: سکرتر کم
 د.ينمايم مؤظفث سکرتر يته را منحيکم ياعضااز  يکيا ي( يشن فارمسيتکن)فارمسست 

از  استفادهبه منظور مختلفه  يشان از بخش هايا نمايندگيرا به اساس  ها تهيکمر يسا يشفاخانه اعضا يوي: بخش اجرائ
 .سازديم مؤظف ،قابل دسترس در شفاخانه و جامعه يمنابع بشر

 : 

  هيادو استفادةدر بخش اٌ شفاخانه خصوص ياقتصادج يو نتا صحتبهبود. 

 يتمام کارکنان صحه با شامل نمودن يادو يمشارکت تيريمدق ياز طر هيادو مت مناسبيقمعقول و  استفادة  
: 

ل و يتواند که با مرور اهداف ذيه ميهر کمت دارد. سال هر يمندازيبه اساس نش يت مشخص ساختن اهداف خويته مسئوليکمن يا
 .ندين نمايرا تعشان يت هايشان دارد فعال اهداف با يتباط کارار کهيانتخاب آنها

 هيادو استفادة انتخاب و يها برا يسيق پاليم و تطبيجهت تنظ .2

 شفاخانه ياساس هيادو لست تيريمد و انکشاف -

 ياريمع يتداو يها رهنمود قيتطب و انکشاف -

 شفاخانه در هيادو استفادة مرور انجام دادن -

 سانينو نسخه يبرا ييدوا لوماتمع فراهم نمودن -

 هيادو ينه هايهز ليتحل و نظارت -

 خانهادر شفه يادوع يو توز يسينسخه نو يعملکرد ها بهبود منظورت ها به يگر فعاليآموزش ها و د يراه انداز .1

  (MCAZ)يمبابويز ييبه نهاد کنترول دوا يينا خواسته دواعوارض  ينظارت و گزارش ده .2

 تکرر آن از يريجهت جلوگمتقابل و عمل  يتداو اشتباهات نظارت از .4

 شفاخانه از نفوذ شان دره يد کننده ادويتول يشرکت ها تيو کنترول فعال ميتنظ .5
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 : 1.2 مهيضم

 اقادام   رساماً  يجه کاار يف و بوديحه وظايه الئبا ارا يو معالجو ييدوا يسيمشاورت پال يمل تهيس کميسأوزارت صحت به ت
خواهد باود   يساحات طب و فارمسهمه در  متشکل از کارشناسان يو معالجو ييدوا يسيمشاورت پال يته مليخواهد کرد. کم

 کند.يم يستم مراقبت صحيسسطوح مختلف از  يگنديکه نما

  يمراقبت هاا  يدر نهاد ها هيادومعقول  استفادةبهبود  داشته تا يو معالجو ييته دوايت کميموجودوزارت صحت ضرورت بر 
 د.ينمايم ييشناسا يصح

 يصاح  ي، نهااد هاا  يمرکاز  ،يتا ي، واليولساوال  يدر شافاخانه هاا   يو معالجو ييدوا يته هايس کميسأوزارت صحت از ت 
، داکتاران، نرساها،   ي، کارمنادان فارمسا  ارشاد ل بار کارمنادان   ته مشتميکم نان خواهد داد.ياطم يمات محليو تنظ يخصوص

 . البدل خواهد بود يعل ير اعضايساو  کارمندان البراتوار

 و  ياي مشااورت دوا  يته مليخواهد کرد و کم عيته ها توشين کميا يت هايل و فعاليرا جهت تشک يوزارت صحت رهنمود ها
 د.نن مورد به کار بريدر ا و مشاورت خود را يد تا همآهنگنفه داريوظ يمعالجو

 کاه در هماه    يمباابو يز يه اساسيلست ادو مقدار، تعداد و ن نمودن محدودهييتعمسئول  ،ف خوديگر وظايبر عالوه د ،تهيکم
و رهنمود  يه اساسياز لست ادو استفاده ،هيمعقول ادو استفادة يبرا يتمام کارمندان صح ييرهنما موجود باشد، يمراکز صح

 .باشديم يمبابويز ياريمع يتداو يها

 ياست خادمات فارمسا  يق ريوزارت صحت از طرخواهند کرد. را نظارت  هيادو استفادةو  ها شفاخانه يفورمولرها ته يکمن يا 
 . خواهد کرد يابينظارت و ارز ته ها راين کميا يت هايفعال
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 باشد که شامل:يم يخوب صح يمراقبت هاعمده ک بخش ي يپروسه فورمولرق يانکشاف و تطب

 ت يرضاا که  بوده نانيقابل اطم تيفينه، مصئون، قابل دسترس با کيه کم هزيادو شامل( يه اساسيلست ادو) يلست فورمولر
 برآوده خواهد ساخت يصح يراقبت هام يها يازمنديضان را از بابت نير مريتعداد کث

 باشديه ميدر مورد ادوخالصه معلومات  يحاو يفورمولر رهنمود 

 باشديم امراض معمول اهتمامات چگونگي در مورد ياساس معلومات يحاو ياريمع يتداو يرهنمود ها 
 واضا   اراتيا مع از استفاده شده و باشنهاد يپ ياريمع يتداو يکه در رهنمود ها ياساس تداو بهد يآن با رهنمودو  يرلست فورمول

که از رهنمود  ياريمع يتداو يرهنمود ها و حفظ گردد. انکشاف ن شده باشندييپارتمنت ها تعيکه توسط همه د هيادو انتخاب يبرا
 شاتر يب تيا ل حا  مالک يبه دل داده شود از ابتدأ توسعه که يکارا بوده و در صورتکمتر  ده باشدا تطابق داده شياقتباس  گريد يها
توساط  ناده  يدر آهاا   ن رهنموديااز  استفاده در مورد ياتينکته حاست. ک کار مشکل ين يا باشد اما يم استفادهو مورد قبول  قابل

نگاار  ماورد قباول    ات، يا ت محتويفي، کآند نظر يا تجديان انکشاف يدر جر يکارمندان صح اشتراک مربوط به يکارمندان صح
  .از آن است يگريو پو نظارت  يمقدار کافآن بع ي، توزکننده استفادهتوسط 

 

 
شاامل  ن پروسه ي. اباشديم هيادومعقول  استفادةو  ييت خوب دوايريمد اساس عبارت از يپروسه فورمولر

کنناده معلوماات در    ارائه) يفورمولر رهنمود( يه اساسيلست ادو) يد لست فورمولريو تجد استفاده، هيته
 نيمناسا  تار  باشد. انتخاب ي( مSTG) ياريمع ي( و رهنمود تداويموجود در لست فورمولره يمورد ادو
 استفادة شتر ويت بيمؤثر ،يت خدمات صحيفيت خوب سب  بهتر شدن کيفينه با کيه کم هزيادوو  يتداو

 گردد. يم ،منصفانه از منابع

با رهنمود  يلست فورمولر اگر) رديصورت نگ ياريمع يه به اساس رهنمود تداويکه انتخاب ادويدر صورت
د يا مف يبهتر شدن تاداو  جهت يمداوم به لست فورمولر يپابند نباشد( و سازگار همسان ياريمع يتداو

 يه اساسا يا ادو گرفتن اهتمامات امراض موجود نباشاد،  يکه رهنمود ها برايدر صورت عالوتاًنخواهد بود. 
 يبعد از انکشاف رهنمود هاا  يلست فورمولر مول،بطور مع .گردد استفادهبه صورت نامناس   تواند کهيم
 ياز کشور ها رهنماود هاا   ياريد. در بسگرده يد تهيشناخته شده با و امراض معمول يمناس  برا يتداو
 ناد باه عناوان   توانيموجود بوده که م ياريمع يتداو يبرا هاپروتوکولگر يو د يبه سط  مل ياريمع يتداو

.   شونديو تعق استفاده ياريمع يتداو يها رهنمودا يو ا شفاخانه ه يانکشاف فورمولر ين براينقطه آغاز
کاه در   هيمعلومات در مورد همه ادو يکه حاو در انکشاف رهنمود هاتوان يم يلست فورمولر جاديبعد از ا

و  يه اساسا يا و لسات ادو  ياريا مع يتداو يها ن رهنموديارتباط ب 1.3شکل لست موجود اند اقدام کرد. 
 دهد.ين دو را نشان ميه موجود از ايادو استفادة نمودنرمتأث چگونگي
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 گردند.يبهتر م يه و مراقبت هايسب  وقاچگونه  يه اساسيو لست ادو ياريمع يرهنمود تداو 1.3شکل 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مردم قابل قبول  يصح ييابتدا يمراقبت هاات يضرور ياقالم است که برا عبارت از يه اساسيلست ادو
 يساو يناه آن باه صاورت مقا   يکم بودن هزت يت، مصئونيمؤثرنها به اساس وقوع مرض، شواهد يباشد. ا
در تمام اوقات به  فعال يصح يها ستميسن معناست که در چوکات يبه ا يه اساسيگردند. ادويمانتخاب 
جامعه از و مت که هر فرد يق و يکافت ن و معلومايت مطمئيفيبا ک ،ييدوا مناس اشکال به  ،يمقدار کاف
و  يريل، انعطااف پا   يا تماد يبا يه اساسيق ادويتطباز باشد. مفهوم  ، موجودد آن برآمده بتوانديعهده خر
قباول گاردد    يه اساسيث ادويد به حيه باينکه کدام ادويا داشته باشد؛ را ط مختلفيدر شرا تطابق تيقابل
 (.2002ان هج يسازمان صح)است  يت مليمسئول

 کاه  مشکل است يليرا داشته باشد خ ييش از حد اقالم دوايشفاخانه تعداد ب کي يستم فارمسيسکه يدر صورت
کمتر باشد تمام پروسه  ييدوا که تعداد اقالميشفاخانه بدست آورد. در صورتن يا يستم فارمسيس را در تيمثمر
ش خواهند رفت. انتخاب مناس  يبه سهولت به پآن  استفادةع و ي، توزرهيذخ، اته چون تدارکيادو تيريمد يها
 ل را در قبال خواهد داشت:يج ذينتا هيادو

 

 آموز  و نظارت

 هيادو استفادةت و يبهبود موجود

 هاي تداوي رهنمود

 هيو عرضه ادو يل ماليتمو

 يو رهنمود فورمولر يه اساسيلست ادو
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   کمتار باا   تدارک تعداد اقاالم
و  رهيا ذخ، تادارک،  نيمطمئا ت يا فيک داشتدر نظر با ترنه کميهزو  يسويقامت ميمنتج به ق شتريب ريمقاد
شتر شدن يو ب نازلمت يبا ق هيادوت يدر موجود يسب  بهبود ين طرح اقتصاديگردد. مراعات چنيع ميتوز

 گردد.يازمندان ميمفاد به ن
 ه ئا اراو  ناه کام  يه کمتر اما با هزيد ادوتعدا اضان بيمر يتداو

با سان ي. نسخه نورديگيتر صورت مبه کنندگانو عرضه  دهيان آموز  دسينسخه نو توسط ييدوا معلومات
و عوارض ناخواساته   هيادوبا  هيادو يها عک  العملشتر اخ  نموده و در مورد يتجربه ب ييدوااقالم کمتر 

 يتاداو  يهاا  با در نظرداشت رهنمود هيادوکه انتخاب يدر صورت ،ن اساسي. به اشونديشتر آشنا ميب ييدوا
 .ابندي يمت ها بهبود ت مراقبيفيک رد،يبر شواهد صورت گ يمبتن

 

 

، آموز  و تجارب کارمندان موجود، منابع يتداو يبرا التيض، تسهامرالوحه وقوع  ه بهيانتخاب ادو
 3111جهاان در ساال    ي. ساازمان صاح  ارتباط دارد يطيو مح ييايرافغج، عوامل ي، عوامل ارثيمال

 موده است.ن يه معرفيانتخاب ادو يل را برايذ يشاخص ها

 بر اساس آن ت يت و مصئونيمؤثردر مورد  يکافق و يدقد انتخاب گردد که آمار يبا يي هيفقط ادو
 . موجود باشد يمختلف طب يه هايدر سو عام استفادة يبراو شواهد انجام شده  يکينيمطالعات کل

  انساا  ه در يا بشمول درجه جا ب ادو  يت کافيفيکباشد که شکل  بهد يانتخاب شده با يدواهر 
(bioavailability)  استفاده يشده برا ينيشبيط پين شده باشد. ثبات آن در شرايتضمدر آن 
 . ده باشديجاد گرديه قبالً ايره ادويذخ و

 انتخاب  ن صورتيا باشند در باهم مشابهبا در نظرداشت موارد فوق  هيادو شتر از دويا بي هرگاه دو
د يباآن  قابل دسترس بودنمت و يت، قيفيت، کينت، مصئويمؤثر قيدق يابيارز ها بر اساسآن

 رد. يصورت گ
 مات  يبلکاه تماام ق   مد نظر گرفته نشده ييدوا واحدک ي نهيهز فقط هيادو نيب متيسه قيدر مقا

 آنها انتخاب صورت نيه باهم مشابه نباشند در ايکه ادويدر صورت. مد نظر گرفته شودد يبا يتداو
 رد. يصورت گ آنهامت يت قيمثمرل ياساس تحل رد بيبا

  رد مانناد خااوا   يا گبگاار قارار  يعوامال د  تاأثير د تحات  يشااا هيا ادوانتخااب   ماوارد  يبرخا در
 .ديا تولي رهيذخ يالت برايت تسهيمانند موجود يط داخليا در نظر گرفتن شرايک يتيفارمکوکن

 قبول قابل  يثابت وقت يها تبا نسب يبيترک محصولداشته باشد.  واحد  يد ترکيبا يه اساسيادو
  مت کره ينکه ترکيا ايف شده را مکمل کرده يات نفوس تعريخواهد بود که دوزاژ هر ماده ضرور

باه اداماه    يابناد ت و پي، مصئونتأثيراتد شده و يتائ واحد  يد آن نسبت به ترکياز نقطه نظر فوا
 شده باشد.  نيتضمآن  يتداو

 ن يبا  يبر اساس نام گا ار د يه بايادو يديتول مشخص يها يا کمپني يتنام تجار بدون اشاره به
 . مشخص شود ک آنيا نام جنري يالملل
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 باشاند  واض  و آشکار موافقت داشاته ارات يمع از هبست يد بااليبا يو معالجو ييدوا يته هايکم تمام
طرح شده باشد تا  هيادوجهان در مورد انتخاب  يسازمان صح اراتيمعبر اساس  ديارات باين معيا که
 ربا  ممکن يريگ ميتصمشواهد  اساسوه بر يک شي. بدون باشدبر اساس شواهد  هيادونکه انتخاب يا

 ريساا مشکل خواهاد باود کاه از     شتر دارند اماياصرار ب کهرد يصورت گ يهااساس درخواست داکتر 
 يشانهاد شاده بارا   يپ يارات و رو  هايمع. ق گردنديتشو لستنوع ن ي  ايتعق يبرا سانينسخه نو
 .مراجعه گاردد(  1.2.1به بخش ) د طبع و نشر شوديشفاخانه، با يک لست فورمولري در هيادوانتخاب 

 يش کنتارول تصاادف  يآزماا . باه طاور مثاال    ساتند يگا ار ن  تاأثير انه يبه صاورت مسااو  تمام شواهد 
(Randomized Control Trail )و سط  ست ين دارانه جان ن يبه اندازه تجارب و تفکر مجرب

ماورد   يريم گيو تصمانتخاب  اريمع طرحد قبل از يشواهد با سط . دهديمل يباالتر از شواهد را تشک
 اتلندسک يالکالج نيتوسط رهنمود شبکه بکه شواهد  براساس سط  يک طبقه بنديرد. يد قرار گيتائ
(Scottish Intercollegiate Guideline Network) کاه در   شود طرح شده يم استفاده

 ت. نشان داده شده اس 1.3جدول شماره 

 

 

مهم  اريبس. داشته باشدموجوده  يه اساسيادو يلست مل در مطابقت به ديشفاخانه با يلست فورمولر
 يآنها توافق صورت گرفته است، پابند يقبالٌ باال اراتيکهيوه ها و معيکه در همه مراحل از شاست 

 ابد.يش يشفاخانه افزا يرمولرسان به لست فوينان و اعتماد نسخه نويگردد تا اطم
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SIGN 1.3جدول 

 قتيانحراف از حق نيدرجه پائ کي( با RCTs) يکنترول تصادف شيآزماک ياتستمي؛ مرور س 3++
درجاه   کيا ( باا  RCTs) يتارول تصاادف  کن شيآزما کياتستمي؛ مرور س  +3

 قتيانحراف از حق تر نيپائ
 قتيدرجه بلند انحراف از حق کي( با RCTs) يکنترول تصادف شيآزماک ياتستمي؛ مرور س -3
ا يا  (cohort) يگروپ مطالعه (case-controlکنترول ) ++2

ا يا قات  يعوامل نا مارتبط، انحاراف از حق  با خطر  کم درجه کيبا  يا مطالعات گروپيوت واقعه و کنترول يفيمطالعات با ک
 موجود استدر آن  يارتباط سبب شتر کهياحتمال بچان  و 

2+ case-controlCohort
 موجود است يا چان  و امکانات متوسط که ارتباط سببيقت ي، انحراف از حق

2- case-controlCohort    باا
 ستينموجود در آن  يارتباط سبب شتر کهياحتمال با چان  و يقت يعوامل نا مرتبط، انحراف از حق

 افت شدهيق مطالعه واقعه درياز طر طور مثال 1
 کارشناس هينظر 4
 

 

 
 يپارتمنات طبا  ين هار د ير شفاخانه و مشوره با متخصصا يممربوط به مرگ و يبا مرور ارقام قبل

 ينمود. بارا  يامراض را که در شفاخانه تحت معالجه قرار گرفته اند درجه بند نيع تريشا توانيم
ا ساط   يا  يکه به سط  مل ياريمع يتداو ياز رهنمود ها استفادهبا د يباض امرا نيک از اي هر
که کدام ي. در صورتنمود ييمناس  را شناسا يدوا نيولانتخاب اتوان يمافته باشد يانکشاف  يمحل

 يتاداو  يتوان از رهنمود هايتوسط وزارت صحت عامه نشر نشده باشد م ياريمع يرهنمود تداو
طرف  يب يو سازمان ها يطرف مسلک يب يجهان، سازمان ها يکه توسط سازمان صح ياريمع
توان جمع کرد تاا  ين را ميه از متخصصتيک کميگر، يل ديکرد. بد استفادهده يک طبع گردياکادم
 يار ساده بارا يگر بسيک راه ديند. ينما ييشناسا يمشکالت معمول صح يمناس  را برا يتداو

لسات شافاخانه    يگردد مرور و تطابق فورماولر يشنهاد ميشفاخانه که کمتر پ يانکشاف فورمولر
 ن کارين اينقطه آغاز يبرا باشد.يگر شفاخانه ها در کشور ميد يا فورمولريتحت مالحظه و  يها
طباع و نشار    2002جهان در ساال   يکه توسط سازمان صح يه اساسيتوان از لست نمونه ادويم
 آشاکار نماودن  کارمنادان شافاخانه در    يت هاا يد قابليان انتخاب بايکرد. در جر استفاده دهيگرد
در شفاخانه که  Warfarin استفادة، د. به طور مثالگردد فرامو  يه مشخص نباياز ادو يبعض
 ست. يعلقه شدن خون( نداشته باشد مناس  ن)ن يوقت پروترومب بهنظارت  يالت برايتسه
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 :گرفته شودد در نظر يبال يذنکات مهم  يلست فورمولر مسوده هيدر ته

 اند يه که کمتر اساسياند( و ادو يقاً اساسيه دقک يآنها)ار مهم اند يه که بسيادو 
 ندا يمتيار قيه که بسيادو 
 ل يا تحل 6بخاش  )اناد   يا اساسا يا  يمتا يگردد قيز مياد تجويار زير بسيه که به مقاديا ادويآ

ABC  وVEN  ائيدمشاهده نمرا). 

ک در يا نيز کلکه خار  ا يا آنهاي ت دارنديفعالک ينيکه در کل يها آن چهپارتمنت ها يتمام د يبرا
ناد.  ينما ارائاه ش را در مورد لسات  يات خويتا نظره شود د فرصت داديمصروف اند با هيادو تيريمد
تمام  د.ينما يده و دو باره باز دهيات را جمع نموده آنرا سنجيد تمام نظريبا يو معالجو ييته دوايکم

و معلوماات   ياريا مع يمارض و رهنماود تاداو    لوحه د بايگردد بايمعلومات که در مورد آن بحث م
توافق هماه را   يو معالجو ييته دوايد کمي. بالخره باموجود باشدشواهد بر گر توام با مرور يعمده د

 ز روشن سازد.يو علت انتخاب را ن ساختهرا منتشر  يفورمولرلست  مسودهبدست آورده و 
 

  

مساتند در ماورد    يها و رهنماود هاا   يسيپال کهيزمان د نخواهد بود تايمف هرگز يلست فورمولر
 ل باشد:يد شامل نکات ذيموجود نباشد. و با يلست فورمولر استفادة

 د به لست يپارتمنت تدارکات بايسان و ديد )نسخه نوينما استفاده يد از لست فورمولريبا يک
 پابند باشند( يفورمولر

 د گردديتجد چگونه مرور و يلست فورمولر 
 1.2.1)به بخش  يه از لست فورمولرياضافه کردن و ح ف نمودن ادو يزم واض  برايکانيم 

 مراجعه شود(
 يده نشده است در بعضيگنجان يرا که در لست فورمولر يتوانند دوايم يچگونه کارمندان صح 

ر  از لسات  ه خاياز ادو يند )طور مثال، برخيو عاجل درخواست نما ييواقعات به صورت استثنا
 ز گردد(.ياز امراض با وقوع کم تجو يبعض يتواند توسط داکتران ارشد برايم يفورمولر

 

  
ن اسات کاه   يا نند. مشکل عمده ايآموز  بب يد در باره لست فورمولريتمام کارمندان شفاخانه با

جاه  يدهناد. در نت ياداماه م  يه خار  از لست فورماولر يادو استفادةرخواست و سان به دينسخه نو
ا هم يند و ينما يداريخار  از شفاخانه خر يشانرا از دواخانه ها يشوند که دوايضان مجبور ميمر

ه خار  از لست يادو يو معالجو ييته دواي  کميپارتمنت تدارکات بدون تصويشود که ديباعث م
اجارأت   يگاو  و جاواب  يريت پا  يق، مساؤل يستم واض  تطبيک سيد ي  باند. پيرا تدارک نما
 ن و ماده ها موجود باشد.يبشمول فرام
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رد يا صاورت گ  يک پروسه رسام يق يد از طريدر لست باه يادواضافه نمودن  يتمام درخواست ها برا

آمر  يديد ابتدا تائيخواهان درخواست اند با يداکتران که به صورت فرد .شاهده گردد(م 1.3مه يضم)
 :ده باشديد در درخواست خود گنجانيل را بايومعلومات ذپارتمنت خود را با خود داشته يد

  شنهاد شده آنيو استطباب پ هيادوک يفارمکولوژ تأثيرات 
  دارد يلست برترموجود در  هيادونسبت به شده  درخواست هيادوچرا 
  يه در لست فورمولريت ادويشمول يبانيپشت يبرا ه هاينشر ازشواهد 
 هيا ادود کنناده  يا ق توريا از طر يه ماال يا درخواست کننده کدام حمايکه آ يتوافق نامه عالقمند 

 هيا عمده فروشان ادوي يديتول يافت کرده به گونه مثال شرکت هايدر
 بات را در ماورد يشان تمام ترتيارسال گردند تا ا يو معالجو يياته دويکم تيد به سکرتريدرخواست ها با

شاخص   .قرار دهند مؤظفتوسط اشخا   يابيتحت ارز يانجام داده و درخواست را به صورت رسم آن
 باشد. ييا کارمند مرکز معلومات دواي ييا فارمسست معلومات دوايمرور کننده ممکن خود سکرتر 

 

اً بر اساس شواهد که قبالً در مورد آن موافقه حيترج واض ،و اسناد  تااريمع از استفادهبه اساس د ين بايا
 رد. يل صورت گرفته انجام پ يجهت تحت پوشش قرار دادن موضوعات ذ يو معالجو ييته دوايکم

 

 
موجاود در محال    يه هاينشرتوسط  يجه بررسيدر نت هيادوت يت و مصئونيت، مثمريمؤثر ─
 مشاهده گردد( 4.3بخش )

باه نظار    يممکان کااف   ثبت شده باشد ميتنظ يمل ارةادکه توسط ي)در صورت هيادوت يفيک ─
د، يا قابل قبول )با توجاه باه تول  ت يفيبا ک (Supply Chainاکماالت )ره يبرسد( و زنج
 (حمل و نقل و ينگهدار

است تاا بتواناد    يرامورد ضرورت و خدمات البراتو يکينيکل صنيمتخص يا شفاخانه دارايآ ─
 ند.ينما يفا ميرا اکدام نقش  يم تداويتنظجهت ن يد و متخصصينما استفادهرا  هيادو

ن شاامل  يا ا کناد و يم يمعرفا را  هيادوشفاخانه که  ي)و پ  انداز بالقوه( برا نهين هزيتخم ─
بخش )باشد.  يمرتبط منات يمعا مصرف و ضيماندن مرداخل بستر مصارف ، هيادومت يق
 مشاهده گردد( 4.4

 بازاردر  هيادوقابل دسترس بودن  ─
 

 
ت يت و مثمريت، مصئونيمؤثراز نقطه نظر  ين خوبيگزيتواند که جايمواقعاً  ديجده يادوا يآ ─
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 د.ندهيجلوه مت يبا اهمکمتر  اغلباً ييجز يبهبود يق باشد؛ ادعايدوز و تطب
را  4.4بخش )سه گردد يموجود در لست مقا هيادوبا  يک کورس تداوي يلکُ نهيهز گونهچ ─

 د(يمشاهده نمائ
 

 
ت يا مثمر، تياز نظر مصئونا ي و بوده ين خوب معالجويگزيتواند جايم واقعاً ديجد هيادوا يآ ─

 . تر ندارد نيت پائيفياز لست موجود کق يدوز و تطبمناس  بودن 
موجود در لست کمتر است  هيادود نسبت به يجد هيادوبا  يک کورس تداوي ينه کُليهزا يآ ─
 د(يرا مشاهده فرمائ 4.4.1بخش )

 

 
 موجود هيادواستطبابات در مقابل  ا مضادي عدم پاسخ ─
باا  پاسخ داده و  يخار  از لست به خوب هيادودر شفاخانه توسط  يض قبل از تداويد مريشا ─

که در لست موجود است عوض گردد ممکان   هيادوبا  يو يکه تدوايشده و در صورت ثبات
 گردد.  هان قابل مالحظيکه سب  ز

 
 

شن يز نامناس  جنريکروب با تجويضد م هيادودر مقابل  يکروبيضد ممقاومت  خطراد يازد ─
ن ينها فقط بواسطه متخصصا يز ايتجو لحاظن يک ها؛ از هميوتيب يسوم و چهارم انت يها

 رد. يصورت گ يکينيکل يولوژيکروبين ميا متخصصي يامراض انتان
دهاد، باه طاور مثاال ماواد      يرخ م هيا وادز نامناس  يکه با تجو يجد يخطر عوارض جانب ─

متخصص ان داکتر يراب هيادون يز اين سب  تجوي؛ از هميموتراپيک ا موادي کيتوتوکسيسا
 .شود باشد محدود هيادون يدر مورد ا يدانش کاف يکه دارا

 

 جلساه  در شاده و   يا ترتاست نموده  يرا بررس هيادوکه  يد توسط شخصيبا هيادو يابيارز يريتحرگزار  
 ل باشد. يذ معلومات يحاود ين گزار  باي. ارديقرار گبحث مورد  يو معالجو ييدواته يکم شده يزيبرنامه ر

 رونما داسه به يت در مقايک، مثمريتيني، فارمکوکيکه شامل فارمکولوژ هيادودر مورد  يرساله معلومات
مطالعه گاردد(،   4بخش  -ه يق نشرياز طر) يکينيکل ش کنتروليل آزماي، تحلهيادوگر يبو( و دي)پالس

 ه باشد.يادو يسوينه مقايهز، ييدوا متقابل عمل، ييدواخواسته عوارض نا
 شواهد  ومعلومات  اساسشنهادات بر يپ 
 با دانشمرتبط و دوکتوران و فارمسستان  يه هايو توص اتينظر 
 شفاخانه يبرا هيادومت تمام شد يق 
 ندينمايجبران مآنرا  يمه صحيب يشرکت هاا يو آ بوده يه اساسيادو يه لست ملد مربوط بيجد يا دوايآ 
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شنهادات که توسط يپ درمقابلانتخابات  ده ويبحث گرد يو معالجو ييته دوايکم ياعضا انيمد يگزار  با
جلساات،   صاورت عاه  يذر ييم نهاا ي. تصمانداخته شودنموده است براه  ارائهرا  يابيشخص که گزار  ارز
 گردد. عيتوز ير کارمندان صحيد با سايپارتمنت بايمجالت و جلسات هر د

 

شاود   يک کتاب راجستر ثبت شده و نزد فارمسست نگهداريخار  از لست در  هيادو يدرخواست هاتمام 
 ده اسات يگرد ارائه هيادو نيبا ا يتداو يبراکه  ليدال، هيادونام و مقدار  ه،يادو درخواست کننده نام داکتر

و  ياي تاه دوا ين معلوماات باه کم  ير هر سال ايل شد در اخين معلومات تکميکه تمام ايد ثبت گردد. وقتيبا
خواهند يا ميته خواهد بود که آيم کمين تصميو ا فراهم گردد يبه لست فورمولر يابنددر مورد پ يمعالجو
 ر.يا خيشود ده يمت کره در لست گنجان هيادو

 

ده يا مت کم آن در لست گنجانيا قيت يت، مصئونيمؤثردر  يبهبود ليبه دال ديجد يدواک يکه يدر صورت
ن استطبابات موجاود باود باه دو    يلست با ع در که يقبل هيادوخار  ساختن  يد برايبا يجدشود اقدامات 
 :،دست گرفته شود يعلت رو

  ست.ين ضرورت در لست يقبل هيت ادويباشد پ  موجودتر د بهيجد هيادودر صورت که 
 اد انادازه  يا ساب  ازد  هيادو عدم ح ف رديتال  صورت نگ يقبل هيادو ح ف نمودنبه  که در صورت

 .خواهد شدلست 
 

 
ت يريک ماد يا باشد. يم يت فورمولريريک بخش مهم مدي يمختلف تداو يها يکتگور منظممرور 

ن لسات  يا د در ايا جد هيا ادودن يا منتظر گنجان فعال ريغچ وقت به صورت يه يمولرمثمر پروسه فور
ساب    ،يفورماولر  يابيد به صورت مداوم و بدون ارزيجد يها يو تداو هيادو اضافه نمودنباشد. ينم

ساال بعاد    1يال 2د هر يبا ين ملحوظ لست فورمولريا يگردد. رويم مؤثرو کمتر ه کهنه يتجمع ادو
ه يا با ادو دموجود ان يکه در لست فورمولر هيادو يابيگردد که ارزيشروع م يکار زمانن يمرور گردد. ا

 .ساه شاوند  يده و مقايا ک مارور گرد يستماتيواقع اند به صورت منظم و س يکتگورن يکه در عيديجد
د به صورت منظم مباحاث  يبا يو معالجو ييته دوايکم ين اساس غرض مثمر نگهداشتن فورمولريبد

 ل داشته باشد.يم به شکل ذيمخود را با تصا

 يقبل هيادو ح ف نمودند و يجد هيادو اضافه نمودن يتقاضا 
 هيادو يمعالجو يکتگورک ياتستميمرور س 
 کننديکار م ييو حل مشکالت دوا ييکه غرض شناسا يمرور برنامه ها 

 (صورت جلساتدر )د مستند شود يبا يو معالجو ييته دوايم کميتمام تصام
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 ديضان انتخاب نمائيمر يها ياز منديرا با توجه به ن هيادو 
 دين شده انتخاب نمائيياستطباب تعاساس  ه را بهيادو 
 دينمائ)شکل دوزاژ( اجتناب  ييو دوا يمعالجو ياز دوگانگ 
 د.يجرأ نمائاد شده يمت تائيت و قيفيت، کيت، مصئونيمثمر يبرا واض ارات يمعاساس  رانتخاب را ب 
 دينمائ استفادهبر شواهد باشد  يکه مبتنيتا حد امکان از معلومات 
 باشد و سازگار سانکي ياريمع يتداو يو رهنمود ها يه اساسيادو يبا لست ملانتخاب شده  يدوا 
 ييدوا کاتيفابر يد نه با اساس تقاضاينمائ يصح يکارمندان مراقبت ها ياساس تقاضا رد را بيجد هيادو اضافه نمودن 
  ت يا مؤثرت، يدر مورد مثمره د بر اساس اسناد موجوديد بايجد هيادو اضافه نمودن يبرا درخواست بر اساس ضرورتقضاوت

 د مد نظر باشديبا يمتقاض تضاد منافعرد و يصورت گ بودن نهيهز کمسه يت و مقاي، مصئونتبطمر
 رد.يد صورت گيبا يتداو يدر کتگورک ياتستميمرور ساالنه به صورت س هيادودر  ياز دوگانگ يريغرض جلوگ 

 

 
باه آن پابناد    انسيست که نسخه نوين ين معنيبد يفورمولر خوب لست يت، حفظ و نگهداريموجود

و  7فصل ديتوانيل است )همچنان ميشامل موارد ذ يبه فورمولر يپابندج يترو يوه هاي. شخواهند بود
 يرهنماود هاا   33، بخش هيادوت انتخاب يريمد 30فصل، 3117 (MSH) صحت يبرا ادارهعلوم 
 د(:يرا مطالعه فرمائ يا شفاخانه ييخدمات دوا 13 فصلو  يفورمولر يو کتاب رهنما يتداو

  تواند که شاامل اضاافه کاردن    يعملکرد من يا؛ يخار  از فورمولر هيادوتمام  ياقدام باالمرور و
ا يا  يفورماولر  ه خاار  از يادوت يدر مورد وضع انسي  نسخه نو، آموزيدر لست فورمولر هيادو
 باشد در شفاخانه هيادون يچناز  استفاده عدم

 در شفاخانه يخار  از فورمولر هيادو ينمونه ها استفادةاز  يريجلوگ 
 ده شود(يد 7.1.1د شده )بخش يتائ هيادوبا لست  ض آنيجر ها جهت تعويجاد پروسيا 
  عيا محال توز  آن در هر يکاپک ي، با گ اشتن يبه لست فورمولر نآسا يدسترس فراهم نمودن 

 کارمندان يبرا يبيو به شکل کتاب ج هيادو
 يم فورمولريتصام همهدر  يصح ساختن تمام کارمندان ليدخ 
 يات در فورمولررييتمام تغ جياعالن و ترو 
 يورمولرخار  از ف هيادوبا  يکينيکل شاتيآزما ياالموافقت ب يبراها  جريپروس جاديا. 
 

 

موجاود در لسات    هيا ادواست که خالصاه تماام معلوماات در ماورد      اي هينشر يفورمولر يکتاب رهنما
 رهنمودن يا  يترت يگچگون يبرا ياريمع چ مجموعهيهدارد. يه مئارا ک مجموعهيهم در را با  يفورمولر
الفباا و  حاروف   باه اسااس   هيا ده تماام ادو   شيترت لست يکتاب حاو نيا طور معمولست. به يموجود ن
که شامل دوز، مضااد   هيادو استفادة يک بخش براي يحاو ن کتابيهم چنان ا است؛ يمعالجو يکتگور
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 يدارا ديا با کتابن يا بطور معمول. باشديم هيادومت يو ق ييعمل متقابل دوا، ياستطبابات، عوارض جانب
موجاود   منطقاه که در  يحاالت صح يتداو يکه برال آن يخط اول و بد هيانتخاب ادو يک بخش براي

 موجاود باشاد.   جاامع  يفورماولر ک يدر  ديدهد که بايلست معلومات را نشان م 1.2مه ي. ضم، باشداست
در شفاخانه  استفاده ين اقالم برايو کدام ا گردد ارائه رهنمودن يد در ايبا ييدوا اقالم در مورد کهيمعلومات
از  يبه طور مثاال، ممکان بعضا    باشديم يو معالجو ييته دوايانتخاب کم ط بهمربو رديد قرار گيمورد تائ
کتااب  ک يا . ن معلوماات باشاد  يا از ا يبرخا  هاز جمل استفاده ي، استطبابات براهيادو ، مقدارييدوااشکال 
عرضاه   يصاح  يکارمندان مراقبات هاا   يار خوب برايتواند که معلومات بسيم يجامع فورمولر يرهنما
توان خاوبتر ماورد   يم يدر صورتباشد. ير ميار وقت گيبس رهنما کين يسه انکشاف دادن چند، اما پروينما

تماام   يبارا  طاور معماول  باه  ) عيتوزو به طور گسترده  هيته يبيبه اندازه کتاب جبکه  رديقرار گ استفاده
انکشااف   1.4.2بخاش  ) د و انکشااف داده شاود  يا تجد يبشکل منظم، شفاف و اشاتراک سان(، ينسخه نو
که باه شاکل    (2002طبع )جهان  يسازمان صح يمشاهده گردد(. نمونه فورمولر ياريمع يمود تداورهن
 باشد.  يفورمولر يکتاب رهنما کيانکشاف  يک سر آغاز خوب برايتواند يک موجود است ميالکترون

 

 

رخ  يفورمولر هيادواز امناس  ن استفادة ممکن است که ،معمول يفورمولر ک لستيبا وصف داشتن  يحت
ز ياند کاه تجاو   هد شديتائ مؤثر يها يژيسترات يتداو يا پروتوکول هاي ياريمع يتداو يدهد. رهنمود ها

د نسااازيآنهااا فااراهم م اسااتفادةغاارض بهبااود  يآموزشاا يهااا يژيسااترات اسااتفادةمناساا  را تااوام بااا 
(Grimshaw & Russell 3111رهنمود ها .)عبارت از " ف شده استين تعريچن ياريمع يتداو ي 
م يتصمسان در مورد يا نسخه نويدوکتوران  کمک بهجهت بوده که  کيستماتيس افتهي انکشاف حاتيتشر
(. 3117صحت  يبرا ادارهعلوم ) "گردديم استفاده يمناس  حاالت خا  صح يتداو يبرا يمقتض يريگ

 يهاا  يه، تاداو يصيتشخ اراتيمع، يکينيکل معلومات در مورد تظاهرات يد دارايها بارهنمود ن يحد اقل ا
 1.4.2پنجم بخش مرحله )باشند  يرجعت ده اراتيمعخط اول، دوم و سوم(، و  يتداو) يير دوايو غ ييدوا

ت يکه مسائول يداکتران يبرا ياريمع يتداو يشود، رهنمود ها ير خالف آنچه که تصور ممشاهده گردد(. ب
. رهنمود دينما يم ييت نه بلکه رهنمايکنند وضع محدود يم مناس  حفظ يتداو يريم گيخود را در تصم

اسااس شاواهد خاوب    بر که امراض يقبول شده در تداو ينورم ها انيمسرحد  فقط ياريمع يتداو يها
ر الا کر  يا . موضاوع اخ ساازد يف و مشخص ميرا تعر يکينيتجارب کل استوار بر يتداو و عملکرد يکينيکل

که منتج به ده يگرددرست  ر نايقت و تعبيانحراف از حق ر آگاهانهيغغلباً و ا داردار محدود يبس يعلم اساس
 گردد. يمرض م درست ت نايريمدخره مصارف گزاف و بآل

 د اند:يار مفيبسل يدر موارد ذ ياريمع يتداو يرهنمود ها

 يکينيحاالت مشخص کل يص و تداويجهت تشخ ين صحيمتخصص يبرا يينمودن رهنما ارائه 
 د.ينما يم ييرهنما يقبول شده تداو يرا در مورد نورم ها التقرر ديکارمندان جد 
 يتاداو  يمطابق به رهنمود هاا  يريم گيدر هنگام تصم را ز درستيقضاوت تجو  ينسخه نو يبرا 

 دينمايم ارائه ياريمع
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 باشديم هيادوز يت تجويفيدر ک يدر مورد قضاوت منطق يخ  خوبأم 
 د.ينمايمعاونت م هيادو ينگهدار ات وتدارک يدهت ياولوت، رضرو مورد هيادومناس   نمودن نيدر تخم 

 عبارت اند از: ياريمع يتداو يمشکالت سر راه رهنمود ها

 دارد يو بشر يضرورت به منابع مال بوده هم چنان ريوقت گ و ار مشکليپروسه انکشاف آن بس. 
 گردد. يريا از متروک شدن آن جلوگداشته تد نمودن منظم يضرورت به تجد 
 ز کنناده  يتجاو  يدرسات بارا   معلوماات ناا   ارائهمکمل بودن رهنمود ها سب  ر يغا ي عدم دقتطر خ

 گردد.يمشتر يآن نسبت به اضرار آن ب دين حالت فوايکه در ا دهيگرد

 به طور مثال: دارند، يريکه ضرورت به جلوگ ر منتظرهيخطرات معمول غ

 يعملکارد هاا   در مقابال  يمرو  محل يها که منعک  کننده عملکرد يانتخاب يتداو اضافه نمودن 
 باشد شواهد اساسبهتر به 

 باشدالت آن در ساحه موجود نيو تسه کارشناسانکه يدر حال يانتخاب يها يشنهاد تداويپ 

ان اسات  يا ک مبارزه بزرگ در جري ياريمع يتداو يشده توسط رهنمود ها ارائهت يفيدر اروپا در مقابل ک
 يابيا ف شاده ارز يا تعر يبه اساس شاخص ها ياريمع يتداو يمود هاجه آن در حال حاضر رهنيکه در نت

ق و يا تحق يابيا ا رهنماود ارز يا  (SIGN 3111) سکاتلند يالکالجن يه در رهنمود شبکه بچگردند چنانيم
 .آمده استAGREE (Biomed2000 )سنجش اروپا تحت مخفف 

 ييته دوايکم مهم است هيادوعقول م استفادةج يدر رابطه به نظارت و ترو ياريمع يتداو يرهنمود هاچون 
اد يا ت زيا آن اهم اساتفادة ج يو تارو  ياريمع يتداو يد در قسمت انکشاف دادن رهنمود هايبا يو معالجو

 ييته دوايکم مشکل بوده و يکارت يفيبا ک ياريمع يتداو يق رهنمود هايرا انکشاف و تطبيل شود. زيقا
تمرکاز  د يا بااد ينه زيبا هز يحاالت صح يمول و تداومع يکينيکل يها يتداو در شفاخانه بر يو معالجو
ان انکشااف  يا د در جريا اع منابع است بايا ضيآنها به صورت مکرر مطلوب نبوده  ي. حاالت که تداودينما

 . درنظر گرفته شوند ياريمع يتداو يرهنمود ها

 

 

 يه صحياول يامراض معمول که در مراقبت ها يد که از پروتوکول هانتوانيم ياريمع يتداو يرهنمود ها
د. نمتفاوت باشا  ندشويمشاهده م يتخصص يو شفاخانه ها يه در مراکز بزرگ طبک ينهاآتا  شونديده ميد
و  ياي تاه دوا يباشاد. کم  يکا ينيک تعداد محدود حااالت کل ي يتواند که دارايم ياريمع يک رهنمود تداوي

ار مشکل ير و بسيه آن وقت گيانکشاف دهد که پروسه تهرا  ياريمع يتداو ياند رهنمود هاتويم يمعالجو
 يو معاالجو  ياي تاه دوا ي، کمنستيگر آن ايل ديبدباشد. يار مناس  ميبس گبزر يشفاخانه ها يبوده و برا

و آنارا   دهاساتفا ات خود يمطابق به ضرور گريد يا نهاد هاي يمل ياريمع يتداو يتواند که از رهنمود هايم
موجاود کاه    ياريا مع يتاداو  يا به صورت ساده از رهنمود هايد نرا بساز يک نسخه محليو دهندتطابق 
 د. ينما استفادهه شده است يگر گروپ ها تهيتوسط د
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 يشافاخانه هاا   يار آساان باوده خصوصااٌ بارا    يبس هموجود ياريمع يتداو يرهنمود ها ا تطابقياقتباس 
ت يگان در ساا ياز رهنمود ها به صورت را يآن کم تجربه باشد. بعض يلجوو معا ييدوا هتيکوچک که کم

( و 3113 يجناوب  يقايافر ياساسه يوبرنامه اد) يجنوب يقايافر يمثالً رهنمود ها ت موجود انديانترن يها
مربوط باه خاود    ياريمع يتداو ي(. انکشاف و نشر رهنمود ها2000 يتداو يرهنمود ها يکمپن)ا يآسترال
شتر سازد. اگرچاه  يت قبول بودن رهنمود را بيو قابل تيملککه احساس  توانديم آنپو  همراه با  شفاخانه
 يتاداو  ين رهنماود هاا  يا ا استفادة يت را براين احساس ملکيضرورت دارد تا ا يو معالجو ييته دوايکم
 .کندج يترو ،شونديکه شامل پروسه ميکسان يباال يک کار اضافينکه به شکل يو قضاوت ا ياريمع

 د:يبا يو معالجو ييته دواينه کميگز در انتخاب هر

 منتشر سازد  يتمام کارمندان صح يمستند ساخته و برا يل منطقيانتخاب خود را با دال 
 يدر مطابقت به رهنمود ها ياريمع يتداو يرهنمود ها ا تطابقياقتباس ن گردد که انکشاف، يمطمئ 

، يجنس مقاربتق ياز طر يانتانات انتقال)ض اامر يمل ياپروگرام ه يو رهنمود ها ياريمع يتداو يمل
 .باشد( ي، توبرکلوز، و انتانات حاد طرق تنفساسهاالتا، يدز، مالري/ ايو ياچ آ

 ن يرا در دسترس داشته باشند؛ به ا يک جلد از رهنمود تداوي کنندگانز ين گردد که همه تجويمطمئ
ک جلد آنرا ي-کيپول بپردازد و  ياريمع يود تداوچاپ رهنم يبرا يو معالجو ييته دوايکه کم يمعن

ن که انتظار داشته باشاد تاا خاود    يبدهد نه ا يشخص استفادةبه منظور  کنندگانز يک از تجويبه هر 
 ند.ينما يداريآنرا خر کنندگانز يتجو

 گرددد به صورت منظم مرور يافته اند بايکه انکشاف  ياريمع يتداو يرهنمود ها 
 داده شوندآموز   ياريمع يتداو يرهنمود هااز  استفادهدر مورد  انکنندگز يتمام تجو 
 بخش ) رديصورت گ يو بازده يريگيپ،  يتعق ياريمع يتداو يبر رهنمود ها کنندگانز يتجو يپابند

 .مشاهده گردند( 7.1.2و  6.4، 6.1 يها
 

 

و  يانکشااف  يکه پروساه هاا   ش مييابديافزا ين رهنمود ها زمانيا استفادةت و يمعتبر بودن، احساس ملک
شارفت نماوده و هماه    يپ مساتند  و يبر شواهد بوده و پروسه آن بشکل اشتراک يه در آن مبتنيانتخاب ادو

 گردده آن مساعدت نموده در  يکه در تهينام تمام کسان است تا. بهتر نديق نماياشتراک کنندگان آنرا تصد
 يو عالقمند ي. به طور مثال، ارتباط کارمولف گردند تضاد منافع تيمتقاعد عدم موجود کنندگانز يوتا تج
 . محل و عمده فروشاندر  يديکات توليشان با فابريا

   گردند.يل تعقيجرها ممکن که به شکل ذيپروس
 

 
 يکاار  پا گارو يا ا دو عضاو  يک يرهنمود را به  مسوده نوشتن تيممکن مسئول يو معالجو ييته دوايکم
د. هار  نا يته بازگو نمايان را دوباره به کميو گزارشات جر هينشر يبا جستجو پن گرويد، که ايض نمايتفو
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، داخلاه  مول داکتاران پارتمنت ها به شيست که کارمندان تمام دنيا مهم ، اماکه انتخاب گرددتواند يمک  
اباراز دارناد. معلوماات     آن همساود ش را در يات خويق گردند تا نظريتشو يو فارمکولوژ يکينيکل يسفارم
د. نا ريم خاود را گ يتصام  يو معالجو ييته دوايرد تا به اساس آن کميگبشان قرار يد در دسترس ايبا يکاف

رهنماود   ا تطاابق يا اقتباس انکشاف،  جهتد که تواننيامور را با خود ندارند م کارشناسان که يشفاخانه ها
 . ندياستخدام نمارا  ين خارجيمشاورپ ا گروي يک نفر مشاور خارجي ياريمع يتداو يها

 

 
د بار مشاخص سااختن    يبا يوو معالج ييته دوايکم بوده،ن يکاف کارشناسانو  يکار پگرو ييتنها شناسا
که آنارا  يکنناد و اشخاصا  يکه مارور م يکسان ،سندينويرا م ياريمع يتداو يرهنمود ها مسودهاشخا  که 

رد يا آن موافقت صاورت گ  يد بااليگر که بايند موافقت نموده و آنرا مستند سازد. موضوع دينماي  ميتصح
هاا در انکشااف رهنماود     و تال  يسعباشد. يم ،شود استفادهد يجه و کدام معلومات بايبود فارمت،شامل 
ران شفاخانه را باا خاود نداشاته    يمد تيو حمانبوده  گانز کننديتجو استفادةکه مورد  ياريمع يتداو يها
ده خواهد يفا يش از خدمت و داخل خدمت( بيپ يع، داخل نمودن آن در نصاب آموزشيدر مورد توز)باشد 
ع يحل نشر، توزاتا در مر گرفته شودد در نظر يجه بايبود يق برايقد يزيک برنامه ريد ين اساس بايبد ؛بود
 مطالعه گردد(. 7قدمه )د. نق به مشکل رو به رو نشويو تطب

 

  
ا در يخل بستر در دا چهشان يا يتخصص يپارتمنت ها تقاضا گردد تا امراض را که در بخش هاياز همه د

درجاه   .گردند يدرجه بند يند. تمام امراض بعد از جمع آورينما ييضان سراپا معمول است شناساين مريب
 ينه که شافاخانه در تاداو  يصحت مردم و هز يآن باال تأثيراتد بر اساس وقوع، شدت، يامراض با يبند
ضان، يارتباط به تعداد مر يض جلداز امراض مانند امرا يرد. بعضيرساند صورت گين امراض به مصرف ميا
 گردند. ير ميه آن دارد اما کمتر سب  مرگ و مينه ادويشدگان و هز يتداو

د تمام ينباتا م خواهد گرفت يتصم ر نگاشته شده استيط که در زيشرا يدر بعض يو معالجو ييته دوايکم
 گردد:انتخاب ا امراض يرا انتخاب کند بلکه تعداد محدود مشکالت  يامراض و مشکالت صح

 معلوم استمناس  نا استفادةموجود بوده و وقوع در عملکرد رييتغکه يجا 
 نشر شده در نظر گرفته نشده باشند ياريمع يتداو يدر رهنمود ها که يموارد 
 به گونه  رديگيصورت مخطرناک  هيبا ادو نمودن آن يکه تداويا آنهايمت بوده يآنها ق يتداو کهيموارد

 .Insulinمرض شکر با  يتداو اي کيتوتوکسيه سايبا ادو يسرطانامراض  يتداو مثال
 

  
اشاخا  باا تجرباه و     باوده  ياتيا حار يبسا  ديا جد ياريا مع يتاداو  يانکشاف رهنمود ها ين قدمه برايا

ت تحا  يکا ينيا مشاکل کل يهر مرض  يمناس  برا يد شواهد را در رابطه به تداويبا يکينين کليمتخصص
سان بودن کيبرسند.  د،ينما ارائهشواهد را  يک موافقه که به اساس منابع معلوماتيمالحظه قرار داده و به 
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 د:يشنهاد شده بايپ يها يتداودر مهم بوده و  ياريمع يتداو يمل يبا رهنمود ها

 در نظر باشد يير دوايغ يتداو 
 گردد استفاده ،مورد ضرورت ييتعداد کم اقالم دوا 
 نه انتخاب گردديهزکم  يها يتداو 
 باا در نظرداشات   ممکن کاه   يگرچه لست فورمولر)گردد  استفادهد شده يتائ يفقط از لست فورمولر

 ر کند(ييتغ شواهد
 خط سوم يه خط اول، خط دوم در صورت ضرورت دوايادو مشخص نمودن 
 ده شنهاد شيه پيتمام ادو يمضاد استطباب و عوارض جانب ،يمشخص ساختن دوز و مدت تداو 
 در نظر گرفته شودد ينکات که با: 

 شان(يه ايصيتشخ يو مهارت ها) موجود کنندگانز يتجو يعلم هيسو ─

 در شفاخانهت نظارت يو ظرفالت موجود يتسه ─

 بازار از هيد ادويو توان خر يدسترس ─

 

 
نسبت باه   ز کنندهيتجو يبرا يبيج. کتاب رديق صورت گيمودن معلومات دقدر شامل ن يريم گيد تصميبا
ار يکاه بسا  يزي. چرديا گيقرار م استفادهبه سهولت مورد  شود يم يک کتاب جامع که در کتابخانه نگهداري

اماا   باشند؛يم آنو دوز  هيادوه، يصيتشخ ي، شاخص هايکينيم کلياعراض و عال شامل ساختنمهم است 
خانه اشف هکه در کتابخان يجامع و رهنمود ها يشود و در مقابل آن به کتاب ها ح فد يبا يمعلومات اضاف

 يتاداو  يد در رهنماود هاا  يا . معلومات که باه شودرجعت دادموجود است  ييمرکز معلومات دوا/ ا واحد ي
 ل اند:يده شود شامل موارد ذيشفاخانه گنجان ياريمع

 م و يا ه باه شامول اعاراض و عال   يصيتشخ ياخص هامرض با ش يعيخچه طبيتار ،يکينيحاالت کل
 يشات البراتواريآزما

 کاردن در   ر واردييا ت از نمونه خاون، تغ يپراز يم هاين بردن پالزمودي، به طور مثال از بيهدف تداو
 ض مصاب به توبرکلوزيک مريدر  يبه منف تض از حالت مثبينمونه بلغم مر

 يير دوايغ يها يتداو 
 مشخص يکينيا حالت کليمرض ک ي يده برايبرگز هيادو 
 توام با استطبابات آن ييواخط دوم و خط سوم د يل هايبد 
 عمل متقابلت و ياط، سمي، احتيز، دوز، مدت، مضاد استطبابات، عوارض جانبيمعلومات مرتبط به تجو 

  ييدوا
 يرجعت ده يشاخص ها 
  گفته شودض يد به مريباکه موضوعات 
 شنهاد گردديل آن پيکه بدي، خصوصاٌ در صورتيمت تداويق 
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 ،کننادگان ز ين تجاو يع خصوصااً در با  يات مختلاف و وسا  يا جاد نظريسب  ا ياريمع يتداو يرهنمود ها
وافقت م بوده و به ميآن سه مسودهانکشاف  ينکه در پروسه هايکنند مگر ان استفادهکه ممکن از آن يکسان
شان يات ايک و نظريرد شريگيکه به آنها ارتباط ميآن با تمام کسان مسودهد يبا پ . گرددي، مده باشنديرس

 يبهتر خواهد بود تا پاسخ ها سودمندات ينظر ينان از جمع آوريحصول اطمدر نظر گرفته شود. به غرض 
 :نستيک راه پرسش ايک ساختار اخ  گردد. به طور مثال يشان به اساس يا

 ر کند و به چگونهييتغ يچ 
 ل و شواهديدال ارائهر کند با ييتغرا چ 

ش يآزما هساحدر ديآن با مسوده ؛موافقت صورت گرفت ياريمع يات رهنمود تداويمحتو يباال کهيهنگام
باشد. يق ميرا داشته و معلومات آن دق فهمت ين سند واض  و به سهولت قابليم که اين گرديگردد تا مطمئ
ن يا ا ةکنناد  اساتفاده و  مطالعه کننده يباالخود را  تأثيراتتواند که يمعلومات و شکل کتاب م ائهاراندازه، 

ک تعداد يآن به  مسودهع يممکن که با توز ياريمع يتداو يرهنمود ها يش ساحويکتاب داشته باشد. آزما
 .وده را دارندن مسياز ا استفاده ييشان توانايافت گردد که ايو درصورت گرفته  کنندگانز يتجواز 

 

  
کارمندان  يتوان آنرا طبع و برايم   شديتصو يو معالجو ييته دوايآن توسط کم يينها مسوده کهيهنگام
ها که شاامل معلوماات    آموز  يبعض ي، راه اندازيه رسميک افتتاحيد با يع نمودن آن بايع کرد. توزيتوز
رد. يا صاورت گ  باشد،يم ياريمع يتداو ياز رهنمود ها استفادهت آن و طرق يکارمندان، اهم يبرا ييتدااب

د يد ها بايو بازد ياريمع يتداو يبه رهنمود ها يرويپداخل خدمت( و نظارت از ) يبيآموز  تعقبعد از آن 
شاتر  يب يزماان  يب فورماولر مانند کتا ن رهنمودهايا استفادة .مشاهده گردد( 7و  6بخش ) شود يراه انداز
 اساتفادة  .ع گاردد يا توز ز کنندگانيتمام تجو يبرا و تا حد ممکن ودهب يبياندازه کتاب ج که بهخواهد شد 
 ياريمع يتداو يه در رهنمود هايانتخاب ادوکه گردد يق ميشتر تشويب يزمان ياريمع يتداو يرهنمود ها

 باشد.کسان ي يو لست فورمولر

 

  
ک يا ا مقاوم شدن در مقابال  يد يه جديادو اضافه نمودنر کند به طور مثال با ييعاً تغيتواند که سريم يداوت

ت حسااس  يد به صورت منظم با مرور بر وضعيبا ياريمع يتداو ين اساس رهنمود هاي. بدهيادوصنف از 
 يکتااب هاا   ر مثاال باه طاو  )شاواهد   بر اساس ير منابع معلوماتيکروب و سايه ضد ميبودن در مقابل ادو

ک تعاداد از  يا . د گاردد يا تجد (يمربوطه طبا  يا ژورنال هاي يو معالجو ييدوا ين هاي، بولتيطب مشهور
شاان   يو معالجاه نظار باه سااحه کاار      هيا ادودر مورد ات انکشاف همزماند در يداکتران داخل شفاخانه با

ک يا  يو معاالجو  ييته دوايکه کميانند. زمينما ارائه يو معالجو ييته دوايمناس  را به کم ديجد معلومات
 يرهنماود هاا   د نظار يا تجد يافت نمود بعداً بااليدر يد تداوير از درخواست ها را در مورد تجديتعداد کث
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از  ديد بايمعلومات جد ياريمع يتداو يرهنمود ها چاپ مختلفن ي. در بدياقدام نما توانديم ياريمع يتداو
 ياريا مع يتاداو  ين موارد رهنمود هاير ايدر غ منتشر گردد. ک ساختنيا شريو ييدوا ين هايق بولتيطر
از منابع ارقام و آمار که در مورد آنها موافقات   استفادهسال( با  1يال 2ان هر يدر جر)د به صورت منظم يبا

 يتاداو  ير آن رهنمود هايرد. در غيد نظر صورت گيکارمندان موجود بوده و از طرف آنها قبول گردد تجد
 د داد. ندست خواه از خود رااعتبار  يودبه ز ياريمع
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  1.3ضميمه 

 از شفاخانه هاي کشور زيمبابوي

 :خيتار :امضاء :نام درخواست کننده

  :يتداو صنف :کينام جنر

   :کنندهد يو تور يتنام تجار

   واحد: يمت فيق

   است؟ يمل يلست فورمولر شامل هيادون يا ايآ

   :استفاده يبرا يشنهادياستطبابات پ

   عملکرد: ياصول اساس

   :ييدوا عمل متقابلو  عمده يجانب عوارض

   :اط و مضاد استطباباتياحت

  :متخصص توسط ز فقطيبه طور مثال تجو زيت تجويت محدوديوضع 

  ديمه نمائيلطفاً آنرا ضم :ز موجود استيا کدام رهنمود تجويآ

   :و تکرر آن اوسط دوز

   :يتداو اوسط مدت

   است: ن استطبابيع يدارا د شدهيئقبالً تا يدوا لست

   ن آن شود:يگزيجا يخواست در هيادو کهه يلست ادو

   :ک ساليضان در يمر ينيتعداد تخم

   :ک ساليدر  هيادوا مصرف ينه يمقدار هز

 .ديمه نمائيرا ضم  لطفاً ماخ  :است موجود ل که در لستيبد هيادود برتر در مقابل يفوا

   (3111) يبابوميز يو معالجو ييته دوايکم يمنبع: کتاب رهنما
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 ______________خ: يتار
د. در صاورت  يا ن خاط نوشاته نکن  يد. لطفااً در سااحه پاائ   يل را مختصراً شامل سازيذ هد تا تمام معلومات مربوطي)لطفاً کوشش کن
 مه گردد(يضم يک ورق اضافيضرورت ممکن 

 (يتجارت)نام دوا  ک(ينام دوا )جنر

 يمعالجو يکتگور مقدار ماده مؤثره و ييشکل دوا

      

 ده است؟يشنهاد گردين دوا پيچرا ا
 

 ري/ نخ    يبل             موجود است؟ يفعالً در فورمولر ين کتگوريگر از عيد يا دوايآ

 د.يلست نمائ يموجود در فورمولر يشنهاد شده را در مقابل دوايپ يد دواي( فوا3) "يبل "در صورت 
 

 ري/   نخ    ين گردد؟       بليجاگز يفورمولرموجود در  يدوا يشنهاد شده در جايپ يا دواي( آ2)

 د.يرا لست نمائ يشنهاديپ يدوا يسم تأثيراتاط، و يلطفاً هر نوع مضاد استطبابات، احت
 

 د.يش عالوه نمائيخو يت درخواستيمانند ماخ  گزارشات نشر شده( را غرض تقو)گر يد يلطفاً معلومات اضاف
 

پارتمناااااااااااااات ياز د ________________________________ارسااااااااااااااال توسااااااااااااااط:  
_________________________  

 ____________________________________پارتمنت: يآمر د

 

 ___________پال؟ يدر ن استفاده يبرا DDA راجستر شده توسط                                                                
 ته:  يم کميتصم
 
 
 خ:                                                                           امضاء:يتار

  
 

 

 مؤخ  درخواستي:
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–
 

 ييمحصول دوا 3.3

  د شدهينام تائ

  ينام تجارت

  د کنندهيتول

  / شربت(يت / زرقيتابل) ييشکل دوا

  (Strengthsمقدار ماده مؤثره )

 د.يمحصول در کوازولو/ناتال لست نمائ يمشخص را برا يکينياستطبابات کل 3.2

3. 

2. 

 د(يکن ياً نشانلطف)د. يرا مشخص ساز يشنهاديز نمودن پيه تجويسو 3.1

 راجستر جامعه ي/ کارکن صح يکارمند صح

 يک اختصاصينيکل مشاور هياول ينرس خدمات صح

 
 د.ين محصول دارد، لست نمائيرا که در کوازولو /ناتال ضرورت به ا ييا واحد هاينهاد ها  2.3

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

 د.ين نمائين محصول را در کوازولو/ ناتال تخميضان ساالنه ايتعداد مر 2.2
_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

 
 د.يان دارين دوا را بيلست نمودن ا يبرا يکينيل کليدال 2.1

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
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 درخواستي 2.4
 کدام مواد؟ )لطفاً نشاني کنيد( 

   اضافه نمودن اقالم در لست ادويه اساسي 

   جاگزين شدن اقالم در لست ادويه اساسي

   ح ف نمودن اقالم از لست ادويه اساسي

 به شمول همه( مقايسه نماييد.) لوژيکدواي درخواست شده را با ساير دواي هاي موجود از عين گروپ فارمکو 2.4
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 
 
به شمول ورقه داخلي محصول و در حدود سه مأخ  کليدي(. لطفاً راجع باه هار دواي   )نشريه هاي حمايتي و تشويقي مکمل  2.6

کاه شاامل ارز  در برابار پاول،     )يت، تاريخچه عوارض جاانبي، پا ير ، و مثمريات هزيناه آن     مؤثرذکر شده در فوق در مورد 
 مباحثه کنيد. آن باالي مراجعه( تتأثيراجلوگيري از بستري شدن، مدت و 
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 لطفاً نشاني کنيد()ميگردد؟ در صورت بلي لطفاً نشان دهيد در کجا.  متأثردر صورت تائيد، آيا هزينه برداري  1.3

  مدت اقامت در شفاخانه

  معاينات البراتواري

  ساير معاينات تشخيصيه

  اجعه در بخش سراپامر

  خدمات نرسنگ

 
 سبز، زرد يا بنفش( ضرورت به اصالح دارد؟)آيا رهنمود هاي تداوي معياري فعلي  1.2

 بلي / نخير 
 

معقول ادويه موجود است؟ در صورت موجوديت، لطفاً آنرا در اين  استفادةدر صورت بلي، آيا کدام رهنمود مناس  جهت حمايت از 
 ، در صورت نخير، لطفاً رهنمود مناس  را پيش نوي  نمائيد.فورم ضميمه نمائيد

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

 
 
 نموده ايد؟ استفادهآيا گاهي شما نمونه دواي درخواست شده را  1.1
 

 نموده ايد؟  استفادهآيا گاهي دوا را در آزمايشات کلينيکي يا بررسي ها 
    

 قبل به کمک مالي فابريکات دوايي به کدام کنفران  اشتراک نموده ايد؟  آيا شما در جريان دو سال

 نخير بلي

 آيا شما يا ديپارتمنت شما در جريان دو سال قبل از فابريکات دوايي تمويل مالي، هديه مالي يا کدام نوع تجهيزات دريافت نموده ايد؟

 نخير بلي

 اشته باشد پ  معلومات آنرا با جزئيات آن به قسم ضميمه فراهم نمائيددر صورتيکه حد اقل يکي از سواالت فوق جواب بلي د

 مشوق فراهم شده توسط:  4.3

 ءامضا وظيفه/ ديپارتمنت نام

   

 _____________________________________________________________شفاخانه/ نهاد: 
 

 نخير بلي

 نخير بلي
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 حمايه ميگردد/ حمايه نمي گردد و معالجوي ولسوالي / شفاخانه بحث گرديده و:  دواييين درخواست با کميته ا 4.2
 

 

 

 ءامضا وظيفه نام

   

 

 

 . ارقام مقايسوي و قيمت دوا4

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 يک نرخ نامه قيمت ها بايد فراهم گردد.
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 1.2ضميمه 

 
 

 يو معالجو ييالفبا يف بنديلست تصن  يه اساسيا لست ادوي يلست فورمولر 3
 کينام جنر  هيدوک ازاي ومات خالصه در مورد هرمعل 2

 (strengths) مقدارو  زاژدو  
 اطياستطبابات، مضاد استطبابات و احت  
 يعوارض جانب  
 اژزدو اوقات ميتقس  
 هشدار ها ات ويهدا  
 هيادو وغ ا، ه بايادومتقابل  يبراتوارالتداخل   

 متيق  هيادو يبرا يمعلومات اضاف 1
 يميتنظ يورکتگ  
 ره نمودنيذخرهنمود   
 ضيبه مر يمعلومات مشوره ده  
 يبل گ اريمعلومات ل  
 و مترادف آن يتنام تجار  

 معقول زيتجو يمهارتها  ع يز و توزيتجو يها رهنمود  4
 يسياصول نسخه نو  
 ع گردديد توزيمقدار که با يرهنمود برا  
 هينمودن ادوکنترول  طيشرا  
 ييدواناخواسته عوارض  يگزار  ده يبرا طيشرا  
 ع يتوز يرهنمود برا  

  
 ياطياحت يبل گ اريلست ل

 معمول هيادوجدول تداخالت متقابل 
 يديق ورياز طر هيادوق يرهنمود تطب  يتداو يها پروتوکول 4

 يردهيو ش يحاملگ زمان در هيادو استفادة  
 يويه کليدر عدم کفا هيادو استفادة  
 (Intoxicationنمود تسممات )ره  
 اشخا  مسن ه نزديادو زيتجو  

 کيستم متريس يرياندازه گ جدول  گريعناصر د 6
 ييفورم عوارض ناخواسته دوا  
 يفورم درخواست فورمولر  
 ميضما  
 اختصارات  
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ه يا د و خاار  اااخ ا ادو  يه جديادو بوده، که شامل اضافه نمودن ياتيح يليخ يت لست فورمولريريمد يد برايه جديادو يابيارز
 سه گردند:يو مقا يابيل ارزيد به اااس موارد ذيبا باشد. دواهايم يفبل

 يات نسبتأثيرات، تأثير 

 يت نسبيمؤثرت، يمؤثر 

 يت نسبيت، مصئونيمصئون 

 نه اا فاده يهز 

 تيفيک 

از معلومات ممکا جانبدارانه باشاند و   ياريد. بسيه ها بدات آيعاقالنه نشر يابي واند با ارزيت ميت و مصئونيمؤثرات، تأثير
 يابيا رزا يبرا يمهارت الزم و وقت کاف يد دارايدهند بايد را انجام ميه جديادو يابيکه ارزيار مهم اات کسانيا نک ه بسيا
نه مصرف و در صورت امکان به ااااس  يد به اااس هزيه بايد ادويت واضح گرديات و مصئونتأثيرکه يه باشند. هنگامينشر
 ه در ااحات مخ لف م فاوت خواهد بود.يت ادويفيک مت ويسه گردد. قينه آن مقايت هزيمؤثر

 

 

صورت گرف ه اات و در حال  يدر بازار جهان ييدر تعداد اقالم دوا يباور نکردنش ير افزاياال اخ 02ان يدر جر
 را هيا نه تنها ادو ييکات دوايدر بازار تجارت وجود دارد. فابر ييمحصوالت مخ لف دوا 022222ش ر از يحاضر ب
 قابال  ديا اع کاه   وانناد يم قيا طر ايا ازا بلکاه  کنناد يم قيتحق آن باره در و داده انکشاف هيوقا و يتداو جهت
 داا رس  در تيا فيک و باا  مصائون  ،مؤثر قبول قابل ييدوا اقالم تعداد نکهيا يبرا. بدات آورند زين را مالحظه
 .  بردارد آن ايتر منااب ان خاب و هيادو مرور جهت را اا وار يها قدم ديبا يمعالجو و ييدوا  هيکم باشد،

 فقط هيادو اتتأثير يبررا. گردد يابيارز متيق و تيفيک ت،يمصئون ات،تأثير نظر نقطه از ديبا ديجد هيادو
 عاقالنه يابيارز ز باين هيت ادويمصئون ير اات. بررايامکان پذ ييدوا يه هاينشر عاقالنه يها يابيارز با
 مشااهده  4.5 بخاش ) .رديگ صورت ييناخواا ه دوا عوارض بر نظارت قيطر از هم و ييدوا يها هينشر
 نجاا يدرا اماا  اناد،  رييا م غ يمنطقو طيشرا نظربه( 5.4 بخش) هيادو متيق و( 4.5 بخش) تيفيک .( گردد
 مربوطاه  و مشاخ   درماوارد  معلوماات  ارائه عمده راغرض نقش کي که  وانديم زين يالملل ايب اتينشر

 مشاکل ( bioavailability) توبرکلوزدر انساا   ضد يبيه ترکيت نفوذ ادويطورمثال،قابل به. داش ه باشد
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 در يکااف  شاتيآزما ييتوانا انکشاف روبه يکشورها در کنندگانديتول از ياريبس و اات شده شناخ ه ااز
علوم  تواط هيادو متيق يبرا ها شاخ  يالملل ايب رهنمود. ا دوا را در انسا  ندارنديت نفوذ ايقابل مورد

مت يباشد که قيم )www.msh.org) آن تياا بيو اات، نشرشده و طبع (MSH) صحت يبرا اداره
 جهاان  يصاح  اازمان ياااا هيادو ييا نمونه لست هياز ادو ياريبس يرا برا يا الملليب يسويمقا يها

ه ياز ادو يمت بعضيا ارزش قييرا در مورد تع يريم گينکار تصميا. (WHO 0220a) نموده اات فراهم
 باا  کاه   وانديم اغلباً مت،يق تيمثمر مثال گونه به آن متيق بر هيادو ديفوا يابيارز بآلخره. دينمايم کمک
ه هاا مشاکل   ينشار  شا ر از يب ريتفس چون. رديگ صورت( يياق صاددوا) کيکونوميفارمکوا عاقالنه يابيارز

 در مجارب  اشاخا   تواط فقط مفاد ليتحل و متيق تيمثمر يابيارز بناً باشنديم اات و اغلباً جانبدارانه
 رد.يگ صورت  وانديم يمل اطح

 

 

 ااه  شاامل  يطبا  يمعلومات منابع. اات يضرور هيادو يابيوارز معلومات آوردن بدات جهت يکاف منابع
 .اات شده ارائه 5.0 مهيضم در يان رن  يها تياا و آدرس. يثالث و يثانو ،يياب دا: باشنديم يک گور

  نوع ايا. باشديم نشرناشده مطالعات و( ژورنالها)زنامه ها مقاالت در رو شامل 
 مقاالت تمام که( آن اشکال رهيغ و کيالک رون شکل به) رخدماتياا و ژورنالها از  وانيم را معلومات
 باوده  موضاوع  کيا  مورد در معلومات ايکامل ر شامل ياصل مقاله کي. آورد بدات،دينمايم فراهم را
 آن از  وانناد يم بيترت ايا به و داش ه مطالعه را يروشها و معلومات همه هب يدا را خوانندگان رايز
 جاه ين  و خوانادن  يبرا ديبا خوانندگان که اات ايا در مقاالت وعن ايا نواق . ندينما يريگ جهين 
 يکااف  وقات  هاا،  مقالاه  ريااا  با آن نمودن سهيمقا و يابيارز جهت ها مهارت کاربرد يبرا آن يريگ

  .باشند داش ه

  يمه ااااازيضااام يشاااامل کاااار هاااا (indexing) خالصاااه و 

 اکثاراً  هاا  هينشر نوع ايا. دينمايم ارائه را مقاالت معلومات خالصه که بوده (abstracting)يااز
 خاناه  ک ااب  مثاال  گوناه  باه  راند،يم چاپ به ايآنال خدمات و CD-ROMيزهاي ابيد مجالت، در

 اهولت و بودن دا رس قابل يمعلومات منابع ايچن عمده تيمز. (Cochrane Library)ايکاکر
 در مجادد  طباع  و ياصال  معلوماات  طبع انيم زمان بودن يطوالن نقصآن گانهي. اات آن خواندن در

 باشد. يو بشکل خالصه ها م روزنامه ها

  مناابع  ياا  در يهاا  ک ااب  ايباشد. چنيچاپ شده م يدرا يشامل ک اب ها 
 يدراا  يها ک اب ايا که يخوب. شده باشد اا فاده معاصر و مع بر منابع از اگر اند اطالعات اي خوب
 رايز دينما جذب و خوانده کوتاه نسب اً زمان مدت در را آن مطالب  وانديم خواننده کي که نستيا دارند
 ،ياصل يوماتمعل منابع به يدا را عدم آن نواق  .باشديم موجود ک اب از جلد کي در معلومات تمام
 آن ان شاار  در ريا خ تاا  اابب  باه  معلومات شدن کهنه آن، سندهينو تواط م ا يا جانبدارانه نگارش
 . باشديم

http://www.msh.org/
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 ايا ا رايز گردد، اا فاده اطياح  با ديبا 
 هيا ته يطاور  ثاراً اک ماواد  ايا ا. باشديم جانبدارانه ها آن محصوالت فروش يبهبود غرض معلومات

 در يعلما  مقااالت  شاکل  به ممکا نهايا. باشديم يصح مخ لفه کارمندان اا فاده درخور که شوديم
 توااط  کاه  يهاا  رااله در اي يخبر يها گزارش م،يمپوزيا مقاالت، مجموعه ،يتخصص يژورنالها
 .گردد مراجعه 2.5.0 بخش به همچنان. شوند نشر گردد،يم عيتوز ييدوا يها شرکت ندگانينما

  گرچاه . باشاد ياات که به اارعت در حاال گسا رش م    ييع معلومات دواياز منابع وا يکي 
 يولا  باشاند  نداشا ه  يدا راا  ان رنت به هنوز ممکا جهان مخ لف نقاط در دوک وران و فارمسس ان
 فقط ات اات به ر بهرحال. باشد داش ه امکان که يصورت در شود، اا فاده آن از ديبا که اات يا منبع
 يصااح اااازمان) گااردديم شاانهاديپ مع باار مراجااع تواااط کااه رديااگ صااورت اااا فاده يا مناابع  از

 .باشد خراب اي خوب که ممکا رمنابعياا از ييدوا معلومات تيفيک رايز( B0111جهان
 

   

 هيا که در مورد اضافه شدن ادو يا به درخواات هابوده ت ييمرکز معلومات دوا يشفاخانه دارا ده آل،يبطور ا
د. در صاورت عادم   يا نما يدگيراا  ياريا مع يرات در رهنمود تداوييتغ يا تقاضا براي يها در لست فورمولر

را باا   هيا مورد ضرورت ادو يها يابي واند که ارزيک داک ر ميا يک فارمسست ي ک مرکز،يا يت چنيموجود
ا دوک وران وقت خاود  يار کم از فارمسس ان يوق الذکر انجام دهد. تعداد بساقل منابع ف اا فاده از وقت و حد

اات  ييح کننده مطالعات دوايمقاالت در ژورنال ها که توض يابيق خود را در مورد ارزيدق يا مهارت هايرا 
 ک مقاله را بدون توجاه باه اااخ ار و موثاق    يج يا ن ايمکرراً خالصه  يراانند. کارمندان صحيبه مصرف م

 ج ناا يفاً طرح شده باا ن اا  يبر مطالعات ضع يمقاالت مبن ييکنند. بناً آنها ممکا در شنااايبودن آن مطالعه م
را  يياب ادا  يه هاا ينشر ديبا يتخصص يها شفاخانه و يمعالجو و ييدوا يمل  هيکم. نشوند ابيکام درات،
 يهاا   اه يکم ايا  ها شفاخانه از ش ري يبرا چند ه. هريدر مورد ادو يقيند به طور مثال مطالعات حقيمرور نما
 مراکز تمام که ستين الزم. باشد يکاف ممکا يثالث اي يثانو يها هينشر مرور يمعالجو و ييدوا يمل يفرع

 . ندارند را يکار ايچن انجام تيظرف و وقت ش رآنهايب همچنان و ندينما مرور را هينشر ايع مخ لف
 نک اه  ايا ا يولا . اات رهنمود ايا موضوع از خار  يياب دا يا هينشر قيدق مرور مورد در گف گو و بحث
 يهاا  مارور  ايچنا  يبارا  را ها مهارت يبعض يمعالجو و ييدوا  هيکم ياعضا که اات تياهم با يليخ
( ااک ور ) صنعت درمورد يثالث و يثانو دا رس قابل معمول منابع از اا فاده و به ر يبررا غرض قيدق
 و يدوا  اه يکم تاا  باشاد  يکاف معلومات يحاو ديبا ديجد يدوا درمورد هينشر. باشند داش ه خود با ييدوا

 هينشار  ايچن ،رديبگ ميتصم يفورمولر لست از دوا کي نمودن حذف اي و نمودن اضافه درمورد يمعالجو
 :باشد ليذ معلومات يحاو ديبا ها

 رودا کيا  با نه 
د را باا  يجد ياز مطالعات دوا ياريف. م اافانه در بسيبا کارکرد ضع يير صنوف دواياز اا هيا ادوينما 

 ند. ينمايسه ميف مقايات ضعتأثيربا  يا دواي placebo)) نما دارو
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 يمعالجو و ييدوا  هيکم نهاد از را هيادو که 
 نمونه ايا ايآ که نک ه ايوا. دينمائ شيآزما( مطالعه تحت ضانيمر) االم اشخا  ياالب نه و رنديگيم
 نمودن حذف يها اريمع حيتوض تواط  وانديم ريخ اي ندينمايم شانيا گروپ تمام از يندگينما ضانيمر
 . شود قضاوت مطالعه در ضيمر نمودن اضافه اي

 جاد يا ي ود هايا شکر خون، با اا فاده از مير خون ، به طور مثال فشايکينيج مهم کلين ا يرياندازه گ
ا مقدار کاه نشاان   يمشاهده گردد(؛ اندازه  5.5بخش )ا مطلق ي يشده به گونه مثال کاهش خطر نسب

فشار خون(،  يماب برايم ر ا ون ا يليبه طور مثال م)اف ه اات يچقدر بهبود  يکينيدهد مشکل کل
 .باشديه مهم ميادو دو انيم يوياحصائ ظهحمال لقاب افت تفاوتيدر اندازه به ا نک هيا

 يش کن اارول تصااادفيک آزمااايااحاااً يترج 

(randomized controlled trial)  از  يريا را در تعاداد کث  هيادو مشاهده گردد(، 2.7)بخش
 يناش آمده وجود به اتتأثير که ميشو ايمطمئ تا اند ضرورت خاطر به ها ايا د؛ينمائ شيضان آزمايمر
 چانس اااس با ش نبوده همچنانيآزما تحت يدوا اتتأثير از ريغ( يجانب يفک ورها) گريد عوامل از
ض باه منظاور   يمر 52نماحد اقل  ک دارويدر مقابل  هيک ادوي سهيمقا ش جهتيآزما يبرا .باشدينم

ر، يا ن دادن کااهش مارو و م  ض غارض نشاا  يا هزار مرياعراض، و اکثراً چند يآشکار شدن بهبود
 يبااال  ک دوا رايا  يض ضرورت بوده تا برتريها مر ا شکل صد ها تا هزاريضرورت اات. و به هم

 گر نشان دهد.يد يدوا

  در .
کناد  يقضاوت م ييجه نهايدر مورد ن ق کننده که يز کنندگان و هر تحقيضان، تجويصورت امکان مر

 يابيج ارزيدر ن ا يات شخصياز عدم نفوذ نظر تا نداش ه باشند يش آگاهيه تحت آزمايادو د در مورديبا
ه يا که ادويضانيباشد مثالً مر يد تصادفيضان باي(. ان خاب مريريدر اندازه گ يجانبدار)م يا شويمطم

ا شاکل  يباه عا   يدارند، پرواه ان خااب تصاادف  يرا اخذ منما  ا دارويو  يسويه مقايتحت مطالعه، ادو
 در يچ تفااوت ينان حاصل شود کاه ها  ينکه اطميرد تا ايگيصورت م يض و اشخا  مسلکيمر يباال

ناد  ينماياا فاده م Palacebo)که از دارو نما )يو آنان ه تحت مطالعهيضان که از ادويمر يينها جين ا
 ان خاب جانبدارانه(.)دهد ينمج را تحت نفوذ قرار يوجود نداش ه و ن ا

  

 ينم يجه بدات آمده از مطالعه تصادفيسازد که ن يا ميمطمئ ما را 2.24کم ر از  P يمت هايق ─

ا يا باشاد ا يم 02بار   0 يج تصاادف يدهد که اح مال ن اينشان م 2.24به  يمساو Pمت يق باشد.
ج حاصله اصالً در نفوس تحت مطالعاه  يچانس آن موجود اات که ن ا صديف 4ا معناات که يبد

تحات   يا دوايتفااوت مشااهده شاده با     صد امکان آن موجود اات کهيف 14ا يست، يموجود ن
 باشد.يم يدر نفوس تحت مطالعه واقع يسويمقا يمطالعه و دوا

ده شده بود واقعاً يه ما گنجانيجه که در فرضينست که ن يمطالعه نشان دهنده ا( Power) قدرت ─
حاد اقال    صاد يف 02مت ينفوس تحت مطالعه دارد. ق يمشاهده شده و ارتباط به تعداد نمونه ها

ه يا ا ادويبا  يقا يصد چانس مشاهده تفاوت حقيف 02دهد که يگردد که نشان ميمت ان خاب ميق
س صد چاان يف 02ا مطالعه يکه در ا يمعن ايآن موجود اات. بد يسويه مقايتحت مطالعه و ادو
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  ت مشاهده تفاوت در نفوس تحت مطالعه موجود اات.يعدم موجود

ج مطالعاه در  ينشان دهنده محدوده اات که ن ا (Confidence interval)نان يفاصله اطم  ─

 Confidence % 14) صاد يف 14ناان  يرد. باه ااااس توافاق فاصاله اطم    يا گيآن قارار م 

Interval)  در  يقا يجاه حق يااات کاه ن   صد چاانس آن موجاود   يف 14نشان دهنده آنست که
نفوس تحت مطالعه  يا شده و تحت مشاهده قرار دارد. هر قدر که تعداد نمونه هايمحدوده تخم

به طور مثال حد اوااط کااهش در فشاار    )گردد ينان کوچک تر ميمت فاصله اطميش ر گردد قيب
 اف ه اات(.يا يضان که درد شان تسکيمر يصديا فيضان يخون مر

      عه يا اات که مطالعات که ذريا يضرورت آن بر مبنا
ا در يا جه مثبت داشا ه باشاند و   يگردند که ن يمن شر م يگردند زمانيل ميتمو هيد کننده ادويکات توليفابر

 .شونديگردند، نشر ميچ مرور نميا هيکه کم ر مرور شده  يژورنال ها

 5.0مه يدر ضام  ده شاده ااات  يا د ياي از مطالعات دوا ياريبس مول که درش ر در مورد مشکالت معيات بيجزئ
 باشد.يرود همراه ميق مقاالت بکار ميجهت مرور دق ک چک لست کهيخالصه شده با 

 

  

ک يا  يده نسبياش داده شود که فيد به شکل نمايبا يج تداويم ن اير کنيج مطالعات را تعبينکه ن ايا يبرا
 يهاا  يريا ک تعاداد از انادازه گ  يا قابل مشاهده باشاد.   ينما به خوب دارو يا بااليگر يد يدوا يباال دوا

ها در بکاس شاماره    يريا اندازه گياا فاده از چن يک مثال عمليده اات و يل افاده گرديمشخ  در ذ
 ده شده اات. يگنجان 5.0

  يگروپ ها ( در هر دويجه تداويبه طور مثال ن ) ک واقعه مشخ يزان يعبارت از م 
 باشد.يو کن رول م يتداو

 ينسب خطر (relative risk(RR)) و  يک گاروپ تاداو  يا ک واقعه در يوع يان شيعبارت از نسبت م
ا ااا نباط  يباشد، پاس چنا   0کم ر از  يبکه خطر نسيباشد. در صورتيک واقعه در گروپ کن رول ميوع يش
ونادد و در  يپ ينسبت به گروپ کن رول کم ر بوقاوع ما   يک واقعه در گروپ تحت تداويگردد که وقوع يم

 ش ر اات.  يقرار دارند ب يباشد پس وقوع واقعه در گروپ که تحت تداو 0بزرگ ر از  يکه خطر نسبيصورت

RR 

 يکاهش خطر نسب (relative risk reduction (RRR)عبارت از تفاوت ب )ک واقعه يزان يا مي
زان واقعه در گاروپ  يبرنسبت م يا واقعه درگروپ کن روليزان اي( و ميشي)آزما يدر افراد تحت تداو

 باشد. يدر نفوس تحت مطالعه م يتداو يت نسبيمؤثر يريا عبارت از اندازه گيباشد. ايکن رول م

زان واقعاه در گاروپ کن ارول(    يا م – يزان واقعه در گروپ تداويم)( = RRR) يکاهش خطر نسب
 زان واقعه در گروپ کن رولي/م
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 ( کاهش خطر مطلقabsolute risk reduction (ARR)عبارت از تفاوت ب )زان واقعاه  يا ا مي
ت بوده يمؤثرمطلق  يريک اندازه گيا يباشد. ايم( و گروپ کن رول يشي)آزما يدر گروپ تحت تداو
 مشاهده گردد.( 5.0بکس )باشد.  يت نسبيمؤثرا تراز يو ممکا اغلباً پائ

 زان واقعه در گروپ کن روليم - يزان واقعه در گروپ تحت تداوي( =مARRکاهش خطر مطلق )

 يتداو ياز برايتعداد مورد ن (number needed to treat(NNT) عبارت از )ضاان  يتعداد مر
ا برخالف کاهش خطر يدارند. ا يضرورت به تداو يجه مطلوب اضافيک ن يدن به ياند که غرض را
 يجاه را بارا  ير آااان تار ن   يا ا محاابه تعبيم مقدار کاهش خطر مطلق( اات. ايتقس 0مطلق )عدد 
 يوتادا  يو ماودل هاا   يتحات تاداو   يها پر گروياا جه بايک ن يکندکه چطور يخواننده فراهم م

 سه گردد.يمقا

 (ARRا)يم بر کاهش خطر مطلق يتقس 0( = NNT) يتداو ياز برايتعداد مورد ن

 

  

ت صاورت  يا فيت و کيت، مصائون يتنها از نظر مثمر يشامل شدن آن در فورمولر يبرا هيک ادوي يابيارز
مات  يق ييشناااا  يمت برايا ااده قيرد. تعيگيمز صورت ينه نيت هزيمت و مثمرينگرف ه بلکه از نظر ق

 يابيا ارز يرا در ماورد چگاونگ   يا بخش معلومات ااااا يست. اين يکاف يس م صحيدر ا هيادو يقيحق
مت آن يات قتأثيرمت تدارک آن بلکه از نظر يه مخ لف نه تنها از نقطه نظر قيسه ادويه، و مقايمت ادويق

 سازد.يضان فراهم ميمر يج تداويو ن ا يصح يس م مراقبت هايدر ا

ا ک اب بوده و ي( خار  از موضوع بحث اpharmacoeconomic) ييات اق صاد دوايات توضحيجزئ
 ياعضاا  يبارا  يباشاد. ولا  ينم يک شفاخانه ضروري يو معالجو يي ه دوايکم ياواط تعداد اعضا يبرا
ض درک نماودن به ار   غار  ياي اق صااد دوا  ي ود هايو م يدانس ا اصول اااا يو معالجو يي ه دوايکم
 ه ها مهم اات. يمت آن از نشريد قيو فوا هيمت ادويت قيمؤثر
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که ( dyslipaemia) اال مصاب به تشوش چربي خون  44 تا 52 مريضان بدون عرض طبقه ذکورکه اا شان بيا 5200 به تعداد

-double) بود، در يک مطالعه آزمايش تصادفي غافل اازيد و طرفه HDL >4.0 mmole/lمقدار مجموعي کلس رول خون شان 

blind randomized) جهت مقايسهGemfibrozil 722 mg تعداد . اال شامل شدند 4 )دو مرتبه در روز( با دارو نما، در مدت
 .گيري شد مجموعي واقعات فوتي و غير فوتي اح شاي قلبي و ااير مرگهاي قلبي در نزد ايشان اندازه

     Gemfibrozil   کن رول 

 05    47    تعداد واقعات

 0252    0240    تعداد مريضان

73.2100%   ميزان واقعات
2051
56

  %13.4100
2030
84

 

 66.0
13.4
73.2

     

      کم ر با رويداد ناخواا ه همراه بوده Gemfibrozilيعني 

 %9.33100
13.4

)73.213.4(


    

   (فيصد 55.1)بديا معني که کاهش خطر نسبي قابل مالحظه اات 

%41.173.213.4      

    بديا معني که فقط يک تعداد کوچک واقعات ممکا که از کاهش خطر نفع ببرند.

 

9.70
41.1

100
%41.1

1









NNT 

 .اال تأثيرات آن باالي يک مريض معلوم شود 4 بگيرند تا درطول Gemfibrozilمريض ضرورت اات تا تداوي را با  20يعني 

همراه اات رويداد نا خواا ه ( فيصد 55.1) با يک کاهش قابل مالحظه Gemfibrozilمحققيا ن يجه گيري نمودند که اگرچه 
. فيصد اات 0.50 ولي مريضانکه از ايا واقعه رنج ميبرند بسيار کم اند به هميا علت کاهش خطر مطلق در آن بسيار پائيا يعني

. اال تداوي شوند تا از رويداد نا خواا ه باالي يک مريض جلوگيري گردد 4 در مدت( 22.1) پس با يديک تعداد زياد مريضان

 اخذ ميدارند از اعراض خفيف تا شديد ايس م معدي معايي شاکي اند در مقابل Gemfibrozilات کهفيصد واقع 0.5 برعالوه
فيصد که دارو نما اخذ نموده بودند. با در نظرداشت عوارض جانبي و قيمت ادويه، بسياري از ممالک و شفاخانه ها ممکا  0.0

 ايش خطر عوارض جانبي کافي نيست.تصميم بگيرند که مؤثريت دوا جهت ارائه داليل براي قيمت و افز

 (0102 فريکو همکاران وي اال)

 

  

ک فراهم کننده ياز  ال(يک ويا يت يک تابليمت يواحد )طور مثال ق يک دوا فيمت يبدات آوردن ق
د ااات کاه   يمف يزمان هيمت ادويسه قي. مقايو معالجو يي ه دوايکم يآاان برا يليست خيه،کاريادو
د يمخ لف تول يمشابه بوده اما تواط دو کمپن ييمشابه و شکل دوا ياويميب کيترک ياراد هيا ادويع

ت( هنگاام تادارک   يا في)مانند اع باار و ک  ک عرضه کنندهير مالحظات يو اا هيمت ادويشده باشند. ق
د اماا  يا ساه نما ينهاا را مقا يپارتمنت تدارکات اات کاه ا يفه ديا وظيشود. ايسه ميمقا ييمحصول دوا
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مالحظاه   يو معالجو يي ه دوايد تواط کمي( هر تولBioequivalent) ياتيبودن تعادل ح يمساو
ا يو مولاد  ياويا ميک يه مخل ف را باا اااخ ار هاا   يکه ادو يگردد. زمانياخذ م ييم نهايشده و تصم
 سه نماودن ناا  يمقا واحد جهت يمت فيمشابه ق يات معالجوتأثيروجود  م بايکنيسه ميمخ لفه آن مقا

جاه  يق غرض حاصال نماودن ن   يا طرق تطبي، يواحد دوزاژ، مدت تداو يمت فيرا قيباشد. زيم يکاف
 کسان نباشد.يه مخ لف يممکا در ادو يکيکلن

 

 

مات  ياماا ق  باشاد  ک دوايا مت يق يک اااس برايعرضه کننده ممکا  از ک دواي مت بدات آمدهيق
غارض   ياي ا صانف دوا يع يمعالجو يگروپ هاا يش بيباشد. زمان گزنيم ينم هيکامل اا فاده ادو

باشد ينه اا فاده دوا مياز به دانس ا هزين يو معالجو يي ه دواي،کميفورمولر اضافه کردن آن در لست
سا م  يدر ا هيا نه مرباوط باه مصارف ادو   يهز . اه نوعييال دوايک ويا يت يک تابليمت ينه فقط ق
 ر قابل لمس.يغ م وير مس قيم، غيمت مس قيوجود دارد. ق يمراقبت صح

  

 هيا نرخ ادوي هيد ادوينه خريهز ─

 هيق ادويل جهت تطبيواا ─

 رهي، فل ر ها، پمپ ها و غيديت داخل وريه، ارنج ها، گاز، ايق ادويتطب يزات برايتجه ─

 ت تدارکيرينه مديهز ─

 زر(يخچال، فريشامل گدام، ) يالت نگهداريمت حمل و نقل و تسهيمعاش کارمندان تدارکات، ق ─

 يمت خدمات مسلکيق ─

 س داک راني، معاش نراها، فيکينيکل يفارمس يت هايه، فعاليع ادويه و توزيمعاش فارمسست، ته ─

 ميمس ق ينه هاير هزياا ─

داخل  يپارتمنت هايدر د ييدوا ير قابل قبول تداوي، پااخ غييعوارض ناخواا ه دوا يتداو ─
شفاخانه، به گوناه مثاال مصارف بارق و      نه م ممهيهز اا فاده از اتاق عاجل، بس ر و اراپا،
 يخدمات البراتوار

  

 ضيمر يضيمر نهيهز ─

 مانديفه به دور ميض از وظيمدت که مر ─

  

 يت زندگيفيک ─
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 هيادو يقيمت حقيق يجامع برا ي واند که بررايم يمت فوق الذکر تا جاياگرچه مجموع هر اه نوع ق
ا يگردند. اياا فاده م ينه مصرفيسه هزيل مطالعات مقايا تحليح يفقط در اطح ملها  ايا باشد اما
مطارح بحاث    يه اااايادو يه در لست مليباشد که شامل نمودن ادويم ينه ضروريل هزيا تحليچن
ل را دوباره انجاام  يا تحليست که چنيشفاخانه ها الزم ن يو معالجو ييدوا ي ه هايکم ياما برا باشد

 يد راجهت برراا يجد يم دواينه مس قيممکا مصمم باشد تا هز يو معالجو يي ه دوايکم يدهند. ول
 د. ينما يابيارز يدر لست فورمولر هيا ادوياضافه نمودن ا يبرا يجه کافيت بوديموجود

 

 

 ايا چناد يسه دو ياات که جهت مقا يوه ايمت( عبارت از شيق ييشنااا) هيادو نهيل کاهش هزيتحل
وه يا شا يا رود. ايا آنها بکار مينازل ر ييکسان اند، غرض شنااايت يات و مصئونتأثير يکه دارا يدوا
ل يا سه موضاوعات ذ يمقا يانجام شده و برا يفارمس يپارتمنت هاياکثراً تواط د هيمت ادويق يابيارز

  واند:ياا فاده شده م

 گردديد ميمخ لف تول يها يمشابه که تواط کمپن هيادو 

 کسان نباوده  ي ياويميبات کيترک يدارا يگر اند وليمعادل همد يات تداوتأثيرکه از لحاظ  يدوا ها
 گر اا فاده گردند.يک ديل ي وانند که به شکل بديبوده و م ييکسان دوايف يو وابس ه به تصن

 يرياندازه گ ياس قابل اع بار برايرا ممکا مقيه مشکل اات زياز ادو يبعض يسه برايوه مقايا شيچن
گر يکاد يل يباد  هيم که دو ادويکه به اثبات راانده ن وانيعادل بودن آنها وجود نداش ه باشد. در صورتم
 يات معادل باودن دوا تأثيرکه يد بکار برد. هنگامينبا مخصو  را يسويا روش مقاير پس ايا خياند 
نکاه  يهمچناان ا د را و يجد يدوا يد ثبوت برتريا بايگردد، مسئوليمطالعه م يقبل يد نظر به دوايجد
نه يد منعکس کننده هزينه بايد. کاهش هزيندارد، فراهم نما يکمبود يقبل يد نسبت به دوايجد يدوا

 ل اند:يز در بر داش ه باشد که شامل موارد ذيک دوز دوا را نيق درات ياا فاده و تطب

 هيه ادويمصرف وقت فارمسست و نرس جهت ته 

 يمصارف البراتوار 

 معقم. يق کننده هاي، رقيديداخل ور يت هايبه طور مثال ارنج، اوزن، ا، يزات کمکيمصارف تجه 

باشاد کاه غارض    يم يفما  يکروبيضد م ينه اه نوع دوايل کاهش هزينشان دهنده تحل 5.0جدول 
دهااد کااه يل نشااان ميااا تحليااگااردد. ايز ميتجااو ير اخ الطاايااغ يان انااات طاارق بااول  يتااداو

Trimethoprim کهيحال ا آن ها بوده درينه تريکم هز Norfloxacin ا يمات تار  ياز جمله ق
باشد که نظر به بسا ه  يم ييدانه  يا کپسول هايت ها يبشکل تابل Amoxycillinنسبت به  هيادو
در اااحات کاه    يا اات که معادل تداويده اات. گمان بر ايمحاابه نگرد يک کورس تداوي يبند
ناه عاوارض   يمخ لاف و هز  يزان هايوه، منخواهد بود. برعال يقيبلند اات، حق ييزان مقاومت دوايم
 ا محاابات در نظر گرف ه نشده اات.يدر چن يجانب
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5.0 جدول

 

 هزينه تصنيف
 

Trimethoprim
 ميلي گرام تابليت 022

Amoxycillin422 
 ميلي گرام کپسول

Norfloxacin 522 
 ميلي گرام تابليت

 طارق  ان اان  باراي  شده پيشنهاد تداوي رژيم
  اخ الطي غير بولي

 مرتبه دو گرام ميلي 022

 روز 4 براي روز در
مرتبه در ياک   0 گرام 5
 روز

مرتباه   0ميلي گارام   522
 روز 5در روز براي 

 7 00 02 تعداد تابليت ها/کپسول ها في کورس تداوي

 پوند 2.574 پوند 2.200 پوند 2.250 براي يک تابليت يا کپسولقيمت مصرف 

 پوند 0.01 پوند 0.27 پوند 2.50 کورس تداوي قيمت يک

 پوند 00122 پوند 02722 پوند 5022 مريض در يک اال 02222هزينه تداوي 

 اات اخذگرديده 0220بري انيا چاپ اال  ملي فورمولري از آن هزينه و تداوي رژيم

 بود پوند 5.05 تداوي مکمل دوره في قيمت: Amoxycillin پاکت* 

 بود پوند 0.01 تداوي مکمل دوره في قيمت: Norfloxacin تابليت* 

.بود امريکايي دالر 0.4 ًمعادل تقريبا پوند يک *

 

تحليل کاهش هزينه دوايي اه ادويه ضد درد نارکوتيک که از طريق زرقي تطبيق ميگاردد، را   5.0جدول 

بوده که از دو طريق تطبيق ميگاردد. اياا تحليال     Diamorphineدهد که از جمله يکي آن نشان مي

 تريا گزينه باوده  ارزان (SC)يا تحت جلدي (IM)داخل عضلي  Pethidineنشان ميدهد که زرقيات 
 پر هزينه تريا گزينه ميباشد.  (IV)با زرق آهس ه داخل وريدي  Diamorphineِ در حاليکه
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 5.0جدول 

 Diamorphine ويال هزينه تصنيف 

 لي گرامهيم 4

Pethidineويال

 ميلي گرامه 4

 Pentazocine52 ويال
 ميلي گرامه

رژيم تداوي پيشنهاد شده براي درد هااي شاديد   
 که الزم به تطبيق ادويه ضد درد زرقي دارد

لي گرام هار  يم 4
 ااعت بعاد از  5

 طريق وريدي

ااعت  5لي گرام هر يم 4
داخل عضلي بعد از طريق 

 تحت جلدييا 

 5لااي گاارام هاار   يم 42
داخال   ااعت بعد از طريق

 تحت جلدي عضلي يا

ااعت بعد از  5لي گرام هر يم 52
تحاات داخاال عضاالي يااا  طريااق
 جلدي

 0.70 2.05 0.05 0.05 قيمت مصرف در مقابل يک ويال به دالر امريکايي

 دوز  7 دوز  7 دوز  7 دوز  7 يک روز هادر زتعداد دو

 04.77 5.10 00.25 00.25 به دالر قيمت تداوي يک روزه

در مقابل يک زرق  امريکاي دالر 0معاش نرس 
 عضلي، داخل وريدي يا تحت جلدي

- 00 00 00 

معاااش ناارس م خصاا  در مقاباال يااک زرق 
 امريکاي دالر 5وريدي آهس ه 

05 - - - 

 00 00 00 00 دالر في بس ه 0همراه با اوزن آن  تجهيزات: ارنج

 51.77 00.10 54.25 52.25 به دالر امريکايي در يک روز ادويهقيمت مجموعي 

تعداد روز هاي که تداوي در آن پيش بيني شده 
 در مدت يک اال

 روز 5222 روز 5222 روز 5222 روز 5222

ز به دالار  ور 5222قيمت مجموعي تداوي براي 
 يامريکاي

050002 024002 07152 000102 

 اات شده ليتبد دالر به ادويه متيق و شده اخذ 0220 اال چاپ اي انيبر يمل فورمولري از هيادو متيق و يتداو ميرژ

 يديا ور آهسا ه  زرق يبارا  قاه يدق 7 و يجلاد  تحات  ايا  يعضل زرق يف يبرا قهيدق اه يبرا معاش ايتخم و ا،ي انيبر صحت پارتمنتيد ،0220 نومبر در ادويه يگمرک تعرفه
 اات دهيگرد محاابه

 

يک بخش بسيار عمده در هر نوع تحليل اق صادي ميباشد. ايا نوع تحليل ام حاان   
 5.0مينمايد که ن ايج نظر به فرضيه هاي اتخاذ شده مخ لف چقدر حساس ميباشد. به طور مثال، در جدول 

رقيات داخل وريدي دو برابر زمان نرس را نسبت به زرقيات داخل در صورتيکه که گمان بر ايا باشد که ز
عضلي و تحت جلدي ميگيرد، ولي فرض گردد که زمان مساوي را مانند زرقيات عضلي و تحت الجلادي  

عضلي و تحات الجلادي    Pentazocineوريدي نسبت به  Diamorphineميگيرد، در ايا صورت 
 هزينه کم ر خواهد داشت. 

 

 

ات تاأثير تحليل مثمريت هزينه به منظور مقايسه کاردن دو ياا اضاافه تار از دو دواي کاه داراي دوز و      
يکسان نبوده اما غرض تداوي عيا حالت کلينيکي اا فاده ميگردند، اا فاده ماي شاود. اياا     معالجوي

اندازه گيري قيمت  نوع تحليل بسا مشکل بوده و فقط در اطح ملي اجرا ميگردد. ايا تحليل ضرورت به
شامل هزينه مس قيم و غير  را دارد. قيمت ادويه بر اااس ن ايج کلينيکي تعريف شده در مقابل هر ادويه

 مس قيم ميباشد، بعضي از مثال هاي اندازه گيري ن ايج کلنيکي شامل موارد ذيل ميگردد:
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 فرط فشار خون: اندازه گيري فشار خون 
 ديابت شکري: هيموگلوبيا گلوکوز ( دارGlycosylatedو ن ايج گلوکوز خون ) 
 ( امراض اکليلي قلب: تکرر حمالت آنژيا صدريAngina) 
 ان انات طرق بولي: وقوع ان انات 
 چاقي: اندازه گيري وزن بدن 
 ( اخ الالت صرعSeizuresتکرر حمالت صرعوي :) 
 /ايدز: محاابه تعداد حجرات  ويروس اچ آي ويCD5 
 اض آن(: اال هاي که زندگي مريض نگه داشا ه ميشاود ياا کيفيات     امر ناراايي قلبي )و ااير

ياا عادم تواناايي     quality-adjusted life years(QALYs)تعديلي زندگي به ااال ) 
 disability-adjusted life years (DALYs)تعديلي زندگي به اال 

 ثال ها شامل مواردذيل اات:اندازه گيري مثمريت هزينه را مي وان به اشکال مخ لف ارائه نمود. بعضي از م

 براي مريضي حاد: هزينه هر کورس تداوي يا هزينه هر دور معالجه 
 براي مريضي مزما: هزينه ماهانه کن رول رضايت بخش مرض 
 براي ارتقاي صحت: هزينه ماهانه جهت حاصل نمودن ن ايج مورد نظر 

بيوتيک گاوش ااات. هزيناه    نشان دهنده تحليل مثمريت هزينه دو نوع قطره هاي ان ي  5.5جدول 
دالار   2.1باا هزيناه    Bفيصد مثمريت تداوي و قطره گوش  02دالر امريکايي با  A 7.4قطره گوش 

 فيصد ميباشد. 12امريکايي با مثمريت تداوي 
 

5.5جدول 

 Bقطره گوش  Aقطره گوش  

 2.1 7.42 (امريکايي به دالر)قيمت 

 فيصد 12 فيصد 02 ثمريتم

دالر امريکايي براي تاداوي   7.4 هزينهدر مثمريت 
 به صورت موفق يک واقعه 2.0

دالر امريکايي براي تاداوي   2.1
 به صورت موفق يک واقعه 2.1

ي يک واقعاه باه   ومقدار پول )دالر امريکايي( که براي تدا
 صورت موفقانه ضرورت اات

125.8
8.0

50.6
 778.8

9.0
90.7

 

 

مثمريت هزيناه آن باراي تاداوي     معلوم شد که ااات ام مؤثرکم ر  Bنسبت به قطره گوش  A گرچه قطره گوش
به ارزش منفعت کوچک آن نمي ارزد. قيمت اضافي  Bموفقانه يک واقعه بيش ر ميباشد. قيمت اضافي قطره گوش 

ياد شده و ايا  incrementalcost-effectivenessمثمريت افزاينده يا  براي فايده اضافي به نام هزينه
 مثال طور ذيل محاابه ميگردد:
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دالر اضافي مصرف نمائيم؟ قضاوت آن به کمي اه   05آيا ايا منطقي خواهد بود که غرض تداوي موفقانه يک واقعه 
 دوايي و معالجوي واگذار ميگردد.

 

 هدف تحليل خود را مشخ  نمائيد. به طور مثال، کدام رژيم دوايي بايد تداوي ان خابي باشد؟ .0

ات کم ر يا دواي باا  تأثيرطرق مخ لف رايدن به هدف را مشخ  اازيد به گونه مثال، آيا دواي ارزان با  .0
 ات بيش ر ان خاب گردد؟تأثيرقيمت گزاف و 

 تعيا نمائيد. قيمت دواي هر يک از گزينه ها را محاابه و .5

 فوايد )ن ايج کلينيکي( دواي هر يک از گزينه ها را ارزيابي و تعيا نمائيد. .5

 فوايد هر يک از گزينه ها را محاابه و ارزيابي نمائيد. نسبت مثمريت هزينه عبارت از مجموع قيمت ادويه .4
 تقسيم بر تعداد واحدات ن ايج تداوي اات.

يد. که ايا شامل تحليل بعضي از فرضيات ميباشد. به طور مثال، تحليل حساايت را باالي ن ايج انجام ده .7
مصارف معاشات کارمندان و مصارف م ممه شفاخانه، مخ لف بوده و ديده شود که با تغيير دادن فرضيه ها 

رونما ميگردد تا مثمريت هزينه دريافت گردد. در صورتيکه مثمريت هزينه دوايي با  تغييرات در قيمت ادويه
دن فرضيه ها تغير نکرد پس ن يجه قابل تائيد اات. در صورتيکه ن يجاه باا تغييار دادن فرضايات     تغيير دا

حساس باشد چنيا معلوم ميگردد که ن يجه مطالعه ممکا اش باه بوده و نمي تواند که يک ن يجه ثابات را  
 ارائه نمايد.

را در تاداوي اح شااي قلباي     ترومبوالي کدو نوع ادويه ات تأثيرمثال حقيقي مقايسه چگونگي  5.0بکس 
(myocardial infarction)  تاداوي   يت و مثمريت هزيناه در آاا رليا نشاان ميدهاد.    مؤثراز نظر

اح شاي قلبي با شيوه هاي معمول در مقايسه با تاداوي اح شااي قلباي باا شايوه معماول جماع تطبياق         
Streptokinase  ياPlasminogen  ( قيمات مجماوعي   0فعال مقايسه گرديد. مقايسه بر ااااس )

يا دفع مرو( صورت گرف اه ااات.   )( هزينه في حيات نجات داده شده 5( ميزان مرو و مير و )0تداوي )
روي آن بحث صاورت   5.4.0مصارف تداوي شامل تمام هزينه هاي مس قيم و غير مس قيم که در بخش 

 گرفت محاابه شده اات.
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ز تحليل مثمريت هزينه اات که در آن ترکيبي از اندازه گيري مثمريت تحليل کارايي هزينه عبارت ا

بکار رف ه تا منعکس کننده کمي و کيفي ن ايج صحي باشد. نمونه هاي اندازه گياري  

quality-adjusted life years(QALYs)
disability-adjusted life years (DALYs) 

در  کاه  آن بوده شامل نيز گيزند نجات يا مرو، دفع ياف ه، ال يام واقعات يجن ا يرياندازه گ همچنان
 در طول عمر معيوبيت ناراح ي، اخ الل، که در نظر گرف ه شود اينست که حقيق ي ها گيري اندازه ايا
ز نظار  جهت شاامل اااخ ا موضاوعات کاه ا     يتمؤثر يريندازه گمعلومات خام براي ااوقات  يبعض
 ياارو  يراه اناداز  ياق به صورت نارمل از طر فک ور عيار شده کيفيت. يت دارد، ميباشداهم ينيکيکل

ااوال  و ترجيحاات آنهاا    يها از مردم در موارد مخ لف حاالت صاح  يارو ياکه در ا يايدبدات م
تحت مناقشاه قارار   ادويه  يسهمقا يابر يوهش ياا ياتح يفيتک ي. به علت مشکل بودن برراميگردد
 و خار  از محدوده کاري کمي ه دوايي و معالجوي اات.  دارد
 

 

. يگاردد محااابه م  يجن اا يا تغيير در  مفاد ي. ارزش پول0و  ادويه يمت. ق0 هزينه، يديتمف يلدر تحل 
 يبعضا له را انادازه گياري نماياد.    ي ناشي از مداخاق صادبهبود  يآمد ها درمجموع  يدمفاد با ياچن

حاصال   يتداو يمتکه از ق يهاپس انداز بدات آمده،  يارزش زمان صح مند ياوقات به بخش ها
 ياا مکمل  بعضاً نا يدفوا يارزش ده و. ان خاب يگرددم يبند يمتقس وايد و پس انداز هاف يرشده و اا
 يارزش پول يجا به جا ااز يرازيز بوده برانگبحث  ياربس هزينه يديتمف يل. تحليباشدم يزبحث برانگ
 . بسيار بحث انگيز ميباشدرا  زندگيحفظ شده مانند اال  ينيکيکل يجدر مقابل ن ا

باه شاکل   ) ارزش پولي مفااد ااات   تقسيم ادويه مجموعي قيمت از عبارت
 شادن  بسا ري  آيناده،  در اضکاهش امر مثال طور به ادويه، ذخيره شده در برابر اا فاده پولي مقدار
 ن اايج  باه  نظار  مقايساه  تحات  ادوياه  که هزينه، مثمريت تحليل برخالف(. غيره در شفاخانه و کم ر
 آن مخ لفاه  ن اايج  باا  مخ لاف  هااي  تداوي هزينه مفيديت تحليل در ميگردند، تحليل شان يکسان
 يها يهرورت به فرضض چونمشکل اات  ياربس هزينه يديتمف يلتحلاجراي چه  . گريشوندم يسهمقا

 از مفاد باشد. يعار يو معالجو ييدوا ي هکم يممکا برا ياد و نباشنادرات بزرو که ممکا 
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 کشور در ميگردد ا فادها ميوکارد اح شاي تداوي در که ها ترمبوالي يک مخ لف انواع هزينه مثمريت درمورد نشريه بر مرور
 ذيل شکل به آن ن يجه و گرديده ارزيابي ميوکارد اح شاي از بعد مير و مرو ميزان با مخ لفه هاي تداوي قيمت. اف اد براه آا راليا
 .ارائه شده اات آا راليايي دالر به ها قيمت. شد ارائه

 

 فوتي واقعه 002 واقعه هزار يک در آا راليايي دالر ميليون 5.4 :(MI)ميوکارد  اح شاي معمول مراقبت

 فوتي واقعه 12 واقعه هزار يک در آا راليايي دالر ميليون Streptokinase(SK): 5.2ميوکارد+  اح شاي معمول مراقبت

 فوتي واقعه 02 واقعه هزار يک رد آا راليايي دالر ميليون 4.4 (TPA)کننده  فعال Plasminogen ميوکارد+ اح شاي معمول مراقبت
 

 

   ميوکارد اح شاي معمول مراقبت و Streptokinaseبيا تفاوت

 واقعه في دالردر 022=  شده تداوي واقعه هزار يک در دالر ميليون 2.0=  واقعه هزار يک در دالر ميليون 5.2-5.4=  تداوي مصارف

 شده تداوي واقعه هزار يک در فوتي واقعه 52=  002-12=  بود خواهد جلوگيري ابلق که مير و مرو واقعات تعداد

 نجات حيات هر بر دالر 7222=  واقعه 52 بر دالر ميليون Streptokinase  =2.0 با تداوي هزينه مثمريت

  :(MI) ميوکارد اح شاي معمول مراقبت و Plasminogen(TPA)ميان فعال کننده تفاوت

 واقعه في در دالر 0222=  شده تداوي واقعه هزار يک در دالر ميليون 0=  واقعه هزار يک در دالر ميليون 4.4-5.4 = تداوي مصارف

شده تداوي واقعه هزار يک در فوتي واقعه 52=  002-02=  بود خواهد جلوگيري قابل که مير و مرو تعداد واقعات

دالر في نجات حيات 42222 حيات = 52ميليون دالر براي هر  TPA  =0مثمريت هزينه 

 در تداوي اح شاي ميوکارد: SKو  TPAتفاوت ميان 

دالر في واقعه 0022ميليون دالر في هزار واقعه =  0.0ميليون دالر في هزار واقعه =  0 -2.0هزينه تداوي = 
ي شدهواقعه في هزار واقعه تداو 02=  12 -02بود =  خواهد جلوگيري قابل ميرکه و مرو واقعات تعداد

 نجات حيات بر في 002222=  حيات 02 بر ميليون Streptokinase =0.0بر Plasminogenکنندهاي فعال اضافي مصارف

 

 

   :Streptokinaseبراي

  0422=  422222 ÷022=  مي واند تداوي شود که واقعات تعداد

  حيات 24=  (52÷0222) ×0422=  مي واند نجات داده شود که هاي زندگي تعداد
 

   :Plasminogenکنندهاي فعال براي

  042=  422222÷0222=  مي واند تداوي شود که واقعات تعداد

  حيات 02=  (52 ÷0222) ×042=  شود داده مي واند نجات که هاي زندگي تعداد
 

 

 قيمت موضوع که وق ي ميدهد، نجات کمي بيش ر را حيات و بوده بيش ر يتمؤثر داراي Plasminogenده هايکنن فعال گرچه

 باه . ميشاود  داده نجاات  بيشا ر  حيات و شده تداوي ها Streptokinase با مريضان بيش ر تعداد که ميشود ديده ميايد ميان در

 Plasmingen کنندهاي فعال اضافي ، مصارفPlasmingen کنندهاي فعال با Streptokinaseديگر، در مقايسه  عباره

 کم ر تعداد مي وان فقط محدود بوديجه شرايط در که( آا راليايي دالر 002222)اات  بلند بسيار ها Streptokinase به نسبت
داد. نجات شانرا حيات و تداوي را مريضان

Sources: FibrinolyticTherapyTrialists’Collaborative Group(0115);Aylward)0117)  
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  5.0ضميمه 

 يياب دا هينشر از منابع يها نمونه

 دارد به عنوان مثال:يا ارائه ميصورت آنالبشکل مکمل و به که مقاالت را  يت هايااب يو
 The Iowa Drug Information System (http://www.silverplatter.com/catalog/idis.htm) 
 Medline (http://www.nlm.nih.gov/databases/freemedl.html) 
 

Peer-reviewed journals that publish original articles, for example: 
 American journal of health-systems pharmacy (formerly the American journal of hospital pharmacy) 
 Annals of internal medicine 
 British medical journal (http://www.bmj.com) 
 Journal of the American Medical Association 
 The Lancet (http://www.thelancet.com) 
 New England journal of medicine 

 

 يثانو يها هينشر يمعلومات منابع يها نمونه

Medical letters, newsletters or bulletins produced by national bodies responsible for 
monitoring drug efficacy, safety, and cost, for example: 
 Drug and therapeutics bulletin of the UK, 0 Marylebone Road Street, London NW0 5DF, UK, 

email: dtb@which.net (http://www.which.net) 
 Medical letter of the USA, 0222 Main Street, New Rochelle, New York 02020, USA, (http:// 
 www.medletter.com) 
 Prescrire international (English summaries of La Revue Prescrire) (http://www.prescrire.org) 
 Australian prescriber (http://www.Australianprescriber.com) 

Peer review journals that publish review articles of the published literature, for example: 
 Journal watch (http://www.massmed.org/) 
Electronic databases that can be used to search for primary literature and provide abstracts, for example: 
 Index Medicus 
 Medline 
 EMBASE 
 Micromedex CD ROM 
 International Pharmaceutical Abstracts (IPA) 

Electronic databases that provide evidence-based evaluations, for example Cochrane Library abstracts 
(which are free) and evaluations. 
 

 :يثالث يها هينشر منابع يها نمونه

Textbooks and reference manuals on drug efficacy and safety, e.g: 
 AHSF drug information, 0111, American Society of Health System Pharmacists, 2020 Wisconsin 

Ave, Bethesda, MD 02005. 
 British national formulary, biannual, British Medical Association and Royal Pharmaceutical 

Society of Great Britain, BMJ Books, P.O. Box 014, London WC0H 1TE, UK, ISSN2072-454X, 
email: orders@bmjbookshop.com 

 Martindale: the complete drug reference, 0111, Pharmaceutical Press, 0 Lambeth High St, 
London SE0 2JN, UK, ISBN: 2-04571-501X. 

 USP DI Drug information for health care providers, Volumes 0, 0, and 5, 0117, USPC Board of 

http://www.silverplatter.com/catalog/idis.htm)
http://www.nlm.nih.gov/databases/freemedl.html)
mailto:dtb@which.net
http://www.massmed.org/)
mailto:orders@bmjbookshop.com
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Trustees, 00720 Twinbrook Parkway, Rockville, MD 02040, USA, ISBN: 2-105414- 10-0. 
 WHO, 0220, WHO model formulary, Department of Essential Drugs and Medicines Policy, 

WHO Geneva, ISBN: 10-5-045441-5, email: bookorders@who.int (http://www.who.int/ 
medicines/organization/par/formulary.shtml). 

International drug price lists, for example: 
 IDA price indicator, International Dispensary Association, PO. Box 52210, 0252 AB Amsterdam, The 

Netherlands, email: info@ida.nl (http://www.ida.nl); tel: +50 02 52 55 240; fax: +50 02 52 50 045. 
 International drug price indicator guide, annual publication by MSH in collaboration with 

WHO, 074 Allandale Road, Boston, MA 20052-5522, USA. Tel. +0 702 405 2211  
Fax: +0 702 405 0004; email: bookstore@msh.org, (http://www.msh.org/publications, 
http://erc.msh.org and http://www.who.int/medicines/organization/par/ipc/ 
drugpriceinfo.shtml) 

Internet resources, for example: 
 Australian prescriber (http://www.Australianprescriber.com) 
 British national formulary (http://www.bnf.vhn.net) 
 British medical journal (http://www.bmj.com) 
 Biomail (http://biomail.sourceforge.net/biomail/) is a new search tool which periodically 

does a user-customized Medline search and sends the articles to the user’s email address 
 Centres for Disease Control and Prevention (CDC) Atlanta, USA, online information system 

(http://www.cdc.gov) 
 Cochrane Collaboration (http://www.cochrane.org)  
 Facts and comparisons – an Italian database website (http://www.burioni.it/script/ rec.htm)  
 Federal Drug Authority (FDA), USA, online information system (http://www.fda.gov/) 
 Health InterNetwork Access to Research Initiative, which provides free online access to some 

journals for institutions in the poorest countries (http:// www.healthinternetwork.org) 
 Hirewire Press (http://Pstanford.edu) 
 Internet browser searches, for example http://www.google.com or http:// 

www.altavista.com 
 International Society of Drug Bulletins (http://prn.usm.my/isdb.html) 
 Liverpool School of Hygiene and Tropical Medicine website (http://www.liv.ac.uk) provides 

links to an number of journals, websites and databases 
 Micromedex drug monographs, information from the United States Pharmacopeia (USP) 

(http://www.usp.org and www.micromedex.com/products) 
 Medline (http://www.nlm.nih.gov) 
 National Institute of Health (NIH) online information system: http://www.nih.gov 
 PubMed Central (http://pubmedcentral.nih.gov) 
 Satellife free information services to health professionals (http://www.healthnet.org) 
 The free medical journal site (http://www.freemedicaljournals.com) 
 The Lancet (http://thelancet.com) 
 The Lancet’s experimental research archive in international health (http:// 

www.thelancet.com/era) 
 World Health Organization (http://www.who.int/medicines) 

 WHO library site (http://www.who.int/hlt/virtuallibrary/English/subject.htm) 
 WHO drug price information site (http://www.who.int/medicines/organization/par/ipc/ 

drugpriceinfo.shtml) 

 

mailto:bookorders@who.int
mailto:bookorders@who.int
mailto:info@ida.nl
mailto:bookstore@msh.org
mailto:bookstore@msh.org
http://www.msh.org/publications
http://erc.msh.org/
http://www.who.int/medicines/organization/par/ipc/
http://biomail.sourceforge.net/biomail/)
http://biomail.sourceforge.net/biomail/)
http://www.cochrane.org/
http://www.burioni.it/script/
http://www.fda.gov/)
http://www.fda.gov/)
http://www.google.com/
http://www.altavista.com/
http://prn.usm.my/isdb.html)
http://www.usp.org/
http://www.micromedex.com/products)
http://www.nih.gov/
http://www.thelancet.com/era)
http://www.who.int/medicines)
http://www.who.int/hlt/virtuallibrary/English/subject.htm)
http://www.who.int/medicines/organization/par/ipc/
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  5.0مه يضم

 
 

 FowkesandFulton(0110) andBeroandCho(0115)اق باس شده از:

  

 
 اات؟ شده انيب روش اي يمعرف خالصه، يها بخش در اهداف ايآ

 در کاه  يدوا مقابال  در ايا  دارونماا  مقابال  در تنها ممکا هيادو کي
 برابار  در ناه  گاردد  شيآزماا  باشد شده نداش ه يخوب کارکرد گذش ه
 .آن صنف هم يدوا ايمؤثرتر مقابل در اي ياريمع يدوا

 شاده  مطالعاه  اتتاأثير  و مارض  جين ا مورد در يکاف معلومات ايآ
 ماورد  در قضااوت  آن ااااس  باه  ب اوان  تاا  اات شده داده هيادو
 نمود؟ ها آن يکينيکل تياهم

 قارار  ااا فاده  ماورد  ممکا ندارد تيهما يکينيکل نظر از که يجين ا
 .باشد گرف ه

 
  بود؟ اف اده براه يکيکلن يتصادف شيآزما کي ايآ
 تيمؤثر يبرا طرح ايبه ر -
 بود؟ گرف ه صورت واقعه کن رول مطالعه ايآ
 تيمصئون يبرا طرح ايتر معمول -

 مشاهده يها تفاوت که ب واند تا بوده يناکاف که ممکا مطالعه طرح
 . کند انيب شده شيآزما ديجد يدوا يبرا را شده

 بحاث  بصاراحت  آن يرو ايا آ ناه،  اگار  بود؟ يخبر با بدون مطالعه ايآ
 بود؟ گزار تأثير ها کننده مداخله حضور ايآ و بود؟ گرف ه صورت

 اابب  اح مااالً  کاه  اناد،  مطلاع  ايمحقق اي مطالعه کنندگان اش راک
 گردديم جين ا ريتعب در يجانبدار

 يضا يمر حااالت  و شاده  اا فاده هيادو مورد در يکاف معلومات ايآ
 ضيمار  نفوس با مطالعه نکهيا مورد در قضاوت جهت شده يتداو
 اات؟ شده داده ر،يخ اي اات مرتبط

 اخاذ  را هيا ادو کاه  ينفوا از يندگينما ممکا مطالعه تحت ضانيمر
 باه  نسابت  مطالعاه  تحات  ضاان يمر اغلباً. کرد نخواهد نمود، خواهند
  يتشاخ  باا  تار،  مناااب  نماود،  خواهناد  اخاذ  را هيا ادو که يفوان

 .باشنديم همزمان مرض ايچند بدون و تر مشخ 

 در مالحظاه  قابال  تفااوت  افات ي در غارض  مطالعه تحت نمونه تعداد ايآ
 اات؟ يکاف يکن رول و مداخله گروپ در يتداو جهين 

 که دهد نانياطم ب واند که باشد کم ديشا مطالعه تحت ضانيمر تعداد
 .باشد ينم چانس يناش موجوده تفاوت

 بود؟ شده مشخ  ضانيمر تيشمول عدم و تيشمول يبرا ها اريمع ايآ

 بود؟ يتصادف شکل به ضانيمر يريگيپ ايآ

 بودند؟ منااب بودند شده ان خاب کن رول ثيح به که اشخا  ايآ

 مطالعه در يتصادف صورت به کن رول اشخا  و مطالعه تحت ضانيمر
 مشاابه  ديجد يدوا با يتداو تحت ضانيمر بيترت ايا که نشده لشام
 .باشند ينم گردند،يم يتداو يسويمقا يدوا با کهيکسان به

 حذف مطالعه از که يکن رول و مداخله گروپ در اشخا  زانيم ايآ
 بودند؟ شده گزارش اند، شده

 مخ لاف  يهاا  زانيا م ايا آ پس نه، اگر بود؟ کساني آنها زانيم ايآ
 بود؟ دهيردگ شرح

 را مطالعه ممکا دوا اخذ جهتيتصادف شکل به شده ان خاب ضانيمر
 آنهاا  در هيا ادو کام  اتتأثير و يجانب عوارض بنأ باشند نکرده ليتکم
 ايا  شا ر يب يجاانب  عاوارض  داش ا با ضانيمر. اند نشده داده گزارش
 .شوند خار  مطالعه از ممکا اندک اتتأثير

 ايا آ ناد؟ ا هديا گرد سهيمقا گريکدي با ييدوا يها دوز تعداد يچ به
 بودند؟ يمساو هم با آنها

 يدوا ممکاا  و دهيا گرد ساه يمقا ثابت ريغ يها دوز با مخ لف هيادو
 .باشد شده زيتجو کم ر دوز با يسويمقا

 بود؟ شده اا فاده ها رايمع کدام از مقاله افتيدر يبرا -
 بود؟ گرف ه صورت شکل چه به مقاله يجس جو
 بود؟ ناشده نشر مقاالت شامل ايآ و بود شده اا فاده زيب  ايد کدام از -

 يبررا شکل چه به مقاالت از کي هر نکهيا مورد در حيتشر ايآ -
  ايم ليتحل ايآ بود مرتبط صورت در اي و بود، شده ارائه اات، شده
 بود؟ ف هگر صورت

 يبررا وهيش و نساخ ا و ااخ ا شامل با  ايم ليتحل و مقاالت مرور
 حاذف  ممکاا  يمنف جين ا با مطالعات. باشد جانبدارانه ممکا مطالعه
 . باشد دهيگرد
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 جين اا  بشامول  ،ياي دوا يتداو به مرتبط يها متيق تمام ايآ
 (ها متيق تنها نه) اات؟ دهيگرد حيتوض خراب و خوب

 مات يق تمام مکمل نا يده گزارش تواط ممکا ياق صاد مقاالت
 ياي دوا ريا غ مصاارف  مثال طور به دوا کي با يتداو مربوطه يها
 (يجانب عوارض مانند) يمنف جين ا بشمول جين ا و( زاتيتجه مثل)

 ديا فوا ناه يهز کنناده  منعکس که دهيگرد اا فاده فيتخف ايآ
 باشد؟ يامروز يها ارزش از حاصله جي ان و ندهيآ

 ممکاا  آن ناده يآ ديفوا و هيادو متيق يبرا م فاوت فيتخف زانيم
 .گردد اا فاده هيادو نهيهز تيمثمر نسبت يباال تأکيد جهت

  بااود؟ شااده اااا فاده جين ااا يهااا يريااگ اناادازه کاادام
 يهاا  تفااوت  دهناده  نشان که دهيگرد برمال تفاوت کدام ايآ
 صاورت  به اي باشد يکن رول و مداخله يها گروپ ايب يقيحق
 گاروپ  کي ان خاب با اي کوچک نمونه کي باعث از يتصادف
 اات؟ آمده بدات ضانيمر از کوچک

 .باشاااد کنناااده گماااراه ممکاااا ارقاااام لياااتحل و ارائاااه
 يها يريگ اندازه از اا فاده با فقط که  وانديم مخ لف تيمؤثر
 ايا  و مطلاق،  اي ينسب خطر کاهش مثال طور به شده، سيتاا
 مشااهده  5.5 بخاش ) .دارناد  يتاداو  به ازين که ضانيمر تعداد
 (گردد

 :ياق صاد مطالعات يبرا
 ليا تحل ناه؟ يهز کاهش بود؟ شده اا فاده ليتحل وهيش کدام
 اات؟ شده اجرا تيحساا ليتحل ايآ نه؟يهز تيمثمر

 5.4 بخاش ) ااات  ياريمع التيتحل مس لزم ياق صاد يابيارز
 (گردد دهمشاه

 هاا  گاروپ  يتادوا  جين اا  در مالحظاه  قابال  تفاوت کدام ايآ
 باشد؟ مالحظه قابل آمار نظر از و باشد مهم که بوده موجود

 يکينيکل جين ا اما باشد مع بر درس کي که ممکا يآمار جين ا
 باشد فيضع که ممکا

 نظار  در ليا تحل يبارا  شاده  داده اخ صا  ضانيمر تمام ايآ
 مطالعه انيجر در که ضانيمر کهيصورت در بودند؟ شده گرف ه
 خاار   مطالعاه  از اند دهيگرد مرخ  مطالعه از اي نموده فوت
 .باشد موجود تيمؤثر در يجانبدار ممکا حالت در گردند،

 نشده کن رول يکاف صورت به ممکا کننده دخالت يها رييم غ
 دخالات  از يناش آمده بدات جين ا که ممکا علت ايا به باشد
 .ديجد هيادو از نه باشد نکنندگا

 نفاوس  از نماينادگي  داش ند شرکت مطالعه در کهيضانيمر ايآ
 کنند؟يم اات آمده بدات آنها از جين ا که

 
 آماده  بداات  عيوا صورت به که جين ا با ممکا يريگ جهين 
 . باشد نداش ه مطابقت اات

 صاورت  باالقوه  ضارر  بار  نفع بودن م بارز مورد در مباحثه ايآ
 خطار  ارزش م وقع منفعت که ممکا رينخ صورت در گرف ه؟
 . ندارد را م وقع

 شاده  مطرح کم ر تيمؤثر به نسبت تيمصون بحث که ممکا
 باشد

 مطالعاه  کنناده  ليا تمو مرجاع  ماورد  در حاتيتوضا  کدام ايآ
 اات؟ موجود
 معاونات  ايا آ و ااات  شاکل  يچا  باه  مولاف  شخ  شهرت
 د؟ان شده مشخ  آن کنندگان

 مولاد  يها شرکت از يکي تواط شده انجام مطالعه که ممکا
 يمنفا  جين ا ييدوا يها شرکت اغلباً باشد گرف ه صورت هيادو
 .ندينما ينم طبع را آمده بدات

 مهيضام  در کاه ) قيدق مرور تحت يها ژورنال در مطالعه ايآ

Medicus يهاا  ژورناال  تماام  کاه  شده طبع (شده لست 
 دارد؟ خود در را مشهور
 باشد؟يم مع بر و بوده آشکار آن يها ماخذ ايآ

-throw“ ژورناال  در اماا  نشاده  قيا دق مارور  ممکا مطالعه

away” کم ار  کاه  ژورناال  در ممکاا  الًيبد اي و ميامپوز اي 
 .باشد شده طبع گردند،يم قيدق مرور
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بوجتود  ادويته  غير مصئون و کيفيت  اتاني     استفادةمنابع از سبب  ضياع به مريض و مشخص اضراريک تعداد 
که براي مريض تجويز يا توزيتع   ادويهمصئوني  و کيفي   از تايد. اي  وظيفه کميته دوايي و معالجوي اس  آمي

 :باشدکه شامل موارد ذيل ميمطمي  شود. ميگردد 

  تداوي اشتباهاترسيدگي به نظارت و 

   رسيدگي به و نظارت ،توزيع داري،از طريق عملکرد خوب در رابطه به تدارک، نگه ادويهاطمينان از کيفي 
 ادويه ي فيمشکالت ک

  موجتود در   خواسته دوايي، که اي  ميتواند در اثر موجودي  مواد کيميتاوي  عوارض نابه  رسيدگينظارت و
 بوجود آيد.اايي  ادويه  کيفي يا ي و ادوتيا در اثر اشتباهات  ادويه

شناسايي عملکرد ها و مشکالت محيطي که ممک   جه  سيستم صحي ارزيابي مجموعيشامل  اي  فعالي  ها
.، ميباشدو مصئوني  آن مساعدت کند ادويهکيفي  ااني   در

 

 

 شخصو تعداد م هيادو  ي  اانيفي، کيدواتمعموالً از سبب اشتباهات  هيادو  يمشکالت مصئون
  يچنت د. يت آي( بوجتود م Cytotoxicه يت ماننتد ادو ) ر مصئون انديغ يعيبه طور طب ه کهياز ادو

 ند، کته ممکت   ينمايتظاهر م ADRs)) ييدواخواسته نا    به شکل عوارضيمشکالت مصئون
ض شود يمرشدن  يشدن مدت بستر يطوالنده و سبب يض گرديمر يد برايمنتج به اضرار شد

 گردد. يم شترمنابعي  خود سبب مصرف بيکه ا

ق يت ع و تطبيت ز، توزيض تجتو يمر يکه برا هيادوتمام  کهاس   يو معالجو ييته دوايفه کميوظ 
شتود  يض داده ميمر يکه برا هيادوو تمام  گردده يمصئون توص يگردد تا حد ممک  از راه هايم

 يابيت توانتد ارز يم ه هتا ينشتر از  استفادهبا  هيادو  يفيباشد. بعضاً کداشته  يکاف  يفيمصئون و ک
ستاحه   بر عالوه سه. ه اس تذکر داده شد 4د در بخش يجد هيادو يدر مورد بررس کهيطورگردد 
 هيت ادومصتئون   ستتفادة ا توانتد يمکته   وجتود دارد  يو معالجو ييته دوايفعال کم مشارک عمده 

 نان دهد:يباشد اطم ي  کافيفيک يکه دارارا مصئون 

 يتدوا اشتباهات به يدگيو رس نظارت 
 هيادو  يفيک از نانياطم و نظارت 
 ييدوا ناخواسته عوارض ادارة و نظارت 
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اف  يض دريمر که يتداو دوزه ک باشنديم يريقابل جلوگ يها داديروعبارت از  ياشتباهات تداو
داشته شفاخانه تفاوت  يجر هايو اروس يسيا االيز کننده يتجو توسط ز شدهيبا دوز تجو کند يم

 ييدواخواسته ن عوارض نادبوجود آم و يتداو ضعف  اشتباهات سبب ي(. اAHSP9111)باشد
ستبب متر     يکه اشتباهات تداو اس    شدهي  تخميگردد. چنيمنابع م اعيض همچنان سبب و

 (.PhilipsandChristenfeld9111گتردد ) يکتا م ياالت متحتده امر يت  ساالنه در ا 0777
 ييدوا خواسته  عوارض نايا که   اس يدهنده ا نشان يسيدر دو شفاخانه تدر گريک مطالعه دي

دالتر   4077بستتر تتا    نته يش هزيافزا و ضانياز مر صديف دوشدن  يسبب بستر ،يريقابل جلوگ
(. Batesetal.9110) است   دهيروز گرد 4.4يال مدت بستر شدن يطوالنواقعه و  يف ييکايامر
جهت    ياشتباهات تداو از وقوع ينظارت و گزارش ده يو معالجو ييته دوايف کمياز وظا يکي

ده يگردر ياز اشتباهات ممکنه تحر ک تعداديل يذ رباشد که ديمدن انها يانحد اقل رسبه  نانياطم
نهتا نظتارت   ياز ا ديت با ونتدد و يبوقتوع ب  ه يادوق يا تطبيع يز، توزيتجوان يجر که ممک  در اس 

 رد. يصورت گ

 شده زيتجو يا دو ع نکردنيتوز 
 ز نشده اس يتجو که ها هيادو قيتطب 
 اشتباه ضيمر يه برايع ادويتوز 
 يديور ه داخليق ادويتطب ايه اشتباه و يادو 
 دوا اشتباه دوز اي مقدار 
 اس  شده زيتجو مرهم ضيمر به چشم قطره يجا به مثال گونه ، بهييدوا نادرس  شکل 
 ييدوا نادرس  قيتطب طرق 
 يديور داخل وژنيانف مثال طور نادرس ، به قيسرع  تطب 
 قي( نادرس  تطبينسيکويا تکرر )فري زمان 
 نادرس  زمان ه به مدتيادو اخذ 
 سوس نش  کي ندادن تکان ه،يادو دوز نادرس  يساز قيرق مثال گونه به دوز، نادرس  هيته 
 بختش ) معقتم  ريغ صورت به اتيزرق قيتطب مثال، طور به هينادرس  ادو قيتطب يها وهيش 

 چشم اماد نادرس  قيتطب اي( گردد مشاهده 1.8
 ييشناخته شده دوا ي  هايبا حساس ضيمر ه بهيادو زيتجو 

ق يت ز و تطبيجتو نستخه قبتل از ت  و مترور   گتر يدز کننده يا تجويداکتر  ،ا نرسي  فارمسس  يموجود
د هتر چته   يدهد بايک اشتباه رخ مي  ي. هرگاه چناشتباهات گردد  ياز ا يبعض يريتواند سبب جلوگيم

نته آگتاه   يزم  يت ا ظتف در ؤس و نرس ميشخص نسخه نو اًبعد ،گردد ادداش يشده و  ييزودتر شناسا
  نوع يا يگزارش ده داده شود. از همه مهمتر ماهوار گزارشو  يد جمع آوريبا اشتباهاتگردند. تمام 
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ا فارمسست  کته   يت ا ذکر نتام داکتتر، نترس    ي يشخص يا اعتراض بااليبدون متهم ساخت   وقوعات
د شامل معلومات در متورد تعتداد و انتواع    يرد. گزارش بايد صورت گياس  با ک اشتباهي  يمسئول چن
تته  يباشتد. کم ي ارتمنت  م يا ديت دارد و وارد يت ه مي  کارمند که گزارش هر اشتباه را اراي، نوعاتاشتباه
 ندينمال مطالعه يرا غرض موارد ذ يياشتباهات تداوتمام  يو معالجو ييدوا

 يبه حوادث فرد يدگيرس .9
و مشکالت  ي، اداريستم صحيل واقعه غرض ارتباط دادن آن به سي  و تماينوع يجستجو .8

گزارش  ک نمونهينشان دهنده  1.9ده اند. جدول ي  نوع اشتباهات گرديکه سبب ا يطيمح
 باشد. يم يوابمبيز ياز شفاخانه ها يکي ياشتباه تداو

 کارمند يگ وخسته کارمندان يباال کار حجم بودن اديز 
 ده انديآموزش ند يکه بشکل کاف مندانتجربه و کار يب کارمندان 
 يزبان دستورات رات ويبشمول تحر يصح يها مراقب  کارمندان  يب فيضع ميتفه و افهام 

 فيضع
 مکرر يها مزاحم  سروصدا، از ار طيمح ف،يضع نور مانند يطيمح عوامل 
 ضيمر يف يبرا ييدوا مقدار ايتعداد  اديد از 
 قيتطب و عيتوز ز،يتجو يبرا ضرورت مورد يدوا محاسبه بودن مغلق و تکرر 
 ماننتد ) اديت ز يتي همچنتان اشتکال دوا   و يفورمتولر  لست   در ييدوا اقالم اديز اريبس تعداد 

 اس  اديز با اشتباهات همراه که( اتيزرق
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  1.9جدول 
 جموعم گزارشگر حات مختصريتوض وارد  ينوع
A C4 Heparin 91777  977واحد در  97777تر در مقابل يل يليم 977واحد در 

 ز شده يتر تجويل يليم
  نرس

A B4 يتابل  Ofloxacin 877 گترام   يلت يم 477  يت گرام در مقابتل تابل  يليم
 دهيز گرديتجو

  داکتر

A A4 Theophylline 1 يلت يم 4لوگرام وزن بدن در مقابتل  يک يگرام ف يليم 
 ز شدهيلوگرام وزن بدن تجويک يام فگر

  فارمسس 

 صد(يف 48.1) 3    
B A8 Amoxicilline 4  نرس ه شدهيمرتبه در روز توص 3مرتبه در روز در مقابل  
B C9 Furosemide ستاع  بعتد    4امتا هتر   شده بتود  ز يهر چهار ساع  تجو

 ق شده اس يتطب
  نرس

B B9 Potassium Chloride  97اما ساع  بود ز شده يساع  بعد تجو 1هر 
 اس  ق شدهيتطب شب 1ساع   بعدآعصر و 4بعداً ساع  

  فارمسس 

 صد(يف 48.1) 3  تکررزمان و  تمام اشتباهات  
C A4 Chlorpromazine  در مقابلChlorpropamide فارمسس  ق شدهيتطب  
 د(صيف 94.8) 9  يقيحق يتمام اشتباهات در دوا  

 (9111) يمبابويز يو معالجو ييته دوايکم يمنبع: کتاب رهنما
 نادرس  يدوا Cزمان و تکرر نادرس ،  Bدوز و مقدار نادرس ،  Aد: يکل 

 
 هيادو کننده چيگ يگزار بليول يبند بسته ،ينامگذار 
 ييدوا مؤثر ياروسجرها و يسياال  يموجود عدم 

 ها عملکرد  يبهتر انتخاب جه  فارمسستان و نرسها دوکتوران، يمشورت گروپ کي جاديا 
 يواتد اشتباهات مورد در معلومات ثب  و يآور جمع جه  مجازات بدون ستميس کي يمعرف 
 عاتيما قيتطب يها برا لس  چک رهنمود ها و همراه يريتحر يجرهاياروس دادن انکشاف 

 ها Narcotic و Insulin ،Heparinمانند خطر ار هيادو و يديور داخل
 در ضيمتر  کته ي  منظتور زمان يت ا يبرا يسياال و هيادو قيتطب جه  ياريمع اوقات انکشاف 

 باشديم بستر وارد داخل
 گردد ييشناسا يخوب به ضيمر ديبا هيادو قيتطب از قبل که  يا ضرورت به 
 يحاالت اضطرار در فقط فونيليت قيطر از اي يشفاه يخواس  هارش درياذ 
 هيادو نام مکمل يانشا و خوانا خط نوشت  به ضرورت 
 ياريمع يگزار عالم  به ضرورت 
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  بته  گترام  کرويمتا  نوشت  طورمثال به وهي  شيع به هيادو دوز نوشت mcg بته  نته µg  ايت 
 gm به نهg به گرام نوشت 

 از اجتنتاب  و .8بعتوض  7.8 مثتل  کيت  از کمتر اعداد شيا در هياعشار يها صفر از استفاده 
 8.7 بعوض 8 مانند کي از بزرگتر اعداد از بعد ياضاف يصفرها نوشت 

 اي روزانه طورمثال به) هيادو قيتطب طرق و قيتطب مکمل اتيهدا به ضرورتDaily  به نه 
 (هيادو نسخه زيتجو در) گردد ذکر هيادو اتيهدا تمام در ديبا( OD شکل

 ينوشتار اي شکل نظر از که هيادو يتجارت نام و کيجنر نام سانينو نسخه تا اس  ضرورت 
 کنند. نوشته خورنديم چشم به يکسان

 

 

ادتر يت متاستفانه در ز کته   گردديم يصح يمراقب  هاب رساندن به يباعث آس هيادو  ي  اانيفيک
 يهتا  يدر فتارمکوا  هيت ادوش يآزمتا  ي  بترا يفيارات قبول شده کيعباشد. ميکشور ها معمول م
ا يت ا، ارواتا  يت تانيکتا، بر ياالت متحتده امر يت ا يفارمکوا به طور مثال در اس  دهيمختلف طبع گرد

کسان بودن اشتکال دوزاژ،  ي، قدرتخالص بودن،    شامليفيک اريمع. ي  الملليب يها يفارمکوا
باشتند.  يم هيت ادو تاثبت درجه ( و bioavailabilityن )ساج بداندر  هيادوزان سرع  جذب يم

ر يو ستا  ي، نگهتدار يد، بسته بنديتول يتوانند که توسط اروسه هاي  ميفيک يها جنبه  يتمام ا
ا ي خواستهو باعث عوارض نا يتداو تأثيرات  ممک  سبب کاهش ي  اانيفيعوامل متاثر گردند. ک

شتدن   يق طتوالن يت از طر)ان ضيبه مر بيآس ممک  سبب به نوبه خود  همه يتسممات گردد؛ ا
 اع منابع محدود گردد.ي( و همچنان سبب ضيتداو

ل يفات خالصه آنها در ذيحاصل گردد. تعر توانديم  يفي  کيستم تضميس از يرويدات با اي  توليفيک
تتدارک   ي  بترا يت في  کيتضتم  "در مورد 91، بخش 9110صح   يبرا علوم اداره)افته اس  يتذکر 
 (.9111جهان  يسازمان صح "يمراکز صح يبرا ييدوا ادارة "در مورد  84و بخش  "هيادو

 يت في  کيتضم(  Qualityassurance  عبتارت از مجموعته فعال ) ي  هتا و مستئول  يت  
ض يمتر  يو قابتل قبتول بترا    مؤثرمصئون،  يدن دواينان از رسيس  که مقصد آن اطميها
 باشد.يم

 د )يتتعملکتترد ختتوب تولGoodmanufacturing practices(GMPبخشتت )از  ي
  يفيارات کياساس مع آن بهدات و کنترول يتولدر آن همسان بودن    بوده کهيفيک  يتضم

 .باشد ييم دوايتنظ ادارة يها و مستلزم خواس  آن استفادةبه مقصد  مناسب
 يفيکنترول ک(  Qualitycontrol )نجتا  يد بتوده کته در ا  يک بخش عملکرد خوب تولي

شتات  يآزما گردند.يش مي  آزمايفيارات کيک تعداد مشخص معير مقابل د هيادو ينمونه ها
که منتج )رد يگيد صورت ميان توليد کنندگان در جريه توسط توليادو ينمونه ها يالبراتوار
ان يت ممکت  در جر  يش البراتتوار يخواهد شتد(. آزمتا   Batchل هر دسته يق تحليبه تصد
ش همچنان ممک  است  کته   يرد. آزمايجام اذان ييم دوايتنظ يمل ادارةد توسط ياروسه تان
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ر يت غ يرد. نمونه هايه صورت گي( بعد از اخذ ادويو معالجو ييته دوايا کمي) يتوسط مشتر
جته عوامتل مختلتف    يممک  نت شوندياف  مي  مرحله دري  که در اي  اانيفيقابل قبول و ک

 .نادرس  باشند يدگيو رس يد، نگهداريگر مانند توليد

گتردد  يم يصتح  يه به صورت عموم نه تنها سبب متضرر شدن مراقب  هتا يادو  نامکمل يفيک
گتر  يد ير عرصه هتا يده و در ساياد عوارض ناخواسته گرديسبب ازد يز تداويناچ تأثيراتبلکه با 

نتوانتد   کته  يمعتالجو  و يتي دوا تته يکم کي مثال طور خود را دارد. به تأثيراتز ين ييدوا يسياال
  يت في  ختوب را از ک يت فيتوانتد ک ينکه نميد به عل  ايق نمايرا تطب يضيجامع تعو يها يسياال
  دوا يت فيز کننتدگان از ک يد منتج به از دس  دادن باور تجويک نمايتفک يدات اصلي  در تولياان

ل اند مانند ادارات صتدور جتواز،   يدخ هي  ادويفي  کياد از ساختار ها در تضميخواهد شد. تعداد ز
ز يه، دواخانه ها و تجتو يدفاتر تدارک کننده ادو ،يو بررس يويات اجران، مقاميميتنظ يساختار ها
  يت فيتوانتد کته ک  يم يو معالجو ييته دواي (. کميمؤثردر مورد عدم  يبا گزارش ده)کنندگان 

د يت ارتباط با تول ،يک مرکز صحيبا تمام دس  اندرکاران مختلفه در  يق همآهنگيه را از طريادو
 نان دهد. ياطم ييدوام يکنندگان و ادارات تنظ

و همچنتان   ي  عتال يت فيبتا ک  ي  دواينان از موجوديشفاخانه، اطم ييستم دوايس مؤثر  يريمد
د تتا  يک کار نمايد با دواخانه شفاخانه از نزديبا يو معالجو ييته دوايدهد. کميم  مناسب را ميق
 ياساس يها ينماق نموده رهيب و تشويه ترغيع ادويرا بر اساسات تدارک، نگهداش  و توز يو

ع موجتود  يت   توزيريها و رهنمود هتا در متورد متد    يسيکه االيشان فراهم کند. در جايا يرا برا
 سودمند به دواخانه بدهد.  يد ابتکار عمل نموده مشوره هايبا يو معالجو ييته دوايس  کمين

مچنتان  نتد ه ينمايفتا م ي  عرضه دوا ايري  مديفينان کيرا در اطم يديک نقش کليفارمسستان 
 يمت  يتتداو  يبترا  متؤثر مصئون و  يضان به دوايمر يدسترس يبرا ز کنندهيآنها همکاران تجو

  يوضع يدارا يدر حال انکشاف فارمسستان از نظر قانون ياز کشور ها يارياگرچه در بس .باشند
و فارمسست  در وقت     ي  فارمسير و وضعي  نکته مهم اس  که تصويباشند. اس ا يف ميضع

 گردد.  يرد برازنده تلقيگيصورت م يمنابع بشرکه انکشاف 

 

 

د يت با يو معتالجو  يتي تته دوا يدارد. کم يتي   دوايت فيقابل مالحظته در ک  عملکرد تدارکات نقش
 يگردند ضمان  برايم يريگيمختلفه ا ي ارتمن  هايکه توسط د ي  باشد که عملکردهايمطمئ

لست    يوقت  جلستات رابتاال    يو معالجو ييته دوايداشته باشند. کم ييدوا  يفيمکمل بودن ک
بته صتورت عمتوم     يو معالجو ييته دوايکم يد و نه هم اعضايع ننمايه درخواس  شده ضايادو

د يت با يو معتالجو  يتي ته دوايک کمي ند. گرچهينما هيادو عرضه يدرخواس  ها يدر بررس تأکيد
  يت از شفاخانه هتا ممکت  کته ا    يد. در بعضينظارت نماتدارکات خوب را  يجر هايق اروسيتطب
  سازند. يو مع يابيمحدوده نقش خود را دوباره ارز يو معالجو ييته دوايباشد که کم ي  معنيبد
د که شامل مترور و  ينما يندگيجه ساالنه شفاخانه نمايه بوديد در تهيبا يو معالجو ييته دوايکم
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 يتدارکات خوب توسط سازمان صح يبرا يشاخص هاباشد. يه ميجه به ادويص دادن بوديتخص
 ي(، صندق وجهت UNICEFاطفال ) يسازمان ملل متحد برا ي(، صندق وجهWHOجهان )

 9111( در سال World Bank) ي( و بانک جهانUNFPAنفوس ) يسازمان ملل متحد برا
 شد. بايعملکرد شفاخانه شامل م هنيدر زم 1.9موافقه نموده اند که خالصه آن در بکس 

 

  

تته  يف کمياز وظتا  يکت يع نادرس  متاثر گتردد.  يتواند که در اثر نگهداش  و توزيه مي  ادويفيک
  يت   باشد، کته ا ي  مورد مطمئي ارتمن  مسئول در اينس  که از عملکرد ديا يو معالجو ييدوا

  ي  بديحاالت ممک  ا يکسان باشد. در بعضي هي  ادويفيشان با نگهداش  ممکنه کيعملکرد ا
را در  يرد تا بتواند کته فارمست  يدس  گ يابتکارات را رو يو معالجو ييته دوايباشد که کم يمعن

ع ختوب در  يد. نگهداش  و توزينما يه همکاريع ادوينگهداش  و توز يبرا يستم کافينظارت س
 خالصه شده اس .  1.8بکس 
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  انتختاب، ) نمانيتد  بندي ميتقس طوري اشخاص و ها کميته مختلف، دفاتر بي  در را تدارکات هاي مسئولي  و ها فعالي 
 تمتام  شتخص  يتک  کته  گردد تا مطمئي  (مورد در دقيق قضاوت و توزيع از قبل انتخاب محصول، مشخصات محاسبه،
 و انتختاب  مستئول  معتالجوي  و دوايتي  کميتته . نميگيترد  قرار تاثير تح  خارجي منبع يک با و نداده انجام را ها فعالي 

 .دارد را وظايف ساير مسئولي  تدارکات دي ارتمن  و بوده محصول مشخصات

 ايت   بايتد  تتدارکات  دي ارتمنت  . تدارکات را تعقيتب نماييتد   براي قرارداد نمودن اهداء و دقيق قضاوت براي واضح اسناد 
 بته  بايتد  و دهد گزارش آنرا اداري رتبه بلند مقامات و معالجوي و دوايي کميته به منظم صورت به و داده انجام را فهوظي

 . باشد ساالنه جوابگو خارجي کنندگان کنترول

 و دوايتي  کميتته . ردالمللتي صتورت گيت    بي  تجارتي غير و جنريک نام از استفاده با فورمولري، لس  اساس تدارکات به 
 را فورمتولري  لست   از خارج ادويه خريداري هاي درخواس  همچنان و گرفته تصميم فورمولري لس  مورد در معالجوي

 نمايد. تانيد

 دوزاژ انتختاب  شتامل  اي  که. گردد تضمي  آن ي مؤثر و مصئوني  تا گيرد صورت دق  با بايد فورمولري ادويه انتخاب 
 طتور  بته . ميباشتد  گردد، خريداري بايد که محصول مشخصات تعريف و بندي بسته و تهيه درس ، دوايي شکل درس ،
 .باشد داشته الکول خود ترکيب در نبايد اطفال براي Theophylline شرب  مثال

 بايتد  صورت اي  در نمانيد استفاده باشد داشته تطابق ومير مر  مورد در موجوده ارقام با که محاسبه ادويه هاي شيوه از 
 يتا  ميتر  و متر   ارقتام  صتورتيکه  در گتردد  تعقيتب  بايد معياري تداوي هاي رهنمود و مير و مر  مورد در موجود ارقام

باشتد در   محتدود  بوديجته  در صتورتيکه . کترد  استفاده مصرف ميتود از ميتوان نباشد موجود معياري تداوي هاي رهنمود
 . دگرد خريداري ضرورت مورد ادويه بايد تمام مطابق  به آن

  از تحليلVEN  نماييتد خصوصتآ    استتفاده مراجعه نماييد( براي مشخص ساخت  ادويه بسيار ضروري  4.8.3)به بخش
هنگاميکه بوديجه براي خريداري همه اقالم دوايي ناکافي باشد. بعد از اي  که هر يک از دي ارتمن  ها اقالم متورد نيتاز   

 مساعدت نمايد. VENيم تدارکات را در اجراي خويش را ارانه نمودند، کميته دوايي و معالجوي ت

 کته  ميتوانند کوچک هاي شفاخانه معالجوي و دوايي کميته. شود خريداري عمده صورت به ادويه بايد ممک  صورت در 
 اتول  ارزش از مشتترک  صتورت  بته  و کترده  استفاده ادويه تدارک در عمده خريد ايشنهاد از مساعي تشريک صورت به

 . بگيرند کار درس  صورت به خويش
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 چتاره  کته  شترايط  در عاجل خريد هاي شاخص مورد در گيري تصميم و تدارکات منظم اوقات تقسيم يک باالي موافقه 
 کرد. برطرف آنرا اًدفعت اس  حيات متوجه که خطرات بتوان تا نباشد مد نظر باشد موجود ديگر

 در و قضاوت در دق  با که شخص باشد همان ايد بسته قرارداد باوي که کننده توزيع از را خود خريداري بود بايد وجهمت 
 . خريداري شما را تهيه نمايد ممک  حد تا ااني  بسيار قيم  يک و با شده برنده آزاد رقاب  يک جريان

 توليد خوب عملکرد که مجوز معتبر و کنندگانتهيه  دهش راجستر محصوالت از فقط (GMP compliance) قبول  را
 مطمئي  بايد ميشود خريداري که دواي اي  زيرا نمانيد خريداري باشد موجود آن خوب کارکرد براي اثبات و باشند نموده
 تنظتيم  هتاي  ستاختار  بتا  ارتباطات ريقط از ميتوان را کننده توزيع يک شايستگي. باشد سازگار کيفي  معيارات با و بوده
 .آورد بدس  آنها محصوالت البراتواري آزمايشات ضرورت صورت در و بودن مناسب بر تصديق که ادارات ساير و دوايي

 البراتتواري  معاينتات  غرض ميگردد درخواس  که اقالم تعداد از يک تا گيرد صورت بحث کنندگانتهيه  اي  از بعضي با
 هاي مالقات براي آنهايکه يا ندارند دايمي موقعي  که کنندگانتهيه . دهند قرار آزمايش تح  ريدارخ خواس  به مطابق
 . گردند تلقي معتبر غير بايد نميدهند نشان آمادگي خويش محل

 باشند: داشته خود با را ذيل مناسب اسناد که نمانيد قبول را ادويه فقط 

 (Batch certificate يا دسته تصديق) باشد شده صادر کننده توليد توسط که تحليل نامه تصديق –

 باشد کننده صادر کشور دوايي تنظيم ادارات همراه با که جهان صحي سازمان نامه تصديق يک شده وارد ادويه براي –

   محصول مشرح مشخصات –

 مشتخص  مثتال  طتور  بته  نمتود  حاصل اطمينان کيفي  از که ميتوان دقيق شده طرح قبالً هاي شاخص نظرداش  در با 
 تانيتد  يتا  تغييتر  اقتل  حد داشت  براي عملکرد خوب ادويه باالي تأکيد يا( shelf-life) ادويه عمر نيمه حداقل ساخت 
 .توليد درس  عملکرد قبولي 

 جنريک با محصول تجارتي داراي عتي  ثبتات دوايتي     محصول يک آيا که( تنظيم ساختار مانند) نمانيد جستجو را مختلف منابع
(bioequivalent )در گتردد  کلينيکتي مشتخص   آزمايشتات  بتا  کته  اس  ممک  ي مؤثر فقط نخير صورت در. بوده يا خير 

 نمايد. ارايه شما ي برا محصول در ثبات دوايي را براي شواهد تا نمانيد تهيه کننده ادويه خواهش از امکان صورت

 9111سال  World Bankو  WHO ،UNICEF ،UNFPAتطابق از منابع 

 

 

ادويه يکي از وظايف عمتده کميتته دوايتي و معتالجوي      ناقصنظارت و تحليل گزارشات در مورد کيفي  
 ميباشد. مشکالت ممک  اس  که به اشکال ذيل موجود باشند. 

 دادن دس  از مثال طور به صحي، کارمندان از طرف شده روي  گزارش محصول از نظر تخريب 
 بو ليک شدن و آن، شدن ااشيده هم از محصول، گرن

 دوايي تأثيرات موجودي  عدم 
 ناخواسته دوايي عوارض 
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مشتاهده   1.4.3بختش  )مشکالت گزارش داده شد بايد باالي آن تحقيقات بتراه انداختته شتود    هنگاميکه 
نگهداش ، توزيتع ويتا   يا  به شمول تقلب کار()گردد( تا بيبينيم که اي  مشکل ارتباط به توليد کننده ادويه 
 تطبيق ادويه دارد که ميتواند قدمه هاي ذيل را داشته باشد.

 گردد تثبي  مشکل اصلي طبيعي  بايد 
 گزاري ليبل و بندي بسته انقضأ تاريخ شمول به ،فزيکي محصول تفتيش 
 ادويه توزيع و نگهداش  محصول تدارک مورد در معلومات نمودن انتخاب 

 در متريض  بتا  محصول، طور مثال روش تزريق، اروسته تطبيتق و مصتاحبه   مالحظه نمودن طرق تطبيق 
 به مريض. آن بودن قبول قابل جه  ضرورت صورت

 

  مثال طور به ادويه کنترول هاي اروسيجر و توزيع به مرتبط اسناد موجودي: 

 آن ادارة و موجودي کنترول هاي اروسيجر –

 ذخيره مصئون اکثر حد و اقل حد سطح –

 تسهيل به رسيدن هنگام گزاري ليبل و بندي بسته ،ادويه تمام فزيکي معاينه –

 التي درخواست     (دوا مقدار محاسبه براي هاي شيوه يا) شده معرفي که قبالً مجدد سفارش از ها دي ارتمن  و تسهيالت
 .گردد جلوگيري ادويه موجودي  عدم و کمبود از تا نمايند استفاده  ادويه از ذخيره

 عوامتل کته   تمام از نگهداري گردد بايد که دواي مقدار تا شود گرفته نظر مد مکمل صورت به بايد  ذخيره کردن شرايط 
 .باشد دور به ميگردد دوايي محصوالت تخريب سبب

 (اس  مهم بسيار VEN تحليل) شود نگهداشته ها شفاخانه در مريضان مراقب  ساحات در فقط کافي ادويه –

ازشترايط   باشتد  نداشتته  ختاص  هتداي   کتدام  کته  صورت در. گردد تعقيب نگهداري مورد در کننده توليد هدايات –
 .(گريد سانتي درجه 81 الي 91 از حرارت درجه) کرد استفاده نگهداش  نورمال ميتوان

 باشد. خشک و ااک بايد ادويه نگهداري ساحه –

 .گردند تصنيف آنها تداوي ساحه اساس به يا الفبا حروف اساس به بايد ادويه –

 بستته  تتا  شتود  داده اجازه ديده آموزش اشخاص به فقط ممک  حد وتا گيرد صورت خودداري مجدد بندي بسته از –
 .گردد تهيه ديده آموزش کارمندان توسط بايد مريض هر ادويه وضعي  عي  در. نمايند بندي

 در گتدام ترتيتب،    أانقضت  تاريخ االيسي اساس به ادويه. اس  ادويه کيفي  براي نکته مهمتري  ادويه يک انقضاي تاريخ
 موجتود  بايد ميکانيزم يک و گردد استفاده اول بايد ن کمتر باشدآتاريخ انقضاي  که دواي يعني نگهداري و توزيع گردد.

 داخل اول" االيسي از ميتوان ميباشند ءانقضا تاريخ عي  داراي که ادويه براي. نمايد هدر را گذشته تاريخ دواي که باشد
 .شود استفاده "گردد بيرون اول شده

 هر که باشد کليد دو داراي و شده نگهداري جداگانه صورت به مخصوص ساحه در بايد کنترول تح  و نارکوتيک ادويه 
 .شود نگهداري مختلف اشخاص توسط ها کليد اي  از کدام

 اروستيجر  استناد    ادويه اطمينان حاصل گردد خصوصتا  از کيفي منظم باشد تا از ادويه نگهداش  شرايط و سريع انتقال 
 ايگيري گردد. دقيق صورت به و شده استفاده بايد( چي  کولد) سرد زنجيره

 دهي مشوره و مريضان براي معلومات گزاري، ليبل مثال، کانتينر ها، طور به باشد نظر مد بايد مناسب توزيع هاي اروسيجر 
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 ضد دواي که شکاي  يک با وقتي مثال، طور به ميگردد مديري  شکل چي به مريض اينکه مشاهده 
 مشاهده و رفته مريض تداوي چارت به شايد شخص يک ميگردد مواجه نيس  مؤثر خون گلوکوز
 ضعيف کنترول مورد در شواهد کدام. 8 و اس  گرديده تجويز مريض براي طورادويه چي. 9 که: نمايد
 غير خون شکر ضد دواي گويا نمايد ادعا که نميتواند کننده تجويز يک. بوده موجود مريض گلوکوز
 .باشد نگرفته صورت نظارت مريض وخون ادرار در گلوکوز سويه از صورتيکه در اس  مؤثر

 ( کمتر قيم  با) گردد تحليل ابتدايي صورت به اول قدم در که ممک  محصول يک. محصول تحليل
 را مراحل ادويه اي  صورتيکه در. نمايد شناسايي را ااني  کيفي  با ادويه يا تقلبي ادويه ميتواند که
 مکمل معاينات به ضرورت اينصورت در باشد سوال تح  آن کيفي  هم هنوز اما کرده طي

. گيرد قرار آزمايش تح  ميگيرد صورت مجهز هاي البراتوار در کهبها(  گران معاينات) فارمکواي
 .گردد مشاهده ابتدايي معاينات براي 1.9 ضميمه

 ادارات به بايد کنندگان توزيع يا کنندگاناز توليد  آن رسيد وق  در کيفي  بي محصوالت درياف  با 
 .شود داده اطالع دوايي تنظيم

ساحه کم )مشکالت کيفي  در ادويه که به صورت ذاتي ثبات ندارند يا رهنمايي تداوي آن بسيار کم اس  
لس  شده اند. ايت  محصتوالت    1.8ها در جدول  اي  ادويه ي  آن در سويه سيروم( جدي تر ميباشد.مؤثر

دوايي توسط توليد کنندگان مختلف تهيه شده که اي  ادويه ممک  که داراي قتدرت نفوذيته مختلتف بته     
( را داشتتتته باشتتتد و بتتته همتتتي  منتتتوال تستتتاوي ترکيبتتتات آن      bioavailabilityانستتتاج )

(bioequivalentمتفاوت باشد. اي  بسيار مشکل خو )    اهد بود که از تساوي ترکيبتات آن ادويته کته
 تداوي آن بسيار کم اس  اطمينان حاصل شود.  رهنمايي

آن مالحظه بايد گردد تفاوت در ثبات اشکال مختلتف   ادارةيک عامل ديگر که در کيفي  ادويه، انتخاب و 
يشتر دارند خصوصاً در دواي فمي ميباشد. به اصطالح عوام اشکال جامد ادويه نسب  به اشکال مايع ثبات ب

شرايط تح  حاره و مرطوب. شرب  و زرقيات که به شکل اودر باشند نسب  بته اشتکال متايع آن بيشتتر     
 ثبات دارند.

 کم شدن ثبات ادويه فمي:
 (solutionsشرب  و محلول ها ) ( suspensionsاودر براي تهيه محلول ) ک سول تابلي 
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  1.8جدول 

 ثبات مشکالت و حجرات  ميزان سرع  نفوذي به انساجمشکالت 

Aminophylline Furosemide Nitrofurantoin Acetylsalicylic acid tablets 

Ampicillin Glibenclamide Oestrogens Amoxycillin tablets 

Carbamezepine Glyceryl trinitrate Phenytoin Ampicillin tablets 

Chloramphenicol Griseofulvin Prednisolone Penicillin V tablets 

Chloroquine Hydrochlorthiazide Quinidine Retinol tablets 

Chlorpromazine Iron sulfate Rifampicin Paracetamol liquid 

Digitoxin Isosorbide dinitrate Spironolactone Penicillin V suspension 

Dihydroergotamine Levodopa Theophylline Ergometrine injection 

Ergotamine Methotrexate L-thyroxine Methylergometrine injection 

Erythromycin Methyldopa Warfarin 
 

 

 803( صفحه MSH 9110ماخذ: مديري  عرضه دوا )

 

مصئوني  دوايي براي مراقب  هاي صحي نکته حياتي و قابتل اهميت  است . کميتته دوايتي و      
مشکالت موجود درمصئوني  دوايي را قرار  ادارةي  قابل مالحظه در جلوگيري و مؤثرمعالجوي 

 ذيل دارا ميباشد:

 درخواس  فورمولري براي که ادويه جديد مصئوني  وردم در موضوعات چااي بررسي 
 (گردد مشاهده 4 بخش) ميگردد

 با مريض ،ادويه تجويز از قبل اينکه از اطمينان ناخواسته دوايي و عوارض از وقوع جلوگيري 
 0.8 بخش) اند ديده آموزش مورد اي  در کارمندان اينکه از اطمينان و گرديده ارزيابي دق 

 (گردد مشاهده
 گزارشات منظم مرور شامل که ناخواسته دوايي عوارض وقوع بر نظارت سيستم طبيقت 

 .ناخواسته ميباشد عوارض
 ناخواسته مشکوک عوارض ارزيابي 
 ادويه کنندگان توليد و تنظيمي ادارات به ناخواسته دوايي عوارض دهي گزارش 
 (گردد مشاهده 1.9 بخش) تداوي اشتباهات مورد در تحقيق و نظارت 
 (گردد مشاهده 1.8 بخش) ادويه کيفي  از ناشي مشکالت مورد در تحقيق و رتنظا 

 

سازمان صحي جهان درس تمبر  تعريفات ذيل از مجتمع بي  المللي که در برنامه نظارت بر ادويه
اشتراک ورزيده بودند، گرفته شده اس . معلومات بيشتر را ميتوان از مرکتز تشتريک    9119سال 
 (http://www.who-umc.orgسازمان صحي جهان در ااساال بدس  آورد. ) مساعي

http://www.who-umc.org/
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هر تاثير غير عمدي ناشي از محصوالت دوايي که با تطبيق دوز هاي نارمتل در انستانها واقتع ميگتردد و     
 ممک  که مثب  يا منفي باشند. تأثيراتشد. اي  متذکره وابسته به خواص فارمکولوژيک ادويه با تأثيرات

 

حتمي نيس  ستبب ايت     هر واقعه نا مساعد طبي که در جريان تداوي توسط يک محصول دوايي بوجود بيايد و
 عارضه تداوي باشد.

 

Adverse drug reaction

ادويه که ضرر آن از قبل ايش بيني نشده باشد و وقوع آن در دوز هاي نارمل يک عکس العمل در مقابل 
يا تداوي امراض ويا هم غرض تغييتر در وظتايف فزيولوژيتک بتدن      نزد انسان که غرض وقايه، تشخيص

ميگردد. يک عارضه ناخواسته غير مترقبه به يک عکس العمل، نتوع خاصتي  يتا شتدت عارضته       استفاده
شده ويا در بازار مورد تانيد قترار گرفتته ويتا هتم مشخصتات ادويته متذکور مطابقت           باآنچه ليبل گزاري

نميداشته باشد، راجع ميگردد. يک عارضه شديد ناخواسته عبارت از هر واقعه طبي که در دوز هاي نارمتل  
 نزد انسان بوجود ميايد و سبب موارد ذيل ميگردد، ميباشد:

 منتج به مر  ميگردد 
 مريض گرديده يا سبب طوالني شدن مدت بستر ميگردد منتج به بستري شدن 
 سبب عدم توانايي يا معيوبي  قابل مالحظه يا دوامدار ميگردد 
 تهديد کننده حيات ميباشد 

 

 1.3اي  بر ميگردد بر ادويه که احتماالً سبب رويداد ناخواسته ميگردند و توضتيحات بيشتتر آن در بکتس    
 ير گرديده اس .تحر

  به شمول مشکالت موجود غير نارمل در معاينات )عبارت از واقعات کلينيکي اند
البراتواري( که احتماالً در زمان تطبيق ادويه بوقوع مي ايوندد، و همزمان با مرض موجود يا ساير ادويه ويا 

عمل کلينيکي براي قطع تداوي بايد متوقعه( عکس ال)مواد کيمياوي ديگر توجيه نميگردد. يک احتمال 
 تعيي  گردد و در صورت امکان عکس العمل کلينيکي جه  دوباره شروع کردن ادويه نيز تعيي  گردد.

   عبارت از واقعات کلينيکي اند که بعد از گذش  مدت زماني از
مرض فعلي يا ساير ادويه و يا مواد تطبيق ادويه رخ ميدهد اي  غير قابل باور اس  که از سبب 

باشد. يک احتمال عکس العمل کلينيکي با قطع ادويه رونما گرديده اما دوباره  آمده کيمياوي بوجود
 شروع نکردن ادويه بايد مد نظر باشد.

   .عبارت از واقعات کلينيکي اند که با گذش  زمان مناسب از تطبيق ادويه رخ ميدهد
با مرض موجود و يا ساير ادويه ويا هم مواد کيمياوي توجيه گردد. معلومات در مورد اما ممک  که 

 ممک  که يا موجود نباشد ويا هم ناکافي باشد. قطع ادويه
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عوارض ناخواسته دوايي مشکالت عمده ايس  که با ازدياد ادويه قابل دسترس و آشنايي بيشتتر  
ويه واقعات آن افزايش مييابد. در اياالت متحده امريکا يک مترور دورنمتاي يتک    مردم به اي  اد

ميليون آنها عوارض  8.8در بي  مريضان داخل بستر  9114تعداد مطالعات نشان داد که در سال 
الزارو و )تت  گرديتد    974777فيصد( و اي  منتج به مر   4.0وقوع )را داشتند.  ناخواسته دوايي

 نشان دهنده انواع مختلف عوارض ناخواسته دوايي ميباشد. 1.3کس ( ب9111همکاران 

 A 

AAugmented

دوزهتاي   در عکس العمل فارمکولوژيک بيش از حتد  که دوز دوا هايس  هاي ايشبيني شده در مقابل ااسخ به در اينجا اشاره 
رخ دهتد علت  آن    ميتوانتد  حادثه مي اي  نزد هر شخص دوز بيش از حد دوا تجويز گردد اگر. باشد داوي آنها موجودت معمول

ايشبيني شده آن موجود ميباشد. اي  عوارض سبب  قابل دوز به گرفت  دوز بلند دوا نسب  به دوز نارمل آن بوده که يک رابطه
 د اند که مثال هاي آن شامل موارد ذيل اند:شيوع قابل مالحظه امراض ميگردند اما کمتر شدي

 ،ها بالکر بيتا تطبيق از ناشي برانشوس ازم مثال طور فارمکوديناميک 

 ،ارتباطي يا مطلق دوز ازدياد مثال طور به سمي Aminoglycosidesميگردد کري سبب که ها 

 با تداوي قطع نتيجه در خودي به دخو صورت به خون فشار ازدياد مثال طور به برعکس، تاثير يا ادويه قطع سندروم Clonidine 

B 

ظهور وغير قابل ايشبيني شده دوا ميباشد که با دوز ادويه ارتباط نداشته و اکثراً بتا   اشاره به ااسخ غير مرتبط دوز دوا، ااسخ نو
 مثال هاي آن شامل موارد ذيل اند:طبعي  حساسيتي تظاهر ميکنند. اينها اغلباً شديد بوده و بيشتر سبب مر  ميگردند. 

 وابستتته هتتاي العمتتل عکتتس (idiosyncratic )آن ستتبب کتته ارجتتاعي غيتتر انيميتتا ااالستتتک مثتتال طتتور بتته 

Chloramphenicol ميباشد 

 زرقيات از ناشي انافلکتيک هاي شاک مثال طور به انافلکتيک هاي العمل عکس Penicillin 

 ميايند بوجود ها بيوتيک انتي تطبيق اثر از که هاي کولي  لمثا طور به ادويه تطبيق از ناشي امراض . 

 اينها ميتوانند که داراي انواع مختلف و درجات شديد گوناگون باشند، به طور مثال

 جذب کاهش Tetracycline گردد تطبيق يکجا فيرس هاي نمک با صورتيکه در 

 اختالج ضد تأثيرات کاهش Phenytoinمانند مالريا ضد ادويه بعضي با همراه که صورت در Pyrimethamine شود توصيه 

 اوکسيداز امينو مونو هاي کننده نهي گروپ افسردگي ضد ادويه دوامدار تطبيق تعقيب به شديد شکل به خون فشار ازدياد 
 رواني ادويه بعضي يا سايکليک تراي افسردگي ضد دواي با يکجا
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تمام ادويه جديد قبل از عرضه آن به بازار بعضي آزمايشات و ارزيابي و اطمينان را نه تنهتا از نظتر    
آن بلکه از نظر مصئوني  نيز طي مي نمايد. هيچ دواي وجود ندارد کته عتاري از عتوارض     تأثيرات

امتا بعضتي ديگتر     جانبي يا عوارض ناخواسته باشد. هرچند بعضي از محصوالت داراي وقتوع کمتتر  
امکان وقوع عوارض ناخواسته بيشتر که حتي در بعضي اوقات سبب مر  ميگتردد، ميباشتند. حتتي    

تاثير خوبتر باشد و توسط يک تجويز کننده ماهر به صورت محتاطانه تجويز گتردد،  دواي که داراي 
همراه با خود يک مقدار معي  خطر را دارا مي باشد. به طور مثال، واکسي  هتاي ضتد فلتج اطفتال     

اوليو( که توانسته تقريباً سبب محو کامل مرض در سراسر جهان گردد اما به نتدرت ستبب بوجتود    )
قعات اوليو ميگردد. فلهذا هر ادويه ميتواند که خطر و منفع  داشته باشد که بايد بته  آوردن بعضي وا

حال  تعادل قرار گيرد و ممک  که مرتبط به يک تعداد از عوامل و شرايط که در آن تداوي صتورت  
 ميگيرد مانند س ، جنس و غيره را ميتوان نام برد.
شات کلينيکي جه  تثبيت  مؤثريت ، مصتئوني  و    گرچه تمام دوا قبل از عرضه به بازار تح  آزماي

 9بيشتر از )کيفي  قرار مي گيرند که تا جايکه ميتواند عوارض خيلي معمول ناخواسته را برمال سازد 
کمتر از يک فيصد( تنها با تطبيق ادويه بعد از عرضه به )فيصد وقوع(. عوارض غير معمول ناخواسته 

س بيشتر به گزارشات خود به خودي توسط داکتران، فارمسستان بازار برمال ميگردد. که اي  سرويالن
 و خود مريضان ارتباط دارد. 

اغلباً ساختار ملي تنظيم ادويه مسئولي  نظارت بر عوارض نا خواسته ادويه را در سطح ملي دارد. در 
ه جمع صورتيکه اي  ارگان کدام واقعه شديد مرتبط به مصئوني  ادويه را شناسايي مينمايد ممک  ک

آوري ادويه را امر دهد يا تجديد نظر را باالي بسته بندي آن و يا هم ممک  که داکتتران را ذريعته   
نامه باخبر ساخته و در مورد براي ايشان توضيحات ارايته نمايتد. اينکته کتدام اقتدام را روي دست        

ذاتاً ارتباط  اييميگيرند ارتباط به شدت و طبعي  مشکل دارد. گرچه بسياري از عوارض ناخواسته دو
و کيفي  آن باشتد کته بته     استفادهبه عدم مصئون بودن ادويه نداشته بلکه ممک  مشکل اصلي در 
 سطح محلي بايد در مورد درس  بودن آن تصميم گرفته شود.

کميته دوايي و معالجوي بايد سيستم نظارتي را تطبيق نمايد که بتواند گزارشات را در مورد عوارض نتا  
يي ناشي از ادويه يا واکسي  در شفاخانه يا مرکز صحي بوجود ميايد ايگيري نموده روي آن خواسته دوا

تحقيق نمايد. تمام درياف  هاي جدي بايد به مرکز نظارت ملي گزارش داده شود که اکثراً ايت  مرکتز   
نيوي ارگان تنظيم ادويه ميباشد. عوارض ناخواسته دوايي تنها به خاطر گزارش دهي و معلومتات احصتا  

 استتفادة دواي مصئون و به حد اقل رسانيدن  استفادهنظارت نميشوند آنچه که مهم اس  تشويق براي 
ادويه غير مصئون ميباشد. کميته دوايتي و معتالجوي بايتد در متورد تمتام عتوارض ناخواستته دوايتي         

ر استاس آن  تحقيقات عميق خود را اجرا نمايد تا گزارشات عوارض ناخواسته را جمع آوري نمتوده و بت  
بتواند از عوامل خطر که امکان کاهش آن موجود اس  جلوگيري نمايد. تمام سيستم هاي نظتارتي بتر   

 عوارض ناخواسته دوايي بايد حد اقآل شامل موارد ذيل باشند. 

  معياري فورم ذريعه معالجوي و دوايي کميته به ناخواسته دوايي عوارض دهي گزارش 
 (گردد مشاهده 1.8 ضميمه)

 معالجوي و دوايي کميته اعضاي انتخابي توسط گزارشات تحليل و يقتحق 
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 تقسيم طبق و منظم صورت به معالجوي و دوايي کميته توسط گزارشات ارزيابي و مباحثه 
 طبي کارمندان به آن دادن گزارش و( ربعوار) اوقات

 عوارض به که واقعات تمام مورد در تنظيم ملي ادارات و ادويه کنندگان توليد به دهي گزارش 
 (نامعلوم جانبي عوارض و) ميشود زده حدس آن ناخواسته دوايي

 

نکته مهم در نظارت عوارض ناخواسته دوايي اروسه هتاي تحليتل بتر گزارشتات واقعتات عتوارض       
مات طبي بدس  ميايد، ميباشتد. مشتخص   ناخواسته دوايي که توسط مريضان و عرضه کنندگان خد

 ساخت  سبب يا اسباب اي  گزارشات خود به خودي ممک  بسيار مشکل باشد.
 مشکالت معمول شامل موارد ذيل اس .

 عي   حاليکه در عوارض نا خواسته ميگردد واقعه يک به سبب منسوب جنريک دواي يک
 گردد باعث اي  عارضه نمي تجارتي محصول با نام

 توليدات ديگر به نسب  جانبي عوارض آوردن بوجود به منسوب توليد تجارتي نام اب دوا يک 
 .ميگردد ديگر معي  هاي نام با

 خود آيا که نيس  مشخص اي  و ميگردد عارضه سبب بيوتيک انتي محلول براي اودر يک 
 نآ سواغيه مواد يا رنگ مثال طور به آن اودر محتويات اينکه يا اس  مسئول بيوتيک انتي

 محتوي سببي مواد آيا که اس  نامعلوم اي  و ميگردد العمل عکس سبب زرقي محصول يک 
 زرق تخنيک هم ويا ميروند کار به سازي رقيق در که مواد ساير يا نگهدارنده يا اس  فعال
  مسئول آن نمودن

 هدميد گزارش نا خواسته را واقعه يک زماني و ميگيرد را دوايي اقالم زياد تعداد مريض يک 
ايجاد  سبب ادويه اي  از کدام هر که ممک  زيرا اس  سبب اصلي مشکل ساخت  مشخص

 .گردند حادثه اي 
 ادويه ميگردد از عوارض ناخواسته دوايي متحمل که دارد ضميموي مرض يک مريض 

 

 ادارهبايد در سه مرحله که ذيالً باالي آن بحث صورت ميگيترد بررستي و    عوارض ناخواسته دوايي
 نشان داده شده اس . 1.4ک مثال آن در بکس گردد ي

 

  
 دوايي تاريخچه و فعلي تداوي فعلي، صحي حال  شمول به جزنيات با دقيق مريض تاريخچه 

 استفادهجه  رااوردهي منظم  ناخواسته دوايي عوارض دهي گزارش فورم از. شود گرفته قبلي
 (1.8 ضميمه. )نمانيد

 در اسناد تحرير کارمندان صحي موجود اس  مدنظر  توضيحات را که در مورد ادويه مشکوک
  ارزيابي شده را ثب  اسناد نماييد گرفته و عالم  هاي کلينيکي

 نمانيد تصنيف را العمل عکس شدت 
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 حيات کننده تهديد يا کشنده  –

  شدن ستريب و طبي هاي اروسيجر دوت، انتي تطبيق به ضرورت  –

 دارد دوايي تداوي قطع نياز به اعراض  –

 را خود تداوي ميخواهد آيا که بگيرد تصميم ميتواند مريض بوده که خفيف بسيار اعراض  –
 نه يا دهد ادامه

 ميتواند اي  عوارض ناخواسته دوايي که سببي عامل منحيث مشکوک دواي احتمالي بررسي 
 از استفاده کار اي  براي ديگر بديل يک. گردد تعي ( 1.4.9 بخش) اسباب تعاريف از استفاده با

 مطرح را مشخص سواالت الگوريتم اي . ميباشد( گردد مشاهده 1.3 هضميم) نارنجو الگوريتم
 مجموع و شده جمع بعداً نمره هر. ميدهد نمره را جوابات و( سببي تعاريف اساس بر) ميکند
 آمده بوجود مشکوک ادويه توسط ناخواسته که رضهعا يک احتمالي استطبابات براي نمرات
 . ميگردد استفاده

 
  

 عوارض ناخواسته دوايي مورد در نمودن تحقيق براي اساسي کلينيکي سندروم نمودن تانيد 
 و بررسي تدارک، نگهداري و تاريخ انقضأ آن مشکوک ادويه تفتيش بصري 
 که اس  موجود کلينيک مختلفه هاي دي ارتمن  بي  تفاوت کدام آنجا در آيا که مانيدن بررسي 

 .باشد مشخص ادويه يک مقابل عوارض نا خواسته در ميزان بودن ااني  يا بودن بلند دهنده نشان
 ديدن اس  بلندتر آنجا در ناخواسته دوايي عوارض ميزان که کلينيک هاي يا دي ارتمن  ها از 

 تطبيق و توزيع تجويز، شکل چي به مشکوک ادويه که گردد مشاهده تا ريدآو عمل به
 هاي اروسه يا دارد را( 4.1 بخش) ادويه استفادة مرور از استفاده به ضرورت اي  که. ميگردد
 . نمانيد مشاهده را تطبيق و توزيع

 واقعه عي  در ار ايشان تجارب تنظيمي ادارات يا ها شفاخانه ها، ارگان با ساير گرفت  تماس با 
 .بفرستيد کيفي  کنترول آزمايشات براي را ادويه امکان و ضرورت صورت در و شويد خواستار

 
  

ذيتل   عملکرد ممکنه وابسته به اسباب عوارض ناخواسته دوايي بوده و ممک  که يک يا تمام نکتات 
 شامل آن باشد.

 ادويه کننده توليد يا و ادويه تنظيم ملي مقامات به دهي گزارش 
 ادويه تجويز ساخت  محدود شمول به نسخه نويسي جديد هاي راه تطبيق 
 ضرورت صورت در کنندگان تجويز به دادن آموزش 
 معني هب اي  کرد ترويج را تر مصئون ادويه بتوان تا فورمولري در تغيير ضرورت صورت در 

 ميشود استفاده آساني به صحي کارمندان توسط يا بوده مصئون دقيقاً که اس  ادويه با جاگزيني
 کدام اصطالح به چي ضرورت، صورت در فورمولري يا معياري تداوي رهنمود دادن تطابق 

 چي و وق  چي مورد در ايشنهادات يا شود گنجانيده فورمولري در تا گرديده ايشنهاد ادويه
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 . گردد استفاده بايد دوايي ورمولريف طور
 دهيد آموزش مريض به ضرورت صورت در 
 ميزان کاهش از و نموده تعقيب را ناخواسته دوايي عوارض ميزان شده گرفته اقدامات از بعد 

صورت  معالجوي و دوايي کميته توسط که اقدام آيا که شويد نا خواسته مطمئي  عوارض
 .بوده جا به اس  گرفته

 

outbreak of ADRs
مرکز صحي و يتک شتفاخانه عرضته ميتدارد. در ايت  اواختر شتکل         99يک کميته دوايي و معالجوي در اانامه خدمات را براي 

و توزيع گرديده است . بعتد از گذشت  زمتان کوتتاهي از      با نام هاي تجارتي مختلف خريداري  Penicillin Procaineزرقي

يکي از کلينيک ها به کميته دوايي و معالجوي گزارش داد که در اي  مدت  Procaine Penicillinمعرفي نام تجارتي جديد 

س . نترس  واقع گرديده ا Penicillinکوتاه يک تعداد زياد عوارض ناخواسته غير معمول دوايي به تعقيب زرقيات داخل عضلي 
ها سر و صدا را براه انداخته و از تطبيق اي  محصول جديد اجتناب ورزيده و خواستار شکل سابقه آن گرديدند. واقعات ناخواستته  

چند ثانيه بعد از زرق( احستاس عجيتب داشتته و    )طوري توضيح گرديده که مريض کاهل بعد از زرق عضلي به صورت ناگهاني 
موده که ضرورت استراح  ايدا مي کند. مريضانيکه که گزارش شتده خاستف بته نظتر رستيده در      ناراحتي با ضعفي  را تجربه ن

مشکوک به شاک انافالکتيک ناشي  حاليکه فشار خون شان يا نارمل يا کمي بلند رفته اس . نرس به صورت عاجل براي مريض

دقيقته   91التي   97بعتد از گذشت    )داخل وريدي يا داخل عضلي( زرق نموده کته   Penicillin ،Diphenhydramineاز 
 مريض به صورت کلي شفا شده و بدون معاون  کلينيک را ترک گفته اند. 

 شده و مسئله را به شکل ذيل شرح داد. مؤظفيکي از اعضاي کميته دوايي و معالجوي براي تحقيق ازدياد اي  واقعات عوارض نا خواسته 

 مشتابه  اي  ستندروم  که شد درياف  و مشاهده گرديد نشريه در شده شرح کلينيکي سندروم Syndrome Hoigné  يتا 

. تصادفاً داخل وريتد گرديتده باشتد    که اس  Procaine آن سببي عامل بوده که Pencillin مقابل در کاذب حساسي 

 العمتل  عکس و Procaine العمل اي  عکس براي نامناسب تداوي Diphenhydramine تزريقات که شد زده حدس
 .گردد تطبيق ادرينالي  کتيک ميباشد درحاليکه بايدانافل حساسيتي

 به وابسته ناخواسته دوايي عوارض وقايع گزارش شده تعداد از استفاده با Pencilline تعتداد  و هتا  کلينيک زرقيات بخش در 

 ستبه محا براي يک مدت زمان معي  صحي تسهيالت تمام از واقعه ميزان ،Procaine Penicillin شده استفادههاي  دوز

 در وقوع ميزان دوچند کلينيک دو در Procaine Pencillin سبب از ناخواسته دوايي عوارض ميزان که شد درياف . گرديد
 عارضته  ميزان ازدياد از ها کلينيک اي  از يکي گرچه اند داشته را مراجعي  بيشتر تعداد کلينيک دو اي  و بوده ها کلينيک ساير
 نداش . اطالع تحقيقات شدن شروع الي مشکل اي  مورد در دومي کلينيک بود شاکي

 آن هتاي  نترس  بتا  آورد عمتل  بته  ديتدن  داشتتند  را واقعات بيشتر ميزان که کلينيک دو از معالجوي و دوايي کميته عضو 
 رقيتق  غترض  مقطتر  آب کمتتر  مقدار نرس معاون گرديد که مشاهده. نمود مشاهده را شده تطبيق ادويه و نموده مصاحبه
 زرق بته  ارتباط ناخواسته دوايي عوارض افزايش عل  که نمود گيري نتيجه معالجوي و دوايي کميته. ميکند دهاستفا سازي
 . ميگيرد دارد، Procaine بيشتر که غلظ  وريد در تصادفي

 و هنمتود  بحتث  داشتند تشويش که نرسنگ کارمندان با را خود تحقيقات نتايج و ها درياف  معالجوي و دوايي کميته کارمندان 

 جديتد  نتوع  از استتفاده  کته  نمودنتد  موافقه ها نرس. دادند نشان را Procaine Pencillin زرقيات تهيه چگونگي بر مرور

Procaine Pencillin استتفاده  همچنان معالجوي و دوايي کميته. دهند ادامه را Diphenhydramine تتداوي  در را 
 نبود. حساسيتي واقعه يک  اي زيرا داده قرار منع کلينيکي هاي سندروم نوع اي 

بعد از اي  اقدام، کميته دوايي و معالجوي دو باره ميزان ثب  وقايع را درياف  نمود و ديده شد که ميزان عوارض ناخواستته  
 دوايي در دو کلينيک متاثر کاهش يافته و ميزان آن مشابه به ساير کلينيک ها ميباشد.

 تباط شخصيبراي صح . ار علوم ادارهمنبع: ديويد لي، 
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جلوگيري از عوارض ناخواسته دوايي امکان اذير بوده و ضروري هم ميباشد. مطالعات نشان داده اس  
فيصد عوارض ناخواسته دوايي ممک  قابل جلوگيري باشد. بيشتري  عوارض ارتباط به  17که بيش از 

 س  به مريض که به ادويه متذکره حساسي  آشکار دارد، ميباشد. تجويز نادرس  دوز يا تطبيق نادر

بيشتر عوارض ناخواسته قابل اجتناب اس  در صورتيکه کارمندان صحي سواالت مشخص را قبتل از  
 نشان داده شده اس . 1.1تجويز و يا توزيع ادويه از مريض ب رسند. چنانچه در بکس 

بهبود يافته و وقتوع   ذيل را انجام دهد تا مصئوني  ادويهکميته دوايي و معالجوي ميتواند که مسايل 
 عوارض ناخواسته دوايي محدود گردد.

 (نباشد موجود صورتيکه در سيستم اي  و معرفي) ناخواسته دوايي عوارض دهي گزارش به تشويق. 
 معلومات هاي بولتي  خدم ، داخل هاي آموزش طريق از عرصه اي  در کارمندان آموزش 

 ناخواسته. واقعات مورد در شده آوري جمع رشاتگزا و دوايي
 شامل آن هاي مثال) آنها از نزديک نظارت و فورمولري در خطر ار ادويه شناسايي 

Aminoglycosides مانند Gentamicin، نيواالستيک، انتي Digoxin، 
Heparin، Warfarin). 

 اي . ايشان يتداو نظارت نزديک از و نفوس در بي  خطر معرض در مريضان شناسايي 
 عدم با مريضان و اطفال مس ، اشخاص شيرده، هاي خانم حامله، هاي خانم شامل مريضان
 اند. کبد و کليه کفايه

 در مسلکي کارمندان براي معلومات دادن و ناخواسته دوايي عوارض گزارشات منظم مرور 
 منطقه. در ناخواسته دوايي عوارض تأثيرات و وقوع مورد

 چني  نمودن محدود و کنترول براي بعدي اقدامات غرض تداوي اشتباهات گزارشات بر مرور 
 .واقعات

 جه ( نمانيد مشاهده را 4.1 بخش)ادويه  استفادة ارزيابي و تجويز کنترول باالي نمودن کار 
 آن بهبود جه  الزم اقدامات و تجويز اشتباهات شناسايي

 با مشکالت و اداره کيفي  تا الزم اقدامات محصوالت با کيفي  مورد در مرور شکايات 
 .گردد حل تدارکات دي ارتمن 

 چشمگير  اقدامات بايد ناخواسته دوايي عوارض وقوع و مشکالت با شدن مواجه صورت در
 .صورت گيرد معياري تداوي رهنمودهاي و فورمولري تغيير جه 
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 1.9شکل 

 

 

 

 
 اس ؟ درس  مريض کلينيکي حال  تداوي براي ادويه اي  آيا 

 درس  اس ؟ زماني فاصله و تطبيق طرق ،دوز آيا 

 اس ؟ شده ارزيابي و نموده اجرا را مناسب البراتواري معاينات مريض آيا 

 گردد؟ ادويه فارمکوکنيتيک نمودن متاثر سبب که اس  طبي يا فزيکي حال  کدام داراي مريض آيا 

 دارد؟ حساسي  آن يکسان ادويه يا ادويه اي  مقابل در مريض آيا 

 اس ؟ گردد، مالحظه قابل دوايي متقابل العمل عکس سبب که( گياهي محصوالت يا) ادويه ساير با تداوي تح  مريض آيا 

 ناخواسته دوايي عوارض وليد کنندهبلند، که ت خطر با ادويه جمله از شده تجويز ادويه آيا (Aminoglycosides, Digoxin, 
Warfarin ،Heparin, Antineoplastics )متريض  نظتارت  ازدياد مانند خاص احتياط به ضرورت ادويه اي  اند، ميباشد؟ 

 مينمايد. را( الکترولي  ها و يوريا ادويه، سويه خون، حجرات تعداد مانند) البراتواري معاينات و کننده تجويز توسط

 اس ؟ انقضأ ادويه روبه تاريخ آيا 

 بي رنگ شدن؟ آيا ادويه تغييرات بصري را نشان ميدهد، طور مثال 

 اند؟ معقم زرقي تجهيزات آيا 

 

 آن واقعات ساخت  محدود و کنترول براي تدواي و اقدامات اشتباهات گزارشات مرور 
  آن يو اقدام اصالح يزتجو يي اشتباهاتشناسا براي يهادو استفادة ارزيابي و ها نسخه دقيق بررسىانجام 

 با   يفيمشکالت ک  يريمد يانجام اقدامات الزم برا ومحصول  يفي ک ياتشکا بررسي
 بخش تدارکات

 ناخواسته دوايي عوارض تکرار شدن صورت در معياري تداوي رهنمود و فورمولري در الزم تغيير 

 
 

 
  

 

 

 

 
 ر متوقعيعوارض جانبي غ • 

 ن مطالعهاستفاده بدو •

 نفوس بدون مطالعه •
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 1.9 ضميمه

 بوده که هدف آزمايشات اساسي عرضه نمودن ميتود هاي تحليلي در عدم موجودي  البراتوار هاي مجهز
براي تانيد هوي  ادويه و موجودي  تخريب بزر  هميشه آماده و قابل تطبيق اس . هيچگتاهي و تحت    

مي  کيفيت   هيچ نوع شرايط آزمايشات اساسي جايگزي  مونوگراف هاي دوايي کته بهتتري  وستيله تضت    
 ميباشد شده نميتواند. 

از  استتفاده آزمايشات اساسي ممک  که بواسطه معاون فارمسس  آموزش ديده بدون قيم  گزاف و همچنان با 
 تخنيک هاي ناچيز البراتواري که در دي ارتمن  فارمسي شفاخانه هاي بزر  براه افتاده ميتواند انجام اذيرد. 

 راتوار ضرورت اس  عبارت اند از:که براي اي  الب حد اقل تجهيزات

 و نموده وزن ميلي گرام با يک خانه اعشاري يک را گرام 877 الي 17 اوزان بتواند که تحليلي ترازوي 
 .نمايد وزن ميلي گرام يک در خانه اعشاري 8با  گرام 17 از کمتر اوزان که بتواند

 کننده رقيق و کيمياوي هاي شاخص شاهد، ،(گاز و مايع جامد،) کيمياوي هاي ريجن  نوع 17 اقل حد 
 (نمايند رقيق را ها ريجن  که) ها

 معياري. هاي اندازه با اي ي  و بيکر ها بيوري ، هاي تيوب تس  مثال طور به يي شيشه ظروف 
 صحي سازمان) المللي بي  يا ارواا امريکا، متحده اياالت بريتانيا، معتبر فارمکواي اخير نسخه يک 

 .باشد ادويه کيفي  مشخصات داراي که( 8773 ،9114 ،9111 ،9119 ،9101 جهان
حتي اگر شفاخانه براي البراتوار دسترسي هم ندارد کميته دوايي و معالجوي بايتد بفهمتد کته کتدام نتوع      
 آزمايشات قابل دسترس اس  تا تحقيق خود را در مورد کيفي  و اسناد فابريکات دوايي انجام داده بتواند.

نمونه ادويه که نتيجه آن با فارمکواي ها يتا معيتارات ارگتان     97شات باالي حد اقل بررسي اساسي آزماي
 تابلي ، ک سول و غيره( آزمايشات شامل:)تنظيم دواي مقايسه شده بتواند بايد انجام شود 

  نازک اليه روي در تغيرات ساير يا رنگ تشکيل سبب که کيمياوي العمل عکس با فعال ماده تعي 
 .ميگردند کروموتوگرافي

 دارد. را دقيق ترازوي به ضرورت و تيوب انجام مي ذيرد تس  تيتريش  توسط که کمي  دسترسي به آزمايش 
 در اسيد هايدروکلوريک 7.9 نارمل محلول يا آب در ک سول يا تابلي  نمودن ااشيده هم از آزمايش 

 يا تابلي  شدن ااشيده هم از براي زمان(. معده اسيد نمودن تحريک) سانتي گريد درجه 30 حرارت
 مدت در ترکيبات از بسياري ميشود اندازه ميگردد مقايسه فارمکواي با که معيارات اساس به ک سول
 .مي اشند هم از دقيقه 37

 نسب  با ادويه عي  از( ک سول يا) تابلي  مختلف مقادير جايکه سازي يکسان يا متجانسي  آزمايش 
 گردد. مقايسه اس  موجود ديگر يمل معيارات فارمکواي يا در که اوزان

، 9119، 9114آزمايشات اساسي براي بررسي در استناد ستازمان صتحي جهتان تشتريح گرديتده است  )       
9111WHO,) (ميزان سرع  نفوذ ادويه از جريان خون به انساج و حجترات .Bio- availability و )

 بسيار ايشرفته دارد. ( ضرورت به آزمايشات تحليلي مغلق وbioequivalenceمساوات حياتي )
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 1.8ضميمه 

 

  کلينيک هاي مراقب  هاي اوليه و شفاخانه ها استفادةفقط براي  ناخواسته دواييفورم گزارش دهي معياري عوارض 

  

  ارت:کنمبر  تاريخ:

  تاريخ تولد: نام:

  :بخش مريضان سرااا وارد/ داکتر:

  دوز: :ادويه

  :عارضهتاريخ  تاريخ شروع:

  :(باستطبا) ادويه استفادةتشخيص براي 

 فعلي:دوايي و تداوي  صحيتاريخچه مرتبط 

 
 

 9 عوارض ناخواسته دواييتوضيحات در مورد 

8 

3 

4 

 
 (نمانيد استفادهعقب ورق نيز در صورت ضرورت از )

 دوا منسوب شدهخواسته انتيجه که با عارضه ن

9 

8 

3 

4 

 

  مشاهده شود( 1.3نمرات نرانجو )ضميمه  عارضه احتمال

 کود شدت

 شديد

 متوسط

 خفيف

 جزني

 

  عمل کميته دوايي و معالجوي

 

 نشاني نمودن چارت مريض
 نخير بلي
 نخير        بلي

 نخير بلي مباحثه با تجويز کننده

 شامل ديتابيز ساخت 
 نخير بلي         

 بلي          نخير

 بلي          نخير دواييامور گزارش دهي به تنظيم ملي 

  گزارش دهي به توليد کننده 

 

 گزارش تهيه شد توسط تاريخ تهيه گزارش
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ارت صح  و خدمات وز
 انساني اياالت متحده

 اخواستهن هاي رويداد داوطلبانه براي گزارش دهي
 و مشکالت محصول

 74/73/73 انقضأتاريخ  7819-719/7شماره.  OMBفورم تانيد شد: 
 را مشاهده کنيد OMBدر عقب بيانات 

  FDA استفادةفقط براي       

MED WATCH     شماره مسلسل                          واحد ترياژ 

   _____از  ___صفحه  FDAاروگرام معلومات مصئوني  و گزارش دهي رويداد ناگوار 

      

 

  
 

A  C 

. شناسايي 9
 مريض
 محرمانه

. س  در وق  8

 رويداد يا

 تاريخ تولد

 . جنسي 3
 مونث 
 مذکر

 . وزن4

 اوند____

 کيلوگرام ____

 

 ليبل و ليبل توليد کننده در صورت معلوم(ه از مؤثرمقدار ماده ). نام 9
 9شماره 

_____________________________________ 
 8شماره 

B  8يا بهتري  تخمي ()از / الي     تاريخ تداوي )در صورت معلوم مدت( تطبيق . دوز، تکرر و طرق 

مثالً ناقص/ فعالي  )ار       و/يا مشکالت محصول      . رويدادناگو9
  ناقص

 9شماره 
______________________ 

 9شماره 
____________ 

 . نتيجه ناشي از رويداد ناگوار معلولي 8
 )در صورت قابل تطبيق همه را نشاني کرده ميتوانيد(

 

 8شماره 
______________________ 

 8شماره 
____________ 

 . رويداد با قطع يا کاهش دوز کم شد1 استطباب( )براي تشخيص  استفاده. 4  سوء شکل والدي ___________مر  

 تهديد کننده حيات

ضرورت به مداخالت 
غرض جلوگيري از عدم 

ريب ختوانايي دايمي يا ت
 دارد

 

 9شماره 
 بلي         نخير            تطبيق نشد ______________________

    

 8ره شما
 بلي         نخير            تطبيق نشد ______________________

 در صورت معلوم() انقضأ. تاريخ 0 در صورت معلوم(). شماره بسته بندي 4  __________ساير ابتدا و تداوم -بستري شدن 

 . تاريخ رويداد3
 روز/ماه/سال

 . تاريخ اي  گزارش 4
  روز/ماه/سال

 9شماره 
___________ 

 9شماره 
________ 

. رويداد دوباره با تطبيق دوباره ظاهر 1
 شد

 . تشريح رويداد يا مشکل1

 

 8شماره 
___________ 

 8شماره 
_______ 

 بلي         نخير            تطبيق نشد

 بلي         نخير            تطبيق نشد فقط براي مشکالت محصول) NDC. شماره 1 

 با استثناي تداوي واقعه()طبي و تاريخ تداوي . محصول ضميموي 97 

 D 

 . نام تجارتي9 

 . نوع ابزار8 

 

 کننده/ مريض استفادهباالي  متخصص صحي  کننده ابزار استفاده. 4 . نام و آدرس توليد کننده3
 __________________________________ايرس

 روز/ماه/سال                 انقضأ. تاريخ 1  

 روز/ماه/سال       . در صورت غرض، تاريخ آن 0 4  . معاينات مرتبط/ البراتواري به شمول تاريخ4

 __________شماره مودل  

 _________شماره کتالک  

 تاريخ آن روز/ماه/سال        . در صورت خارج ساخت ،1 _________شماره مسلسل  

 _______شماره بسته بندي  

 _________ساير شماره ها  
 ارسال نکنيد( FDAبه ). موجودي  ابزار براي ارزيابي         1 

 به توليد کننده به تاريخ ارسال شد نخير بلي 

مانند ). ساير تاريخچه مرتبط، به شمول حاالت قبلي طبي 0
حساسي ، نژاد، حاملگي، اعتياد به سگرت و الکول، اختالل 

 ا کليوي و غيره(کبدي ي

 E 

   شماره تماس:   نام و آدرس. 9 
 

      

 همچنان به مراجع ذيل گزارش شده. 4 شغل. 3 . متخصص صحي8 

 توليد کننده  نخير بلي   واچ ميد به آدرس ذيل ارسال بداريد
FDA 1477  فيشر لي 

 

نمي خواهيد هوي  تان براي توليد کننده که . در صورتي1
 . اي  محل را نشاني کنيد آشکار شود  ()فابريکه دوايي

 کننده استفادهتسهيل 

 871181010ام دي  راک ويلي
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  دواها يا بيولوژيک()تداوي  يق باشدفقط بخش را مکمل کنيد که بر گزارش شما قابل تطب 

  به شمول تشخيص در اوسط مصنوعي()ابزار طبي   از بخشC  کنيد استفادهبراي تمام محصوالت به استثناي ابزار طبي 

  رژيم غذايي، غذاي طبي، فرمول هاي شيرخواران()محصوالت خاص غذايي  در صورت ضرورت کاغذ سفيد اضافي را ضميمه سازيد 

 مواد آرايشي  کنيد استفادهيده براي هر مريض يک فورم علح 

 اشتباهات تداوي   بهFDA  يا به هردو()يا توليد کننده گزارش دهيد 

 کيفي ، اجراات يا موضوعات مصئوني  مانند:

 آلوده گي مشکوک 

 ثبات تح  سوال 

 عناصر ناقص 

 بسته بندي يا ليبل گذاري ناقص 

 عدم موفقي  تداوي 

  مر 

  خطر واقعي مر ()تهديد کننده حيات باشد 

  ابتدايي يا ادامه اقام ()بستري شدن 

   چشمگير، معند يا دايمي()معلولي 

 سوء شکل والدي 

  ضرورت به مداخالت غرض جلوگيري از عدم توانايي دايمي يا تخريبات، دارد 

  شما متيق  به اي  نيستيد که محصول سبب رويداد گرديده اس 

 شما تمام جزنيات را با خود نداريد 

محترم نگهداشتته    FDAشناسايي مريض به صورت مکمل توستط  

بته هتيچ وجته     FDAشده و به صورت وسيع توسط قانون محافظت  ميگتردد.   
عته در روشتني قتانون آزادي    شناسايي گزارش دهنتده را در مقابتل خواست  جام   

معلومات افشا نمي کند. شناسايي گزارش دهنتده بته شتمول شناستايي گتزارش      
 خودي در مقابل تقاضاي خودش با توليد کننده درميان گذاشته خواهد شد

يتک تستهيل رخ دهتد، در     و در خارج از معاينه خانه داکتر در

توليد کننده گزارش دهي نمايتد. لطفتاً    و   FDA  اينصورت تسهيل نياز دارد تا به
 شخص را که از تسهيل گزارش دهي ميکند شناسايي نمانيد.

 7901- FDA-177-9 براي گزارش ذريعه فکس 

 9711- FDA-177-9       بتراي معلومتات اضتافي و گتزارش دهتي
 ونذريعه تيليف

 0140-188-177-9  برايVAERS  ناشي از واکسي 

https://www.accessdata.fda.gov/scripts/medw
atch/ 

دقيقه ااسخ دهي  37مسئولي  گزارش دهي عامه در اي  سيستم جمع آوري معلومات به صورت اوسط 
 ارقام حفاظ  و آوري جمع موجود، ارقام عمناب جستجوي تخمي  شده که شامل زمان مرور هدايات،

 درمورد   ايشنهادات. اس  معلومات آوري جمع و نمودن مکمل شامل همچنان و. ميباشد ضرورت مورد
 ايشنهادات در مورد  به شمول شده آوري جمع معلومات اي  جوانب ساير يا تخمي  ها مسئولي  اي 

 يد:رويداد ها را به آدرس ذيل ارسال نمان اي  کاهش

DHHSدفتر مجوز گزارشات 

 (7797 -7879از کاغذ ) استفادهاروژه کاهش 
 اچ 139هربرت اچ تعمير همفري، اتاق 

 جاده آزادي اس دبليو 877
 87879واشنگت  دي سي 

 وزارت صح  و خدمات بشري اياالت متحده                                                                                                                          
 دوا و غذا ادارةخدمات صحي عامه.                                                                                                                          

 

FDA 3177عقب فورم 

_____________________________________________________________________________________________ 
 

 وزارت صح  و خدمات بشري اياالت متحده 
 دوا و غذا ادارةخدمات صحي عامه.  

 87110راک ويلي. ام دي 
_____________________________________________________________________________________________ 

 
 معامله  رسمي

 دالر 377شخصي  استفادةجريمه در مقابل 
 

 
 ميگردد        دوا و غذا ارداخ  ادارةاول اس  نمودن توسط                                                                 

 

 دوا و غذا و اروگرام گزار دهي رويداد ناگوار ادارةمعلومات مصئوني  
 دوا و غذا ادارة
 فيشر لي  1477

 87118 -1010راک ويلي ام دي 

 دي  آدرس ارسال نداري  فورم را به ايلطفاً ا

  ينامه استجوابي مصروف

 لي ام ديي، راک و144 .ي نامه، شماره مجوزيصنف ابتدا
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   دوا در گانايمصون يبرا ياز مرکز مل ييفورمه گزارش عوارض ناخواسته دوا

 جنسي : تخلص:

 س / تاريخ تولد: ساير نام ها:

 کيلوگرام()وزن  بخش مريضان سرااا/ شماره دوسيه:

 شفاخانه: 

 در صورت معلوم()شماره بسته بندي نام جنريک: نام تجارتي:

 در صورت معلوم(:)نام و آدرس توليد کننده 

 استطبابات معالجوي
 )چرا دوا  اخذ يا تجويز گرديده بود؟(

 تاريخ توقف تاريخ شروع طرق تطبيق دوز روزانه

      

 سخه بدس  آمده؟ بلي           نخيرتجويز گرديده؟ بلي     نخير        آيا بدون ن منبع دوا

دکان فروشنده مواد  فارمسي جامعه فارمسي شفاخانه
 کيمياوي

از گياه شناسان سر 
 سرک اخذ شده

از نزد خويشاوندان يا 
 دوستان بدس  آمده

 مشخص کنيد()ساير 

      

 نمانيد استفاده در صورت ضرورت از يک کاغذ اضافي جزنيات عکس العمل که توسط مريض تجربه شده اس 

  توضيحات عکس العمل

 بلي     نخير آيا مريض مراجعه کرده بود؟  تاريخ توقف عکس العمل  تاريخ شروع عکس العمل

 ادامه شفاياب مر  نتيجه  به روز()مدت بستر 
      

 چوکات را در صورت عدم اخذ نشاني کنيد      )به شمول تداوي خودي، واکسي ، ترکيبات گياهي( دوا از مدت سه ماه بدي  طرف اخذ ميگرديد

 9 8 3 4 1 

      نام دوا

      استطبابات براي دوا

      دوز روزانه

      تاريخ شروع

      تاريخ توقف

 بلي    نخير بلي    نخير بلي    نخير بلي    نخير بلي    نخير تجويز گرديد؟

 بلي    نخير بلي    نخير بلي    نخير خيربلي    ن بلي    نخير از کونتر اخذ شد؟

نتايج معاينات قابل مالحظه، ساير حاالت 
 در صورت موجودي ()کلينيکي، ارقام تعقيبي 

 کنيد استفادهاز کاغذ اضافي در صورت ضرورت 

 

      

 لطفاً يکي را نشاني کنيد ساير فارمسس  داکتر  گزارش دهنده

 وظيفه/ تخصص: نام:

 تيليفون: آدرس مسلکي:

 تاريخ: امضاء:
+ در جريان 833( 789) 401111براي تمام سواالت در مورد عکس العمل هاي  واقعي و مشکوک ناگوار دوايي، لطفاً به مرکز مراقب  ملي دوايي گانا از طريق شماره 

 +833( 789) 441891اوقات رسمي تماس گرفته يا به شماره ذيل فکس نمانيد: 

CT

 fdb@ghana.com+ ايميل آدرس 833( 789) 447311

mailto:fdb@ghana.com
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 1.3 مهيضم

 

 نميداند نخير  بلي سوال

 7 7 +9 آيا در مورد اي  عکس العمل قبالً کدام نتيجه گيري صورت گرفته بود؟

 7 -9 +8 بعد از تطبيق دواي مشکوک بوجود آمد؟ خواسته آيا واقعه نا 

 7 7 +9 يا تطبيق انتاگونيس  آن بهبودي حاصل نمود؟ ادويهبعد از قطع خواسته آيا عارضه نا

 7 -9 +8 به عي  مريض دوباره تکرار شد؟ ادويهبعد از تطبيق دوباره خواسته آيا عارضه نا

 7 +8 -9 ( که عل  بديل براي اي  عارضه باشد موجود بود؟ادويهبه غير از )آيا کدام سبب ديگر 

علوم در جريان خون )يا ديگر مايعات داخل بدن( درياف  شد که تمرکز باالي سمي  مادويه آيا 
 داشته باشد؟ 

9+ 7 7 

 7 7 +9 عکس العمل شديد تر شد يا با کم نمودن دوز عکس العمل خفيف تر شد ادويهآيا با ازدياد دوز 

 7 7 +9 سان آن حکايه دارد؟يکيا دواي ادويه آيا مريض از مواجه شدن قبلي خود با چني  

 7 7 +9 توسط شواهد موثق تانيد گرديد؟خواسته آيا واقعه نا

    نمرات مجموعه

 ميگردند تعريفبه شکل ذيل تصنيف شده مجموع نمرات 

 1عوارض ناخواسته دوايي حقيقي بيشتر از 

 1تا  1عوارض ناخواسته دوايي احتمالي 

 4-9 هممکن ناخواسته دواييعوارض 

 7 ناخواسته دوايي ضعدم موجودي  عوار

 (MSH 9114منبع )
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 آن اسبت   ياسباا  اساسب   ييل و شناسايمشکل، تحل يريه، اندازه گير معقول ادويغ استفادةبه مشکالت  يدگيقدم اول جهت رس
 گردد  استفاده يو معالجو ييته دوايد به صورت منظم توسط کميکه تمام آنها با وجود دارد ياساس هويچهار ش

 چبون   يوه هبا يتواند  شب يجمع شده م يناوده و نساتاً به آسان يض انفراديک مريبه  که مربوطه ارقام مدغم يوه هايش
 گردد  يم استفاده دوا، استفاده عيمشکالت وس ييغرض شناسا DDDو  VENل يتحل ،ABCل يتحل

  يشبامل معلومبات کبا     امبا  بوده يض انفراديبه سطح هر مر ارقام يشامل جمع آور 
ز کننبده جمبع   ير تجبو يتوسط اشخاص غ ن ارقاميچن ااشد يص نميتشخ يغرض قضاوت در مورد مناسب بودن دوا برا

اصالح  يو اقدامات طرح شده برا استفادهض يدوا و مراقات مر استفادةمشکالت در عرصه  ييشده و جهت شناسا يآور
 گردد  يم يابيمشکالت شناخته شده ارز

  از  يب داده شده و سوالنامه هايق، مشاهدات ترتيق و عمي، مصاحاه دقيمتمرکز گروپ مانند مااحثه
 د اند يدوا مف استفادةعلت وقوع مشکالت  ييشناسا يقال ساخته شده برا

   اسبتفادة از  دوا بشکل متداوم بوده که استفادةارات يبر مع يمان يابيستم ارزيک سيعاارت از 
ض را يل مفصبل ارقبام مرببوه ببه هبر مبر      يوه تحلين شيدهد  اينان مياطم يض بشکل انفراديه مريمناسب دوا به سو

  ااشد يدارا م يبشکل انفراد

 
ت مراقات ها، يفيش کده که ساب کاهيگرد استفادهمعقول  ريبه آن به صورت غ يدسترس دوا ها از زمان

ق در مبورد  يب دوا تحق اسبتفادة ض شود  گام اول جهت بهاود يمر ياع منابع و ممکن ساب اضرار برايض
و  يرياندازه گ ،يدوا بررس استفادةنکه يتا ا ااشد ين مشکالت ميوسعت وقوع ا چگونگيت مشکل و ينوع

ن يب گبردد  ا  يابيب معقول دوا ارز ةاستفادت اقدامات جهت بهاود يثرؤر ممکن است که ميمستند نشود، غ
ن يرد  ايگيم يروند به معر يدوا به کار م استفادة يرا که جهت بررس يوه ها و ابزاريک تعداد از شي  صل

ت ينوع گردد ويم يت مشکل که بررسينوع مناسب به يوه هايش بيشود که از ترکيمربوه به خواننده م
 د  يارقام موجود را انتخا  نما

 

 
 يد  دو طرزالعمبل عمبده ببرا   ينما يينامناسب دوا را شناسا استفادةع يد ساحات وسيبا ييابتدا يجستجو

 آن موجود اند: ياجرا
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 جمع يانفراد ضيمر هر سطح به که ستيارقام از استفاده از عاارت (2.6 بخش) مدغم ارقام يها وهيش 

 يبررس داشت نظر در بدون نظر مورد اهداف يبرا روزمره شکل به اکثراً ارقام نيچن باشد، نشده يآور
 تفکر کي شده يآور جمع و مدغم ارقام گدام  ثات اسناد مثال طور به اند، دسترس قابل دوا استفادة

  باشد  مؤثر ي ورمولر لست تيريمد در توانديم که دهديم دوا استفادة مورد در يکُل

 بوده ضيمر هر سطح به شده يآور جمع ارقام از استفاده از عاارت (2.6 بخش) شاخص مطالعه وهيش 

 يبرا مشخصاً شاخص مطالعه ارقام ض يمر به کننده زيتجو الزمه اتيهدا اي ها نسخه مثال طور به
 يانفراد قضاوت آن يمانا بر بتوان که يکا  معلومات يدارا اما گردديم يآور جمع دوا استفادة يابيارز
 ارقام نيچن نيبنابرا باشد  ينم نمود، مشخص صيتشخ يبرا دوا کي زيتجو بودن مناسب مورد در

 گردد يم يآور جمع نااشند،  ارمسست و نرس داکتر، که دهيد آموزش اشخاص توسط
 

  
انبدازه و   قيب به صورت عمد ينصورت بايد، در ايگرد ييه شناساينا مناسب ادو استفادة که ساحهيهر زمان

 ل باشند: يذ قات ممکن شامل موارديوع تحقن نيگردد  ا يت مشکل و اساا  آن بررسيماهئ
  ک مرض مشخص در مطابقت با رهنمود ها صورت ي يده شود که تداويتا د

که در مطابقت به  ينسخه ها يصدي  -مکمله يدر مورد شاخص ها 2.6بخش )گر ته است 
 اند(  ياريمع يتداو يهارهنمود 

  ليدال ديشا گردد(، مشاهده 2.6 بخش) دوا استفادة مشکالت اساا  نييتع يبرا 
  هم قابل ليدال نيا نکهيا تا باشد، موجود مردم توسط دوا نامناسب استفادة به رابطه در مختلف يمنطق

  آورد  بوجود ارر ت رييتغ جهت را مؤثر يژيسترات کي تا است ناممکن نااشد،

  قاآل  يمشخص در مطابقت به شاخص ها يدوا ها استفادةده شود که يتا د
 مشاهده گردد( 2.6بخش )توا ق شده است 

 

  
در بخبش   3.6ه است  بکس ح شديتوض 7معقول دوا در بخش  استفادةشتر يج بيها جهت ترو يژيسترات
ق آن را جهت يو تطا يژيک ستراتيا و بعداً انکشاف يزيدر اندون ات رايزرق استفادة يابيارز يچگونگ 3.6

  د ينمايح ميه، تشرينا مناسب ادو استفادةکاهش 
 

  

 ييو توانبا  VEN ليب تحل ،يف معبالجو يل تصبن يب تحل ،ABCل يب تحل يتواند در اجبرا يم ارقام مدغم
 64)بخبش   شبود  اسبتفاده  (defined daily dose)شبده روزانبه   از دوز مشخص استفاده دنيبخش

تبه  يد کميب اند کبه با  يوه ها ابزار قوين شي(  تمام ا4997صحت  يبرا علوم اداره 266تا  266صفحات 
ارقام مدغم  د ينما استفادهآن  ييمشکالت دوا ييو شناسا يلست  ورمولر ادارةغرض  يو معالجو ييدوا

د که شبامل اسبناد   يبدست آ يصح يستم مراقات هايتواند که از منابع مختلف سيدوا م استفادةدر مورد 
و اسبناد عبوارض    يبي ع دوا، اسبناد اشبتااهات دوا  يب تدارکات، اسناد گدام دوا، اسناد گبدام دواخانبه و توز  
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شبده   اسبتفاده آوردن معلومات متعبدد   بدست يااشند  منابع ارقام مدغم براي( مADR) ييناخواسته دوا
 توانند، طور مثال: يم

 مشاهده گردد( 2.6.4بخش ) ييدوا يها يو کتگور و يه انفراديادو - استفادهه مورد يمت ادويق 

 ن اند؟يمت تريکدام دوا ها ق -
 رسد؟يشتر به مصرف ميکدام دوا ها پول ب يباال -
 مت گزاف تر دارد؟يق يتداو يکدام کتگور -
 رسد؟يمشخص به مصرف م يا صنف دوا هايمشخص  يدوا يجه بااليودصد بيچند   -
 مشاهده گردد( 2.6.6بخش ) استفادهت ها( مورد ي)به اساس واحد مثالً تابل يمقدار دوا 

 شتر و کدام دوا ها به د عات کمتر استفاد شده اند؟يکدام دوا ها به د عات ب -
ر محاساه شده بود تطابق ياد مرگ و ممتوقع که به اساس اسن دوا ها با مصرف يا مصرف اصليآ -

 دارد؟
 محصوالت مشخص (per capita)سرانه  استفادة -
 مشاهده  يل تداويک و تاديض جنريدر مورد تعو 7.6بخش ) ييل محصوالت دوايبد ينسا استفادة

 گردد(

  مشاهده  6.6بخش ) يمشاهده گردد( و اشتااهات تداو 6.6.6بخش )دوا  ناخواستهوقوع عوارض
 گردد(

، وارد داخلبه،  يک گردنبد  مبثالً وارد جراحب   يب ممکن که به اساس سباحات شبفاخانه تفک   ن ارقاميمام ات
د هر چه زودتبر  يگردد بايم ييشناسا ن ارقاميمرور ا انيره  هر مشکل که در جريپارتمنت حادثات و غيد

 ردد ن گيگزين مشکل جاياصالح ا يبرا يژيل شده و ستراتيتحل يو معالجو ييته دوايتوسط کم

 ABC

ن مصبرف دوا را  يشبتر يب يبي دانند که  قط تعبداد محبدود از اقبالم دوا   يران ميشتر  ارمسست ها و مديب
ل يگردد  تحليصد دوا ها مصرف مي  67تا  47 يجه  قط بااليصد بودي  37تا  77اغلااً  دهند يل ميتشک

ABC ن يشبتر ينکه کدام اقالم بين نمودن ايمت آن غرض تعيل مصارف ساالنه دوا و قيعاارت از تحل
 تواند که:يم ABCل يتحل ااشد يدهد، ميل ميجه را تشکيبود قسمت

  ا در بازار موجود است، نشان يو  ارزان آن در لست يل هايرا که بد ييپر مصرف دوا اقالمارتااه
 گردد: استفادهل يتوانند به اغراض ذين معلومات ميدهد  ايم

 نه يمت کم هزيل با قيبد يانتخا  دوا -
 يل نمودن تداويتاد ي رصت ها برا ييشناسا -
 مت کم يبا ق يدر مورد دوا ها کنندگانمااحثه با عرضه  -

 دوا که ضرورت صحت عامه را منعکس ساخته و با در نظر داشت  يه مصرف واقعياندازه نمودن سو
 گردد   ييراض شناساوع اميلوحه ش سه مصرف دوا در برابريق مقاير معقول دوا از طريغ استفادةآن 
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 استفادةست به طور مثال يه شفاخانه موجود نيادو يکه در لست اساس هشد يداريه خريادو ييشناسا 
   يخارج از  رمولر هيادو

ق گبردد  همننبان   يب ا کمتبر تطا يک سال يارقام مصرف دوا در طول  يتواند که بااليم ABCل يتحل
آن در بکس  يرد  خالصه قدمه هاياست صورت گن درخويا چنديمشخص  ک درخواستيتواند که با يم

 نشان داده شده است   2.4
جهبت   A يکتگبور  هيب منفبرد آن مخصوصباا ادو   ه بشبکل يمکمل شد ادو ABCل ينکه تحليبعد از ا
آنهبا معبادل    يکبه ببرا   يمتب يق يو دوا هبا  يه خبارج از  ورمبولر  يادو استفادةها،  يدوگانه گ ييشناسا

 ممکن ضرورت به مد نظر گبر تن  ABCل يحاالت تحل يدر بعض گردند  يابيموجود اند، ارز يمعالجو
ل يمانند سرنج را داشته باشد  تحل ،يبا عنوان تجارت يزات طايمت، محصوالت و تجهيسطوح مختلف ق

ABC ز يااشند، نيم يات تداوتأثيرن يع يکه دارا (ي)تداو يمعالجو ک صنفي يابيارز يهمننان برا
را  يتواند دوا هبا يل مين تحليآنست که ا ABCل يتحل يصورت خالصه، برتر تواند  بهياستفاد شده م

توانبد  ينست کبه نم يآن ا هک نقص عمديد  ينما ييرسانند شناسايجه را به مصرف ميشتر بوديکه مقدار ب
 د  يت مختلف را  راهم نمايمؤثربا  يسه دوا هايمعلومات در مورد مقا

ل يب تبوان تحل يم 6-6-4ا لوتبوس  يب س يکروسا ت آ ب يسل( ما)اک spreadsheet از برنامه استفادهبا 
ABC  را آسان تر ساخت 

جه را يصد بودي  26را که  ياويميا مواد کيدوا  نشان داده شده پنج نوع 2.4که در جدول  ABCل يتحل
، محلبول  يونبت زرقب  يون يب ليک ميب  benzyl penicillinد: يب نمايم يده اند، معر يبه مصرف رسان

chloroxylenol 6  ت شببده )يببن تقوين پروکببا يل پنسببليببصببد، بنزيfortified procaine 
benzyl penicillin )6 تبر  يل يمل 6گرام در  يليم466ن يليس ي، پودر شربت امپيون واحد زرقيليم

ن دوا يق در مورد ايتحق يتر  قدم بعديل يمل 477( chlorhexidineدن )يکزيصد کلوري  6ومحلول 
ن يگردند  ايم استفاده مؤثرا به صورت يگردد و آينها ضرورت احساس ميا يراا بينه است که آيپرهز يها
ا يب  مختلبف  يک هبا يب وتيب يانتب  ي( ببرا 2.6بخش )دوا  استفادةمرور  قات ممکن که شاملين تحقيچن
 باشد   مختلف يک هايسپت يانت متيت و قيمؤثرسه يمقا



 
89 

 
ABC 

 ا مصرف شده اند لست گردند يشده  يداريخرکه  ييتمام اقالم دوا 

 ديل را نوشته نما يا مصرف شده است مطالب ذيشده  يداريهر قلم که خر يبرا 
 د(يمت ثابت را نوشته نما يمختلف متفاوت باشد ق يخ هايمت دواها در تاريکه قيدر صورت) ييواحد هر قلم دوا يمت  يق -
 ا مصرف شدهيشده  يداريخر يياقالم دوا مقدار -

 محاسباه   يبي هر قلبم دوا  يبرا يمصر  يواحد در تعداد واحد ها يمت  يهر قلم مصرف شده را با ضر  نمودن ق يارزش پول
 ااشد  يمصرف حاصل جمع تمام اقالم م يد  ارزش مجموعينما 

  د يمحاساه نما  يمت مصرف مجموعيهر قلم دوا بر ق متيم نمودن قيهر قلم دوا را با تقس يمصرف مجموع يصدي  
 د  يب نما يترت يمصرف مجموع يصديمت  يبه اساس ق ياقالم بشکل نزول يلست را دوباره با درجه بند 
 متراکم  يصديمت  يمجموع ق(cumulative value) د، کبه از قلبم اول   يب هبر قلبم دوا را محاسباه نما     يمت مجموعيق

   شود يدر لست جمع م ينيپا  قلم يصديآن با   يصدي( شروع شده و  يي)باال
 د:ينما  يل کتگوريذ اقالم را به شکل 

- A، دهد يل ميمت( را تشکي)ق يصد تمام ارزش مجموعي  37تا  76 اقالم کم که 
-  B، دهد  يل ميرا تشک يارزش مجموع يصد بعدي  67تا  46 که ييآنعده اقالم دوا 
-  C، دهد يل ميمانده را تشک يصد ارزش باقي  47تا  6مانده که  قط  ياقالم باق  

گبر را  يد 67تبا   47از  B کبه اقبالم صبنف   يدهد در حاليل ميصد تمام اقالم را تشکي  67تا  47از  Aاقالم صنف  يصورت وصفبه 
 ند يايم Cصد در صنف ي  37تا  27 يو متااق ساخته

 يشبده ببرا   محاسباه )، و تعداد اقبالم  Yا ي يدر محور عمود متراکم يصدي  يک در اثر نقطه گذاريتواند که به شکل گرا يم جينتا
 نشان داده شود  Xا ي يمت متراکم( در محور ا قيق
 

  

 تواند که:يم يل معالجويتحل ABCل يتحل جهت توسعه
 د ينما يينه را دارد شناساين هزين مصرف و بزرگتريشتريرا که ب يتداو يها يکتگور 

 وع امراض در يکجا با معلومات شيکه يه در صورتر مناسب بالقوه را نشان داديغ استفادةن کننده يمع
 نظر گر ته شود 

 ا مصرف آنها بدون در نظر داشت تعداد واقعات مشخص يشده  استفادهش از حد يکه ب يدوا ها
 ايمالر ين برايد مانند کلوروکينما ييده است شناسايمرض محاساه گرد

 يل هايو بد يمت در صنوف تداويق نيه با مناسب تريرا در انتخا  ادو يو معالجو ييته دوايکم 
 د  ينمايل کمک ميبد يها يخو  دوا در تداو

 نشان داده شده اسبت  ماننبد   2.6آن در بکس  يبوده و قدمه ها ABCل يجر آن مشابه به تحليپروس
الت ببا  يرسباندند  تحلب  ينه را به مصبرف م يشتر هزيمقدار ب ييدر آن تعداد کم اقالم دوا ABCل يتحل
مبت بلنبدتر و مناسبب    يه با قيادو يينه جهت شناسايپر هز يهاتواند که در صنوف دوايم شتريات بيجز 
 ، اجرا گردد يتداو يل هاين بديتر
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 VEN 

ک يب  VENل يب نمود  تحل يداريمتوقع را خر يست تا تمام دواهايموجود ن يجه کا ياوقات بود يبعض
ااشد  دوا ها ببر اسباس   يدواها و نگهداشت گدام م يداريخر يت بندياولو يه شده براوه کامالً شناختيش
 ير اساسب يب ( و غEssential) ي(، اساسب Vital) ياتيب ح يشان به صبنف هبا   يات( صحتأثيرج )ينتا
(Non essentialتقس )ل يتحل گردند يم يم بنديVEN د متفاوت يات مختلف و  واتأثيربا  يدوا ها

ا يب ات تبأثير که در آنجا  قبط دوا هبا ببا     يل معالجويو تحل ABCل يد، برخالف تحلينمايسه ميرا مقا
 شود يسه ميعملکرد مشابه مقا

 ياتيح يدوا هاvital drugs (V):عرضه يا برايات بوده ي: به صورت بالقوه نجات دهنده ح 
 ااشد  يم يحتم ياساس يخدمات صح

 ياساس يدوا ها (essential drugs (Eبوده اما مؤثرد يشد قابل مالحظه کمترامراض  ي: برا 
 ست  ين ياتيکامالً ح ياساس يعرضه خدمات صح يبرا

 ير اساسيغ يدواها (non-essential drugs (Nل و محدود به شخص يامراض قل ي: برا
ا يباشند و مؤثرا هم ناوده، ممکن يبوده و  ياقالم شامل لست  ورمولر نها ممکنيگردد  ايم استفاده

 ت را دارند  ين اهمينگهداشت در ستاک کمتر ينها براياما اهم نااشند 

 يلب يخ Vو  Eن صبنوف  يک بب يب ابند امبا تفک يآسان ب Nف دواها را در صنف يشتر مردم ممکن تصنيب
 ير اساسب يو غ يه را در صنوف اساسيدهندکه ادويح ميشان ترجيگردند، ا يبند يمشکل است تا کتگور

 يرا به خوب استفادهمختلف مورد  يها يستم کتگورينکه سيه براکند مشرويند   رق نمينما يصنف بند
 2.6اجبازه بدهبد  بکبس     يياقالم دوا نيمشخص را در ب يت بنديها اولو ين کتگوريف نموده و ايتعر

ک ببار  يب نشان داده است   VEN يها يجاد کتگوريرا با رهنمود ها جهت ا VENليتحل يقدمه ها
ا يب نکه آيا ييغرض شناسا VENو  ABCل ين تحليسه بيک مقايصورت گر ت،  VEN ليکه تحل

اجبرا گبردد  ببه صبورت مشبخص،       ت کمتر دارد صورت گر ته،يکه اولو يدوا يمصرف نساتاً بلند باال
ل يب مت بلند و مصرف بلند ببوده و در تحل يق ياند و دارا ير اساسيکه در صنف غ يکوشش گردد تا دوا

ABC يدر کتگور A د حذف شوند يايب 
 ير اساسب يب ه کبه غ يب که تمام ادوي يجا يرا از کشور مالو VENل يتحل يقيک مثال حقي 2.6جدول 

 دهد يحذف شده است، نشان م يه اساسيادو يشد از لست مليپنداشته م
 يث دواهبا يتر آن منحمؤثر يل هايشده بود چون بد يتلق ير اساسياز دوا ها غ يبعض يدر کشور مالو

 در نظر گر تبه  ير اساسيه غيث ادويرس سلفات منحيبه طور مثال  ده بود  يلست گرد يا اساسي ياتيح
ده بود  به يمحاساه گرد ياتيح يدوا ثيد منحيک اسيرس سلفات جمع  وليب  يکه ترکيشده بود در حال

در نظر گر ته شده  ير اساسي( غAdrenaline و Lignocainن )يناليادر ون يگنوکا ين شکل ليهم
از دوا  يدر نظر گر ته شده بود  بعضب  ياساس يث دوايمنح ييبه تنها يموضعن يگنوکا يل کهيبود در حال

اطفال و  يبرا (Multivitaminesن )يتاميو يبه طور مثال قطره مولت گردنديمحسو  م مؤثرر يها غ
  Themol  موليت يع دهن شويما

 



 
89 

 ي، محاساه و درجه بندABCل يمثال از تحل 2.4جدول 

 

 

 
 

 
   

 

Benzylpenicillin 4MU inj amp 7.6672 466،777.77 76،976.67 66.222 4 66.772 A 

Chloroxylenol 62 solution ml 7.7766 47،763،777.77 62،676.67 46.662 6 63.772 A 

Fort. Procaine Penicillin 
6MU inj vital 7.6762 477،777.77 67،627.77 47.662 6 63.672 A 

Ampicillin 466mg/6ml 
powder for susp, 477ml bot 7.6449 66،977.77 66،673.66 7.272 6 66.372 A 

Chlorhexidine 62 solution ml 7.7776 6،676،777.77 43،679.67 2.472 6 26.772 A 
Chlorhexidine+Cetrimide 

4.62+462 sol ml 7.7726 4،666،777.77 9،966.37 6.622 2 26.672 B 

Erythromycin 667mg tab tab 7.766 626،777.77 9،477.77 6.472 7 23.672 B 
Cotrimoxazole 

677mg/37mg tab tab 7.7793 327،777.77 3،663.77 6.362 3 74.672 B 

Gentamicin Sulfate 37Mg 
Inj, 6ml amp 7.7263 467،377.77 3،646.66 6.772 9 76.472 B 

Chloroquine 67mg base/ml 
syrup 

ml 7.7746 6،247،777.77 7،366.77 6.262 47 72.772 B 

Multivitamin tab/caps tab 7.7766 6،696،777.77 7،629.77 6.662 44 79.672 B 
Hyoscine N-Butylbromide 

47mg tab tab 7.7476 637،777.77 2،246.77 6.662 46 34.672 C 

Water for injection 47ml amp 7.7637 667،677.77 2،663.66 6.462 46 36.272 C 
Dipyrone 677mg/ml inj, 6ml amp 7.7393 26،777.77 6،367.77 4.972 46 36.272 C 
Metronidazole 677mg tab tab 7.7766 4،737،777.77 6،242.77 4.972 46 37.672 C 

Pseudoephedrine 
27mg/Triprolidine 6.6mg tab tab 7.7662 477،777.77 6،627.77 4.342 42 39.672 C 

Metronidazole 677mg/6ml 
suspension 

ml 7.7766 977،777.77 6،967.77 4.272 47 94.772 C 

Nitrofurantoin 477mg tab tab 7.7766 327،777.77 6،767.77 4.272 43 96.272 C 
Benzoin, Compound 

Tincture ml 7.7727 666،777.77 6،626.67 4.672 49 96.372 C 

Oxytocin 47 IU Inj, 4ml amp 7.6623 46،677.77 6،673.27 4.642 67 96.772 C 
Vitamin B Complex tab tab 7.7766 4،667،777.77 6،277.77 4.662 64 92.672 C 

Calcium Gluconate 277mg 
tab 

tab 7.7766 996،777.77 6،436.77 4.732 66 97.672 C 

Codeine Phosphate 
46mg/6ml linctus ml 7.7766 697،777.77 6،663.77 7.322 66 93.472 C 

Ferrous Salts, equiv. to 
27mg Iron base tab 7.7777 6،637،777.77 6،692.77 7.732 66 93.972 C 

Hydrogen Peroxide 22 
solution 

ml 7.7742 266،777.77 4،744.67 7.662 66 99.672 C 

Piroxicam 67mg capsules cap 7.7799 97،777.77 927.6 7.662 62 99.272 C 
Phenobarbitone 27 mg tab tab 7.7767 466،777.77 266.6 7.642 67 99.372 C 

Prednisolone 6mg tab tab 7.7779 26،777.77 646.6 7.472 63 99.972 C 
Chlorphenamine maleate 

6mg tab tab 7.7779 666،777.77 699.6 7.472 69 477.472 C 

Propranolol 67 mg tab tab 7.7727 66،777.77 664.4 7.772 67 477.672 C 
       692،762.73         

 4997ت عرضه دوا يري: مد
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 تحليل  بتدا هر سه مرحله اولدر اABC   را جهت تهيه يک لست تمام اقالم به اساس حجم و ارزش مصرف انجام دهيد 

 لست نمونه وي )مودل( ادويه اساسي سازمان صحي جهان از استفادههر دوا با  کتگوري معالجوي را براي (WHO6776)   يبا
 ورمبولري شبفاخانه يبي امريکبا      لجوي کبه توسبط خبدمات   معبا  –بر اساس ساير مآخذ مانند سيستم تصنيف  ارمکولوژيبک  

(AHFS )معالجوي–تصنيف اناتوميک  ميگردد يا از استفاده ( و کيمياويATC  تعيين نما يد ) 

 هر قلم را در هر کتگوري جهت شناسايي کتگوري هباي کبه   کتگوري تداوي تنظيم نموده و  يصدي لست را دوباره به اساس 
 جمع نما يد   را دارد، بزرگترين هزينه

 

 DDD

ببودن   مبؤثر د تبا  يب نمايمبت کمبک م  يشود مصرف دوا از نظر قيم استفاده ABCل يدر تحل که يقسم
کبرد    ييشتر شناسايقات بيتحق ينموده، و مشکالت دوا را برا يرا بررس دوا يمصرف شده باال هجيبود
 over- andکمتبر)  اسبتفادة شبتر و  يب استفادة ييشناسا ل مصرف دوا از نقطه نظر مقدار واحد دريتحل

under-useد  ينمايکمک م يتداو يا گروپ هاي يي( هر قلم دوا 

ت هبا،  يب هبا، تابل  يمحصوالت موجود مانند بسته بند ي( ارقام مقدارDDDوه دوز مشخص روزانه )يش
روزانبه   يمانند تعبداد دوز هبا  ه يبه ادو يکينيرا به ارقام خام ضرورت کل ال، بوتل هايات به شکل ويزرق
 يببرا  يسازد  دوز مشبخص روزانبه عابارت از اوسبط دوز نگهداشبت روزانبه  رضب       يم ياريل و معيتاد

مشترک  يتوسط مرکز مساع يبه سطح جهان (DDD)ن دوز يااشد  ايمشخص م يدوا ياستطاا  اصل
  مشببخص شببده اسببت   ي( نبباروOsloه دوا در اوسببلو )ياحصببا  يجهببان بببرا  يسببازمان صببح 

(http://www.whocc.no  )(دوا هبا   يو دوز مشخص شده روزانه بعض آدرس  يبرا 2.4مه يضم
توانبد  يااشد اما ميکاهالن م ينگهداشت برا شده روزانه براساس اوسط دوز مشاهده گردد(  دوز مشخص

 شود  ز تطايقياطفال ن يکه برا

ماننبد   يجامد شبکل  مب   يدواها يگرام برا يليک دوا ممکن که به ميشنهاد شده يپدوز  يواحدات برا
ر يل نمبودن مقباد  يباشد  تابد  يا زرقي يع شکل  ميما يدواها يتر برايل يليا ميت و کپسول باشد يتابل

دوز مشبخص شبده روزانبه، نشبان      ه  روشات بهيا احصا ي ي ارمس ياسناد موجود جمع شده موجود در
ا مصرف شده است  بعداً دواهبا را  يع يتدارک، توز ک دوايبالقوه  يتداو يتعداد روز ها يه چکه ب دهديم
 سه نمود:يل مقاياز واحدات ذ استفادهتوان با يم

   دوا  يمصارف مجموع يباشنده در روز برا 4777 يتعداد دوز روزانه مشخص 

 شفاخانه استفادة ي( براک روزيبستر در  477)بستر در روز  477 ي  تعداد دوز مشخص روزانه 
دوز مشبخص روزانبه    6نشان دهنده  Amoxicilline يکه محاساه برا يبه طور مثال: در صورت

ک هبزار نفبر   يب سازد که در هبر  ين را وانمود ميباشد ا 6776ک روز در سال يباشنده در  4777 يبرا
مبوده انبد  در   را اخبذ ن  Amoxicillineگبرام   4ک دوز روزانبه معبادل   يب شان يچهار نفر کاهل ا

در  دوز مشبخص روزانبه   6ح گردد که يبه شکل توض Gentamycine استفادهکه محاساه يصورت
ض به يبستر در شفاخانه هر روز دو مر 477هر  يد که برايگوين را ميما ا يبستر روزانه بوده برا 477

http://www.whocc.no/
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 ين شببده بببرا يببيتع DDDاخببذ نمببوده اسببت     Gentamycineگببرام  يلببيم 667مقببدار 
Amoxicillin 4 يگرام و برا gentamicin 667 د ينمايرات وانمود مين تعايگرام است  ا يليم

ز شبده اسبت(   يض تجبو يمبر  يببرا  يقب يکه به صورت حق يهامقدار دوا)ز شده روزانه يکه دوز تجو
 ن نااشد  يقت ممکن چنيااشد گرچه در حقيبه مقدار دوز مشخص روزانه م يمساو

مختلبف کبه در    يسه مصرف دواهبا يمقا يتوانند که بعداً برايمن واحدات دوز مشخص شده روزانه يا
مختلفبه   يجا  دوز هايات بوده اما اتأثيرن يع يگردد که ممکن دارا استفادهاند،  ين گروپ تداويع

 اهداف يباشد  مصرف دوا با گذشت زمان برا يمختلفه تداو يا دوا ها مربوه به گروپ هايد يرا نما
سه يدواها مقا استفادةجهت بهاود  يو معالجو ييته دوايت اقدامات کميمؤثر ا به منظور اندازهينظارت 
 استفادهبا  مختلف ممکن يا شفاخانه هايلف تمخ ييايتواند  همننان مصرف در ساحات جغرا يشده م

سبه  يمقا يتواند کبه ببرا  يمت دوز مشخص شده روزانه ميسه گردند  همننان قين طرزالعمل مقاياز ا
ه يمدت زمان مشخص ندارد مانند ادو يکه تداو يجا ييدوا ين کتگوريلف در عمخت يمت دواهايق

 گردد  استفادهه ضد  ره  شار خون يمسکن و ادو
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VEN

   
 اتي  نجات دهنده بالقوه ح4
 گردديقابل مالحظه م ي  قطع دوا ساب عوارض جانا6
 ااشديدر صحت عامه م اديت زياهم ي  دارا6

 امراض د اما اشکال مهميدر مقابل امراض کمتر شد مؤثر
 حذف شده اند يه اساسيتمام آنها از لست ادو

 گردديم استفاده امراض نادر و محدود به شخص ي  برا4
 ت آن تحت سوال استيمؤثر  6
 اداستيمت زيق يدارا يويحاش يتداو يايمزا ي  برا6

   

Phenobarbitone tab. 67mg Lignocaine 66ml injection 42 
Lignocaine + 42 + Adrenaline inj. 
4/ 677،777 

Phenoxymethyl penicillin 667mg 
tab. 

Praziquantel 277mg Aspirin paediatric tab. 76mg 
Cotrimoxazole 637mg Gentian violet paint 677ml 7.62 Suramin sodium injection 4gm 

Nystatin pessaries 477،777 I.U. Benzyl benzoate 477 ml. 662 PFR 
Pyrimethamine + 66mg+ 
sulfadioxine tab 677mg Magnsesium trisilicate tab. Nystatin tab. 677،777 I.U. 

Ferrous sulfate + 677mg+ folic 
acid tab 7.6mg 

Chlorpromazine tab. 66mg Amodiaquine tab. 677mg Base 

Adrenaline 4 ml injection 4:4،777 Aminophylline tab. 477mg Ergotamine tab. 

Oral rehydration For 4 litre salts 
powder 

Vitamin B Complex tab. Ferrous sulfate tab. 677mg 

Gentamicin 6 ml injection 67 
mg/ml 

Aluminium acetate ear 462 drops Propranolol tab. 47mg 

Condoms with spermicide Zinc oxide ointment 462 Magenta paint 67ml 

Measles vaccine (live) 6 ml 47 
dose vial 

Mebendazole tab. 677mg Anti-snakebite venom 47ml 
injection 

Ergometrine maleate 677mcg/ml 4 
ml. inj. 

Ferrous sulfate 27mg/6ml 
paediatric mixture 

Ergometrine maleate tab. 677mcg 

Salbutamol sulfate 6mg Chlorpheniramine 6mg. maleate tab. Multi-Vitamins paediatric drops 

Vitamin A cap. 677،777 I.U. 
Lidocaine dental cartridge 62 ++ 
Adrenaline 4/ 37،777 Thymol mouthwash 

   

Diazepam 6 ml. Injection 6 mg/ml Diazepam tab. 6mg  

Atropine sulfate 4ml. 277mcg/ml 
Injection 

Paracetamol tab. 677mg  

Nalidixic acid tab. 677mg Codeine phosphate tab. 46mg  

Isoniazid and 677mg Thiacetazone 
tab. 467mg 

Amoxycillin elixir 466mg/6ml  

Digoxin tab. 667mcg Erythromycin suspension 
466mg/6ml  

 = گرام gکروگرام  ي= ماmcg  ين الملليواحد ب IUد ها: يکل
 4996مناع: برنامه ادويه اساسي مالوي 
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 نمايندتصنيف  N ياV، E بهبايد تمام دوا ها را  معالجوي هر کدام از اعضاي کميته دوايي و  4
صنف بندي تمام اعضا بايد جمع آوري شده و مدغم گردد و بالخره يک موا قه کلبي بباالي صبنف بنبدي در کميتبه دوايبي و         6

 معالجوي صورت گيرد  بعداً کميته دوايي معالجوي بايد:
 دو گانگي هاي تداوي را شناسايي نموده و محدود سازد   6
 نموده و تا حد ممکن تعداد خريداري آنرا کاهش داده و يا آنرا حذف نما يد    رسييعني غير اساسي را بر Nصنف   6
اقبالم  خريداري اقالم حياتي و اساسي را قال از اقالم غير اساسي دوباره مالحظه نما يد و از بيشتر بودن ستاک مصبئون ببراي     6

 ن سازد حياتي و اساسي خود را مطمئ
 دواهاي صنف حياتي و اساسي نظر به اقالم غير اساسي بيشتر نظارت نما يد   درخواست دوا و سويه گدام ها را براي   2
 

VEN 

 مشخصات دوا و حاالت مورد هدف حياتي اساسي غير اساسي

  يصد 6بيشتر از   يصد 6تا  4  يصد 4کمتر از 
 وقوعات حاالت مورد هدف

 همتأثر يصدي نفوس 
 تسهيل صحي تداوي ميشوند   يک حد اوسط تعداد مريضان که در يک روز در 6کمتر از  6تا  4 از يک کمتر

 بلي بعضي اوقات نادر
 

 تهديد کننده حيات
 معيو  کننده بلي بعضي اوقات نادر

 بلي نخير نخير
 
 از امراض جدي جلوگيري ميکند

 را شفا ميدهدامراض جدي  بلي بلي نخير
 اعراض محدود شده به خود يا نادر را تداوي ميکند حاالت و نخير احتماالً بلي

 مثمريت آن تا يد شده است هميشه اکثراً ممکن
 مثمريت آن تا يد نشده است هيچ گاهي نادراً ممکن

 

  و به اساس  يبوده که در اثر کار با هم يکيتخن يريک واحد اندازه گيدوز مشخص شده روزانه
شات نشر شده ي، آزماکنندگان ديشنهاد شده توسط توليپ يمرور بر معلومات موجود راجع به دوزها

 يس شده است  هرآننه که برايکشورها تاس ک تعدادي ين بخش، و عملکرد طايات مجربيدوا، نظر
شدده متفاوت  يو مرض تداو يمحل يمود هاگردد ممکن نظر به رهنيه ميض در اصل توصيک مري

( بر اساس مرور prescribed daily doseز شده روزانه )يط، دوز تجوين شرايباشد  در چن
ن يل ارقام موجود و قابل دسترس جمع شده به عيتاد يده و بعداً برايجاد گردينمونه نسخه جات ا

گردد يز ميده شود که هرآننه که تجويکه ديشود  زمانيم استفادهتود که دوز روزانه مشخص شده يم
ر درست يش از تعايد پين حالت بايل چنير دارد علت و دليبا دوز مشخص شده روزانه تفاوت چشمگ

 ا ته ها دانسته شود  ي
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  مت و شکل دوا يبه ق يد که وابستگينمايرا  راهم م يريک واحد اندازگيدوز مشخص شده روزانه
سر يرا م يستم مراقات صحينفوس و س يسه گروپ هايمقار مصرف دوا يمس يابينداشته و ارز

 بسازد  

 يو موضع يعموم يها يزين ها، انستي، واکسيموضع يدواها يدوز مشخص شده روزانه برا ،
 ده است يجاد نگرديت زا( ايالرجن )حساس يها اوساه شفاف و عصاره

 روشات قابل اعتاار، ثات  ا ارقامي يتدارکات، موجود يد  قط برايشده روزانه با وه دوز مشخصيش 
 گردد 

 دهد  يک مثال آن نشان ميشده روزانه را همراه با  محاساه دوز مشخص مراحل 2.6بکس 

رود ي ره  شار به کار م يمختلف که در تداو يدوا ها يمعالجو يل مکمل کتگوريک تحلي 2.6جدول 
 دهد:ياز دوز مشخص شده روزانه نشان م استفادهسه آنرا با يو مقا

 ا کپسول(يت يتابل)رف به واحدها مص 

 يمصرف به اساس ارزش پول  

 دوز روزانه مشخص شده يمت  يق 

 يدوره تداو يمت  يق 

 ينه را نسات ببه شبش دوا  ين هزيمت دومياز نظر ق Methyldopaدر جدول نشان داده شده گرچه 
ک مباه آن  يب  در يمبت تبداو  يمت دوز مشخص شبده روزانبه و ق  يااشد اما قيگر ضد  ره  شار دارا ميد

ز شبده اسبت مجمبوع مقبدار مبورد      يتجو يک ماه تداويم که دوز يکنينه را دارد   رض مين هزيباالتر
شبده انبد     يتداو Methyldopaضان با يادتر از نصف مريز ااً تعداديد که تقرينمايشنهاد ميپ استفاده

 يث خبط اول تبداو  يب نحد ميب تا بالکر ها بايو ب Thiazide يبا مدرر ها ين است که تداويشواهد برا
شبتر  يب استفادهقات خود را در مورد يتحق ديبا يو معالجو ييته دواين لحاظ کمي ره  شار باشد  بد يبرا

د  در صورت امکبان،  يشروع نما Atenololو  Propranololب يترک دوپا نظر به يلتاياز دو چند م
بر اساس شبواهد و   يبه همسان بودن تداو تا بالکر منتجيک بيدوپا به  ليتاياز م استفادهبا  ير تداوييتغ

 گردد  يمت ميقابل مالحظه ق کاهش
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ات( و مقببدار يببت، کپسببول، زرقيببتابل)تعببداد واحببدات    4
(Strengthين المللب يگرام، گرام، واحبدات بب   يلي( )م) 

ک سبال  ي انيد که در جريا ت نمايرا در يمجموع دواها
 ا تدارک شده استي استفاده

 
 
 

گرام، گبرام و   يليمصرف ساالنه را به اساس م يمقدار مجموع  6
ت، يب تابل)ببا ضبر  نمبودن تعبداد واحبدات       ين المللب يواحد ب

 د يدوز محاساه نما  (strength)با مقدار  (اتيکپسول، زرق
 
شده روزانه هر دوا  دوز مشخص يرا باال يمقدار مجموع  6

 ديم نما يتقس
 
 
 

در صبورت معلبوم   )ضبان  يرا با تعبداد مر  يمجموع رمقدا  6
چناننه نشبان داده  )د يم نما ينفوس تقس يا بااليبودن( 

 شده است(

و  يتب يکه توسبط شبفاخانه وال   Methyldopa يمقدار مجموع
دهد يون نفوس را تحت پوشش قرار ميليم 6ساحات اطراف آن که 

 گردد يمصرف م
 

 گرامه و  يليم Methyldopa 667ت يتابل 66777
 گرامه  يليم Methyldopa 677ت يتابل 6777

 
 Methyldopa يمصرف ساالنه مجموع

( =66777 X 667 يليم  + )گرام(6777 X 677 گبرام  يليم)  =
 گرام( 7767)گرام  يليم 7767777

 

ن يب به ا گرام بوده Methyldopa  =4شده روزانه  دوز مشخص
گبرام   7767نه مصرف شده = ب تعداد دوز مشخص شده روزايترت
دوز مشبخص   7767جه يده و در نتيگرام گرد 4م يااشد که تقسيم

 د يايشده روزانه بدست م
 

 =  Methyldopaمصرف ساالنه 
 ک سال  ي يبرا نفوس 6777777شده روزانه در  دوز مشخص 7767

 هر صد  رد در سال يدوز مشخص شده روزانه برا 6.736

 

 Atenolo Hydralzin Methyldopa Nefidepine Propranolol Propranolol نام دوا
 477mg 67mg 667mg 47mg 67mg 37mg (strength)مقدار

 tab Tab tab tab tab tab يواحد اساس
 7.772 7.776 7.7276 7.72 7.779 7.73 (ييکاي)به دالر امر يواحد اساس متيق

 6،777 77،777 7،777 666،677 32،777 69،777 يبه اساس واحد اساس يمجموع استفادة
 67 637 676 62،247 776 6،667 (ييکايبه دالرامر)ارزش ساالنه مصرف 

 6 6 6 6 6 4 دوز مشخص روزانه   يتعداد واحد ها  

شبده روزانبه    دوز مشخص يمت  يق
 (ييکايبه دالر امر)

7.73 7.743 7.66 7.6766 7.742 7.746 

 67 67 67 67 67 67 يتداو ياريمع يروزها اريمع
 27 467 97 467 27 67 يدوره مکمل تداو ي  يواحدات اساس

 36.6 636.6 77.3 6،296.37 4،666.67 922.7 ساالنه يتداو يتعداد دوره ها
 7.62 7.63 2.73 7.6 7.66 6.6 ييکايبه دالر امر) يدوره تداو يمت  يق

 264صفحه  64بخش  4997دوا  ت تدارکيريمناع: مد
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WHO/INRUD

 استفادة WHO/INRUDمعقول دوا  استفادة ين الملليجهان و شاکه ب يسازمان صح يشاخص ها
ببدون در نظبر داشبت     ه شکل قابل اعتمباد ب ييابتدا يالت صحيتسه در يدوا را توسط کارمندان صح

ن شاخص هبا معلومبات را در مبورد    يد اينمايم يرينموده است، اندازگ ين ارقام را جمع آوريا ينکه کيا
د  يب نماي براهم م  يران صبح يمد يضان برايو جوانب مهم مراقات مر يسينسخه نو دوا، عادت استفادة

شده انبد و تمبام آنهبا     استفاده يه به شکل امتحانعاً در ساحين کشور جهان وسيتمام شاخص هادر چند
، حسباس در مقاببل   نماينبدگي  يج معتار، همسان، قاببل اعتمباد ببرا   ي، نتايرياندازه گ يمرتاط به آسان

توانبد از مطالعبه   يم يو معالجو ييته دوايده اند  کميا ت گرديو متمرکز به عملکرد در رات، قابل  هميتغ
 د:ينما ستفادهال يل ذين شاخص ها غرض مسايا

 دوا کدام مشکل موجود  استفادةا در ينکه آيا ييغرض شناسا ييزات دوايتجو يح عملکرد  عليتوض
که مطالعه  يزمان سان مشکالت دارند يا در نسخه نوي يالت صحينکه در کدام تسهياست و ا

قات ينه تحقيتواند که در زميم يو معالجو ييته دواير قابل قاول را نشان دهد کميج غيشاخصها نتا
 د يج اتخاذ نمايبهاود نتا يرا برا ياصالح يراه انداخته و در قاال آن عملکرد هاه ق را بيعم

 متکرر شاخص ها جهت  راهم  يريگ ق اندازهيش( نظر به زمان از طرير )گراينشان دادن مس
ارات ياز معن تر يشان پا يا يکه کارکردها کنندگان زيالت و تجوي  تسهيزم نظارتيکانيک ميساختن 

  رند يد تر مورد هدف قرار بگيشد يها يبررس يتوانند برايت باشد ميفيمشخص ک

 جهت بهاود و  يو معالجو ييته دوايکم يو اعضا يصح يمراقات ها کنندگانق عرضه يتشو
  ياريمع يصح يب مراقات هايتعق

 اخص ها غرض کنترول ش يريز با اندازه گيبرخورد تجو ج اقدامات طرح شده غرض تغييرينتا يابيارز
 مشاهده گردد(  7.2بخش )الت قال و بعد از اقدامات يتسه

معقببول دوا  اسببتفادة ين المللببيجهببان و شبباکه ببب يسببازمان صببح يبببرعالوه نشببان دادن شاخصببها
WHO/INRUD  طبرح شبده    ييابتبدا  يالت صبح يدر تسه استفاده)که به صورت واضح تر جهت

ضبان داخبل   يمر يدوا در شفاخانه خصوصاً ببرا  استفادة يشگر لست از شاخص هاينما 2.6است( بکس 
ع ماننبد شباخص   يش نشده و به شکل وسب يدر ساحه آزما ييشفاخانه  يااشد  لست شاخص هايبستر م

مورد قاول قرار  WHO/INRUDمعقول دوا  استفادة ين الملليجهان و شاکه ب يسازمان صح يها
  (2.6بخش )ه گردند يادو تفادةاس يابين ارزيگزيتوانند که جاينگر ته اند و نم

توانند کبه  يل نمين دليص را با مرض ارتااه دهند به هميتوانند که تشخين شاخص ها نميکه ا ياز آنجا
را  يبي مشبکل دوا  يعت اصليا طايد يان نمايشده اند، ب يشکل درست تداوه مردم را که ب يقينسات حق

ات امبراض مختلبف و   يباشند  عالوتاً خصوصب  ييک مشکل دوايشگر يتوانند که نماينشان دهند   قط م
ص و يد با در نظبر داشبت تشبخ   يل بايد بناً تحلينما متأثرن شاخص ها را يتواند که ايز کننده مينوع تجو

گردنبد،  يسه ميالت مختلف که مقايکه شاخص ها در تسه يرد در صورتيز کننده صورت گيت تجوينوع
 متفاوت باشد 

رند ارتااه به هدف مطالعه يش قرار گيد تحت آزمايالت که بايعداد تسهل و تيک تسهيضان در يتعداد مر
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که ي(  در صبورت 4996جهبان   يسازمان صبح )ح شده اند يگر تشريد يداشته که بشکل مفصل در جاها
د در يب نمايت مياز اکثر نمايندگيالت باشد که يتسه هک نمونيدر  ييا ت مشکالت دوايهدف مطالعه در

ش گردنبد  در  يد آزمبا يب ض( بايمر 277در مجموع )ل يتسه 67ض در هر يمر 67د حداقل ينصورت بايا
ضبان تحبت   يشبتر مر ين حالت بهتبر اسبت تعبداد ب   يش شوند در ايالت آزمايکه تعداد کمتر تسهيصورت
ل باشبد  يک تسبه يب ز کنندگان در يا تجويسان يا هدف مطالعه نسخه نويرند  اگر مقصد يش قرار گيآزما
د از ينسخه با 477ن صورت حد اقل يک شفاخانه، در اي يو معالجو ييته دوايکم يک مورد برايث يمنح

س يهر نسخه نو يز کننده باشد برايک تجويشتر از يکه بيد در صورتيپارتمنت بدست آيا ديل يک تسهي
 نسخه بدست آورد  477د يبا

 

 
ا يب  يل صبح يتسبه  يمبدغم، شباخص هبا    از ارقام استفادهشده ارقام با  يجمع آور يمقدار يوه هايش
تواند يوه نمين شيد  گرچه ايان نمايعت و اندازه آن بيتواند که مشکالت دوا را با طايدوا م استفادة يابيارز

از عوامل  ينشان دهنده بعض 2.4ن مشکل موجود است  شکل يد که چرا ايکه ساب مشکل را بازگو نما
ن برخبورد را  يضبان چنب  يسبان و مر ينکه چبرا نسبخه نو  يسازند  دانستن ايم متأثردوا را  فادةاستاست که 

ر دادن برخبورد و  ييب جهبت تغ  مبؤثر طبرح اقبدامات    يبرا سازديم متأثرشان را يند و کدام عوامل اينمايم
ض و يبرخبورد مبر   "چرا"ق( سوال ي)تحق يبررس يبرا يفيک يوه هايااشد  شيم يمشکل ضرور اصالح

 گردد يم استفادهز کننده يتجو
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 يصح يمراقات ها ييالت ابتدايدوا در تسه استفادة يبراWHO/INRUDمعقول دوا  استفادة ين الملليجهان و شاکه ب يسازمان صح يشاخص ها

 :يسينسخه نو يشاخص ها

 ض يک مريدر  ييحد اوسط تعداد اقالم دوا
 ک يبا نام جنر ز شدهيه تجويادو يصدي 
 ز شده انديک تجويوتيب يک انتيکه  ضان(يمراجعه کنندگان )مر يصدي  
 ز شده انديتجو يه زرقيک ادويضان که يمر يصدي  
 ي ورمولر اي يه اساسيز شده از لست ادويتجو يهادوا يصدي 

 ضيمراقات مر يشاخص ها
 ع دوايحد اوسط زمان توز يمشوره ده اوسط زمان

 ع شده انديواقعاا توز که يدواها يصدي 
 شده اند يارذال گيکه به طور مناسب ل يدواها يصدي  
 ض در مورد دوز درست دوايدانش مر 

 يل صحيتسه يشاخص ها
 نيمتخصص يبرا يا  ورمولري يه اساسيلست ادو تيموجود
 ياريمع يت رهنمود تداويموجود
 عمده يت دواهايموجود

 دوا استفادةمکمل  يشاخص ها
 شده اند يز دوا تداوين که بدون تجوضايمر يصدي 

 ض يهر مر يدوا برا نهياوسط هز
 کيوتيب يانت ينه دوا بااليمصرف هز يصدي 
 يه زرقيادو ينه دوا بااليمصرف هز يصدي 
 يتداو يز شده در مطابقت با رهنمود هايتجو ينسخه ها يصدي 
 اند يه شده راضيضان که از خدمات ارايمر يصدي 
 دارند  يطر انه دسترس يکه به معلومات ب يالت صحيتسه يصدي 

 د ينما ييشاخص ها را رهنما يريتواند که اندازه گين رهنما مي( ا4996جهان يسازمان صح مناع: 

 ض به شفاخانه يحد اوسط تعداد روز ها در هر داخله مر
 شفاخانه يز شده در مطابقت به لست  رمولريتجو يدوا ها يصدي 

 ض داخل بستر در روزيمر حد اوسط تعداد دوا ها بر
 ض داخل بستر در روزيک ها بر مريوتيب يحد اوسط تعداد انت

 ض داخل بستر در روزيبر مر يزرق يحد اوسط تعداد دوا ها

 را اخذ نموده اند يجراح يويه وقايکه ادو يضان جراحيمر يصدي 
 ضان داخل بستريبر تعداد مر ييت دوايساسشات حيتعداد گزارشات آزما

 ک مرض مواجه شده انديوع يبه ش يريقابل جلوگ ييناخواسته دوا ک عارضهي ضان که در اثريمر يصدي 
 و ات نموده اند يريقابل جلوگ ييناخواسته دوا ک عارضهي ضان که در اثريمر يصدي 
 ه نموده اند يارا ات رايدرد بعد از عمل يضان که گزارش کنترول کا يمر يصدي 

 ,RPM) 4997ت يصبح  يببرا  علبوم اداره ک هبا در شبفاخانه هبا     يوتيب يانت استفادةق در مورد يتحق چگونگي  مسوده کتا  يماوابويز يو معالجو ييته دوايمناع: کتا  کم
HRN-A-77-96-77769-46يکمپن يپ هاگرو يتداو يا، بررسيآسترال ياز دوا در شفاخانه ها استفاده ي(  کتا  شاخص ها NSW 
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 معقول دوا استفادة ين الملليجهان / شاکه ب يمعقول دوا از سازمان صح استفادة معقول دوا استفادة ين الملليه شاکه بيمعقول ادو استفادةج يمواد کورس ترو :مناع

ل ببه  يب خالصه شده است  تحل 2.6معلومات مرتاط به صورت مختصر در جدول  يوه جمع آوريچهار ش
موضوعات و مشخصات معمول مرتاط ببه ارقبام کبه کمبک کننبده       ييصورت عموم ضرورت به شناسا

ز کننده( يا تجويض يمر)ر معقول دوا توسط گروپ مورد هدف يغ استفادة يو ثانو ييل ابتدايح داليتوض
 پروسه مغلق بوده و اکثبراً  يفيک مطالعه کي يادداشت گردد که طرح عمومينکته  نيد ايااشد، دارد  بايم

ق  راتر ين نوع تحقيشتر ايات بيدارد  شرح با جز  يضرورت به مهارت اشخاص با تجربه در علوم اجتماع
 است   ن رهنموديد اياز ساحه د

سباعت   6تا  4حث در حدود ااشد که در آن ماايم يک نوع از مااحثات گروپي 
 يد داراين گروپ بايکشد  ايگردد، طول ميم ميک محقق تنظيک موضوع مشخص که توسط يدر مورد 

ت کبار  يا نوعيت يات چون سن، جنسين خصوصيع ي رد( همسان باشد که دارا 47تا  2)تعداد کم ا راد 
ده اشتراک يآموزش د يانجيک مي از مادران( باشند  يا گروپي، کنندگانز يک گروپ تجويبه طور مثال )

د  يب نمايق ميل مشکل تحت مطالعه تشبو يبرخورد ها و دال يات اساسيبرمال شدن نظر يکنندگان را برا
ده و ببه صبورت   يب ا توسط دو تبن مشباهده کننبده ثابت گرد    يپ يک نوار تيا توسط يد که يمااحثات با

تواند کبه  يم يمااحثه متمرکز گروپل گردد  يل و موضوعات عمده تحليمسا ييشناساک غرض يستماتيس
تحت هدف  ات و مشوق گروپيباورها، نظر همحدود ييجهت شناسا يو معالجو ييته دوايک کميتوسط 

 شود  استفادهضان يو مر يطا يبه طور مثال داکتران، نرس ها،  ارمسستان، کارمندان بخش ها

ااشد  مااحثه يجر  با مهارت من جوا  دهنده و مصاحاه کننده ميب عيوسک مااحثه ي 
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 يدهبد تبا جبوا  دهنبده را ببرا     يبوده که به مصاحاه کننبده اجبازه م   ير ساختارير و اغلااً غيانعطاف پذ
تا  67ن بحث ممکن يد، ايق نمايک عنوان قاالً مشخص شده مورد عالقه تشويل در مورد يصحات طو

ج يک خبو  جهبت توسبعه نتبا    يب ک تخنيب تواند که يق ميرا شامل شود  مصاحاه عم عنوان مربوطه 67
باشبد    يبي ل مربوه به ر تبار اشبخاص مسبئول در مشبکالت دوا    يتوسط انکشاف دال يمطالعات مقدار

 شود   استفادةز يمعقول دوا ن استفادةج يک اقدام جهت ترويات تأثير يابيارز يتواند که برايهمننان م
 

  

   

 يمااحثه متمرکز گروپ
  شده ثات بحث ساعت دو از کمتر -
 ريغ بشکل که دهندگان جوا  تن 47 تا 2 تعداد به -

 شونديم انتخا  يتصاد 
 هدف تحت نفوس هر يبرا بحث 6 تا 6 -
 کنديم يرهار را مااحثات يانجيم
 سن، چون اتيخصوص نيع يدارا دهندگان جوا  -

 اند ياجتماع تيوضع و تيجنس
 گردديم يمعر  قاالً مااحثه تحت نيعناو -
 باورها، شدن آشکار محدودر و آرام ،يرسم ريغ طيمح -

 ها محرک و اتينظر

 ارزان
 عاجل

 م سادهيتنظ
  ک تعداديا ت يدر

 باورها

 از نفوس بزرگتر کرده نتوانند نمايندگيگروپ ممکن که 
بوده تا  يانجيشتر مرتاط به مهارت ميج مو ق بينتا -

چ صحات يکه ه يزنند و آنهاير حرف مشتياشخاص که ب
 کنند را متوازن سازدينم
 يممکن که مانع صحات بعض ياز نوار ثات استفاده -

 يبعض ادداشت کنندهيشود اما ممکن  کنندگاناشتراک 
 معلومات را از دست دهد

 کيک به ي يي مصاحاه روبرو -
 -اشدنا ازيش نين شده اما ممکن پييسواالت قاالً تع -

 ااشديعنوان را شامل م 67اغلااً تا 
 سازديباورها، برخورد ها، و دانش را آشکار م -

ر يب ممکن ارقام غ
امببا  ييجسببتجو

قابل مالحظبه را  
 آشکار سازد

 آن مشکل است ادارةد که يد نمايرا تول اد ارقاميممکن که مقدار ز
 متير و پر قيوقت گ -
موضوعات چون مصاحاه شونده است  biasمعلومات آن  -

 ديگويمصاحاه کننده گردد، م يرا که ساب خوشنود
 نديمختلف ممکن که مصاحاه متفاوت را نما کنندگانمصاحاه  -

 ارقببام قبباالً سبباخته شببده انببد   ياسبباا  جمببع آور  -
 يدر مورد محدوده شبان آمبوزش مب    کنندگانمشاهده  -
 نند   يب

کنند، ثات يه مکه مشاهديزيدر مورد چ کنندگانمشاهده  -
 شونديند آموزش داده مينما
 ض يثات عمل متقابل عرضه کننده و مر يد برايمف -

 دينمايم يرا بررس يقيبرخورد حق -

مشاهده برخبورد  
را در  يواقعبببببب

که يصببببببببورت
برخالف برخبورد  

ان شبده باشبد،   يب
کببببه مشببببابه  
نخواهنبببد ببببود  

 دينمايمشاهده م

 باشبببد نبببهير ببببوده و پبببر هزيبببممکبببن کبببه وقبببت گ
 گردد ير سلوک کارمند صحيشاهده ممکن که ساب تغم -

مختلبف ممکبن مشباهدات گونباگون      کننبدگان مشاهده  -
 داشته باشند 

 
 يطراح ياريمع ينه هايا گزيسواالت قاالً با جوابات  -

 شده اند
نفوس  گردند که ازيانتخا  م يقسم دهندگانجوا   -

 ندينما يندگيبزرگتر نما
 د استيک نمونه بزرگ جوا  دهندگان مفي يراب -
 کنديم يريتکرر باورها، برخورد ها، و دانش را اندازه گ -

ج يتواند که نتبا يم
ک يببب يرا ببببرا

ع تبر  ينفوس وسب 
 وسعت دهند 

و جوا  آنرا  مطرح کرده مصاحاه کننده ممکن که سوال را
 ر نکنديدرست تعا

اوت متف مختلف ممکن سواالت بشکل کنندگانمصاحاه  -
 نديپرسان نما

 ممکن که سواالت ماهم باشند -
 يمصاحاه شونده ممکن که جوابات را غرض خوشنود -

 ديه نمايمصاحاه کننده ارا
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عرضبه   ييارويب رو ده جهت مالحظبه نمبودن  يآموزش د اشخاص از 
د  مشباهده  يب نمايم استفاده ا چک لست،يک  ورم طرح شده ياز  استفادهضان، با يخدمات و مر کنندگان
از مطالعبات   يکننبد  در بعضب  يث شباهد ثابت م  يمنح ييارويان رويسلوک و ر تار را که در جر کنندگان

ه شبده در مقاببل هبر عکبس العمبل      يب قاال ً ته معين ياز شاخص ها يبه اساس بعض ممکن نمرات را
ضان در هبر محبل   يمر يبرا عرضه کننده خدمات 67تا  47ند  به صورت عموم يمشاهده شده، ثات نما

ک يب ع کننبده در صبورت انتخبا   قبط     يتوز ايز کننده يتجو يض  يمر 67تا  47ا ي)ل يتسه 47 يبرا
 يق ارتااه به هدف مطالعه دارد  مشباهدات سباختار  يگردد، اما تعداد دقيپارتمنت شفاخانه( مشاهده ميد

ا يب ت ارتااطبات(  يفيطور مثال ک به)شان يض و عکس العمل ايبا مر يجهت مطالعه برخورد کارکن صح
 شوند   استفادهوه ها ير شيا مکمل سايتواند که به صورت مستقل يرود  ارقام ميات به کار ميز زرقيتجو

 ينبه هبا  يا گزيب ک تعداد از جواببات  يک لست از سواالت با ياز سوالنامه قاالً آماده شده شامل  استفاده
ااشبد   ياز تمام پاسبخ دهنبدگان م   ياريوه معيک شيبه معلومات مورد نظر  ين شده جهت جمع آورييتع

تواند که يگردد  سواالت م يا خود مصاحاه شونده خانه پريک مصاحاه کننده يسوالنامه ممکن که توسط 
داشبته باشبد     داند، تمرکبز يم ياسهاالت چ ياريمع يمثالً جوا  دهنده در مورد تداو يمواد واقع يباال
ک مسبئله تمرکبز داشبته    يب در مبورد   دهندگانجوا   يات و باورهاي، نظربرخورد يالً سواالت بااليبد
ده و تعبداد آن ارتاباه ببه اهبداف     يب انتخا  گرد يتصاد  بشکل دهندگانده آل پاسخ يتواند  بشکل آيم

ا ت تکبرر برخبورد،   يدر يبرا يو معالجو ييته دوايک کمي توسطتواند که يوه سوالنامه ميمطالعه دارد  ش
 دوا به کار رود   استفادةباورها و دانش 

 

  

ا بلند ين يممکن مصرف پا  يل صحيتسه يا شاخص هاي از ارقام مدغم استفادةدوا با  استفادةمطالعات 
ضبان مشبخص   يمر اي يکارمندان صح کيممکن نشان دهد که چرا  يفيدوا را نشان دهد و مطالعات ک

 يعبت واقعب  يتوانبد کبه معلومبات در مبورد طا    ين مطالعات نميگرچه چن  دهنديمانجام  ن بر خورد رايچن
ر مناسب دوا، دوز نادرست، يات ممکن شامل انتخا  غين جز يد  چنير معقول دوا را  راهم نمايغ استفادة

ا يشود و يا ساب عکس العمل متقابل دوا با دوا ميگردد يکه ساب عوارض ناخواسته دوا م يز دواهايتجو
 ، موجود باشد را داشته تأثيرن يتواند که عيارزان م که دواييمت گزاف در حاليبا ق يدواها استفادة

 اراتيب ک، و ببر اسباس مع  يستماتيمداوم، س يابيستم ارزيک سي(: عاارت از DUEدوا ) استفادة يابيارز
دهد  در صورت يان مني( اطميض به شکل انفراديدر سطح مر)ز مناسب دوا را يدوا است که تجو استفادة

ضبان  يز کننده و مرينامناسب است پس ضرورت به اقدامات خواهد بود تا با تجو يده شود که تداويکه د
ا مرض اختصباص  يدوا مشخصاً به دوا  استفادة يابيارز رد يصورت گ ييدوا يتداو جهت مطلو  ساختن

اسبتطاابات، دوز،  )ق يب ع و تطايب ز، توزيتجو يواقع يپروسه ها يا ته تا بتواند ساختار را بسازد که بررسي
( DURدوا ) استفادةدوا همانند مرور  استفادة يابيره( را کمک کند  ارزيغ و ييعکس العمل متقابل دوا

 ک اصطالح مترادف آن است يبوده و 

 يتبداو  جيبهابود نتبا   يباال تأکيدشتر يدوا بوده اما ب استفادة ي( مانند بررسMUE) دوا استفادة يابيارز
ببوده   ين بعديوه چنديک شيشتر مربوه به ين بين اساس ايض دارد  بديهر مر زندگيت يفيض و کيمر
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ج ينتبا  يتبداو  اسبتفادة  يابيب ک ارزيب سر وکار دارند را شبامل سبازد     ين که با تداويکه تمام متخصص
 د  ينمايم يره( را بررسيد خون و غيپيا  شده، کاهش لي)انتانات شفا يکينيکل

نبان از  يمطلبو  و اطم  يبي دوا يج نمودن تبداو يترو يتداو استفادة يابيدوا و ارز ستفادةا يابيمقصد ارز
 ل اند: يشامل موارد ذ يااشد  اهداف اضا يم يمراقات صح يارات  عليبا مع ييدوا يمطابقت تداو

 دوا مناسب استفادة يبرا ارات(يمع) ها رهنمود جاديا 

 ييدوا يتداو تيمؤثر يابيارز 

 دوا استفادة يها پروسه مقابل در يحسابده و تيمسئول تيتقو 
 دوا متيق کنترول 
 حد از شيب استفادة ،يتداو شدن ناکام دوا، ناخواسته عوارض مانند دوا از يناش مشکالت از يريجلوگ 

  ي رمولر از خارج هيادو استفادة و نادرست يها دوز دوا، حد از کمتر اي
 است  ضرورت يصح مراقات عرضه کارمندان يبرا ترشيب آموزش و معلومات آن در که ساحات ييشناسا  

 يا حتب يب دوا  اسبتفادة  ر مطالعبات يسبا )،يفب ي، مطالعبات ک يل صحيتسه يارقام جمع شده، شاخص ها
دوا را  اسبتفادة  يابيب سبتم ارز يک سيتوان که يم يبه زود (يو معالجو ييته دوايکم يشنهادات اعضايپ

  بوجود آورد
 

 
 نشان داده شده است   2.7ک مثال آن در بکس يل اند  يدوا قرار ذ استفادة يابياحل ارزمر

 

 
 استفادة يابيق برنامه ارزيتطا يجر ها را برايااشد تا پروسيم يو معالجو ييته دوايت کميک مسئولين يا

 يته هايا کمي يو معالجو ييته دوايل از کمک عضو مسئوين نمودن يين شامل تعيد  که ايجاد نمايدوا ا
ااشد  به صورت يک مينيا کليدوا در شفاخانه  استفادة يابيارز يد از پروسه هايغرض نظارت و بازد ي رع

 يکه بخش يکيا حاالت کلنين دواها يک ساله خود را با عناويد پالن يبا يو معالجو ييته دوايمعمول کم
 د  ي، طرح نماااشديدوا م استفادة يابياز ارز
 

  
ار يتواند کبه بسب  يم ااشد  هدفيم يضرور يت هايدوا و ساحه  عال استفادة يابياهداف ارز يم بااليتصم
 شده ييت مشکل شناسايد و ارتااه به نوعيمنفرد تمرکز نما ييدوا يتداو ک بعدي يباال ا ممکنيع يوس

 طور مثال: دارد،

 ارقام در کهيقسم ،است موجود آن تر ارزان معادل يدوا کهيحال در يمتيق يدواها حد از شيب استفادة 

 است  دهيگرد آشکار مدغم
 ض،يمر هيدوس قيطر از که مشخص يدوا کي دوا( قيتطا دوا، يها دوز استطاا ،) نادرست استفادة 

  گردد يم  تايدر دوا ناخواسته عوارض گزارشات و ييدوا اشتااهات گزارشات
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 گردد يم برمال ها کيوتيب يانت تيحساس گزارشات از که ک،يوتيب يانت نامناسب نشيگز  
 د يايم بدست ضيمر اتيشکا و يبازده يآور جمع قيطر از که عيتوز نادرست يها پروسه 

 يد بااليبا يو معالجو ييته دوايک کمينيکل ايدر شفاخانه  يياد اقالم دوايت تعداد زيبه علت موجود
ن کبار بدسبت آورد    يج را از اين نتايشتريده تا بيشتر ساب مشکالت گرديد که بيتمرکز نما ييدواها

 ل اند:يت شامل موارد ذين ساحات اولويا
 اديز اريبس حجم با ييها دوا 
 گزاف متيق با يها دوا 

 است کم آن ييخطرزا و ييدوا دوز نيب سرحد که يها دوا (NARROW THERAPEUTIC 

INDEX) 
 ييدوا ناخواسته عوارض شتريب وقوعات با يها دوا  
 داخل ،يکولوژيتوکس عاجل، ،ييوعا يقلا يها دوا مثال گونه به يمعالجو مهم اريبس يها يکتگور 

 مخدر يها کيانلجز و ،(CHEMOTHERAPY)ياويميک ،يديور
 يويوقا و يتداو کرو يم ضد يها دوا 
 يلر رمو لست در شدن شامل يبرا يابيارز تحت يها دوا   
 دارند  استطاا  اليل بدون شکل به که يها دوا 
 شوند يم استفاده بلند خطر با ضانيمر در که يها دوا 
 گردند يم يتداو نادرست بشکل اکثراً که معمول يکينيکل حاالت  

 

  
 يو معالجو ييته دوايت کميئولن مسيمهم است و ا يليدوا خ استفادة يابيارز يشاخص ها برا انکشاف

 ااشد  يم
د چناننبه در بکبس   ينمايف ميدرست دوا را به اساس عناصر متعدد تعر استفادةاند که  ياناتيعاارت از ب

 يتبداو  يد ببر اسباس رهنمبود هبا    يهر نوع دوا با استفادة ينشان داده شده است  شاخص ها برا 2.2
ا ته انبد(  در عبدم   يه آنها به صورت درست انکشاف شفاخانه انکشاف داده شود ) رض گردد ک ياريمع

 يشبنهادات پروتوکبول هبا   يد شاخص ها بر اسباس پ يشفاخانه با ياريمع يتداو يهات رهنموديموجود
 نيو بب  ين ملب يشنهادات مجبرب ياپير منابع )ماخذ( و ي، سايا محلي يدوا به سطح مل استفادةقابل قاول 

شاخص ها کبه ببر    استفادة دوا توسط کارمندان مربوه به استفادة يابيارز رشيباشند  اعتاار و پذ يالملل
ان گذاشبته شبده باشبد،    يب در م کننبدگان ز ياز منابع مشهور که با تجبو  يياساس شواهد و معلومات دوا

 ااشد  يم
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  م موجوديت مضاد استطاا استطاا  مناسب براي دوا و عد 

  دواي مناسب براي حالت کلينيکي 

  دوز مشخص استطاا  انتروال و مدت تداوي 

  غذا و دوا با معاينات البراتواري -دوا، دوا-عدم موجوديت عکس العمل دوايي دوا 

  مراحل شامل تهيه دوا جهت تطايق آن 

   توزيع شده  تطايق دوا، مقدار دوايمراحل شامل 

   هدايات الزمه دوا و مرض براي مريض 

  کلينيکي و البراتواري 

 به طور مثال کاهش  شار خون، شکر خون حمالت استما 

 

 

وا ل شدن مو ق مرور ديتکم شتر مشکل ساخته و ممکنيدوا را ب يابياد شاخص ها پروسه ارزيتعداد ز مرور
 شباخص باشبد  بعبد از    6تا  6ن يد بيهر دوا با يجاد شده برايارات اين اساس تعداد معيرا مختل سازد  بد

 ار جهت مشبخص سباختن  يهر مع يبرا benchmarkا ي thresholdد، يگرد نييشاخص ها تع نکهيا
م صبد تمبا  ي  477 ببا  يکب يبشبکل معمبول    ن گبردد  يبي ارات تعيب موا قبت ببا مع   يتوقعات و اهداف ببرا 

و  يبي تبه دوا ياسبت و کم غيبر ممکبن   ن يب قبت ا يد  اما در حقينمايارات موا قت ميبا مع (cases)حاالت
ن ببودن  ين نموده و در صورت پا ييصد تعي  96تا  97 هموا قت را در محدود thresholdد يبا يمعالجو

 د  ياقدام نما ياصالح يعملکرد ها يبرا
 

  
ض، يه مريا هم از دوسياز راجستر ها و (retrospectively) ارقام ممکن

شبوند  جمبع    يگردد، جمبع آور يع ميه و توزيکه دوا تهيزمان prospectiveا به ي
توان بدون درد سر تمام ارقام مبورد نظبر را از مراکبز    يعتر بوده و ميسر يبه شکل گذشته نگر ارقام يآور

تواند ينست که مرور کننده ميا ينده نگريارقام به شکل آ يمفاد جمع آور بدست آورد  يصح يامراقات ه
ر يا سبا يب عکبس العمبل دوا ببا دوا     ،ع دوا مداخله نموده و از اشتااهات چون دوز، استطاا يان توزيدر جر

اخانه ها از از دو يااشد که در بعضيم يوتريستم کمپيک نمونه مشخص آن سيد  ينما يرياشتااهات جلوگ
ض کبه داخبل   يکه ارقام مر يدهد در صورتيوتر  ارمسست را هوشدار مينجا کمپيگردد  در ايم استفادهآن 
ادداشبت  يشود تا مشکل را درست نمبوده  يد ضرورت ميارات وضع شده موا قت ننمايشود با معيوتر ميکمپ

 د  يز  راهم نماين ينگرگذشته  استفادة يز خو  را برايتابيک ديتواند که يستم ميس نيکند  چن

که  يالت مراقات صحيتسه نسخه جات يا راجستر هايه ها يمناسب دوس يتصاد  هک نمونيد از يارقام با
شوند، يانتخا  م يطا يکارد هايهمننان توسط نرس ها و پرسونل بخش ر ي ارمس اکثراً توسط پرسونل
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ا مرکبز  يب معمول هبر شبفاخانه    يکينيحاالت کل يض برايمر 477ا ي 67حداقل  يگردد  تداو يجمع آور
ادتر يگتر باشد به همان اندازه تعداد زو تعداد معالجان بزر يل صحيکه تسه هر قدر د مرور گردد يبا يصح

توانبد  يارات مشخص ميارقام به اساس مع يل ضرورت است   ورمه جمع آوريتحل مرور و يراجستر ها برا
مشاهده  2.6مه يضم)ااشد  يکن شامل پر نمودن سواالت باز ما ممير محاساه شده يو نخ يبا جوابات بل که

ق دوا، گزارشبات البراتبوار،   يب ع دوا، اسبناد تطا يتوز يضان، راجسترهايه مريشامل دوس گردد(  منابع ارقام
ک ها و يوتيب يانت ييدوا يت هايگزارشات عوارض ناخواسته دوا، گزارشات اشتااهات دوا، گزارشات حساس

  ااشد يضان ميو مر يرمندان صحات کاياسناد شکا
 

  
کبه   يواقعبات  يصدي  گردند يد، مرتب ميدوا موا قت نما استفادة يابيارز اراتيمع ک شکل که بايارقام به 

خالصبه   يو معبالجو  يبي ته دوايه به کميو غرض ارا د، محاساه شدهيرا پوره نما اريهر مع ياديارات بنيمع
 ه گردد يد گزارش مفصل تهيدوا با استفادة يها يابياز ارز گردد  در هر ربعيم

 

  
ضبان(  ير قابل قاول مريج غيا نتاينامناسب دوا  استفادةبه طور مثال در مورد )ه نمودن معلومات يبعد از ارا

د  ببه  يب ج متوقعه را  براهم نما يج بدست آمده و نتاينتا نيب يريجه گيد که نتيبا يو معالجو ييته دوايکم

سه نمود  يمقا (threshold level)جه متوقعه يجه بدست آمده را با نتيتوان که نتيگر چگونه ميعااره د
ضرورت اسبت   يايتعق يت هايااشد که کدام  عاليم يو معالجو ييته دوايمربوه به کم يريم گيبعداً تصم

که تحت سوال است، توسبعه داده   ييدوا استفادة يابيارز يت هاينکه  عاليا ايا نه و يا ادامه داده شود يآ و
 يابيب ارز ياجبرا  دوا کبه از  استفادةح هر مشکل يتصح يمراحل مشخص برا د شامليشنهادات بايشود  پ
شد ز شده بايمشخص با دوز بلند تجو يکه کدام دوا يدوا بدست آمده باشد  به طور مثال در صورت استفادة

دوا  استفادةبهتر شدن  يبهتر شدن دوز دوا را مشخص سازد  اقدامات برا شکل مفصله د بيشنهادات بايپ
 ل اند: يشامل موارد ذ بوده و همننان کنندگانز يبه تجو يشامل بازده

 رو به رو مااحثه مجالت، ها، ورکشاپ خدمت، داخل آموزش ها، نامه مثال طور به آموزش 
 دوا رخواستد  ورم ساختن ياديبن 

 زيتجو در ها تيمحدود ساختن ياديبن 
 ي ورمولر رهنمود و لست در راتيتغ  
 ياريمع يتداو يها رهنمود در راتيتغ 
 ي عل يابيارز دادن ادامه اي دوا استفادة گريد يابيارز از استفاده 
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ک يا يااشد  آيم يشکالت موجود حتمنان از اصالحات مياطم يب برايدوا تعق استفادة يابيدر هر ارز

از  يا مشکل ناشينگردد  يابيک اقدام ارزيکه ياقدام توانسته که اهداف خود را بدست آورد؟ در صورت
 يريگيک بخش از پالن پيث يکار بوده است  منحيدوا ب استفادة يابينصورت ارزيدوا حل نگردد در ا

ببه   د يب نما يدوا را بررس استفادة يابيا قطع ارزي ديد ضرورت ادامه، تجديبا يو معالجو ييته دوايکم
 ييکابار( و آنهبا  يحد اقل سال )گردد  يابيد منظم ارزيدوا با استفادة يابيارز يت هاي عال بين ترتيا

قاببل   يشر ت هايگردد تا پ يزيطرح ر د دوبارهيدوا ندارند با استفادة يج قابل مالحظه بااليکه نتا
ت يمسئول وسته است شامليدوا پ استفادة يابي  مشکالت معمول که با ارزديرا  راهم نما يرياندازه گ

ت اسبناد  يب عبدم موجود  ،ف مشکالتيضع يت بنديمختلف، اولو يت هاي عال يبرا ر واضحيغ يها
ز يرد، تجبو يب صبورت گ  يکبا   يريب گياند  در صورت کبه پ  يب ناکا يموثق، کماود کارمندان و تعق

نده ممکن يدانند که در آيشوند چون ميدر تمام ساحات م شان يها حاضر به بهاود کارکرد کنندگان
  گر ته شود  يبه بررس
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 يبطن يات هايزان انتانات بعد از عمليگزارش داد که م يو معالجو ييته دوايت به کميفين کيهمآهنگ کننده تضم 4996در سال 
مبت  يببا ق  يک دوايب اکسون که يگزارش داد که از سفتر يس  ارمسيشکل قابل مالحظه بلندتر است  ر ه ب يوسط ملنسات به ا
ا يب ن يتيفوزيچبون سب   يموجود در  ورمبولر  يمشوره داد که دواها يگردد  ويم استفادهضان يمر يااشد براير مناسب ميگزاف و غ

ه از انتانبات  يب دوا در وقا اسبتفادة  يابيب م به انجام دادن ارزيتصم يو معالجو ييته دوايتوانند که مناسب تر باشند  کميتان ميفوتيس
از  اسبتفاده با  م کهين تصميرا داشت با ا يو معالجو ييته دوايت کميکه عضو يس بخش جراحيگر ت  ر  يبطن يجروحات جراح

  دوا راانجام دهند، موا قت نمود  ةاستفاد يابيا ته بود ارزيتذکر  يشنهادات مکتو  طايا ته که در پيانکشاف  يشاخص ها
 4996 دسمار تا يجنور ماه از ارقام: ياور جمع زمان 
 426 واقعات: تمام مجموع 

 4996 دسمار :يده گزارش خيتار 
 واقعات( تمام صدي  76) 467 شده مرور واقعات تعداد 
 

 ربع چهارم ربع سوم ربع دوم ربع اول در ابتدا يصدي  
 477 96 36 77 477 کيوتيب يانتخا  درست انت

 97 96 97 26 96   دوز درست
 96 39 66 67 96 ات دوزيصفر تا دوساعت قال از عمل

 94 36 39 73 93 منتن يات هايات  قط در عمليدوز بعد از عمل
 477 92 96 97 92 اتيت انتان بعد از عمليعدم موجود

 97 37 477 97 97 ييعدم موجود عوارض ناخواسته دوا
 

  
 کيوتيب يانت عوض به شده نييتع جريپروس يبرا اکسون(يسفتر )مانند اول خط از خارج يها کيوتيب يانت استفادة اول: اريمع 

 (CEFOTETAN اي CEFOXITINمانند) شده پشنهاد يها

 ديگرديم زيتجو ها کيوتيب يانت يضرور ريغ بلند يها دوز دوم: اريمع 

 به اتيعمل از قال اتاق عوض به را کيوتيب يانت ي ارمس ي عل جريپروس رايز اتيعمل از قال يويوقا دوز در ريتاخ سوم: اريمع 

  رستد يم خانه اتيعمل
 نمودنديم اخذ کيوتيب يانت زين کردند ينم مکمل را منتن يجراح اراتيمع که ضانيمر چهارم: اريمع 
 اراتيمع با بودن پابند با اتيعمل از بعد انانت بودن بلند با يارتااط زانيم پنجم: اريمع 
 

 

 نامه از شنهاداتيپ و اراتيمع  6 يمل اوسط به نسات اتيعمل از بعد انتان تفاوت  4مورد در نامه عهيذر معلومات جراحان تمام به 

 ريغ استفادة و انتخا  در امناسبن استفادة با ينيتخم متيق اتتأثير  6 دوا استفادة يابيارز از شده جمع ارقام جهينت  6 يطا
 دوا يضرور

 ساختن خارج CEFOXITIN به سهيمقا در آن( عمر اوسط و متيق) آن نواقص ساب به ري رمول لست از CEFOTETAN 

 کارمندان يبرا ييرهنما و اتيعمل اتاق در دوا قيتطا عوض به اتيعمل از قال ساحه در دوز قيتطا يبرا جريپروس دادن ريتغ 

 مورد در ي ارمس و نرسنگ
 عاجل اتاق و اتيعمل از قال ساحات در گدام هطاق در شده ديتا  يها کيوتيب يانت نمودن اضا ه 
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  نمود هيارا معلومات 4996 در اراتيمع و دوا استفادة يابيارز مورد در يجراح تهيکم يبرا جراحان سير 
 استفادة تيمعقول انيب با جراحان تمام به نامه کي 4996 لياپر در CEFOTETAN عوض به CEFTRIAXONE يتداو در 

 شد  رستاده بطن جروحات يجراح يها اتيعمل يويوقا

 CEFOXITIN اما شده خارج ي رمولر لست از CEFTRIAXONE د ينگرد خارج استطاابات ريسا در آن استفادة نسات به 
 د يگرد آغاز 4996 جون ماه در مورد در کارمندان آموزش و شده ر تهيپذ جون ماه در آن قيتطا يبرا ديجد يها جريپروس 
 گدام در ها کيوتيب يانت PREOPERATIVE شد  اضا ه 4996 يجوال در  

 

 با موا قت اول: اريمع BENCHMARK ديگرد انتخا  در بهاود ساب جراحان آموزش -آمد بدست چهارم ربع در 
 با موا قت دوم: اريمع BENCHMARK ديگرد دوا دوز در بهاود ساب جراحان آموزش - آمد بدست چهارم ربع در 

 با موا قت سوم: اريمع BENCHMARK علت به يواقع ريغ صورت به ها تي عال تمام که وجود با امدين بدست چهارم ربع در 

 کرد  دايپ کاهش صدي  96 به بود شده گر ته نظر در ها جريپروس در عوامل ريسا
  طرف به جراحان بعداً دهيگرد کوتاه مدت يبرا اتيعمل از بعد ها کيوتيب يانت از يضرور ريغ استفادة کاهش ساب آموزش 

 اما ا تي بهاود عملکرد  رستاد مشخص جراحان به دهيعلح يها نامه يمعالجو و ييدوا تهيکم آوردند  رو شيخو يقال عملکرد

 تهيکم تا شديم داده گزارش يمعالجو و ييدوا تهيکم به ندارند موا قت که واقعات است  دهينرس BENCHMARK به هم هنوز

  باشد  داشته را خود شنهاداتيپ و نموده را خود مرور
 آمد بدست سوم ربع در ييابتدا اديبن نييتع پنجم: اريمع 
 از قال نرس شدن ناکام و گدام هطاق يها جريپروس در راتييتغ ساب به ييدوا تيحساس يها العمل عکس ششم: اريمع 

 تيحساس يبرا دوا عيتوز از قال را ضانيمر  ارمسست قاالً) ا تي شيا زا ضيمر يها تيحساس نمودن مشاهده در اتيعمل
 نييتع آوردن بدست و ها تيحساس در کاهش ساب نيا و نمودند اخذ را خدمت داخل آموزش ها نرس بعداً نمود( يم يبررس

BENCHMARK ديگرد چهارم ربع در 
 

 C. Olsen, MSHصحت يبرا علوم اداره
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 2.4ضميمه 

DDD 

 DDD نام دوا

 دوا های قبل از عمل جراحی

atropine sulfate  1.5 mg 
diazepam (inj, oral, rect) 10 mg 
morphine sulfate  0.1 g 
promethazine hcl 25 mg 

 انالجیسک های غیر ستروئیدی

acetylsalicylic acid 3 g 
diclofenac sodium 0.1 g 
ibuprofen 1.2 g 
indomethacin 0.1 g 
naproxen 0.5 g 
paracetamol 3 g 
pheylbutazone 0.3 g 

 مخدرات

codeine                          0.1 g 
morphine sulfate                  0.1 g 
pentazocine                       0.2 g 
pethidine                            0.4 g 
tramadol                                     0.3 g 

 نقرص

allopurinol                          0.4 g 
colchicine                           1 mg 
probenecid                                  1 g 

 امراض روماتوئید

azathioprine 0.15 g 
chloroquine 0.5 g 

 ضد حساسیت

astemizole 10 mg 
chlorpheniramine 12 mg 
dexamethasone   1.5 mg 
diphenhydramine   0.3 g 
epinephrine   0.5 mg 
hydrocortisone 30 mg 
prednisolone 10 mg 

 DDD نام دوا

 ضد اختالج

carbamazepine    1 g 
diazepam 10 mg 
ethosuximide   1.25 g 
magnesium sulfate   3 g 
phenobarbital   0.1 g 
phenytoin   0.3 g 
valproic acid   1.5 g 
clonazepam   8 mg 

 ضد کرم

albendazole 0.4 g 
levamisole 0.15 g 
mebendazole 0.2 g 
niclosamide 2 g 
piperazine 3.5 g 
praziquantel 3 g 
pyrantel 0.05 g 
thiabendazole 3 g 

 دوای انجینای صدری

atenolol                            05 mg 
glyceryl trinitrate                  5 mg 
isosorbide dinitrate             60 mg 
nifedipine                                     30 mg 

 ضد اریتمی های قلبی

isoprenaline inj 90 mg 
lidocaine   3 g 
procainamide   3 g 
propranolol   0.16 g 
quinidine sulfate   1.2 g 
verapamil   0.24 g 

 ضد فرط فشار خون

atenolol                            05 mg 
captropril                          50 mg 
enalapril                           10 mg 
hydralazine                        0.1 g 
hydrochlorothiazide                    50 mg 

 DDD نام دوا

methyldopa   1 g 
nifedipine 30 mg 
nitroprusside, sodium 50 mg 
prazocin   5 mg 
reserpine   0.5 mg 

 ادویه عدم کفایه قلب

digoxin 0.25 mg 
dopamine  0.5 g 
epinephrine  0.5 mg 

 مدررها

amiloride 10 mg 
bendrofluazide   2.5 mg 
frusemide 40 mg 
hydrochlorothiazide 50 mg 
spironolactone 05 mg 

 ضد ترمبوز

streptokinase 1.5 MU 

 ضد علقه خون

desmopressin (inj)   4.0 mcg 
desmopressin (oral)    0.4 mg 
desmopressin (nasal)    25 mcg 
heparin    10 TU 
vitamin K–phytomenadione          20 mg 
warfarin sodium   0.5 mg 

 ضد میکروب

albendazole                       0.4 g 
diethylcarbamazine           0.4 g 
ivermectin                               12 mg 

 ضد پرازیت

oxamniquine 1 g 
praziquantel 3 g 

 بیتا الکتم

amoxycillin                         1 g 
ampicillin                            2 g 
ceftazidime                         6 g 
cetriaxone                                          2 g 



  

 
999 

 DDD نام دوا

cephazolin 3 g 
cefotaxime 4 g 
cefuroxime 2 g 
cephalexin 2 g 
cephazolin 3 g 
cloxacillin sodium 2 g 
methicillin 4 g 
imipenem 2 g 
pencillin G sodium 3.6 g 
pencillin V 2 g 

 سایر ضد میکروب ها

chloramphenicol 3 g 
ciprofloxacin 1 g 
clindamycin 1.2 g 
doxycycline 0.1 g 
erythromycin 1 g 
gentamicin sulfate 0.24 g 
kanamycin sulfate 1 g 
metronidazole (inj/oral) 1.5 g 
metronidazole pessary 0.5 g 
nalidixic acid 4 g 
nitrofurantoin 0.2 g 
norfloxacin 0.8 g 
oxytetracycline 1 g 
spectinomycin 3 g 
sulfadiazine 0.6 g 
sulfadimidine 4 g 
tetracycline 1 g 
trimethoprim 0.4 g 
vancomycin 2 g 

 دوای ضد جذام

clofazimine 0.1 g 
dapsone 0.05 g 
rifampicin 0.6 g 

 دوای ضد توبرکلوز

ethambutol                         1.2 g 
isoniazid                             0.3 g 
pyrazinamide                     1.5 g 
rifampicin                           0.6 g 

 DDD نام دوا

streptomycin sulfate 1 g 

 انتی اسید و قرحات معده

magnesium hydroxide   3 g 
cimetidine   0.8 g 
famotidine 40 mg 
ranitidine   0.3 g 
omeprazole 20 mg 

 ضد استفراغ

metoclopramide 30 mg 
promethazine 25 mg 

 ضد اسپازم

atropine sulfate   1.5 mg 
propantheline bromide 60 mg 

 مسهل 

bisacodyl (suppos./oral)  10 mg 
liquid paraffin 15 g 

 ضد اسهال

codeine                              0.1 g 
loperamide                       10 mg 
sulfaguanidine                   4 g 

 هورمون ها و ضد حاملگی

clomiphene   9 mg 
ethinyl oestradiol 25 mcg 
norethisterone   5 mg 
medroxyprogesteron oral   5 mg 

 انسولین و ضد شکر خون

chlorpropamide   0.305 g 
glibenclamide 10 mg 
insulins – all types 40 IU 
metformin   2 g 
tolbutamide   1.5 g 

 تایراید

carbimazole 15 mg 
levothyroxine  0.15 mg 
propylthiouracil   0.1 g 

مای چشممیوتیک و ضد گلوکو  

 DDD نام دوا

 ضد سرفه

dextromethorphan   90 mg 
diphenhydramine  0.3 g 
noscapine 0.125 g 

 ضد فنگس

amphotericin  B  35 mg 
clotrimazole (pessary) 0.1 g 
fluconazole 0.2 g 
flucytosine  10 g 
griseofulvin 0.5 g 
ketoconazole 0.2 g 
nystatin (oral) 1.5 MU 
nystatin (pessary) 0.1 MU 

 ضد ویروس

aclyclovir    4 g 
zidovudine 0.6 g 

Antiprotozoals 

diloxanide furoate              1.5 g 
metronidazole (oral/inj)      1.5 g 
tinidazole                         1.5 g 

 ضد لشمانیا

meglumine antimonate    0.85 g 
pentamidine                   0.28 g 
sodium stibogluconate    0.85 g 

 ضد مالریا

chloroquine phosphate 0.5 g 
doxycycline 0.1 g 
mefloquine    1 g 
primaquine phosphate  15 mg 
proguanil 0.2 g 
pyrimethamine  05 mg 
quinine dihydrochloride 0.3 g 
quinine sulfate 0.3 g 
sulfadoxine/pyrimeth.  05 mg 

 ضد پرازیت های افریقایی

metronidazole oral  1.5 g 
melarsoprol   60 mg 
suramin sodium 0.20 g 
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 DDD نام دوا

 پرازیت های امریکایی

benznidazole 0.4 g 
nifurtimox 0.0 g 

 انحطاط دهنده سیستم معافیتی

azathioprine 0.15 g 

 ضد هورمون ها

tamoxifen 20 mg 
 

ورمون های ادریناله  
 

dexamethasone (oral/inj)    1.5 mg 
hydrocortisone (inj)              30 mg 
prednisolone (oral/inj)         10 mg 

 ضد پارکنسن

biperidin  10 mg 
levodopa + carbidopa 0.6 g 

 ضد کم خونی

ferrous salt (iron = 60 mg)   0.2 g 
folic acid   0.3 mg 
hydroxycobalamin 0.02 mg 

 اوکس توکسیک و ضد اوکسی توکسیک

ergometrine maleate 0.2 mg 

 DDD نام دوا

ergotamine tartrate   4 mg 
oxtocin (inj) 15 IU 

 منبهات سیستم روانی

amitriptyline  05 mg 
chlorpromazine (inj) 0.1 g 
chlorpromazine (oral) 0.3 g 
clomipramine 0.1 g 
diazepam (oral)  10 mg 
fluphenazine (inj)    1 mg 
haloperidol (inj) 3.3 mg 
haloperidol (oral)    8 mg 
imipramine 0.1 g 
lithium carbonate (oral)  24mmol 
lorazepam 2.5 mg 
nitrazepam    5 mg 
thioridazine 0.3 g 
trifluoperazine oral  20 mg 

 ضد استما

aminophylline inj/oral 0.6 g 
beclomethasone inhaler 0.8 mg 

 DDD                          نام دوا     

cromoglycic acid inhaler      40 mg 
ephedrine                         50 mg 
epinephrine (inj)                 0.5 mg 
ipatropium inhaler               0.12 mg  
salbutamol (inj/oral)            12 mg 
salbutamol inhaler             0.8 mg 
salbutamol respsol                  10 mg 
theophylline                            0.4 g 

 ویتامین ها و منرال ها

ascorbic acid (vit.C)            0.2 g 
calcium gluconate                3 g 
calcium lactate                     2 g 
nicotinamide/niacin 
(vitamin B3)    0.15 g 
potassium chloride    3 g 
pyridoxine (vitamin b6)    0.16 g 
thiamine (vitamin B1)  50 MG 
retinol (vitamin A) 5000 IU 

 رخوه دهنده عضلی

neostigmine (inj)                 60 mg 
pyridostigmine (inj)              10 mg 

 

( و WHO 6776aجهبان )  يسبازمان صبح   ياساسب  ينجا لست شده اند از نمونه لست دوا هايکه در ا يدوا ها
 ي( کبه ببا اسباس صبنف بنبد     MSHصبحت )  يببرا  علوم ادارهدوا  ين الملليمت بيق يرهنمود شاخص ها برا

 ده اند  يه شده، اخذ گرديارا يمعالجو
ر نموده باشد  يينجا نشان داده شده است در وقت طاع نمودن درست بوده که ممکن بعد از آن تغيکه در ا ياتمعلوم

ز يب ا شبفاخانه ن يب  يملب  يردر لست  رمبول  يشامل ساختن دوا ها يااشد بلکه برايک لست جامع نمين نه تنها يا
 د يايت بل بدسيتواند که از مناع ذيگردد  دوز مشخص شده روزانه م يشنهاد نميپ

WHO Collaborating Centre for Drug Statistics Methodology, Postboks 477 Veitvet, Oslo, Norway 
(http://www.whocc.no) Tel. +67 66 42 93 44; Fax: +67 66 42 93 43; email: whocc@nmd.no 
Management Sciences for Health (MSH), International drug price indicator guide, annual publication by 
MSH in collaboration with WHO, 426 Allandale Road, Boston, MA 76467- 
6677, USA (http://www.msh.org/publications and http://erc.msh.org). Tel. +4 247 666 
7799; Fax: +4 247 666 6366; email: bookstore@msh.org 

mailto:whocc@nmd.no
http://www.msh.org/publications
mailto:bookstore@msh.org
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 2.6ضميمه 

 بوده ميتواند چندين ستون اين  ورم ساده داراي ستون ها براي چهار مريض بوده اما در حقيقت

  4 6 6 6  

       جمع کننده ارقام نام

       ضيه مريشماره دوس

       صيتشخ

       سن

       جنس 

       وزن

       يتداو خيتار

       شاخص ها()ارها يمع

ر انتانات شديد که توسط باکتري هاي نوع هوازي گرام منفي که د  4
 مقابل جنتامايسين و توبرمايسين مقاومت دارند، بوجود ميايند 

انتانات گرام منفي شديد مشکوک که در شفاخانه کسب شده با   6
 يک درجه بلند مقاومت در مقابل جنتامايسين و توبرمايسين

در يک ترکيب با پنسلين ضد سودموناس در تداوي اشکال  .9
 شديد انتانات سودوموناس

/ يبل 
 رينخ

/ يبل
 ريخن

/ يبل
 رينخ

/ يبل
 رينخ

 اوسط

  

 66 تداوي يا در جريان بدست آوردن سيروم کرياتينن قال از  6
 آغاز تداوي ساعت

دوا به  loadingميلي گرام  ي کيلو گرام وزن بدن دوز  7.6  6
 به شکل زرق عضلي يا داخل وريدي()اساس وزن آيديال شخص 

ام  ي کيلوگرام وزن ميلي گر 46محدوده دوز نگهداشت الي    2
 عدم کفايه کليوي  بدن در روز به استثناي حاالت

تداوي به توبرامايسين و جنتامايسين تغيير ميکند در صورت که نتيجه   7
 مناسب تر را نشان دهد کشت يا رژيم تداوي با قيمت کمتر يا

/ يبل 
 رينخ

/ يبل
 رينخ

/ يبل
 رينخ

/ يبل
 رينخ

 اوسط

 يادداشت گرديده است کلينيکي در دوسيه مريض بهاودي   3
ساعت تب مريض به حد نارمل آن کاهش پيدا  76در ظرف   9

 نموده است

/ يبل 
 رينخ

/ يبل
 رينخ

/ يبل
 رينخ

/ يبل
 رينخ

 اوسط
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باشد. سهه وهو    يم يو معالجو ييته دوايک کمي يمقصد کل (most effective) مؤثر استفادةنان از يدوا و اطم استفادةدر ر ييتغ
  ، موجود است:دهندير مييدوا را تغ استفادةکه  يعموم يژيسترات

 باشديز کننده ميتجو يمعلومات برا ارائهکه هدف آن  يآموزش يژيستراتا 

 باشديم ميز کننده در اخذ تصاميتجو يييآن رهنما که هدف يتيريمد يژيستراتا 

 باشد. يز کننده ميم تجويتصام که مقصد آن محدودومودن يميتنظ يژيستراتا 

 يبه اقدامات اوفراد شتر وسبتيب تأثيرحاً اووا  مختلف آن( را در خود داشته باشد يترج)از تمام اقدامات  يبيک راهبرد جامع که ترکي
ت الزم يا کسب حمايستند يو مؤثرکه  ييمهم بوده تا در مورد قطع آوها ياز طرح مطالعات کاف استفادهاقدامات با  تأثير يابيارزدارد. 
 م گرفته شود.ياود، تصم مؤثرکه  ييق آوهايادامه تطب يبرا

 

 
 يهي ته دوايار مهم کميبس يت هاياز فعال يکي يآوها از لست فورمولر ذف ومودنا حيجهت اضافه  هيادو يابيارز 

 مناسهب  اسهتفادة نان از ياطم يو معالجو ييته دوايکم گريف دياز وظا يکيب ين ترتيباشد. به هميم يو معالجو
ورت درست دوا توسط عرضه کننده و مصرف کننهده  ه   استفادةباشد. اگر توجه خاص در مورد يه منتخبه ميادو
 اوتخاب مناسب دوا را کاهش خواهد داد.  د بدست آمده توسطيفوا وادرست، استفادةن  ورت يرد در ايوگ

 يازمنهد ير کهه و يو مقهاد  يکيکلن مناسب را وظر به ضرورت يدوا ضينست که مريزم المعقول دوا مست استفادة
 اسهتفادة رست( گرفته است. فلههذا  درست و مدت د يدوز درست، فا له زماو) ديشان را مرفو  وما ياوفراد يها

روبهه اوکشهاف    يباشد. در اکثر کشهورها يم يض از تداويمر يرويع و پيز درست، توزيمعقول دوا عبارت از تجو
 يک ها و حتيديپارام باشد. ورسها،يک فارمسست ميع کننده يک داکتر وبوده و وه هم توزيشه يز کننده هميتجو

معقول دوا ضرورت است تا برخورد تمام  استفادةج يترو يدخل اود. براين پروسه ها ذيدر ا يمسلک رياشخاص غ
 ض( مد وظر باشد.  يتوسط مر استفادهع، و يز، توزيتجو) دخل در هر پروسهياشخاص ذ

 دوا.  استفادةاز  ير دادن مشکالت واشييتغ يپروسه ها ييخال ه  1.7شکل  

 ف شده اود. يشوود، به سه وو  تصنيم استفاده وامعقول د استفادة جيها و اقدامات که جهت ترو يژيسترات

 باشد.يم ها کننده استفاده قيتشو و معلومات آن هدف که (1.7 بخش) يآموزش يژيسترات  
 اسهتفاده  توسهط  شهده  اتخهاذ  ميتصام ييرهنما و ساختار آن مقصد که (1.7 بخش) يتيريمد يژيسترات 

  .باشديم کنندگان
 باشد.يم کنندگان استفاده ميتصام ومودن کنترول و تيمحدود آن صدمق که (1.7 بخش) يميتنظ يژيسترات 



  

 
111 

  1.7 شکل
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (WHO/INRUDمعقول دوا ) استفادة يجهاو هجهان و شبک يمعقول دوا توسط سازمان  ح استفادةج يترو يمواد کورس آموزش 

 

ک اقدام يج يتوان وتامي نکه چطور يم و ايا اقدامات را اوتخاب کنيدهد که کدام اقدام يوشان م ..1بخش 
ک راهبرد جامع شامل اقدامات متعدد وسهبت  ي ده است. هر چنديح گرديتشر 1.7ومود در بخش  يابيرا ارز
 خواهد بود.  تر مؤثر ن اقدامات احتماالًيق ايباشد و ااشتراک کارمندان در اوکشاف و تطبيک اقدام ميبه 

 

 

 ي ح ين مراقبت هايمتخصص يبرا يآموزش يبروامه ها يراه اودازه مسئول ب يو معالجو ييته دوايکم
ن بروامه ها به مرور يت چنيباشد. در عدم موجوديم يالت  حيا تسهيتحت پوشش خود به سطح شفاخاوه 

کهاهش در   ن شهکل يافته و به هميل قابل مالحظه کاهش شکه ب ين کارمندان  حيزمان سطح داوش ا
ضرورت بهه   ي ح يمراقبت ها نين خصو اً متخصصيز خواهد بود. تمام متخصصيمعقول دوا و استفادة
ک و يديه فارمسستان، اشهخاص پارام  ،دوکتوران، ورس ها يش دارود. برايخو يد داوش و مهارت هايتجد
کهه   يو ادامه دادن بهه آمهوزش هها    يبه اوفرادئشا يب يها ر کارمندان واممکن است که بدون تالشيسا

 يهي دوا يهها  literatureرات در يه يگردد خود را در مورد تغيشان فراهم ميا يبرا يستم  حيتوسط س
ه ستندرد يا پروتوکول ها غرض تهي ياريمع يتداو يت رهنمود هايموجود يباال يآموزش يها يژيسترات
 باشد. يند، استوار ميوما يروينده ها از آن پز کنيکه تجو ي ح يمراقبت ها يها

 

  

موجههود  يعملکههرد ههها يريههاوههدازه گ
 (يحيتوض ي)مطالعات مقدار

مشکالت مشخص و اسباب  ييشناسا
 (يو مقدار يفيق کيمطالعات عم)آن 

 يابيارز)ج يرات در وتاييتغ يرياودازه گ 
 (يو مقدار يفيک

ارقام  يجمع آور)ق اقدامات يطرح و تطب
 ج(يوتا يريو اودازه گ
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ت يمسئول يو معالجو ييته دواير است. کمييشه در حال تغيهم ييو معالجه دوا يمعلومات در مورد تداو

 يبهرا  يآموزشه  يه هها ر بروامه يداخل خدمت و سا يد، آموزش هايدارد تا از فراهم بودن معلومات جد
بهه مشهکالت    يدگيرسه  يتواود که برايم يآموزش يش مطمئن باشد. برعالوه، بروامه هايکارمندان خو

ن بروامه ها از وقطه يت چنيگردد. موفق استفادةز يو،يو معالجو ييته دوايتوسط کم شده ييشناسا ييدوا
 ارائهه شهخص   ارائهه آن، و  يچگهووگ  ،هدوا مربوطه به معلومات ارائه شد استفادة يات آن باالتأثيروظر 

: زيتجهو  خهوب  چناوچهه در رهنمهود   (Problem-based)بر پرابلم  يک روش مبنيباشد. يم کننده،
در  کنندگان زيتجو آموزش يبرا ح شده است،يز توضيو (7997 جهان ي ح سازمان) يعمل کتاب کي

 ده است. يافت گرديدر مؤثرهر دو سطح قبل از فراغت و بعد از فراغت مشخصاً 

 يآمهادگ  ،که هدفمنهد بهوده  يکساو يبرا اشتراک کننده( .7ش از يب) 
ر ييه واضح جههت تغ  يام هايک تعداد پيارائه  يمباحثه متقابل برا يها وهيش از استفادهداشته با يقبل

پرسوول  يبرا يکروبيضد م يک لکچر در مورد مقاومت هاياست.به گووه مثال؛  مؤثربرخورد متوقع 
دوا  ييايباکتر هو توقف دهند يياين بروده باکتريها وشسته و به خواص از ب يکه در چند قطار در چوک

تواود يل کننده ميتسه يوه موفق برايک شياست.  مؤثردهند، احتماالً کمتر يک ساعت گوش مي يبرا
ک يل وقش يتمث) يض واقعيک مري يباال يکروبيضد م يک عنوان در مورد مقاومت هاي يبا معرف
 اسهتفاده  ينکه کدام تهداو يدر مورد ا يريم گيبر مشکل جهت تصم يوه مبنياز ش استفادهبا  (ضيمر

ام يه ک پيه ده و اشهتراک کننهدگان   يه ت است تا مباحه  خال هه گرد  يقابل اهم ريگردد، باشد. در اخ
ا سههولت  تواوهد کهه مباحه  ر   يم يبصهر  يممد ها د کرد از خود بجا بگذارود.يمشخص را که چه با

 اموزود.يمتفاوت م يقه هايرا افراد مختلف به طريه گردد زيد به  ورت محتاطاوه تهيده اما بايبخش

بهزر    يگروپ هها  اشتراک کننده( وسبت به جلسات .7کمتر از ) 
 ، در مهدت يکهار  اير شدن آن در محوطهه  يکه در خود دارد دا يديشتر بوده و فوايت بيمؤثر يدارا

باشد. در يام ها به  ورت خوبتر ميت پيمتقابل و بالخره تقو يزمان کوتاه تر و موقع دادن به بح  ها
کهه   يقه يزوهده و حق  يد از مثال هايمشکل بوده و با يس برمبنايد تدريکه ممکن است باي يهر جا

ح يتشهر  يبهرا  تواونهد يکه قبالً آماده شده اود م يشود. مواد استفادهگردد يشنهاد ميتوسط کارمندان پ
تهوان کهه کارمنهدان را بهه     يبح  ها به کار روود. در شفاخاوه هها م  يجهت خال ه ساز يوکات بعد

کبهار گهرد ههم    يا بعد از ظهر مثالً هفته ي بح  يک ساعت در موقع  رف چاي ي ورت منظم برا
  مشخص بح  کرد. يا دوايک موضو  يجمع کرده و در مورد 

تواوهد  يم يهي دوا ينده هايوه باشد. وماين شيتررين اما وقت گيتررمؤثتواود که يم 
قهه داکتهران را   يدق .7تواوهد کهه در مهدت    يم يينده دوايک ومايند. يوما استفاده يوه به خوبين شيازا

 يوه بهرا ين شه يه از ا تواونهد يد. اشهخاص م يق وماي، تشويسير آوردن در عملکرد وسخه ووييغرض تغ
ام عمده، يا دو پيک يم(، و ارسال يخوب افهام و تفه يتن مهارت هادر  ورت داش)مجذوب ساختن 

 يادداشهت، جنتهر  يروگه به طهور مثهال کتابچهه    )ميتفه يبرا مؤثر يبصر يو عرضه ومودن ممد ها
 کنند. استفادهره( يا غيحکاک شده  ي، قلم هايزيم

مالقهات   دوامدارامه و اد شيخو يت ادعايتقو يوظران رابرا تواوند که اسم  احبيشان ميهمچنان ا
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 (academic detailingک )يه ات اکادميه وه که تحت وام جزئين شيند. ايوما استفاده يبعد يها
 کنهد تها از آن  يز کهامالً  هدم م  يو يو معالجو ييته دوايکم يا اعضايفارمسستان  يگردد براياد مي

 . (O’Brien et al. 7222, Ilett et al. 7222)نديوما استفاده

Influencing opinion leaders تواوهد  يم
ات اشخاص با وفوذ در عر ه ير داشته باشد. گرچه وظريت چشمگيمؤثر کنندگانز يعادات تجو يباال

ب يه آوههارا تعق  ياود که اشخاص تازه کار و کهم سهابقه مشهوره هها     يموضوعات ي ح يمراقبت ها
سهت. ممکهن کهه    ينطور ويکه اغلباً اين باشند درحاليا مشاوريد ين اشخاص اساتيند.ممکن که اينمايم
ضهان  يمر يک ورس مجرب که بهرا يا يک شفاخاوه بزر  يه متوسط در يک داکتر سوين شخص يا

 احب وظران مهم  ييک داکتر تازه کار باشد. شناسايا يک فارمسست کارا يا هم يکند و يسراپا کار م
شدود بهتر خواهد بود تا از آوها دعوت  ييه که  احب وظران شناساکيباشد. زماويبوده و وسبتاً ساده م

س ياشتراک ومهوده و افهراد تحهت ههدف را تهدر      يو معالجو ييته دوايد تا در وشست کميبه عمل آ
ن  احب وظران در يها آشنا ساخت. ا يسيد با فراهم ومودن آموزش، رهنمود و پاليشان را بايند. ايوما

و مناسهب   ياريه مع يمراقبت ها يوه هايرا با ش ي ح يارمندان مراقبت هاتواوند کيموقف اود که م
ضهد   يدوا يويق وقها يه  احب وظران در مورد تطب هوشان دهند 1.7کنند. شکل  ييس و رهنمايتدر
 باشد. يکا مياالت متحده امريک شفاخاوه اياز  يکروب در واقعات جراحيم

ن بها  يمحققه   1.7شهکل  
ضهان کهه   يه مريه وقا ين بهرا يفازولين با سه يتيفوکزيض ومودن سيجهت تعو ياجازه آمر بخش والد

ومهوده و   ييکارمندان رهنما يومودود. استاد بعد از مرور اورام برا استفادهگردود، ين سکشن ميزاريس

 (Everitt et al. 7992ر و دوامدار را بدست آورد )يجه چشمگيتواوست که وت
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کوچهک در   يا با گهروپ هها  يو  ير ومودن جلسات روبه رو اوفراديدا دست با آموزش در ساحات دور
وه بصهورت موفقاوهه   ين شيزاا ييع دوايافت در جهان  نايباشد. چناوکه در فوم تذکر يز ميمحل تجو
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ز يرو به رو با تجهو  يبا مالقات ها ييدوا ينده و کارمند شرکت هايند. هزار ها وماينمايم يبهره کش
 يو معهالجو  يهي ته دوايدارود. کميم ارائهمعلومات  يابيش غرض بازار يخو يدر مورد دوا ها کنندگان

ش را با يات خويش در وظر گرفته و وظريخو يمحل استفادة يرا برا يگسترده ساحو يد بروامه هايبا
 ل است:ين وو  آموزش قرار ذيک سازد. اساسات ايده شريآموزش د دهندگانآموزش 

 کنندگان زيتجو دادن قرار هدف و مشخص مشکل يباال تمرکز 
 يواکاف داوش ماوند کننده، زيتجو مشکالت يا ل اسباب ومودن آدرس 
 هدف تحت نيحاضر با مباحثه فر ت ومودن ايمه 
 شده ارائه موضوعات ومودن تيتقو يبرا موثق و خال ه مواد از استفاده 
 است رو روبه آن با يقيحق طيشرا در کننده زيتجو که مشکالت يعمل حل مورد در يکاف و خاص توجه. 

ز دوا دارد. فهراهم ومهودن امهوزش مهنظم     يتجهو  يات بهاال تأثير 
 يرويه شهان و پ يمناسهب ا  يضان در مهورد تهداو  يم مريبب تفهس يضان توسط کارمندان طبيمر
ک يه خواهد شهد.   يج  حين همه سبب بهبود وتايگردد که ايه شده ميتو  يم هايشان از رژيا

ک هها را  يه وتيب يوامناسب دوا ها خصو اً اوته  يضان کمتر درخواست هايافته ازمريم يوفوس تعل
ضهان  يشهتر مر يگردد. هر قهدر ب  تأکيداز حد  شيتواود که بيضان وميت آموزش مريند. اهمينمايم
خواهنهد   اسهتفاده  ي هح  يج مراقبت هها يد وتايند به همان اودازه از فواياخذ وما ييمات دوايتعل

ن اسهاس کوشهش   يک هااست تا در ايديفه دوکتوران، ورسها، فارمسستان و پارا مين وظيومود. ا
 ش را بخرچ دهند. يمنظم خو يها

 

 
بهه   يتواود که بهدون دسترسه  يم يو معالجو ييته دوايکم يآموزش يت هايوه آموزش ها و وه هم فعال
ک يه حد اقل  يو معالجو ييته دوايکم يد برايبماود. با يطرفاوه دوامدار باق يمنبع معلومات موثق و ب

در  ،موثق و معتبر باشد يها ا سه ماخذ کتابيحد اقل دو  يا کتابخاوه که دارايکوچک  يمنبع معلومات
تهه  يکم يلسهت فورمهولر   يها يدر وظر گرفته شود. کاپ مرور شده مشابه ي ورت امکان ژوروال ها

د قابل دسترس باشهد )بهه طهور    يبا ياريمع يتداو يو رهنمود ها ي، کتاب فورمولريو معالجو ييدوا
نه يجلد آن در هر وارد در هر اتام معاک يا يآورا وزد خود داشته و  ک جلديد يز کننده بايمثال، هر تجو

ر يسها  ياريه مع يتهداو  يماونهد رهنمهود هها    ير مواد عمليموجود باشد(. سا يضان سراپا و فارمسيمر
 سسات و ارگان هها در ؤر ميتواود که از سايم يه اساسيادو يو لست مل يفورمولر يرهنمودها امراض،
را کهه   يمحله  يه هها يتواوند کهه وشهر  يم ييدوادسترس باشد. مراکز معلومات  قابل و شده گرفته وظر

تواوهد  يم ياز مواد معلومات ياديند. تعداد زيه ومايه را تهيز ادويدر راربطه به تجو يد و عمليمعلومات جد
ت شهفاخاوه  يريجه کمتهر را از مهد  يد بوديبا يو معالجو ييته دوايد. اما کميگان بدست آيکه به طور را

 د. يه ها درخواست ومايها و وشر کتاب ها، ژوروال يداريخر يبرا
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ن يه معلومهات باشهد. ا   يارزش فهراهم آور  با ياز اجزا يکيتواود يم ييدوا يخبروامه هامجالت 

 يل تر چاپ شده و معلومات موثق و بيطو يا به وقفه هايتواوند که ماهاوه، ربعوار يخبروامه ها م
ه هها  يقرار دههد. خبروامهه هها و وشهر     يدر خدمت کارمندان  ح ييدوا يرا در مورد تداو طرف
را اکثهر دوکتهوران   يه باشند زيم يگروپ شکل به معلومات يرسم هئارا به وسبت شتريد بيفوا يدارا
بهه شهمول    يند. مواد چاپيوما يم استفادهار مصروف بوده و در  ورت مساعدت وقت از آن يبس

نکه مشهترکاً بها   يباشند مگر ايم ثرمؤر معقول دوا کمتر يغ يسيعادت وسخه وو يخبروامه ها باال
قهبالً   يهي دوا يه هها يگردود. تعداد از خبروامه ها و وشهر  استفادهآموزش متقابل  يوه هاير شيسا

 7.7مه يضهم )ده اسهت  يه ع گرديه توز يطبع شده و به  ورت جههاو  يتجارت يتوسط شرکت ها
معلومات مهرتبط   يرا دارايگردود زيمحسوب مه باارزش يسرما يمحل يه هايمشاهده گردد( وشر

باشهد.  يآن موجهود م  يشهتر بهرا  يبه دوا و مشکالت وابسته به دوا در سطح محل بوده و عالقه ب
باشد، اگر از آوها درست  مؤثرشتر يمعقول دوا ب استفادة يممکن که در بهبود ييدوا يخبروامه ها

 آورا وشان داده اود. 1.7شود. که در بکس  يرويپ

 

 ييدوا يباال ياعتماد يب ،يبه طور مثال داوش واکاف مطالعه و داوسته شده است، يبه خوب يسيروش وسخه وو يل برايدال 
 کيا جنريموجود در کشور  يها

  ،د و مختصريدادن به معلومات جد حيترجخال ه 

 گردد. يخواوندگان م يسبب کم عالقه گ ييد دواياز جد يطوالو يشکش هايده، پتکرار ش يديبوده و وکات کل معلومات محدود 

 گردد.يم استفادهگان جهت جلب توجه خواوند يدوين کوتاه و جذاب ديعناو 

 باشند.يمتن ها خال ه و ساده م 

 موثق گرفته شده باشد. يمعتبر و ماخذ ها يه شده از ژوروال هائمعلومات ارا 

 سازگار باشد.  يريم گيت عمل و تصممعلومات فراهم شده درجه 

 رات الزم ارائه گردد.ييتغ يده شده و درخواست براين در مورد ارزش خبروامه هاپرسيمتخصص يبازده 

 نديات خودرا ارائه ومايثق، ووشته ها و وظرؤخواسته شود تا جهت اوکشاف معلومات قابل قبول و م ين محلياز متخصص.  

 

 
 يفراهم ومهودن معلومهات در مهورد دوا بهرا     يدهد که برايوشان م ياز رهنمود فورمولر استفاده

ن شکل يمشاهده گردد(. به هم 7.7مه يو ضم 7.7بخش )باشد يبا ارزش م يليخ يکارمندان  ح
 هرا در بهار  يتواونهد معلومهات  يم ياريه مع يکوچک در مورد رهنمهود تهداو   يا رساله هايود رهنم
ر مهواد  ين رهنمود ها ماوند سايمشاهده گردد(. چاپ ا 7.7بخش )ند يارائه وما يص و تداويتشخ
 يهها  يژير سهترات يده و با سايد گرديبطور منظم تجد ،باشند يبيکه به اودازه جيدر ورت يطباعت
  خواهند بود. مؤثرشتر يب ،متقابل همزمان بکارروود يآموزش
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تواود که به  ورت يشواهد م يبر مبنا ياريمع يتداو يق رهنمود هاياوکشاف و تطب يپروسه ها
د بهه شهکل   يه معقول دوا گردد. اوکشاف دادن رهنمهود هها با   استفادةدر  ير سبب بهبوديچشمگ
باشهد.   يو وظهارت  يبه شکل آموزش ديق آن باير و تطبيکننده اخ استفاده، شامل ساختن ياشتراک
 رد. يمراجعه  ورت گ 7.7شتر به بخش يمعلومات ب يبرا

 

 

 يشده راه بهتر برا يز کننده در مورد ارقام جمع آوريتجو يبرا يدوا و باز ده استفادةوظارت از 
ح يدوا تشر فادةاست يابيب آن در بخش ارزيتعق يباشد. قدمه هايز کنندگان مير در سلوک تجويتغ

تواود که به اشکال مختلف و محدوده يم يو بازده يباشد. بازرسيم ..7شده که شامل بخش 
 ل شرح شده است:يات باشد که قرار ذيات تا خصو يمتفاوت از عموم

  وگهداشت تدارکات، ،يفورمولر از استفاده يرويپ بشمول 

 به باره دو شده يآور جمع معلومات ،شوديم استفاده شده يآور جمع ارقام از اغلباً که رهيغ و عيتوز
  .گردديم يبازده مرتبط يها پارتمنتيد و يمعالجو و ييدوا تهيکم
  طور به) اقدامات از بعد و قبل ي ح ليتسه کي در 

 سازمان و دوا معقول استفادة يجهاو شبکه توسط که يها اريمع از استفاده با (ديبازد و آموزش مثال

 (.گردود مشاهده 1.7 و 1.7 يها بکس) اود افتهي نيتدو (WHO/INRUD) جهان ي ح
 .گردديم يبازده کنندگان زيتجو همه به دوباره معلومات

  شفاخاوه در اکثراً که بوده متمرکز مرض کي يتداو اي دوا کي استفادة يباال 

 که بوده ييدوا يابيارز بروامه يها اريمع يبرمبنا ک،يستماتيس مداوم، پروسه کي نيا .رديگيم  ورت
 معلومات .ديوما کمک (گردد مشاهده ..7 بخش) دوا مناسب استفادة دنيبخش نانياطم در تواوديم

  .گردديم يبازده کنندگان زيتجو از کي هر به دوباره
 
 

 7.7)بخهش   يهي دوا يها يسيق پاليتطب يبرا يکينيکل يازکارمندان فارمس ياربهره برد استفادة
نهه  يک گزيه دوا طرح شده اود  استفادةر در سلوک يير اقدامات که غرض تغيمشاهده گردد( و سا

 يکه ينيک فارمسست کليگردد. يم ياز کشور ها بررس ياريت بوده که مکرراً توسط بسيقابل اهم
دوا  اسهتفادة در مهورد   يه دهه يه و وظر يابيه ، ارزيوظارت يارت هامه يده دارايخوب و آموزش د

قابهل ارزش بهوده تها     يکه ينياستخدام و وگهداشت فارمسسهتان کل  يبرا يباشد. پرداخت اضافيم
 تواوند که:ين افراد ميرا ايشتر ببرد زيمنفعت ب يآز آن دارا يو معالجو ييته دوايکم
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 دهديم نانياطم آن استطبابات اساس بر دوا مناسب استفادة از  
 دهنديم نانياطم دوا درست يها دوز زيتجو از 
 دهنديم نانياطم را دوا عيواشا عوارض و ييدوا متقابل عمل از يريجلوگ 
 دهند نانياطم ضيمر به يده مشوره و ماتيتعل ارائه از 
 دينمايم فراهم زکنندگانيتجو يبرا را طرفاوه يب و ديجد معلومات 
 فارمسستان که ييجا در يتدوا و کيجنر هيادو ليبد افتيدر تجه ها بروامه يگذار انيبن 

 همسان ليبد يدواها با گردديم زيتجو دوکتوران توسط که يدواها ضيتعو جهت يفويوظ تي الح

 و يمعالجو و ييدوا تهيکم موافقه با ديبا ها يسيپال نيچن که نستيا مهمتر همه از) .است موجود آن
 .(باشد تهگرف  ورت قبل از ي ح کارمندان

ن يعه  يک دارايه باشد کهه از وظهر جنر  يع محصوالت ميعبارت از توز 
 يهي ات فعهال در شهکل دوا  يز شده همراه با همسان بودن دوزاژ محتويات محصول تجويخصو 

مت وازل وسهبت  يک با قيق آن باشد. چون محصوالت مختلف جنريق تطبيکسان، غلظت و طري
ر يتواود که سبب کاهش چشمگيک ميض به جنريبازار موجود است تعودر  يبه محصوالت تجارت

زان يه ل آن بخهاطر مشهکوک بهودن در م   يک و بهد يز جنرياوقات تجو يمت دوا گردد. بعضيدر ق
ک يشتر از يب مشخص از يک دوايکه يبخصوص زماو رديگيمصرف دوا مورد اوتقاد قرار م يوسب
 ين محصهوالت و وهام هها   يب دوا (bioavailability) ياتيح يابيکه تدارک گردود. دستيفابر
ر ياز سهپال  محصهوالت  يداريه که خريمختلف بشکل قابل توجه متفاوت وبوده در  هورت  يتجارت
 يابيرفت کهه مشهکالت دسهت   يد پذي ورت گرفته باشد. با قابل اعتماد، راجستر شده و کارا يها
 7..در جهدول   يکتگور نيمهم ا يت است. دوا هايک با اهميريمحصوالت جن يکينيکل ياتيح

 مشاهده گردد(. 7.7..بخش )لست شده اود 

ب متفهاوت  يه گر که از وظر ترکيد يک دوايک دوا با يض يعبارت اود از تعو
دوا(  يک آن )به شمول عوارض جاوبيفارمکولوژ يت هايو فعال يبوده اما از وظر عملکرد معالجو

د شهده  هورت   يه قبالً ووشته شهده و تائ  يپروتوکول هاد بر اساس يض باين تعويکسان باشد. اي
ن مهواد  يا عه يه  ياويه ميمعادل ممکن شامل مواد مختلفهه ک  يرد. از وقطه وظر معالجه دوا هايگ
باشد يکمک کننده م يزماو يل معالجويق متفاوت باشند. بديا طرم تطبيبا دوز و شکل  ياويميک

 ز شود. يتجو ک منبع واحديو از  ي، اوحصاريمتيد قيجد يکه دوا

 

 

 کنترول گردد: يت در دسترسيتواود که توسط محدودياز دوا م استفادهو سوء  استفاده

  معمول يها وهيش از يکي شده ديتائ يفورمولر کي اي 

 لبشک هيادو استفادة يباال تمرکز و هيادو به يدسترس ومودن محدود جهت استفاده مورد
 گروپ کنترول يبرا ها لست نيچن .(گردد مشاهده 7.7 بخش) باشديم نهيهز کم و مصئون

 باشند،يم ارزش با ها کيکوتروپيسا و ها کياولجز ها، کيوتيب ياوت ماوند دوا يمعالجو يها
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 حيترج را يتجارت يها يدوا زيتجو سانيوو وسخه از تعداد رايز بوده شتريب ها دوا تعداد کهيزماو
  .خواهنديم را مختلف يها نهيگز و دهنديم

  تحت يها دوا استفادة موفق و معمول وهيش کي 

 نيچن نيا .باشديم (AVORN ET AL. 7944) ها کيوتيب ياوت خصو اً شفاخاوه در کنترول
 دوا زا يبعض که دارد يپر خاوه به ازيو يهنگام داردود، مشخص معلومات به ضرورت که فورم
 بشمول مشخص يدوا معلومات بيترت نيا به گردد. زيتجو مشخص يها کيوتيب ياوت اي ها

 زيتجو است. دهيگرد چاپ فورم در قبل از قبل آن دفعات تناوب و دوز مشخص، استطبابات
 آمده فورم در دفعات تناوب دوز، استطبابات، دوا، مورد در که را يها نهيگز از يکي ديبا کننده

 ييرهنما مت(يق وظر )از دوا زيتجو ثرمؤ وهيش به آوها بيترت نيا به د،يوما اوتخاب است،
 است. شده داده وشان 1.7 مهيضم در درخواست فورم ومووه کي گردود.يم

  دوا که را زمان مدت و بوده ديمف شفاخاوه ضانيمر يبرا 
 زمان مدت در زاتيتجو تمام توقف به ضرورت ها درخواست نيا .سازوديم محدود شود، استفاده ديبا

 دوا استفادة در را ارزش با کنترول کي روش نيا .شود داده توسعه آن زمان نکهيا مگر دارد مشخص
 ها کيوتيب ياوت بخصوص دوا استفادة يرعمديغ توسعه اي وگرفته  ورت آن يباال توجه که يها

 داکتران رايز بماوند يطوالو زمان يبرا ممکن کيوتيب ياوت يتداو با ضانيرم يبعض د،ينمايم فراهم

  .اود اوداخته دور وظر از آورا قطع و ونموده توجه آن به
 
 

رود خصو اً از يگيضان غرض اخذ دوا پول مياز مر يالت  حيوه که شفاخاوه ها و تسهيش
شامل  يثر سازد. مثال هاأدوا را مت استفادةوه ين شيها ممکن که ا يو فارمس ضان سراپايمر

 ل اود:يموارد ذ

 مصرف باع  نيا که باشد؛يم ها دوا فروش به يمتک زکنندگانيتجو معاش و شفاخاوه آمد در 

 استفادة سبب وهمچنان است، موجود ارزان همسان يها دوا کهيحال در دهيگرد يمتيق يها دوا

  .شوديم ضيمر کي به (POLYPHARMACY) دوا نيچند وامناسب
 و دهيگرد زيتجو که يها دوا مقدار اي تعداد وظرداشت در بدون ضانيمر از کساني سيف اخذ 

 يتقاضا سبب (رديگيم بر در را دوا مصارف تمام ومودن راجستر سيف مثال طور) گردديم عيتوز
  .گردديم دوا نيچند زيتجو به ضيمر حد از شيب
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USER FEE 

از هر سه واحيه تحت مطالعه فهيس يکسهان در    7997باالي کيفيت وسخه در وواحي روستايي ويپال براه اوداخته شده بود. در سال  
فهيس در مقابهل ههر    واحيه کنترولي عين فيس را درخواست ومودود و يک واحيه با يک  .799في وسخه درخواست گرديد. در سال 

قلم دوا واحيه دوم با فيس بلند تر براي اقالم قيمت تر و قيمت کمتر در مقابل اقالم ارزان درخواسهت ومودوهد. فهيس اقهالم در بهر      
گيروده يک کورس مکمل همان قلم محاسبه شده بود. دريافت شد که کيفيت وسخه وويسي با فيس براي هر قلم دوا در مقايسه به 

ه طور قابل مالحظه بهبودي حا هل ومهوده بهود. تمهام تغييهرات از وقطهه وظهر احصهائيوي قابهل مالحظهه بودوهد            قيمت يکسان ب
(p<2.27.) 

براي هر قلم  فيس دسته اول در فيس کنترولي گروپ ها
 دوا

فيس دسته دوم در برابر 
 هر قلم دوا

 7997 799. 7997 799. 7997 799. 

 7.9 هوسخ يک در دوايي اقالم تعداد اوسط حد
(20) 

7.9   7.9 

(-770) 

7.7  7.4    7.2 

(770) 

 77.7  ..77 فيصدي تطابق وسخه جات
(+77..0) 

77.7 71.1 to STGs 

(+77..0) 
77.. 7..2 

 (+7.40) 

 حد اوسط قيمت بر في وسخه

 پول ويپالي()
77.7  77.2 

(–70) 
77.2 71.1 

(+770) 

74.2 7..7 

(+70) 
    

 Holloway  et al. (7227a,b)منبع )

 

ت در ير اشخاص بها  هالح  يا سايت شفاخاوه يريمد يبرا يه ايوقش تو  يو معالجو ييته دوايکم
 يسان با موضوعات مهال يک از وسخه وويچ ين موارد را دارد. در  ورت امکان، موافقه گردد که هيا

وسهخه  دهد کهه چطهور   يوشان م 1.7م وداشته باشند. بکس يارتباط مستق يل  حيدر دواخاوه تسه
 ده بود. يپال متاثر گرديس در ويتوسط ف يسيوو

 

 

باشد. يمعقول دوا مهم م استفادةبه  يابيدست يبرا يا قاوووي يميتنظ يها يازمنديبه و يپابند
 نان دهد. ياطم يل  حيل مقررات در ساحه تسهيتواود از تحميم يو معالجو ييته دوايک کمي

 

 

  يب ،مؤثر ريغ يدوا که تواوديم گردد قيتطب مناسب شکل به کهي ورت در 
 مهم دوا شنيراجستر ستميس قيتطب و وظارت .ديوما محو کشور و بازار از را خطرواک و تيفيک

 و عامه ي ح يها مراقبت ستميس در شده راجستر ريغ يها دوا از ريکث تعداد آن ريغ در است
 نانياطم شده راجستر يدوا استفادة از ديبا يمعالجو و ييدوا تهيکم .کنديم دايپ راه يو خص
  .ديوما حا ل
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  اشخاص به را شهيپ نيا تيعضو ي ح يها مراقبت نيمتخصص 

 جهت تواوديم يده جواز سازد.يم محدود ازيو مورد يها آموزش و تجارب يدارا و ستهيشا

 زيتجو هيادو اووا  يباال ها تيمحدو کهيزماو ،يسيوو وسخه مختلف ياه هيسو ومودن شامل
 و ييدوا تهيکم .ديوما کسب وسعت شود،يم کننده زيتجو آموزش و تجارب به مربوط که شده
 مربوط يمل مقررات با شان فيوظا موافقت و يرسم جواز يدار نيمتخصص تقرر از يمعالجو

  دهد.يم نانياطم دوا زيتجو هيسو به
 

 

ههر   يرا بهرا  يهي نه دوايگز يفورمولر ياوتخاب دوا را برا ييعرضه کننده تواوا يبرا ييدوا يبهبود
 ينده گان شرکت هها يسان، وماياد از وسخه وويتعداد ز يبرا کند.يرا فراهم م يض بشکل اوفراديمر
را يه شان اغلباً جاوبداراوه بهوده ز يند. گرچه معلومات اباشيد ميجد ين منبع معلومات دوا هاياول ييدوا

ش استند. اغلباً عرضهه  يخو ييدوا يعه شرکت هاين کسان اود که عالقمند فروش دوا ها ذريآوها اول
 کنندگانب عرضه ين ترتيغات قرار دارود. به ايتبل تأثيراودازه تحت  يکنند که به چيدرک وم کنندگان

تواود و باع  آمهوزش  يبه چه اودازه اوتخاب دوا را متاثر ساخته م ييدوا ک گردود که بهبوديد تحريبا
 ييدوا ينده هايبا وما يميتنظ يشود. عکس العمل هايم ييات مواد ارتقايل محتويآوها در مورد تحل

دهد که ينان ميمعقول دوا کمک وموده و اطم استفادةرا در بهبود  يو معالجو ييته دوايتواود که کميم
 باشد.  ياز هر وو  جاوبدار يد عاريرسد بايز کننده ميمواد و معلومات که به تجوات يمحتو

ک اساس خوب يتواود يم يطب يدوا بهبود يبرا( 7944) جهان ي ح سازمان ياخالق يها شاخص
تمهام   "دارد کهه  يه ان مين سند بيباشد. ا ييدوا يارتقا يها و رهنمود ها يرياوکشاف اودازه گ يبرا

د، يه ، متهوازن، جد يت گرا، معلومهات يق، واقعيد موثق، دقيبا يطب يدر مورد دوا ها يياارتق يادعا ها
 ."ت خوب باشديوضع يقابل اثبات و دارا

داروهد   يشخصه  يت هايدوکتوران فعال کهيجا اي بزر  يها شفاخاوه در ييدوا يها ينده کمپنيوما 
رادر داخهل   يهي دوا يهها  ينهده کمپنه  يورود وما ممکهن  يمعالجو و ييدوا تهيکم کي مشکل است.

 ينه هها ياز گز يکي .باشنديم دارا را شفاخاوه ار خارج در ياما آوها دسترس ،شفاخاوه ممنو  قرار دهند
نده گهان خهواهش   ينه از وماين گزيباشد. در اين زمان ميه عئشده ارا استفادهکشور ها  يکه در بعض

که  يدر جا) يکينيا فارمسست کلياخاوه ند. فارمسست شفيش را قبالً ارسال ومايگردد که مواد خويم
شود ينده ها خواهش ميگردد و از ومايک جلسه برگزار ميد بعداً ينمايموجود است( تمام مواد را مرور م

ن زمان مواد متذکره توسط فارمسسهتان  يش را در محضر دوکتوران ارائه بدارود که در عيکه مواد خو
 يند. بعداً جلسهه بهرا  يوما يم هئات خود را ارايآن وظر ده و در موردي( مرور گرديکينيفارمسست کل)

متوازن را  يک دوروماي د ممکنيجد يدوا تيفيگردد. بح  در مورد کين باز ميسوال و جواب حاضر
 وشان دهد. کنندگانز يتجو يدر مورد دوا برا

غهات  يلن تبيگهردد. چنه   ييز کننده رهنمايا تجويمصرف کننده  يممکن که برا ييارتقا يت هايفعال
ن کار ها را در سطح يجلو چن يو معالجو ييته دوايضان گردد. کميوامناسب مر يممکن باع  تقاضا
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خهود محهدود    ادارةل تحهت  يا تسهيتواود که اعالوات آوها را در شفاخاوه يتواود اما ميجامعه گرفته وم
وستر هها، اعالوهات   تواود که از وصب وامناسب پيم يو معالجو ييته دوايک کميد. به طور مثال، يوما

 د. يوما يريجلوگ يالت  حيدر شفاخاوه و تسه يابي يدواها به مقصد مشتر

 

 

ت آن اسهت. تمهام   يموجود يل برايو دال ييت مشکل دوايا اقدام وابسته به ووعياوتخاب مداخله 
شهه  يهم يمسهلک  يعلمه  ييت تواوها يستند به طور مثال، تقويثر وؤاوه مياقدامات به  ورت مساو

 گردد. مطالعات وشان داده که:ير در سلوک ومييباع  تغ

 باشد يوم دوامدار آن اتتأثير و وبوده مؤثر اريبس معموالً يي کبارهي ياموزش يژياسترات. 
 باشد مؤثر تواودکهيوم ييتنها به يچاپ مواد از استفاده 
 جمع يآموزش يژياسترات مثال رطو به آن مختلف اووا  خصوص به ها يژيسترات از بيترک کي 

  .نديوما ديتول را بهتر جيوتا تواوديم يتيريمد
 در باشنديم تيمؤثر هدهند وشان متقابل يها ورکشاپ و کوچک يها گروپ بر تمرکز 

  .شوود برده بکار دهيد آموزش يها ياوجيم اي کننده ليتسه کهي ورت
 جهت زيو سازگار يها ستندرد اما بوده مؤثر ها يژيسترات همسان مرور و يبازده و وظارت 

  (.ياريمع يتداو رهنمود مثال طور به) است ضرورت يسيوو وسخه مورد در قضاوت
 مشوم گرچه باشد سلوک در رييتغ يبرا يقو اريبس راه کي که تواوديم يمال مشوم قيتشو 

 .بخشد ارتقا را معقول وا استفادة و ديگرد متوقع ريغ سلوک سبب ممکن فيضع
 راتييتغ از بدتر ممکن که گردد باع  را متوقع ريغ اتتأثير که ممکن يميتنظ اقدامات مداخالت 

 (مثال طور به شده ممنو  يدوا عوض به وامناسب يدوا کي ومودن ضيتعو) باشد يقصد
وشان دهنده  1.7ساخته و بکس  ه شده را خال هيشنهاد شده وتو يپ يها يژيسترات 1.7بکس 

  باشد.يگردد، ميم استفاده وگندي که در مؤثرو ک مرکب يژياقدامات سترات

 

 

ق يه ارقهام در زمهان تطب   يجمهع آور  يمشهخص بهرا   يمطالعهات  ينکه طرح هها يبه جز از ار يغ
ا يه بهوده   مؤثرا مداخالت يتواوند که وشان دهنده آن باشند که آيگردد، ارقام وم استفادهمداخالت 

ئم کهه  يم که قضاوت ومايتواويم ما وميکن استفادهر مناسب يغ يمطالعات يهار. اگر ما از طرح يخ
ک مطالعه يگر )يا از اثر کدام عامل ديق مداخله ما بوده يگردد از اثر تطبيرات که مشاهده ميا تغيآ

 ين کتهاب فراتهر اسهت. گرچهه تمهام طهرح هها       يات آن از حو له ايحات با جزئي(. توضوامرتب
ک يت يمؤثرگردد.  يق وميکه اقدامات تطبيگروپ کنترول اود البته در جامطالعات شامل اشکال 
گهردد. سهه   يسهه م يا عدم مداخله مقاي يمداخلو ين گروپ هايدر ب يسويمداخله به  ورت مقا

 قابل قبول اود. يمطالعات يشکل طرح ها
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 يتصادف شده کنترول شيآزما 
 کنترول گروپ با يبعد و يقبل مطالعه  
 يزماو سلسله 
ا يه ز کننده يتواود که تعداد وسخه بر تجويح داده شد ميتوض 7.7ومووه ها، چناوکه در بخش  دتعدا
کهه   يسلسله زماو يبه استثنا)الت باشد که در طرح مطالعه مهم اود يل کننده و تعداد تسهيتسه
 (ح شده است.يل تشريدر ذ

 

 

 معياري تداوي هاي رهنمود تجديد و تطبيق اوکشاف، براي ها پروسيجر سيسأت 

 هاي تداوي يا معياري تداوي هاي رهنمود برمبناي لست فورمولري تجديد و تطبيق اوکشاف، براي ها پروسيجر سيسأت 
 راجستر شده دواهاي استفادة و اوتخابي

 در ارقام از بازدهي هئارا و دوا استفادة از وظارت به رابطه در آن يها مسئوليت معرفي با معالجوي و دوايي کميته سيسأت 
 دوا استفادة و کيفيت بهبود هاي فعاليت ساير و دوا تجويز مورد

 ايشان وظيفوي مناسب شرايط به وظر ايشان وقش و مسلکي اشخاص کافي تعداد ومودن استخدام 

 دوايي طرفاوه بي و وابسته غير معلومات ومودن فراهم 

 بر ،هدفمند ،رو به رو  ورت به بايد که متداوم، خدمت داخل هاي آموزش در منظم اشتراک جهت کارمندان به ورتضر 
 هاي اوجمن با امکان  ورت و ارقام وارده در معياري تداوي هاي رهنمود براساس و دوايي موجوده مشکالت مبناي
  .گيرد  ورت  حت وزارت و ها پوهنتون مسلکي،

 مناسب استفادة مورد در معلومات تطبيق و مرور براي مشتريان و  حي کنندگان عرضه ميان از گروپ ترغيب يک کيتحر 
 دوا معقول و

 و  حي خدمات عرضه تيم در ايشان بودن فعال غرض ها فروشنده شمول به کنندگان توزيع و فارمسستان دهي آموزش 
 دوا و  حت مورد در مشتريان براي مفيد هاي تو يه هئارا

 (فساد) کننده اوحراف مالي هاي تشويقيه گرفتن از اباجتن 

 

Laing et al. (7227 تطابق از  (7227و سازمان  حي جهان )   
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يده بود اما در بهبود ويافت زماويکه تنها رهنمود ها توزيع گرد ،وسخه وويسي، چون فيصدي وسخه ها با تائيد رهنمود معياري تداوي
  ورتيکه توزيع اين رهنمود ها توام با آموزش و وظارت به  ورت يکجايي  ورت ميگرفت ميتواوست که بهبودي را باع  گردود. 

  رهنمود تداوي معياري هفيصدي وسخه جات تائيد کنند  گروپ ها

 (70..+) 79.9 → 77.4  گروپ کنترول بدون کدام اقدام

 (0..1+) 77.7 → 77.4 معياري توزيع رهنمود هاي تداوي

 (74.20+) 7.2. → 77.2 آموزش داخل خدمت در قبال مشکالت دوايي باه رهنمود تداوي معياري همرا

ماه بعد از  7وظارت در جريان  7با ه آموزش داخل خدمت در قبال مشکالت دوايي همرا باه رهنمود تداوي معياري همرا

 (77.40+) 7... → 77.7                                                                                                     آموزش

 Kafuko et al. (7997) منبع 

 

 Randomized controlled trial

نجا وفوس يباشد. در اي( مgold standard) ييار طاليمع ين وو  مطالعه از وظر علميطرح ا
 ي( بهه شهکل تصهادف   کننهدگان ز ي، تجهو يالت  هح يضان، تسهيبه طور مثال مر)تحت مطالعه 
ا وه. ارقام قبهل از مداخلهه و بعهد از    يرد يشان  ورت گيا يا اقدامات بااليگردد که آيمشخص م

 يکه مداخالت را اخهذ ومه  يکنند و کساويکه مداخالت را اخذ ميکساو يعنيمداخله از هردو گروپ 
 selectionاز اوحهراف اوتخهاب )   يريجلهوگ  يگردد. برايم يترول( جمع آورگروپ کن)کنند 

biasرا خواهند  يق کننده وداود کدام اشخاص تداويد به شکل اجرا گردد که تحقيبا ي( تصادف
 ياز اوتخاب تصهادف  يرين سبب جلوگيکه ايگردد( طوريل اجرا ميا مداخله در کدام تسهي)گرفت 
  گردد.ي( مconcealed randomization) يمخف

اوتخهاب شهده و    يتصهادف  و يقه ين قرار است که وفوس تحت مطالعه به  ورت حقيه از ايفرض
بدون مداخلهه(  )مداخله و گروپ کنترول  ين گروپ هايب يمتعاقباً قبل از مداخله کدام تفاوت ارث

ود وهه  از مداخله خواهد ب يد واشين لحاظ، هر تفاوت که به مشاهده خواهد رسيست. بديموجود و
ت دوا يه مؤثردر مهورد   يکه ينيشهات کل يازما ين وو  طرح مطالعه اغلبهاً بهرا  يگر. ايکدام عامل د

 اسهتفادة ( جههت  intervention studies) يمطالعهات مهداخلو   يده اما برايگرد استفاده
ل يه را بهه دال  يش کنتهرول تصهادف  يست که آزمها يشه ممکن ويرود. هميز به کار ميمعقول دوا و

به طهور مثهال عهدم    ) يا اخالقيباشد(  يحوزه و يسيکه مداخله پاليطور مثال جا به) يکيلوجست
 در گروپ کنترول( براه اوداخت. يتداو
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درگروپ مداخله و گروپ کنترول اوتخاب  ير تصادفيق به  ورت غيوو  مطالعه وفوس تحت تحق
وظرداشت تفهاوت هها    گردد. با دريم يبل و بعد از مداخله جمع آورشده و ارقام از هردو گروپ ق

از  ين تفاوت ها در گروپ هها واشه  يم که ايابيم دريتواوياز اقدامات ما م ن گروپ ها قبل و بعديب
از  بهه جهز  ) يگردد کهه ههر عامهل خهارج    يتصور م ين موضو  طوريباشد. ايم ق مداخالتيتطب

ن وو  طرح مطالعه يدارد. از ا تأثيردوا در هردو گروپ  تفادةاس ياوه بااليمداخله( به  ورت مساو
ا ساحات يالت يمعقول دوا در تعداد مختلف تسه استفادةمداخالت جهت بهبود  يابيارز ياغلباً برا
 کرد. استفادهتوان يباشد م يمناسب وم يش کنترول تصادفيکه آزما

 

 

باشد که ممکن گروپ کنترول يک مدت مي يارقام در ط ين وو  طرح مطالعه شامل جمع آوريا
ر. به  ورت معمول ارقام حد اقل شش مرتبه قبل از مداخالت و شش مرتبه يا خيشامل آن باشد 

شهده   يناوه تعداد اقل ارقام جمهع آور يل واقع بيگردد اما وظر به دال يبعد از مداخالت جمع آور
ن اسهت کهه اگهر وقهو      يمرتبه بعد از مهداخالت(. چنه  دو مرتبه قبل و دو )رسد ياغلبا به چهار م

 ين حالت واشيبماود پس ا يک حالت ثابت و دوامدار بعد از مداخله باقيرات مشاهده شده به ييتغ
فه وموده يوظ يفايا ي  ومووه کنتروليبه ح ييش ارقام ابتدايقت گرايتواود. در حقياز مداخله بود م

ن وو  طرح مطالعه در حاالت که گهروپ  يگردد. از ايسه ميقال ارقام بعد از مداخالت ميکه با تما
ار يک شهفاخاوه بسه  يه در ييدوا استفادة يابيگردد. در ارزيم استفادهافت وگردد يدر يکنترول رسم

ک تعداد از ين بسا مشکل است که يرا ايم زيک گروپ کنترول داشته باشيمشکل خواهد بود که 
تهه  يکه کميم. همچنان در  هورت ين را قرار ودهيريو سا ميکارمندان را در معرض مداخله قرار ده

ههر کهدام گهروپ مداخلهه و      يبهرا  72) يل  حيتسه 72ت کمتر از يمسئول يو معالجو ييدوا
 يکهاف  يويالت احصهائ يتحل يتواود که برايالت وميد پس تعداد تسهيوما ادارةگروپ کنترول( را 
 . کرد استفادهن وو  طرح مطالعه يباشد تا بتوان از ا
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رسااندد  باروهوه   يشفاخانه را به مصرف م ن مقدار بوديجهيشترين دوا ها بوده اغلباً بيمت تريق هاز جمل يو زرق يکروبيضد م هيادو
باوا  مدتشار شاد     انتانات  يرا فراهم نموده و کدترول ناکاف ييدوا يده انکشاف مقاومت هاياورد زميدها بار مياضرار نورمال که ا

و انتاا    يو سا  يت( نوع بيپاتي)ه يلد خو  ماندد زردؤر مصئو  سبب انتقال امراض ميات غيگردد  زرقيکروب ها ميانواع مقاوم م
 د:يبا يو معالجو ييته دواين ولت کميگردد  به هميدز مي/ ايو ياچ آ

 استفادهگردد که از آنها به صورت مصئو  و مداسب و مطمئن  ات نظارت به ومل آوردهيو زرق يکروبيضد م هيادو ةاز استفاد 
 شوند يم

 م کدترول انتا  مطمئن گردديا تيته يق کميکدترول انتا  از طر يو وملکرد ها يسيق درست پالياز تطب 

 و همچداا    يد  آ  در لست فورماولر يه و گدجانيانتخاب ادو يغرض معلومات برا ييهنس مقاومت دوايسرو ياز براه انداز
 خود را مطمئن سازد   يض انفراديمر يبرا ادهاستف

 

 

ز کدداده  يک تجاو يا گاردد    استفادهر دواها ممکن که به صورت نامداسب يماندد سا يکروبيضد م هيادو
تاه  ، لويکا يديرا به صورت نادرسات بادو  در نظرداشات تالات کل     يکروبيضد م هيممکن که نوع ادو

ق آنهاا  يا ا تطبيا ع يا ز، توزيا مدت، تجاو يد  دواها، تداوب دفعات دوز يه انتخاب نمايمت ادويمقاومت و ق
 يف تداويج ضعينه تدها سبب نتا يکروبيضد م هياز ادو استفادهسوء  هرند  اداميممکن نادرست صورت گ

جود آمد  انواع مقااوم  گردد بلکه باو  بوياع مدابع ميو ض يير متوقعه دوايض، ووارض ناخواسته غيمر
گزاف داشاته و   يبها يکروبيه ضد ميگردد  همچدا  ادويم يکروبيضد م هين ادويا ها در مقابل ايباکتر
 يو معالجو ييته دوايکم ين برايدد  بداً ايل را مصرف نمايتسه ييدوا هن بخش بودجيشتريتواندد که بيم
 مبذول دارد  يکروبيم ضد هيادو استفادةار مهم است که توجه خاص در مورد يبس

ها )به طور مثال مقاومت توبرکلاوز در   يکو باکتريها و ما يفقط مدحصر به باکتر ييمقاومت دوا هديپد
 ين در تاداو ي)مقاومات در مقابال کلاوروک    ييه( نبوده بلکه در مقابل انتانات پروتوزواين ادويمقابل چدد

 يز مقاومت موجود است  گرچه بارا ي( نيروسيد وه ضيو ادو يو ي)انتا  اچ آ يروسيا( و انتانات ويمهر
 باشد  يشتر مطرح ميب يکروبيضد م هيادومقاومت در مقابل  يو معالجو ييدوا يته هاين کميشتريب
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 ادهاساتف باشاد  اغلبااً ساوء    يه ميادو استفادة ءاز انواع مهم سو يکي يکروبيضد م هيادونامداسب  استفادة
د  يا ايبوجود م هيزم ها در مقابل ادويت ارگانين تساسينا مع ييا شداساير مشخص يص غياز تشخ يناش

 ل اند:يهمراه است شامل موارد ذ يکروبيضد م هيکه مشخصاً با ادو استفادهساتات معمول سوء 

 با که دخو به محدود انتانات و يروسيو انتانات ،ييمعا يمعد و يتدفس طرق ييجز انتانات يتداو 
 ندارند يتداو در هديفا چددا  يکروبيم ضد هيادو از استفاده

 ضد هيادو استفادة مثال طور به معمول مشکهت يبرا يکروبيم ضد هيادو نادرست انتخاب 
 به آنرا کمتر وسعت با يکروبيم ضد هيادو با توا يم کهيتال در الساته عيوس اتتأثير با يکروبيم

 کرد يتداو ثرؤم صورت
 ،ينم يکروبيم ضد هيادو متيق پرداخت به قادر ضيمر رايز هيادو يناکاف ديخر اي عيتوز مدت، دوز 

   باشد
 يجرات يها اتيومل هيوقا يبرا يکروبيم ضد هيادو نامداسب انتخاب 
 هيوقا و يتداو يبرا يکروبيم ضد هيادو سدجش بدو  مدت و دوز 
 شواهد کدام کهيتال در بلدد، متيق با شده يمعرف داًيجد يکروبيم ضد هيادو از استفاده ليتما 

   نباشد موجود سابقه يدوا به سهيمقا در ديجد هيادو مقابل در ها کروبيم تيتساس بر يويتما
کروب هاست  هر يانکشاف انواع مقاوم م يبرا هک وامل ومدي يکروبيضد م هيادونامداسب  استفادة
کاروب  ين برده اماا م يتساس را از ب يها کروبيگردد ميم استفاده يکروبيضد م هيک ادويکه يزمان
 ياي را بر اساس مقاومت دوا يکروبيضد م هيل ادوين دليکددد و به هميجا رها م مقاوم را هما  يها

شتر در شفاخانه ها نسبت به سطح جامعه رخ يب ييدوا يانتخاب با فشار(  مقاومت ها)کددد يانتخاب م
انتخااب   يکروبا يضاد م  هيا ش از تاد ادو يبا  استفادةا زم ها بيارگان يکه فشار بااليدهد، به خاطريم
شود بداً انتقال انواع مقااوم انتاناات از   يکدترول انتا  مد نظر گرفته نم ياساس يجر هايگردد  پروسيم
باشد  انتشار انتاناات مقااوم در شافاخانه سابب     يض به کارمددا  معمول ميض و از مريض به مريمر

را يز باشديت مياهم يصحت وامه دارا ين خود برايگردد که ايم انتشار انتانات مقاوم در سطح جامعه
 مقاوم باشدد  يبه رو گردند که در مقابل تداو دده ممکن که با انتانات رويآ ينسل ها

 

 

گاردد  تماام    تأکياد ز تد ش ايتواند که بينم يکروبيه ضد ميادو استفادةاط در مقابل يضرورت به اتت
ه ضاد  يا ادو يه انکشاف داده شده برايمعقول وموم ادو استفادةدر  يبهبود يکه برا يها يژيسترات

ع يز کدددگا ، توزيدر کار تجو يها ممکن به مقصد بهبود يژين ستراتيکدد  چديز صدق مين يکروبيم
 گردد يم استفادها  يند، و مشترم ايه سهيد ادويانتخاب و خر ،هيق ادويکه در تطبيکدددگا ، افراد

 يزم هاا يبداً انکشاف ارگان 
 مقاوم شامل: يمرض
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 اراتيمع نمود  نيتع يبرا يمعالجو و ييدوا تهيکم در يکروبيم ضد هيادو مؤثر يفرو هتيکم کي 

 يبرا اتيمحتو انکشاف و آ  استفادة سوء کاهش جهت يکروبيم ضد هيادو استفادة از نظارت و
  (3.1.8 بخش) مقاوم يها زميارگان

 به نظر آ  نمود  ديتجد و (3.1.8 بخش) يکروبيم ضد هيادو با يتداو يها رهدمود از استفاده 
 نظارت و دوامدار يها آموزش با همراه يکروبيم ضد هيادو مقابل در ها مقاومت هنسيسرو ارقام

  يکروبيم ضد هيادو معقول استفادة از
 داًيشد و محدود محدود، ريغ اشکال به شفاخانه در يکروبيم ضد هيادو زيتجو نمود  فيتصد 

 (3.1.8 بخش) "يآخر په  " يکروبيم ضد هيادو استفادة ضيتبع از اجتداب غرض محدود
 اندازه ريسا و يبازده با ها پارتمدتيد توسط همراه هيادو اي يکروبيم ضد هيادو استفادة شيتفت 

 استفادة يابيارز مورد در 5.8 بخش) آ  نامداسب استفادة نمود  اصهح جهت مداسب يها يريگ

  (3.1.5 و دوا
 ريغ زيتجو ودم يبرا دوکتورا  معاونت جهت (3.1.8 بخش) هيصيتشخ هتيتسه در بهبود 

 بلغم نمونه دهيمعا ا،يمهر يبرا خو  نمونه دهيمعا يبرا مثال طور به يکروبيم ضد هيادو يضرور

 ره يغ و توبرکلوز يبرا
 جهت (3.1.18 بخش) يکروبيم ضد هيادو مقابل در ييدوا مقاومت هنسيسرو: 

 در انتاا   وامال  يهاا  يبااکتر  تيتساس اتيخصوص مورد در دوکتورا  به داد  معلومات -
 يکروبيم ضد هيادو درست انتخاب مورد در دا ياطم و يانفراد ضا يمر

 انتخااب  و ياريا مع يتاداو  يها رهدمود انکشاف زما  در شده يآور جمع ارقام از استفاده -
 ديا تجر باه  ضارورت  نيا که ا گردد، داخل يلست فورمولر در ديبا که يکروبيم ضد هيادو

  دارد دهد، نشا  شفاخانه داخل در و جامعه در را ييدوا مقاومت مشخصات که ارقام نمود 
 هنسيساارو معلومااات و ارقااام از ممکاان ساات،ين موجااود يالبراتااوار هتيتسااه کااهيجا در -

 نماود   نيتع در که توانديم معلومات نيا  کرد استفاده کسا ي شفاخانه در البراتوار نيکترينزد
 به  شود استفاده است آمده بدست مشاهدات يرو از که يکروبيم ضد هيادو با يتداو اول خط
  ينفرادا ضا يمر تيتساس اتيخصوص مورد در معلومات داشتن بدو  مثال طور

توا  انتشاار انتاناات مقااوم را    ين لحاظ مي، بد
 ه نمود که شامل:يوقا

 در با يالصحو تفظ يها وملکرد از نظارت غرض (3.1.3 بخش) انتا  کدترول تهيکم کي داشتن 
 هتيکم با کينزد رابطه يمعالجو و ييدوا تهيکم  مقاوم يها زميارگان انتشار اتيمحتو نظرداشت
 آنرا ديبا يمعالجو و ييدوا هتيکم نباشد موجود تهيکم نيا که صورت در داشته انتا  کدترول

  دهد ليتشک
 دارند را ييدوا مقاومت کهيآنها شمول به انتانات انتشار از يويوقا يها جريپروس و ها رهدمود 

 را ضيمر کهيزمان يطب کارمددا  طتوس دستا  شستن يها يسيپال دجايا در ديبا ( 3.1.8 بخش)
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 يها مراقبت يها وارد در خصوصاً معقم يها دستکش استفادة دد،يدمايم مشاهده گريد از بعد
  باشديم معقم زاتيتجه و يوفون ضد مواد استفادة شامل گريد نيمع يها جريپروس و ،يجد

 جهت (3.1.18 خشب) يکروبيم ضد هيادو مقابل در ييدوا يها مقاومت و انتانات هنسيسرو 

 شفاخانه در يانتان (OUTBREAK) واقعات تد از شيب اديازد با مجادله بيترت نيبد و ييشداسا

 ( شفاخانه از شده کسب)
 

 

در رابطه باه برخاورد    يو معالجو ييته دوايمعاونت کم 
 ل است:ين بود  از موارد ذئبوده و مشخصاً مطم يکروبيه ضد ميادو ةدر ادار

 دهيهز کم و مؤثر مصئو ، يکروبيم ضد هيادو بود  دسترس قابل  
 مدت و درست دوز با که باشد موجود آ  يکيديکل استطبابات که يزمان فقط يکروبيم ضد هيادو 

   گردد استفاده مداسب زما 
 را خود يکروبيم ضد هيادو ضيمر تا شود داده ممکن تد تا مورد در ضيمر يبرا موثق معلومات 

   دينما اخذ درست صورت به
باوده اماا    يو معالجو ييته دوايف کميمشابه به وظا 

 يت هاا يا فعال يته فروا يباشد  به صورت معمول کميم يکروبيه ضد ميادو يشا  بااليشتر ايب تأکيد
 :ل انجام خواهد داديذ

 ضد هيادو استفاده سوء و استفادة جوانب مورد در يطب کارمددا  و يمعالجو و ييدوا هتيکم يبرا 
  ديدمايم يده مشوره يکروبيم

 معاونت يفورمولر و ياريمع يتداو يها رهدمود يبرا يکروبيم ضد هيادو انتخاب و يابيارز در 

  ديدمايم
 تهيکم توسط آ  شد  ديتائ يابر يکروبيم ضد هيادو از استفاده مورد در ها يسيپال انکشاف در 

 وهيش مورد در يها بخش شامل ديبا ها يسيپال ديدمايم يسع يطب کارمددا  و يمعالجو و ييدوا
  باشد هياول يها مراقبت يصح مراکز و ها شفاخانه در يکروبيم ضد هيادو نمود  محدود يها

 مؤثر استفادة از دا يماط جهت هيادو استفادة يابيارز و تيفيک نيتضم يها برنامه در اشتراک 

  مداسب زما  مدت و درست دوز با ،يکيديکل استطباب زما  در تيفيک با يکروبيم ضد هيادو
 يصح مراقبت کارمددا  يآموزش يها برنامه در اشتراک 
 ضد هيادو نظارت از آمده بدست ارقام استفادة و يبررس به مرتبط انتا  کدترول هتيکم با داشتن ارتباط 

  هياول يها مراقبت يصح مراکز و ها شفاخانه در آ  بود  مقاوم و تساس اتيخصوص با يکروبيم
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و  ياريا مع يتداو يوموم يد در رهدمود هايو مف هار ومديم بسيضما يکروبيه ضد ميادو يرهدمود ها
 يتداو يه از رهدمود هايکشاف و تماان ييد توانايبا يو معالجو ييته دوايباشد  کميم يرهدمود فورمولر

گاردد داشاته   يم ادارهه انتانات معمول که در شفاخانه يو وقا يتداو يبرا خصوصاً يکروبيه ضد ميبا ادو
تاوا  از آ   ي( و م8.8بخاش  )ده يح گرديتوض ياريمع يتداو يکسا  در رهدمود هاي يباشد  پروسه ها

ت يرد و مشخصات تساسيشتر صورت گيب تأکيدد يواهد باش ياز معلومات بر مبدا استفادهنمود   استفاده
ست يموجود ن يدات البراتواريو معا يکيتخد ييکوچک که توانا يگردد  در شفاخانه ها يبررس يموضع

ه ضاد  يا ادو يرهدماود هاا   يرا دارند برا يين توانايکه ا هن شفاخانيکتريتواند که از نزدين معلومات ميا
د يا با يکروبا يه ضاد م يمعقول ادو استفادةگردد  آموزش در مورد  استفادهد يبر شواهد با يمبد يکروبيم

بوده و معلومات در مورد تالت موجاود و مشخصاات    يکروبيضد م يتداو يه از رهدمود هايشامل تما
شاامل   يکروبيه ضد ميادو يک نمونه خوب رهدمود هايشامل آ  باشد   يکروبيه ضد ميت ادويتساس

 ( 0888 يمعالجو يشرکت رهدمود ها)گردد يم استفادهاز آ   ايکتاب است که در آسترال
 

 

ت و يا فيت، کيت، مصائون يا مثمر يرا بر اساس مشخصاات وماوم   يکروبيه ضد ميبهتر است که ادو
 يف بداد يرم  هر تصديف نموده و همچدا  مشخصات مقاومت آنرا در نظر بگيده مصرف آ  تصديهز
 آ  باشد   يط موضعيمشخصات هر کشور و شرا د مطابق بهيبا
 

(  هار  Benzyl penicillinمانداد  )مات ارزا  اناد   يق يو دارا ماؤثر مصئو ،  يکروبيه ضد مين ادويا
 يفروا  يتاه هاا  يا از کميز کدددگا  ارشد يه را بدو  اجازه گرفتن از تجوين ادويتواند که ايز کددده ميتجو
 باشد   ياريمع يتداو يد در مطابقت با رهدمود هايز نموده اما بايو کدترول انتا  تجو يکروبيه ضد ميادو

 

ع تر باشدد و يرات وسيثتأ يا دارايده بوده و يمت پرهزيممکن که از نظر ق يکروبيضد م ين دوا هايا
 ن تاالت شامل:ي(  اCeftriaxoneماندد )شوند  استفاده يکيديد کليتاالت شد يتدها برا

  يها تست و کشت ياجرا از بعد يکروبيم ضد هيادو مقابل در آ  تيتساس که مشخص انتا 
  باشد شده شداخته يتيتساس

 د يرس تا و بوده استوار مشاهدات يمبدا بر که اتيت کددده ديتهد و ديشد تاالت واجل يتداو 

  کددد زيتجو آنرا تيستسا تست و کشت جينتا
 باشدد کار نيا انجام يبرا يمعالجو و ييدوا تهيکم ديتائ مورد که هباالرتب دوکتورا  توسط موافقت  

کاه در   يدوکتاورا  مجارب بخاش اماراض انتاان      يديفقط بعد از تائ يکروبيضد م ين دوا هايبداً ا
 گردد  يم استفادهشداخت دارند  يت موضعيمشخصات تساس
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باه طاور مثاال    )ات نگااه داشاته شاود    يا د کدداده ت يا انتانات تهد يد برايبا يکروبيه ضد مين ادويا
Vancomycinد يا ت و کلچر استطباب دارناد کاه با  يتساس يدها بعد از انجام داد  تست هاي( ا

سات  يولوژيکروبيک مي ه فقط توسطين ادويا استفادة يديمت آ  در نظر گرفته شود  تائيت و قيمؤثر
 شود ياجازه داده م يو معالجو ييته دوايا خود کمي يکيديکل

ک را وضع کارد و  يار محدود تفکيه محدود و بسين ادويتوا  که بيبدو  البراتوار نم يدر شفاخانه ها
 گردند  يم يتداو يک کتگوريبه شکل  يهردو کتگور

 

 

 استفاده يابيدر مورد ارز يو بازده يبازرس يا برنامه هايه يادو استفادةاز  يابيکاربرد ارز ن مشابه بهيا
 يابيا ارز ين مرور مشابه به قدمه هايا يشامل در راه انداز يباشد  قدمه هايم يکروبيه ضد مياز ادو
از  يرسا نشا  داده شده اسات  باز  3.1ک مثال آ  به سطح مملکت در بکس يبوده و  هيادو استفادة
داا  تاصال گاردد کاه     يد به شکل دفعات مدظم صورت گرفته تا اطميبا يکروبيه ضد ميادو استفادة
ضا  بعد يمر يه که برايدارد  ادو يکروبيه ضد ميادو يسيا پالي يبه رهدمود ها يز کددده پابدديتجو

از انتشار انتاناات   د نظارت شود تايز بايگردد نيز ميضا  سراپا تجويمر يا براياز شفاخانه  ياز مرخص
 رد  يصورت گ يريمقاوم در جامعه جلوگ يها يمقاوم و باکتر

 

 

 يز کدداده بااال  يرا تجاو يا گردناد ز يز ميتجاو  ير ضارور يا به صورت غ يکروبيه ضد مين ادويشتريب
ظار  ز کدداده را ن ين شد  تجوئتواندد که مطميه ميصيتشخ يجر هايباشد  پروسيص مطمئن نميتشخ

ا در يا مهر ياز نمونه خاو  بارا   استفادهدد  به طور مثال يمعاونت نما يکروبيه ضد ميبه ضرورت ادو
ز يض مصاب به مرض باه واوض تجاو   يمر يا را برايضد مهر يز دوايتواند که تجويک شفاخانه مي

 يدوا باا  يتواند که تداويتوبرکلوز م يبلغم برا يکروسکوپيدات ميد  معايکمک نما يضد باکتر يدوا
جر يگار پروسا  يد  ماندد ديگر معاونت نماينامداسب د يض به ووض دوا هايمر يضد توبرکلوز را برا

ر آ  يا باوده در غ  ياتيا ت يلا يخ يکروساکوپ يم يجر هاا يپروس يبرا يفيکدترول ک يالبراتوار يها
در ماورد   3.1.18بخاش  )ماناد  يبااز م  يقا يص تقيا از تشاخ يا غلط صاورت گرفتاه    يص هايتشخ
 مشاهده گردد( يکروبيه ضد ميمقاومت در مقابل ادوهنس يسرو
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ل در سااته  يا تساه ياز انتشار انتا  داخل شفاخانه  يريانتا  وبارت از جلوگ کدترول تهيکم از مقصد
ه آ  و يا ن شامل تحت نظر گرفتن شفاخانه از نظر کدترول انتاا ، وقا يکه ا باشد يتحت پوشش آ  م

ر وابساته باه   يته کدترول انتا  غيک کمي(  Wenzel et al. 1883باشد )يم يارتنظ يبرنامه ها
دارند  در  يو معالجو ييته دوايفعال کم يبه مشوره ها أشه اتکيبوده اما هم يو معالجو ييته دوايکم

ن يا تحت ا يته فرويک کميد يبا يو معالجو ييته دوايست کميته موجود نيک کمين يکه چديجا ها
که يد  در صاورت يا نما ياشد تا موضووات مرتبط و مشاخص باه کدتارول انتاا  را وارسا     نام داشته ب

تواند کاه  يته کدترول انتا  مين بخش در شفاخانه موجود نباشدد کميا يبرا يو کاف يکارمددا  مسلک
 يب که باشاد همانهدگ  يد  به هر ترتيت نمايفعال يکروبيه ضد ميادو يفرو هتيبا کم يبيبه شکل ترک

ا يا گر مهيکاد ي يفاو يته کدترول انتا  با تاداخل وظ يو کم يکروبيه ضد ميادو يته فرويکمن يد بيبا
باه   از ممالک رو ياريکوچک در بس يگردد  اگر تعداد کارمددا  هدوز هم کم باشد ماندد شفاخانه ها

 يامراض ساار  يمشخص برا يبزرگ با داشتن گروپ ها يبا شفاخانه ها يانکشاف جها  همنهدگ
جر يت پروسا يدا  از موجودياطم ياشخاص برا يبعض يريت پذيمسئول ياتيمسئله تضرورت است  

 باشد يدر محل م يکروبيه ضد ميادونامداسب  استفادةاز  يريجلوگ يها يژيها و سترات

باه   يدگيبه غذا، رسا  يدگيماندد رس يطيل محيشتر توجه به مسايب 
م يمساتق  يمهقات ها و وملکارد هاا   يها يسي، پاليپاک کار يجر هايلباس ها، پروس يمحل شستشو
 د:يته کدترول انتا  بايک کميباشد  يم يتيمعاف يض که شامل شستن دستا  و برنامه هايمراقبت مر

 يبازده و ارقام ليتحل با که داشته را يکروبيم ضد هيادو يها مقاومت و انتانات فعال هنسيسرو 
 تهيکم ،يصح مراقبت کارمددا  مرتبط، يها پارتدمتيد يبرا (ماهانه تگزارشا شکل به معموالً)
   دارد سروکار يمعالجو و ييدوا تهيکم و يکروبيم ضد هيادو يفرو يها

 انتا  کدترول به وابسته يها جريپروس و ها يسيپال نمود  شدهاديپ و داد  انکشاف  
 انتانات از هيوقا يبرا ميمستق مداخله  
 يگروپ شکل به يواد تالت از يانتان واقعات شد  شتريب مورد در قيتحق و ييشداسا  
 يطب ريغ يها بخش کارکدا  و ضا يمر ،يصح يها مراقبت کارمددا  هيترب و آموزش  

ک شفاخانه کوچاک باشاد   يک نرس در يم را که اغلباً يک تيته کدترول انتا  يبه صورت نورمال کم
سات  يولوژيکروبيو م يهت البراتاوار يکاه تساه  يدر جاها د يق نمايهارا تطب يسيسازد تا پاليم مؤظف

 کدد  يم يريگيت و مقاومت را پيق مشخصات تساسيو تطب يت بررسيموجود است مسئول
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را بار   شيخاو  ميتصام  شا يگرفتدد  ا ار Amoxycillin استفادة يابيارز ايبر ميتصم ايديک يها هشفاخان از يکي در يمعالجو و ييدوا هتيکم
 :نمودند اخذ ليذات اريمع يمبدا

 تداسلي، بولي سيستم انتانات ،ولوي و سفلي تدفسي طرق انتانات ا  براي قبول قابل استطبابات ُSepticaemia، جراتي، انتا  وقايه 
 مي باشد  Peritonitisو Osteomyelitis رخوه، انساج و جلد انتا 

 گردد  دوچدد ادويه ميتواند دوز شديد تانتانا در و روز در مرتبه سه گرام ميلي 088 مقدار به اکثراً لقبو قابل دوزاژ 

 گردد دوچدد تداوي ميتواند مدت شديد انتانات ه ودر بود روز 8 اکثراً قبول قابل تداوي مدت  

 مي باشد  ميگردد، شيليدگ 088 که توزيع فيس شامل اين که کيديا رايج پول شيليدگ 888=  تداوي روز 8 براي مجمووي دواژ قيمت 

  باشديم کددده زيتجو کي توسط گرام يليم Amoxicillin 088 با ضيمر 18 يتداو دهدده نشا  ليذ کاربرگ

 (tonsillitis) تيتانسل  1 ضيمر

 (otitis media) متوسط گوش التهاب  0 ضيمر

 (urethritis) لياتل التهاب  8 ضيمر

 (bowel sterilization) امعا يساز معقم  8 ضيمر

 (severe gram-negative meningitis) يمدف گرام ايسحا ديشد التهاب  8 ضيمر

 (boils, abscess) ابسه ،دانه يجوان  5 ضيمر

 (severe cystitis) مثانه ديشد التهاب  8 ضيمر

 (surgical prophylaxis) يجرات يويوقا يتداو  3 ضيمر

 (pneumonia) بغل و دهيس  8 ضيمر

 (severe wound infection) جرته ديشد انتانات  18 ضيمر
 

  
 1 0 8 8 8 5 8 3 8 18 

 يبل يبل يبل يبل يبل نه نه يبل يبل يبل ؟مداسب استطباب
)ميلي گارام ساه    Amoxicillin دوز

 بار در روز(
088 088 088 * 888 088 888 088 088 888 

 8 8 8 8 8 18 1 8 8 8 (روز 8 اکثراً) يتدا زما  مدت
 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 (ايديک)پول  دگيشل به کپسول يف متيق
 1038 888 888 808 588 1388 838 588 588 888 (ايديک پول) دگيشل به يمجموو متيق
 بوده روز در مرتبه دو ميلي گرام 1888 شده زيتجو دوز* 

 :شد يريگ جهينت نيچد ليتحل از بعد

  نا مداسب صورت به 8 و 8 شماره به مريضا Amoxicillin داراي هااي  سلفوناميد به ضرورت امعا نمود  تعقيم  است شده تجويز 
  دارد Cephalosporin تطبيق به ضرورت سحايا شديد التهاب دارد و Neomycin تابليت يا المدت طويل تأثير

 اند شده تداوي روز 8 روز 8 ووض به 18 و 8 ،0 مريض 

 0138=  1388+  شليدگ 838=  تداوي قيمت فيصد، 08= 18/0: دفعات تکرر غير ضروري تجويز و استطباب 

 58=  مريص 8 هر در کپسول 0 تداوي قيمت فيصد 88=3/8: زياد مدت براي ضروري غير تجويز دفعات تکرر X 8 =088 شليدگ 

 قيمت تمام فيصد 81=  شليدگ 0808=  شيليدگ 088+  0138= نامداسب تجويز مجمووي قيمت 
 

 (MSH 1888) 888 صفحه 81 بخش 1888 صحت يبرا ولوم اداره: مدبع
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ن انتاناات  يا ه اشخاص سالم از مصاب شد  به اياز انتقال انتانات نه تدها که سبب وقا يريجلوگ
 يهاا  يتواند که انتشار بااکتر يد  در ابتدا، مينما يم يريز جلوگين يياومت دواگردد بلکه از مقيم

 يکروبيه ضد ميانتانات تساس را با ادو يتواند که ضرورت به تداوياً ميمقاوم را کاهش داده و ثان
تاه  يگاردد  کم يانتانات مقااوم م  يبرا يفشار انتخاب ب سبب برطرف نمودهين ترتيکاهش دهد بد
و  يکروبا يضاد م  يهنس فعاال انتاناات و مقاومات دوا   يسارو  يمسئول براه انداز کدترول انتا 
د  يت ها، بهخره باه تاد اقال رساان    يب فعاليق و تعقيدا  از تطبيها جهت اطم يسيانکشاف پال

 باشد:يانتشار انتا  م

 ها پروسجر ريسا ياجرا از قبل و ضيمر دو دهيمعا نيب يصح کارمددا  توسط دستها شستن 
 اتيزرق ياجرا مثال گونه به

 يها جريپروس يبرا چپن و دستکش د يپوش مثال طور به يمحافظو ليوسا از استفاده 
 شده موافقه

 زاتيتجه و اياش مکمل نمود  يوفون ضد و نمود  ميتعق 
 به نرسدگ و يطب يها جريپروس يبرا آ  يها پروتوکول با توام معقم يها کيتخد استفادة 

 استفاده ،يديور داخل يها کدول قيتطب ات،يزرق قيتطب ،يمثان تريکت نمود  داخل مثال طور

 يجرات يها جريپروس ريسا و زات،يتجه يتدفس ليوسا يساز معقم از
 شمول به شفاخانه طيمح در الصحه تفظ کدترول اي نمود  يوفون ضد مداسب ينگهدار و تفظ: 

 يکاف هيتهو -
 رهيغ و شستشو محل ات،يومل اقطا واردها، يکار پاک -
  آب فاضهت هيتخل و يکاف يآبرسان هيته -
 مصئو  يغذا به يدسترس -
 فيکث يها سوز  مثال طور به مدتن ياياش مصئو  ساختن مدهدم -
 بلغم ماندد بد  مدتن عاتيما مصئو  ساختن مدهدم -

 ضا يمر از نيمشکوک يساز جدا مثال طور به مدتن، ريغ ضا يمر از مدتن ضا يمر ديتجر 

  مثبت بلغم هنمون توبرکلوز شده ديتائ
 از اند زشير و سرفه يدارا که اشخاص مهقات يريجلوگ مثال طور به مهقات يها يسيپال 

 به مصاب ضا يمر مثال گونه به است مواجه انحطاط به شا  وجود يتيمعاف قوه که ضا يمر
  شده تولد وقت از قبل اطفال اي ايميلوک اي دزيا

 يها جريپروس و مداسب يساز معقم يها کيتخد با يصح يطب مراقبت کارمددا  آموزش 
 انتا  کدترول

 يده تيمعاف 

 اهيسا  فلاج،  تاانوس، يت ،يفتريد مثال طور به جامعه در اطفال معمول نمود  نيواکس -
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 انفلونزا لوسيموفيه توبرکلوز، سرخکا ، سرفه،
 مثاال  طاور  باه  ها يميدياپ ديتهد زما  در کارمددا  و جامعه ياوضا نمود  نيواکس -

 انفلونزا محرقه، ا،ياسح التهاب

 انتشار کاهش سبب که موضووات مورد در يصح هتيتسه اي شفاخانه در ضا يمر اموزش 

 :ماندد گردديم جامعه در انتا 

 ياي برا آب فاضاهت  هيا تخل و مصائو   يدنيآشاام  آب دساتا ،  شستن الصحه، تفظ -
 اسهال امراض از يريجلوگ

 سرخکا  و يفتريد از يريجلوگ جهت يده تيمعاف -
 ايمهر از يريجلوگ يبرا ه خانهپش -
 يو يآ اچ انتا  و يمقاربت امراض انتقال از يريجلوگ يبرا کاندوم از استفاده -
 

 

گردد از نقطه نظر يکشف م يتيتساس يو تست ها يتوسط کلچرالبراتوار وسعت مقاومت که
کروب در جامعه ممکن موجاود  يضد م يدوا يها و مقاومت ها يانواع باکتر يتعداد مجموو
مقااوم مواجاه    يزم هاا يکه باه ارگاان  يخ شداور است  از تماام اشخاصا  ي هک توديباشد ماندد 

ک يا گردند فقاط  يگردند و از جمله اشخاص که مدتن ميک تعداد آنها مدتن ميگردند فقط يم
ک تعاداد  يط اوراض فق يضا  دارايدهدد، و از جمله مريتعداد آنها اوراض مرض را تظاهر م

دد، و از جملاه اشاخاص کاه خواهاا      يدمايش اقدام ميخو يصحت مدد يشا  در جستجويا
ه نماوده  يا خاود را ته  يکيديکل هک نمونيک تعداد آنها يش استدد فقط يصحت مدد شد  خو

از پتوجن  يبعض يبرا تواند و فقطيد شده مياز نمونه ها پتوجن تجر يتواندد که فقط در بعضيم
 گردد  يت اجرا ميساست يها تست ها

که  ههر برنام هاز وداصر ومد يکيکروب يضد م يدر مقابل دوا ييايهنس مقاومت باکتريسرو
توا  که يباشد  فقط با دانستن وسعت مشکل ميکدد مياز انتشار مقاومت کار م يريغرض جلوگ

ه نماود   يدوا استفادةر در ورصه يق به تغيه نموده و کارمددا  را تشويدرست را ته يده هايگز
مراقبات   يبارا  يکروبا يدرسات ضاد م   يتواند که در انتخااب دوا يارقام مقاومت ها نه تدها م

و  ياي تاه دوا يکم يتواندد کاه معلوماات مربوطاه را بارا    يدها ميد بلکه اينما يض کمک ميمر
در  يکروبا يضاد م  يت ها را در وقات انتخااب دوا  يد تا مشخصات تساسيه نمايته يمعالجو
شفاخانه هاا باه صاورت     يشتر از البراتوار هايد  بير گرفته و آنرا انتخاب نمامد نظ يفورمولر

از  يفورمولر يکددد تا در پروسه ها يتواندد که ارقام مربوط به مقاومت را جمع آورينم يقيتق
ن يدر مطمائن شاد  داشاتن چدا     يو معاالجو  ياي تاه دوا يگردد اما کم استفادهن معلومات يا

 آ  نقش خود را دارد  ت يمعلومات در صورت موجود

ن ارقاام اکثاراً از   يا شود  گرچه، ايد شدگا  گزارش داده مياغلباً مقاومت ها نظر به تعداد تجر
ن يمقاومت در با  هاز مدظر ير واقعيمار که قدرت تصويار بيضا  بسيمتعدد و از مر ينمونه ها
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د يا م مقاومات با ارقاا  يتواند  غرض معلومات داد  باه فورماولر  يضا  باشدد داده نميتمام مر
 يضا ( جماع آور يا مري)د مطابق به واقعات ين اساس ارقام بايضا  باشد بديدگر تمام مرينما

د  يض در هدگاام رسا  يکلچر از مر يکه نمونه برايد شدگا   در صورتيشود نه به اساس تجر
ت ک برداشيتواند که يجه بدست آمده ميک گرفته شود نتيوتيب يدر شفاخانه و قبل از اخذ انت
 د  يجاد نمايدر جامعه را ا يياز مشخصات مقاومت دوا

ن کتاب اسات  گرچاه   يا هنس خارج از محدودهيشتر در مورد مقاومت سرويب اتيبح  با جزئ
دا يت پيع اهميت در البراتوار ها به صورت وسيفيهنس اجرا گردد کدترول کيکه سرويدر صورت

 يولاوژ يکروبيبهتر است  هار البراتاوار م   قير دقيکددد  نداشتن گزارش از داشتن گزارش غيم
ا يا را مه يو خارج ين داخليدا  و تضمياسداد با اطم يو معالجو ييته دوايکم يد برايق بايدق

 سازد:

  غرض يمدظم درج معلومات متعدد داخل ثبت ياجرا شامل 
 آنها نمود  وسسپر و ها نمونه يآور جمع و البراتوار زاتيتجه بود  فعال از دا ياطم
   باشديم قيدق شکل به

  توسط که يخارج برنامه کي در البراتوار اشتراک از وبارت 
 يها نمونه نمود  برنامه چک نيچد در  گردديم يانداز راه کددده راجع البراتوار

 کددده اشتراک البراتوار از و صورت گرفته راجع البراتوار توسط يارسال يکيديکل
 ن نمونه هايت ايتساس مشخصات و نموده ييشداسا را ها زميارگان تا گردديم رخواستد
 در مقابل نمونه که توانديم هکددد اشتراک البراتوار يستگيشا بيترت نيبد  سازد نيمع
   گردد چک شده يمعرف البراتوار شده توسط چک يها

از البراتاوار   يلجوو معاا  ياي تاه دوا يباشاد کاه کم   يبا سواالت م ک چک لستي 3.0بکس 
د، يا ق باود  در ارتبااط باه تجر   يا ت و دقيا فيک يبررسا  يدرخواست راه انداز يولوژيکروبيم

کروب انجاام دهاد شاامل    يضد م يت در مقابل دوايتساس يها و تست ها يباکتر ييشداسا
 باشد يم

 

 

گردند  بر وهوه اضرار که يم استفادهه صورت نا معقول ه بير ادويک ها و سايوتيب يماندد انت يه زرقيادو
ر يا ات غتأثيراع مدابع و ووارض يض، ضيجه نامطلوب مريد )نتياير معقول دوا ها به وجود ميغ استفادةبا 

ر يزات غيانتقال امراض از اثر تجه ير معقول توام با خطرات اضافيات به صورت غيق زرقي( تطبيضرور

ن يمعماول تار   هاز جمل يو يو اچ آ Cو  Bت نوع يپاتيباشد  انتقال انتا  هيآ  م يک هايمعقم و تخد
مت بلدد تر را نسابت باه تعاداد    يق يه زرقيد  بروهوه ادوينما يات انتقال ميق زرقياز طر انتانات اند که

اص ت بوده که توجه خيبا اهم يليخ يو معالجو ييته دوايکم ين نکته برايدارند  فلهذا ا يه فمياد ادويز
 ق گردد  يد تطبيات به صورت مصئو  بايدکه زرقيمداسب آ  نموده و ا استفادةات ويدر زرق
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ه يا ط کاه ادو يات در شارا يه است  اغلباً از زرقيادو استفادةک نوع از سوء ي يه زرقينا معقول ادو استفادة
ن يا ض به ايکددده و مرز ياز کشور ها هر دو، تجو ياريروند  در بسيرا دارد به کار م استفادهت يقابل يفم

ز کددادگا  از  يدارناد  تجاو   يفما  ينسابت باه دوا   عتريات سار تأثيرتر بوده و  يات قويباور اند که زرق
ج يص و نتاا يداا  در تشاخ  يدد ودم اطمينما يت ميات شکايزرق يضا  برايمر يجا يب يدرخواست ها
بهباود   يکه برا يها يژيتراتدد  سيدمايات را کمک ميش از تد زرقيب استفادةضا  يمر يممکده ا  برا

 اساتفادة موضووات اند که در بهباود   روند شامليات به کار ميمصئو  زرق استفادةه، يمعقول ادو استفادة
د  يا کروب شامل کدترول انتا  به صورت خلص بحا  گرد يه ضد ميه به صورت وموم و ادويمعقول ادو
ش از تد يا غرض کاهش استفاد بيزيدونک که در کشور انيژيک مداخله ستراتي هح کددديتوض 3.8بکس 
 باشد  ي، مشده است يات ومليزرق
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 ذيل در روز قابل دسترس است از خدمات فيصد چدد: 

 ؟(تجهيزات ضرورت است نمود  پاک براي) آب مدظم جريا  –
 (فريزر و ( يخچالincubators) ها گرمخانه نگه داشتن بود  فعال ايبر) برق موجوديت –
 ؟(آ  هاي بوتل شمول به) گاز موجوديت –
 ميکدد؟ نگهداري را ها سيستم کدام بلي صورت در است؟ موجود اضافي برق مدبع کدام آيا 

 غيره؟ و ها؟ گرمخانه کمپيوترها؟ ؟air conditioning/ ميخانيکي تهويه يخچال؟ –
 ميگردد؟ چي نوع فراهم خانيکيمي تهويه 
 کلکين طريق از –
 ميخانيکي؟ تهويه يا( پکه نه اگزاست) برقي تهويه سيستم –
 است؟ پاک البراتوار آيا 
 ميرسد؟ نظر به مدظم البراتواز آيا 
 يکبار) ملوث اشياي نمود  ضايع  8و ها نمونه پروسس  0 تجهيزات، نمود  تعقيم و شستن  1 ذيل هاي فعاليت ايا 

 ؟(ميگردد اجرا واضح صورت به جداگانه ساته درمصرف 
 است؟ اندازه چي به کارمددا  کاري مصروفيت 
 است؟ موجود خدمات کاري ساوات کدام در نخير صورت در است؟ موجود ساوته 08 خدمات آيا 
 د؟مياور ومل به نظارت البراتوار از ديده آموزش ميکروبيولوژيست کهيک وقت کاري ضرورت است اندازه چي به 
 است؟ شده داير گذشته سال جريا  در آموزشي کورس کدام البراتوار کارمددا  براي آيا 
 ميگردد؟ تطبيق و مراوات مصئونيت هاي پروسيجر آيا 
 است؟ موجود مصرفي اشياي نمود  محل کافي براي ضايع آيا –
 است؟ موجود مصئونيت رهدمود و وملي معياري هاي پروسيجر اسداد آيا –
 هاي ويدک و محافظتي، کهه البراتوار، لباس التيکس، هاي دستکش ماندد محافظوي هيزاتتج و وسايل آيا –

 ؟ است موجود کارمددا  محافظوي براي

  
 آيا تمام تجهيزات مداسب موجود است؟

 (گريد سانتي درجه 08 -) فريزر و( گريد سانتي درجه 8+ ) يخچال 
 ايمرشن روغن هاي يفابجيکت با نوري هاي ميکروسکوپ 
 ترازو 
  هوازي غير هاي مرتبا  يا شمعي هاي مرتبا 
 ها سوز  و ها لوپ نمود  تعقيم براي الکولي هاي لمپ يا برقي و هاي کن گرم يا چراغ هاي تيلي 
 PH هاي کاغذ يا سدج PH 
 ديسه هليم و ييشو دست -نيتلو هتيتسه 

 
 



  

 
411 

 

 
 در صورتيکه پپت ها يک بار مصرف موجود نباشد()تشو پپت هاي دستي و پپت هاي شس 

  يا آب رقيق شده()سيستم رقيق سازي آب 

  دستي يا برقي()سدترفيوژ 

 کدترول مدول يا کدترول برقي -اتوکهف 

 داش با ترارت گرم 

 تمام آب گرم کن برقي 

  براي کشت( با مانيتور ترارت سدج)گرمخانه ها 

 انکر هاي کاربن داي اکسايدگرمخانه هاي کاربن داي اکسايد و ت 

 سهيد ها و پوش سهيد 

 ملي ليتره 8.881و  8.81 لوپ/ دسته سوز ، لوپ هاي درجه دار 

 پيتري ديش شيشه يي و يکبارمصرف 

 تست تيوپ هتست تيوپ و ميل 

 سلددر درجه دار( ،فهسک) زرويه لوازم شيشه يي کافي براي تهيه اوساط 

 بوتل هاي شستشو 

 نها ثبت مي گردد؟آا تمام تجهيزات فعال بوده و به صورت روزانه نظارت اي

 درجه ميکروسکوپ 

 چک نمود  درجه ترارت يخچال، فريزر و گرم خانه 

 وظايف اتوکهف و ترازو ،در جه پپت، بررسي تجهيزات 

 ايا جدراتور اتتياطي براي تفاظت جريا  برق موجود است؟ 

8  ) 

 شده؟ خود البراتوار تهيه در ديگر؟ البراتوار از تجارتي؟ هکددد توزيع از شده؟ تدارک ها ريجدت کجا از 

 شده اند ؟ گذاري ليبل مداسب صورت به شده نگهداري ها ريجدت آيا 

 اند؟ گذشته تاريخ آنها فيصدي چي به استدد؟ انقضأ تاريخ داراي ها ريجدت آيا 

 ميگردد؟ استفاده ها ريجدت و ذرويه اوساط تهيه براي آب نوع کدام از 

 نل؟ آب ايونايزد؟ دي و مقطر آب مقطر؟ آب ايونايزد؟ دي 

  
 اند؟ شده گزاري ليبل يکسا  آوري جمع زما  محل، مريضا ، نام با ها نمونه تمام آيا 

 است؟ موجود آ  نظر مورد هاي تست و مريض جزئيات فورم ها نمونه با آيا همراه 

 بلي صورت در است؟ موجود هاي مشخص جمع آوري نمونه براي پروتوکول آيا: 

 ؟(سراپا مريضا  بخش در و وارد داخل در مثال طور به) است دسترس قابل کارمددا  تمام براي آيا –
 ميگردند؟ درج و تعقيب مدظم صورت به آيا –

 صورت کافي انجام مي پذيرد  به اوساط انتقال استفادة و سازي يمتعق هاي پروسيجر آيا 

 ادامه جدول
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صورت  به هينواع مختلف ادونمود که ا افتيصورت گرفته بود در 1833در سال  ايزيکه توسط وزارت صحت اندون همطالع کي
 زيتجاو  اغلب که کرد افتيدر گروپ بر متمرکز مباتثات  يزرق هيادو تد از شيب استفادةبه شمول  دهيگرد استفادهنا مداسب 
 حيتارج  را يفما  هيا ادو ضاا  يمر قات يتق در اما کددديم زيتجو شا يا به شا  ضا يمر درخواست به نظر را اتيزرق کدددگا 

 اساتفادة  کااهش  باه  مداتج  ممکن گا کددد زيو تجو ا يمشتر نيب يمباتثه متقابل گروپ کيکه  ديض گردفر ني  چددادنديم
 اساتفادة  کااهش  غارض  ماداخهت  پروسس هدف با گروپ کي يتصادف کدترول شيآزما کي 1880 سال در  گردد اتيزرق
 به گريد 10 و مداخله  يت به ليتسه 10 هتيتسه نيا از  افتاد براه بود يصح ليتسه 08 يدارا کهيا هينات کي در اتيزرق
 در جامعاه  و يصاح  کارمدادا   نيب ساوته دو مباتثات که کدددگا  ليتسه گروپ کي با پروسه  شدند انتخاب کدترول  يت

 درخواسات  ضاا  يمر کاه  داشاتدد  بااور  يصح کارمددا  يگروپ مباتثات در  رفتيم شيپ به داشتدد اتيزرق استفادة خصوص
 در ريچشمگ کاهش به مدتج مباتثات نيا  نمودند ينم را اتيزرق درخواست آنها که داشتدد باور ضا يمر و دديدمايم را اتيزرق

 يبارا  يبهباود  نيا  ديگرد ماه شش ا يجر در( p < 8.808) ضيمر به ييدوا اقهم تعداد و( p < 8.808) اتيزرق استفادة
  داشت ادامه زين يبعد سال دو از شيب مدت

 (3.82–) 8.58 → 8.88 (0.82–) 8.33 → 8.88 نسخهفي  در ييدوا اقهم تعداد

 (08.02–) 80.8 → 58.8              3.82–) 58.1 → 88.5)           اتينسخه جات با زرق يصديف 
 

 

 Hadiyono et al. (1885): مدبع  

 

ات يا مصائو  و مداساب زرق   استفادةه، يمعقول ادو دةاستفابهبود  يبرا يوموم يها يژيسترات هبروهو
 اساتفادة  يمخصاوص بارا   يها يژيمصئو  سرنج ها و سوز  ها دارد  سترات يضرورت به مدهدم ساز

 ات شامل:يش از تد زرقيب

 :ليذ فيبا وظا   1

 - شاخص از استفادة شامل ممکن نيا که 
 استفادة از ماهانه يها نظارت ه،يادو معقول استفادة يجهان شبکه/ جها  يصح سازما  يها

  اتيزرق از استفاده يبرا مشخص مرور اي سوز  و سرنج

  يها از سرنج استفاده حاًيترج 
 ميتعق از کهيصورت در  رديگ صورت يکاف پول در صورت داشتن  مصرف ارب کي يها سوز  و

 مکمل يساز ميتعق از يمعالجو و ييدوا تهيکم شود گرفته کار سرنج و سوز  دوباره يکار
 گرفته صورت که ها ديبازد و نظارت اسداد و( بخار با ميتقع) باشد نيمطمئ ديبا زاتيتجه نيچد

   باشد ديبا اتيزرق مصئو  وملکرد هدهدد نشا 
 باه   رديا گ صورت ديبا يزرق هيادو يبرا آ  يها سوز  با ها سرنج يها درخواست يبرا ديبا توجه
 يزرقا  يهاا  دوز يمجماوو  تعاداد  با  ديبا شده درخواست يها سوز  و ها سرنج تعداد مثال طور
 دوز کيا  يابر ضيمر که تعداد با ديبا آ  يها سوز  و شده ميتعق يها سرنج تعداد  باشد کسا ي
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 گردديم استفاده يکار ميتعق نيب در که گريد تداوب اي  گردد محاسبه  دارد ضرورت خود قيتطب

 در زيت ياياش يها بکس شامل نيا ؛ 
   اورنديم ومل به استفاده آ  از کرد  قيتر اي اعيض يبرا کارمددا  که کيديکل هسات کي

  
 رديگ صورت يفم هيز ادويتجو امکا  تد تا -
 سارنج  از يبعاد  ضيمر يبرا رديگ صورت استفاده ضيمر کي يبرا سوز  و سرنج کي از -

 شود گرفته ميمعق ساته از ماًيمستق اي باشد نشده باز که معقم
 نيزودتر به مصئو  بکس در آ  سوز  با همراه را سرنج آ ، سرپوش هدوبار گذاشتن بدو  -

  ديبگذار فرصت
   ديده انجام مصئو  صورت به را يساز مدهدم اهتمامات -

 مثال طور به 
  اتيزرق از نه دينما استفاده يفم هيادو از ممکن تد تا -
 دينمائ قبول دهيد آموزش کارمددا  از را اتيزرق فقط -
 صاورت  در) ايا  باشاد  شاده  گرفتاه  آ  بساته  از داًيجد که سوز  و سرنج با را اتيزرق فقط -

 دينمائ قبول شود گرفته پاک و معقم يقط از( دوباره استفادة
 ل است:يف ذيوظا يدارا   0

  به رابطه در: 
 زاتيتجه يساز معقم -
 قيتطب ا يجر در معقم يها کيتخد -
  شده استفاده ياياش مصئو  يساز مدهدم -

  معقم يها کيتخد استفادة زات،يتجه يساز ميتعق در 
 مصئو   يساز مدهدم و قيتطب يبرا

 
outbreaks ياصهت و مداسب اقدامات انجام و  

تاه  يات و کميا جداگاناه زرق  يته فرويک کمي يو معالجو ييته دوايبزرگ در کم يدر شفاخانه ها
مشااهده   3.1بخاش  )ن شکل موجاود باشاد   يک ها ويوتيب يکدترول انتا  و ممکن در واقعات انت

تاه  يکم يبارا فقاط   يکوچک ممکن در آنجا کارمدادا  کااف   يادتر شفاخانه هايگردد(  گرچه در ز
د باا  يا کوچاک با  ين شفاخانه هاا ين چديته کدترول انتا  موجود باشدد  ايو کم يو معالجو ييدوا

ن موضوع ين در مورد کدترول انتا  همنهدگ باشدد  ايمتخصص يبزرگ و گروپ ها يشفاخانه ها
 و ياي تاه دوا يت کمين مسائول يا ف را بدوش داشته باشد اما ايوظا يته چيست که کدام کميمهم ن
ک چک ينشا  دهدده  3.8د  بکس يدا  تاصل نمايده اطمين زميف در اياست تا از وظا يمعالجو
 گردد يم استفادهباشد،  يوگددا ميات در يت زرقيمصئون ينظارت و بررس يلست برا
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 گردد؟ ارسال نمود  ميتعق به دکهيا از قبل شده شسته پاک صورت به و مجدد استفادة قابل سوز  هاو  سرنج ايآ 

 ؟ميگرد صورت قهيدق 18 مدت يبرا( ديگر يسانت درجه 101) مداسب ترارت درجه در بخار با ميتعق ايآ 

 زاتيا هتج نيا يبرا که جوش آب در بودند شده ملوث دکهيا از بعد قهيدق 08 مدت يبرا خورد  جوش قابل زاتيتجه ايآ 
 شدند؟ گذاشته است شده گرفته نظر در

 شدند؟ زرق معقم يها محلول فقط ايآ 

 د؟يشست صابو  و آب با را دستا  ايآ 

 د؟ينمود پاک يوفون ضد هماد با را امپول اي اليو يرابر بخش ايآ 

 زرقي موجود باشد؟   محلول در معقم ريغ د که به صورت توانيمن يزيچ چيه 

 است؟ داده تماس خود انگشت با را سوز  کدديم اجرا را اتيزرق که شخص ايآ 

 است؟ آمدهدر تماس  معقم ريغ سطح اي معقم ريغ ياياش يرسا با تماس در سوز  ايآ 

 اند؟ دهيگرد زرق سوز  نيو با ضيمر نيچدد ايآ 

 اند؟ دهيگرد يتداو سرنج نيو با ضيمر نيچدد ايآ 

 شدند؟ جا جابه يساز مدهدم يبرا اشياي دفع يقط در مصرف بار کي ياه سرنج و ها سوز  ايآ 

 شدند؟ سربسته دوباره يساز مدهدم از قبل شونده مدهدم ياياش ايآ 

 شدند؟ استفاده دوباره استفاده کباري از بعد مصرف بار کي يها سوز  و ها سرنج ايآ 

 گرفتدد؟ ارقر مراقبت تحت قهيدق 88 مدت به نمود  زرق از بعد ضا يمر ايآ 

 شدند؟ شسته پاک صورت به استفاده از  بعد آ  يها سوز  و مجدد استفاده قابل يها سرنج ايآ 
 

 ( b1888) جها  يصح سازما  مدبع
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 ز کنندراا  بدا  يدست اندرککاکا  ممدرو و تجدو    يبرا ييش مشکل دوايا هم با نمايشه و يباً هميتقر يو معالجو ييدوا يته هايکم
ر. يد نما يزيد رد، برنامده ک ير انجدام بذد   ين که کرام کاکها بايخود کا آغاز نمودو و با آنها دک موکد ا يت هايتوانر که فعاليت ميصالح
 ل باشر:ير شامل موضومات ذيبا يزيک برنامه

 يمشکل از لحاظ مقراک يريانرازو ا  

 آ  يدانستن ملل اساس يمشکل برا يفيک يبرکس 

 اصالح نمود  مشکل يق اقرامات برايانکشاف و تطب 

 اقرامات اجرا شرو. يابيه غرض اکزيادو استفادةدوباکو مشکل  يريانرازو ا 

 ييسدتنر شناسدا  يکده کداکا ن   يافت اردد. دک ابترا مرصه هايتوانر دکين شکل ميبه م  يوو معالج ييته دوايت کميمشکل مرم فعال
و  يدي تده دوا يت کميد ق اردد. آغاز فعاليمناسب انکشاف دادو شرو و تطب هک مراخليرو و بالخرو يل آ  جستجو اردياً دالياردد، ثان
 :ل داکديبر مواکد ذ يمبتن يژيک ستراتيضروکت به  يمعالجو

 يط داخليشراا يت يوضع 

 ياکقام داخل 

  ک نقطه کوچک و اکتقاع آ يشروع از 

 کاو حل داشته باشر يانتخاب مشکل که به آسان 

 شفاف يريم ايتصم 

 يو اداک ياسيه سيحما 

 

  

تواندر  ين موضومات کا نمير با موضومات متعرد سروکاک داشته باشر اما تمام ايبا يو معالجو ييته دوايکم
ت کشوک يط و وضعيوو آغاز کاک وابسته به شرايت. شيفعال يوقت انجام دهر، خصوصاً دک ابترا نيکه دک م

کا  يو معدالجو  ييته دوايکشوک ها کم ياکيباشر.   بسيو شفاخانه ها م يصح يستم هايمختلف، س يها
 يمعالجو و ييته دواينکه کمياز کشوک ها با وجود ا ينراکنر. و دک بعض يالت صحيدک شفاخانه ها و تسه

 کننر. يت نميموجود است اما آنها به صوکت دکست فعال

تده  يندر. دک مدوکد کم  ير موکد نظدر کا دک  نما يتمام افراد تغ ر ضروکت است تا دک ابترايهر پروسه تغ يبرا
ک يد ه يد ر معقدول ادو يد غ استفادة نکهين کهنمود( دک  ايشما )خواننرو ا يقرم اول برا يو معالجو ييدوا

ط ين مشکل دک محيا يک چاکچوب کاو حل برايتوانر که يم يو معالجو ييته دواينکه کميامشکل بودو و 
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بده   يراين دک موکد ضروکت کسد يريقن ساختن سايشما مت هفيوظ ر. بعر از آ يماحول خود شا  فراهم نما
و  ييته دوايق کميحل از طر يافت کاو هايه و کاک نمود  با آنها غرض دکير معقول ادويغ استفادةمشکل 
 رهدر کده  يرو و نشا  ميت طر ح ارديآغاز فعال يکمک نمود  شما برا ن فصل جهتيباشر. ايم يمعالجو

 رد:يگين فصل سه بخش تحت پوشش قراک ميپروسه ها کاک ارفت. دک ا ياجرا ين کهنمود برايچگونه از ا

 وجود نراشته باشرته از قبل ين کميکه چنيکرد دک صوکت آغاز کا يو معالجو ييته دواير کميبا چگونه  

 ريبخش بهبود کا موجود يمعالجو و ييدوا تهيکم تيفعال توا يم چطوک 

 نمود استفادو مشکالت حل يبرا کهنمود نيا از توا يم چگونه 

 

 

  
ر ير شما خوب آمادو باشد ين کاک بايا يشتر داکد. برايت بيضروکت به حما يو معالجو ييته دوايکمآغاز نمود  
 باشر: يل مير قراک ذيگرا  بذرسيسواالت کا که از خود و د ير. بعضيدک دست داک يکه شواهريدک صوکت

 يجمع آوک کا آنها تيموجود صوکت دک است؟ موجود هيادو استفادة مشکالت موکد دک اکقام کرام ايآ 
 .رينمائ

 دک مشکالت وجود داکد کننر کهيفکر م( ها نرس فاکمسستا ، داکترا ،) کتبه بلنر کاکمنرا  ايآ 
 :ل باشنريذ ممکن شامل مواکد دادو شرو ازاکش مشکالت انر؟ مشکالت کرام يبل صوکت

 ( 3.6 بخش) هيادو اديز تعراد زيتجو –

 (8 فصل و 3.6 بخش) اتيزکق اي ها کيوتيب يانت از حر از شيب استفادة –

 (2.5 بخش) يتراو اشتباهات –

 (4 فصل و 2.6 بخش) هيادو ييکاکآ مرم –

 (2.6 بخش) هين ادويپائ تيفيک –

 (2.4 بخش) هيادو نا خواسته مواکض –

 (6 فصل) يناکاف بوديجه اثر از ها ارام بشکل دوامراک دک هيادو تيموجود مرم –

 (6 فصل) تراککات ستميس بود  فيضع اثر از ها ارام بشکل مکرک دک دوا تيموجود مرم –

 (6.5 بخش) يفوکمولر لست دک هيادو تيموجود مرم –

 (6.5.2 بخش) زکننراا يتجو توسط يفوکمولر لست يرويپ مرم –

  کننر؟يم احساس تر يجر کا مشکل کرام کاکمنرا 

  يرايکس چگونه انر تر يجر که يآنها خصوصاً مشکالت همه نيا که کننريم فکر يچ کاکمنرا 
 شر؟ هنرخوا

 توانر؟يشرو م يرايکس يبه سادا آنها از يکي بکرام مشکالت نيتر يجر از جمله 
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شا  يک ساخته و دک موکد نظر ايکتبه شر يمقامات مال خود کا با ياساس يت هايفعال ييابترا يافته هاي

ج يرات و نتدا يثأه نمدودو و دک مدوکد تد   يآنها اکا يکا برا شيخو وشر ير. اکقام جمع آوکيبا آنها بحث نمائ
ر. دک کابطه به يشا  بحث نمائي( با ايل صحيا تسهي)شفاخانه  جهيش بوديا افزايضا  يمر يآ  باال يمنف

ر. برنامه يگردد بحث نمائيض ميمر يج و مصاکف تراويکه سبب بهبود دک نتا هيادومعقول  استفادةبهبود 
ل بدودو  يشامل مواکد ذ ياتين پال  مملير. که ايطرح نمائ يما  اشخاص بلنر کتبه طبت ها کا با هيفعال
 توانر:يم

 اي مشکل، قيتحق و ييشناسا يبرا يطب کاکمنرا  با جلسه 

 يطب کاکمنرا  يهمرا يبعر بحث غرض هيادو استفادة مشکل کي ييابترا قاتيتحق 

 

  
بحدث   يدي و دک موکد مشکل دوا مالقات نمودو بلنر کتبه يرا  بلنر کتبه، با کاکمنرا  طبير مريبعر از تائ

 ر:يل کا انجام دهيذ يکاک ها ييابترا هر. دک جلسينمائ

 ر.ينمائ هياکا کا شيخو ياساس يها افتهي 

 ليتحل مثال طوک به رينمائ هياکا ه کايادو استفادة موکددک  ياضاف اکقام ABC به  ممکن شما که
 ر. يا نمودو اجرا يطب کتبه بلنر مقامات ب جلسه بايتعق

 بعراً:

 نيا کاو حل شا يا از است، يجر مسئله کي ييدوا مشکل که برسنر موافقه به همه کهيصوکت دک 

. رينمائ دکخواست کا مشکل

  

 از تا باشر يجر مسئله کي هيادو استفادةمشکالت  که رنرينرس موافقه به شا يا که کهيصوکت دک 
 خود که هيادو استفادة قيتحق کي موکد دک شا يا از شود ضمانت يمعالجو و ييدوا تهيکم قيطر

 . رينمائ تقاضا شا  هم نظر باشنر،

شدتر  يکجدا باشدنر ب  يبا شدما  ه يادو استفادةق مشکالت يتحق وز کننراا  از آغاز پروژيکه تجويدک صوکت
ات مخدت   يقات با جزئيت نشا  دهنر. به هر حال، تحقيج کضايرود که دک قبول نمود  نتايامکا  آ  م
توانر. به يو اشترا  دوکتوکا  بلنر کتبه اجرا شرو نم ي( برو  همکاکDUEه )يادو استفادة يابيماننر اکز

ک يد افت يباشر بهتر خواهر بود نسبت به دککاو حل  يک مشکل کوچک که داکايب انتخاب ين ترتيهم
 يابيد جهدت کام  ييق ابتدرا ين تحقيآ  کرام کاو حل آسا  موجود نباشر. شما به ا يمشکل مغلق که برا

 ر. يکن استفادو يو معالجو ييته دوايک کميداشتن  ير تا بعراً از آ  براياز داشته باشيممکن ن
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ن ادام شدما   يه اوليادو استفادة ر يبهبود بخش يات آ ، دک کاستايک مشکل خاص با جزئي يريانرازو ا

 يکيرو است. يوابسته به مشکل است که به آ  موافقه ارد ق اردديتحق ينکه دک موکد چيخواهر بود. ا
ه دک يد ت ادويد مرم موجود، يفوکمولر توانر مشکالت دک لست يم يرايکس يحل ممکنه برا ياز کاو ها
 ل باشنر. يه باشر، که ممکن شامل مراحل ذيش از حر ادويب استفادةا يارام و 

 ليتحل دک کتبه کا بلنر کاکمنرا  همه VEN ريغ و ياساس ،ياتيح هيادو ساختن مشخ  غرض 
 ريساز ليدخ ياساس

 ليتحل ABC به کا ييدوا هجيبود مقراک نيشتريه بيادو کرام که اردد افتيدک تا ريانراز براو کا 

 .(Aاروپ  ي)دوا ها رساننريم مصرف

 يل هايتحل جينتا VEN و ABC ريغ يدوا ا کراميآ که افت اردديدک تا رينمائ سهيمقا کا 

 .ريخ اياست  موجود A يکتگوک داکد دک کا نهيهز نيشتريب که هيادو اروپ دک ياساس

 
  

ر مدرت  يه نمود  بايا  اکاير. دک جريک سازيش کا با تمام همکاکا  مربوطه شريقات خويتحق يافته هاي
ق اشدترا   يد ا که دک تحقيکه با شما کمک کردنر يکا که دک بر ارفته ت کر دادو همچنا  از کسان يزمان

آ  دک  ير کويد ا نمدودو  يکا شناسا يياز مشکالت دوا ير که بعضير. فرض کنينمائ يکردنر، سذاسگزاک
 ر:ياروپ بحث نمائ

 مشکالت نيتر ممرو موکد دک کا شا يا توافق شما ريبا داکنر؛ نظر يها چ افتهي موکد دک آنها 
 .رينمائ افتيدک

 ر؛يشو ايجو کا ييدوا وشر افتيدک مشکل به يرايکس 

 

 آ حل يها کاو نمود  رايپ ه جهتيادو استفادة مشکل انتخاب غرض قيتحق اتيجزئ با پال  کي  
 . ريبساز

ر شما ينر بايا ننماينر يبا شما موافقه نما يو معالجو ييته دوايک کميبه داشتن  يکاک ياار اروپ شرکا

  VEN/ABC يل هاير. بعر از تحلينمائ واستفاده يمعقول ادو استفادةج ين لحظات جهت تروياز کوچکتر
باشدر،  ين مشدکل م يد ت ايمشکل و ملت موجود وت مشکل، انرازيدک موکد طبع بحث کا يبعر يقرم ها

توانر، يز اروپ ميافت شرو و به موافقه برسنر کاو حل کا نيکه اسباب مشکل دکير. دک صوکتيمشخ  نمائ
ک پروسده  يد  ير ادروپ مربوطده بداال   يد ردد باافدت نگد  ير. دک صوکت که اسباب مشکل دکيافت نمايدک
 ر(.يکا مشاهرو نمائ يقرمه بعر)نر يشتر توافق نمايقات بيتحق

بده   يک فرصت کا بدرا ين يست، اما اين يو معالجو ييته دوايک جلسه کمي يکاک يشرکا هارچه جلس
ر ثبدت  يه باجلس نوتيدک م سازد. فله ايفراهم م يمعالجو و ييته دوايف ممکنه کميظا ر  وير کشيتصو

قدبالً   يدي دوا اسدتفادة ق يد ک تحقي ياجرا يک پروپوزل کوچک برايباشر تا  يممکن ضروک نيشود. ا
فراهم نمدود  کمدک    يشا  برايطرح نمودو و از ا يحوزو و يمقامات اداک ايشفاخانه  يتوافق شرو برا
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توانر يدک جلسات م يکاک يزکننراا  بلنر کتبه و شرکايدکخواست شود. شامل ساختن تجو يو بشر يمال
 ا  کاک باشر. يافته ها و همچنا  دانستن جريشا  و قابل قبول بود  يشتر ايب يکه سبب همکاک

 

 
ر يد داکد. ممکن که تحر يل صحيت تسهيه و نوميادو استفادةت مطالعه اکتباط به مشکل موجود دک ينوم
 يويد زکننراا  و دست اندرک کداکا  اجرائ  يتجو ياروپ ها يکوچک و اکسال آ  به امضا ک پروپوزلي

ن مطالعه شدما  يا يکاو انراز ين بود که براير مطمئيبا باشر. يق ضروکيتحق يشفاخانه قبل از براو انراز
ا ي يضافن مطالعه ممکن به استخرام کاکمنرا  ايا ياجرا ير. برايکا دک نظر ارفته ا يو مال يمنابع بشر
 شا ، ضروکت شود.  يض کاک اصلياز کاکمنرا  موجود با تعو استفادو

به اساس  هيرد، و انتخاب ادوير صوکت ايه شايا دو ادويک ي يه بااليادو استفادة يابيک شفاخانه اکزيدک 
 رد:يل صوکت ايمواکد ذ

 است باال اکزش يداکا ايآ 

 است ريشر يجانب مواکض يداکا ايآ 

 ستا ياساس ريغ ايآ 

 است تر باال مصرف يمتوقع داکا يها تيمصاب مشخصات و تعراد به نظر ايآ. 

 يشتر مناسب باشر. دک هر دو حاالت، بعضيتوانر که بيک شاخ  ميمطالعه  ييابترا يالت صحيدک تسه
ر يد کننراا  ضروکت است. انتخداب اخ زيافت اسباب مسامر ساز دک سلو  تجويدک يبرا يفيقات کيتحق
 ر به اروپ واا اک اردد.يق بايقت تحينوم يبرا

 

  
ق ادزاکش بده بخدش    يک جلسه همچنا  از طريق خود کا با تمام شرکا ضمن يتحق يليتفص يافته هاي

ا  کا که دک بر ارفته است تد کر  ر مرت زميا  اکائه نمود  باير. دک جريا  بگزاکيشفاخانه دک م يوياجرائ
ر. دک موکد پال  يا اشترا  نمودو بودنر اظهاک سذاس نمائيکه با شما کمک نمودو يدادو همچنا  از کسان

 ياتيد ر، و پدال  ممل يکننراا  بلنر کتبه بحث کردو و به موافقده برسد  زيو تجو يکاک يبا شرکا ياتيممل
 ل باشر:يممکن شامل مواکد ذ

 مطالعه مفصل يها افتهي اساس بر رهرفمن مراخلهً کي 

 ه،يادو استفادة بهبود يبرا يمموم يوو هايش ريسا اي يفوکمولر هپروس آغاز 

 

 

  
ر. يد نمائ يابيد ق اقدرام اکز يد و بعر از تطب قبل يريه کا با انرازو ايادو ستفادةااقرامات کا اجرا نمودو و مشکل 

 يمکمدل و اشدتراک   ير با همکاکيفصل هفتم( که با)باشنر  يميا تنظي يتيريمر ،يآموزش مراخالت ممکن
 يهدا  يياردد. همچنا  اقرامات و مصرف صرفه جدو  يکاو انراز يکاک يزکننراا  بلنر کتبه و شرکايتجو
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شدتر  يندرو ب يشفاخانه ممکن دک آ يويرا  اجرائيمر ر چو ينمائ يريه کا انرازو ايادو استفادةکاهش  زا يناش
 نر که اقرامات شما سبب کاهش مصرف پول شرو است.يکه آنها مشاهرو نمايت کننرو باشنر دک صوکتيحما
 4.4رو داکد. بخدش  ق شد يا تحقيت مشکل شناخته شرو يشرو اکتباط به طبع استفادو)اقرام(  هت مراخلينوم
 شنهاد شرو کا خالصه ساخته است. يپ يک تعراد اسباب، مشکالت، کاو حل هاي

 

  
و  زکنندراا  يدست انرککاکا  مالقمنر، تجو يافته ها برايه يک مراخله مباکت از اکاي هر مطالعياخ هقرم
زکننراا  بلنر کتبه به صوکت مکمل شامل بودو باشنر آنها يقت اار تجويباشر. دک حقيرا  بلنر کتبه ميمر

ا  منتشر يباشنر. دک جريزکننراا  مير تجويسا يق منتشر شر  آ  برايج کا دانسته و شايقبل از قبل نتا
 رد:يشتر صوکت ايب تأکيرر يل باينکات ذ ينمود  باال

 يل صحيا تسهيشفاخانه  يمت برايضا  و کاهش قيمر يبرا يصح يک مراقبت هاد بهبود ر يفوا 

  افتهيج بهبود ير  به نتايکس يو منابع برا وقتضرکوت به 

  ن کاک، يشبرد ايپ يبرا يميزم دايکانيک ميضروکت به

  

 

  
 يزيد است که شما قبل از قبل برنامه ک ين معنين بريرو باشنر ايب ارديفوق ال کر تعق ياار پروسه ها

اقرام موفق  کينباشر  ني. دک صوکت که چنريکا شروع کردو ا يو معالجو ييدوا تهيکم کي نمود آغاز 
 شدامل  پروسده  نيا تمام دک کهبلنر کتبه شما  ا همکاک حاالر. ضروکت باش هيحما نيچن يممکن که برا

 يکداک  يوو هدا يت و شيف، مضويحه وظايشود. ال يو معالجو ييته دوايس کميسأق بر تير تشويبا بود
موفق  يو معالجو ييته دوايک کميفصل دوم(. )ساخته شود.  يتيرير به موافقه دوکتوکا  و بخش مريبا
ر بده صدوکت دوامدراک    يه بايادو استفادةرات دک مشکالت ييکل تغيساس سان ايفعال است بر هتيک کمي

 رد. يصوکت ا يرايکس ک وقتيدک  ييک مشکل دوايبودو و به 

 

 

ه بده  ته ها مشداب ين نوع کميدوباکو ا ير فعال انر. فعال سازيغ يو معالجو ييدوا يته هاياز کم يتعراد
به صوکت دکست به  يو معالجو ييته دوايک کمياد است. اغلبا ً ياز بن يو معالجو ييته دوايک کميآغاز 

 توانر:يت نمودو نميل فعاليذ يملت ها

 ن مشکالتيحل چن يبرا يه و مالقمنريادو استفادةمشکالت  يت آااهيمرم موجود 

 استفادةحل مشکل  يکاک ها کا برا نکه کرامياز ا يو معالجو ييته دوايکم يت آااهيمرم موجود 
 توانريانجام دادو م ييدوا
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 ش برد يجهت پ يو معالجو ييته دوايکم يامضا يق برايا تشوي يت وقت اضافيمرم موجود
 يو معالجو ييته دوايکم يت هايفعال

 صالحيه از طرف مقامات ذيا حماي مقرکوت يمرم موجود 

مشدکل و دانسدتن ملدت     يمقدراک  يقرم اول برکسد  هيواد استفادةدک  مشکالت داد  رييتغ هماننر فقط
ن لحاظ اار کاکمنرا  يتوا  مشکل کا حل نمود. بريافت آ  مين مشکل است. فقط بعر از دکيت ايموجود

ر. يوانمود سداز  يشا  همراو با ملت سببيا ينراکنر مشکل کا برا يه آااهيادو استفادةدک موکد مشکالت 
 ير امضدا ير جستجو ادردد. شدا  يفعال نباشنر ملت آ  با يمعالجو و ييته دوايکم يکه امضايدک صوکت

ر مشوق يرنر و شما بايق قراک نگيموکد تشو يانجام دادو شرو به مقراک کاف يته دک مقابل کوشش هايکم
 يويد ه اشخاص بلنر کتبه اجرائياست که حما يمعن نين برير ايريشا  دک نظر بگيا يمناسب کا برا يها

خواهندر کده فعدال باشدنر. دک     ين سبب نميته تضاد منفعت داکنر به هميکم يضار اميضروکت است. شا
تضاد منفعدت دک   مقرکات دک کابطه به يمعرف يبرا ه اشخاص بلنر کتبهين حالت شما ضروکت به حمايچن

از  اسدتفادو سدو    ضروکت به شواهر ت احتماالًين حماير. کسب چنيداک يو معالجو ييته دوايکم يامضا
سدت  يثر و مصئو  نؤگر ميکه د يتجاکت يمتيمحصوالت ق ير ضرکويبه طوک مثال مصرف غه داکد يادو

 ل آ  موجود است. ياکزا  تر بر يکه دوايدک حال

مشخ   ک موضوعينکه يتوقف نمودو به ملت ا يو معالجو ييته دوايک کمي يت هايکه فعاليدک صوکت
ق کدرد تدا   ير تحقين حالت باي، دک ايمولره فوکيدک موکد ادو يريم ايبه طوک مثال تصم اردد، يحل نم

ب يد ر دوباکو مشکل کا بدا تعق يم بايمناسب برداشته شرو است. دک صوکت که موفق نشو يتمام قرمه ها
ن کهنمود ذکر شرو انر(. دک صوکت که تمام يکه دک ا يقرمه ها)ش برد يموافقه شرو پ ينمود  قرمه ها

ب نشدرو  يآنها تعق يهم به ملت مرم کنترول داشتن باالا يب شرو انر و يقرمه ها به صوکت دکست تعق
ر. مشکالت سادو يکه کاو حل آسا  تر داکد آنرا ابترا حل نمائ ين مشکل کا کها نمودو و مشکليپس ا ،انر

 ر حل اردد. يقبل از کو به کو شر  به مشکالت مغلق با

 

 

 يبدرا  يت معدالجو يد فيتا حر ممکن با ک ينا  از مرضه مراقبت هاياطم يو معالجو ييته دوايهرف کم
مواجه اندر. فلهد ا    ييدوا استفادةا با مشکالت يدک تمام دن يصح ياد هايباشر. هر کشوک و بنيضا  ميمر
آ   يحل برا يه و کاو هايادو استفادةمشکالت  يشه دک جستجوير هميبا يو معالجو ييته دوايک کمي

 يمعند  نين بريم و ايافت نمائيم که آنرا دکيتوانيم نميمشکالت نباش يکه ما دک جستجوير. دک صوکتباش
 يدک نگهدراک  يو معدالجو  يدي تده دوا ينقدش کم  ونشا  دهندر  4.9ست که مشکل وجود نراکد. شکل ين

 باشر. يم تيفيبا ک يمراقبت ها

ست. هر آنچه کده  يشفاخانه ها ن يعالجوو م ييته دوايهر کم ين برايا نقطه آغازيکاو حل  کينجا يدک ا
ر بر اساس يبا يو معالجو ييته دوايک کمي يت هايگردد. فعاليم يط داخلير مربوط به شرايخواهيشما م

 حل آ   يافت مشکل و کاو هايدک يشه برايمشکل بودو و هم
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 4.9 شکل

 

 

 

 

 

 

 

ن يد مربوطده ا  يحدل و بخدش هدا    يمشکالت ممکنه، اسباب، کاو ها 4.9رول رد. جيجستجو صوکت ا
 کهنمود کا خالصه ساخته است.

ت دک يسدت. مضدو  يگر نيد يذاکتمنت هايد يت هايفعال به مهرو ارفتن يو معالجو ييته دواينقش کم
تمام مرصه  ينا  از اجراياطم يمختلفه برا يذاکتمنت هاير از تمام شراکآ ديبا يو معالجو ييته دوايکم
 رد. يه بلنر و بشکل هماهنگ شرو صوکت ايک سويآ  به  استفادةو  ييت دوايريمر يها

ک يد  يت هدا يد بهتر ساختن فعال يا براي يو معالجو ييته دوايآغاز کم يتوا  افت که برايم دک خاتمه،
 ل طرح اردد: ير به اساس موضومات ذيها با يژيستراتا يو معالجو ييته دوايکم

 يط محليشرا  

 ياطالمات محل  

 گريد يازکوچک و بعراً اکتقا به بخش ها شروع 

 شرو بتوانر يبرکس يانتخاب مشکل که به آسان 

 شفاف يريم ايتصم 

 يويو اجرائ ياسيه سيحما 

ضا  سزاواک تمام کوشدش هدا   يتوا  با آنها آغاز به کاک کرد. مريکه م موجود انر يز هايچ شهيهم باًيتقر
 يهدا  يازمندر يشدا  بدا دوز کده ن    يکد ينيه مناسب مطابق به ضروکت کليواد ر ينا  از کسيجهت اطم

 باشنر.يآنها کا بر آوکدو سازد، م يانفراد

 (6.5ر )يلست فرمول ياک ها و پروسه هايمع .9

 (6.4) ياکيمع يتراو يکهنمود ها .5

 هيادو يابياکز .6

 (3.2) از دوا استفادة يابياکز يشاخ  ها .4

 

معقول دوا  استفادةبهبود  يمراخالت برا .9
(2.5 ،2.6 ،2.6 ،2.4 ،2.2) 

از اشتباهات  يريجلوا يمراخالت برا .5
( و 2.6دوا ) يفي( مشکالت ک2.5) ييدوا

 (2.4.4، 2.4.6ع دوا )يمواکض ناشا

 

 

 

 (3.5شيوو جمع آوکي شرو ) .9

 (3.6شاخ  ها )  همطالع .5

 (3.2دوا ) استفادةاکزيابي  .6

مروک منظم ازاکشات اشتباهات دوايي  .4
 (2.4کض ناشايع دوا ) ( و موا2.5)

 

 

ش يب يياد واقعات اشتباهات دوايقات دک موکد ازديتحق .9
( مرم 2.6دوا ) يفي( مشکالت ک2.5از حر ناکمل )

ع دوا ي( و مواکض ناشا3.6، 2.6، 5و6ت دوا )يموجود
(2.4.6) 

ک مشکل يت يدک موکد ملت موجود يفيقات کيتحق .5
 (3.4)  ييدوا
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  4.9جرول 

 

   يفوکمولر لست بيتعق مرم

 6.5.5 يفوکمولر لست انکشاف يولرفوکم لست تيموجود مرم
 6.5.2 يفوکمولر لست عيتوز معلومات نراکنر يفوکمولر لست موکد دک کننراا  زيتجو

 6.5.6 ,6.5.5 يفوکمولر لست انکشاف دک کننراا  زيتجو ساختن شامل نراکنر امتباک يفوکمولر لست يباال کننراا  زيتجو

 6.5.4 ياکيمع يتراو يها کهنمود با آ  ساختن سا کي و يفوکمولر لست  مروک ياکيمع يتراو يها کهنمود و يفوکمولر لست نيب تطابق مرم

   ياکيمع يتراو يها کهنمود بيتعق مرم

 آنهدا  ايد  ياکيد مع يتدراو  يهدا  کهنمدود  تيد موجود مرم
 انر شرو منسوخ

 6.4.9 ياکيمع يتراو يها کهنمود انکشاف

 6.4.5 ياکيمع يتراو يها کهنمود انتشاک راننرينم ياکيمع يتراو يها کهنمود موکد دک کننراا  زيتجو

 6.4.5 ياکيمع يتراو يها کهنمود انکشاف دک کننراا  زيتجو ساختن شامل نراکنر امتباک ياکيمع يتراو يها کهنمود يباال کننراا  زيتجو

 لسدت  و ياکيد مع يتدراو  يهدا  کهنمدود  نيب تطابق مرم
 يفوکمولر

 يهدا  کهنمدود  بدا  آ  سداختن  سا کي و يفوکمولر لست ريو تجر مروک
 ياکيمع يتراو

6.5.4 

   ارام - ه دک ستا ير  متکرک ادويبه اتمام کس

 يجداد مشدکل بدرا   يسبب ا کهه يادو حر از شيب استفادة
 شرو است يفاکمس

 6.5.4 ,6.5.6 ييدوا اقالم تعراد کاهش يبرا يفوکمولر لست ريو تجر مروک

 2.6 تراککات ستميس مروک امتماد يب کننراا  مرضه 
 2.6 عيتوز ستميس بر مروک فيضع عيتوز

 3.6 ,3.5 بلنر مصرف باه يادو استفادة موکد دک قيتحق هيادو حر از شيب استفادة

 ليبر نيتر اکزا  انتخاب و يفوکمولر لست دک ييدوا يکتگوک هر مروک جهيبود نبود  يکاف
 معادل باشر يمعالجو نظر از که آ 

6.5.6, 6.5.4, 4.6, 
4.2.6 

   رهرينم قراک پوشش تحت کا هيادو تمام جهيبود

 3.6 ,3.5 بلنر مصرف باه يادو استفادة موکد دک قيتحق هيادو معقول ريغ و حر از شيب استفادة
 ليبر نيتر اکزا  انتخاب و يفوکمولر لست دک ييدوا يکتگوک هر مروک يمتيق هيش از حر ادويب استفادة

 معادل باشر يلجومعا نظر از که  ييدوا

6.5.6, 6.5.4, 4.6, 
4.2.6 

   شرو ازاکش ييدوا اشتباهات

 2.5 کاکمنرا  آموزش کاکمنرا   يکاف دانش داشتن مرم
 2.5 تيفعال يها مملکرد بر مروک کاکمنرا  يباال حر از شيب کاک

 2.5 راص برو  و ييکوشنا دک عيتوز يها جريپروس داد  نظم صراها ازدحام و يناکاف ييکوشنا

 2.5 نسخه نوشتن چگونگي و يدست نوشتاک يبرا ها پروتوکول انکشاف  يريتقر هيتوص و ينوشتاک مشکالت  مثالً فيضع اکتباطات

 يبدرا  يفوکمدولر  لسدت و  ياکيمع يتراو يها کهنمود مروک و انکشاف   زيتجو يبرا ضروکت موکد مغلق محاسبات
 محاسبات ساختن سادو

6.4.9, 6.5.4 

 6.5.4 ييدوا لاشکا و ييدوا اقالم تعراد کاهش يبرا يفوکمولر لست ريو تجر مروک متعرد يها دوز و يفوکمولر هيادو ريکث تعراد

    مؤثرنا هيادو ازاکش

 8.9 ,3.2 ,2.5 دادو شرو است   ازاکش مؤثرر يه که غيادو يکينيکل استفادة موکد دک قيتحق يتراو اشتباهات ز،يتجو اشتباو -هيادو نامناسب استفادة

 4.4 ,4.6 ,4.5 يفوکمولر لست دک نمود  آ  شامل و هيادو تيمؤثر يها هينشر بر مروک هيادو کم تيمؤثر
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 تسدت  و يبصر شيتفت اساس به که هيادو نيپائ تيفيک
 است رويارد افتيدک ها

 رييد تغدک نظر ارفتن  رو(.ي)ذخ ينگهراک و تراککات يها پروسه بر مروک
   کننرو رضهم

2.6.9, 2.6.5, 2.6.6 

   ييدواخواسته نا مواکض ازاکشات

 ،يسددينو نسددخه اشددتباهات -هيددادو نامناسددب اسددتفادة
 يتراو اشتباهات

دادو شدرو کده سدبب     ادزاکش  يدوا يکد ينيکل استفادة موکد دک قيتحق
 شرو است   ييناخواسته دوا مواکض

2.4.6, 3.2 

 تسدت  اي يبصر شيتفت اساس به که هيادو نيپائ تيفيک
 است رويارد افتيدک ها

 عيد توز داد  ريد تغ همالحظ با ينگهراک و تراککات يها پروسه بر مروک
   کننرو

2.6.9, 2.6.5, 2.6.6 

 بدر  مدروک  ،هيد ادو ندا خواسدته   مدواکض  ينظداکت  مرکدز  به يده ازاکش يقيحق ييدواخواسته نا مواکض
 يفوکمولر لست دک آ  شر  شامل و هيادو تيمصئون مشخصات

4.6, 2.4 

   هيادو معقول ريغ و حر از شيب استفادة

 6.4.5 ,6.4.9 ياکيمع يتراو يها کهنمود قيتطب و انکشاف هيادو استفادة شرو قبول اکاتيمع تيموجود مرم

 زيتجوق دک موکد مادات يجهت تحق يفيک مطالعه يها وويش از استفادة کننرو زيتجو مادات
 مناسب خالتمرا قيتطب و طرح بعر و کننراا 

3.4, 2.5, 2.6, 2.4, 
8.9, 

  8.5 
 2.5 يچاپ مواد هيته و کوبرو صوکت به کننرو زيتجو يده آموزش کننرو زيتجو کم دانش

 پروسده  دک شدا  يا ساختن شامل بعراً و يکهبر ييتوانا يداکا اشخاص ييشناسا هم قطاکا  فشاک
 هيادو استفادة يابياکزو  ياکيمع يتراو يکهنمود ها قيتطب انکشاف، يها

2.5 

 يثدق دک مدوکد تقاضدا   يجهدت تحق  يفيک مطالعه يها وويش از استفادو ضيمر يتقاضا
 مناسب مراخالت قيتطب و طرح بعر و ضيمر

3.4, 2.5, 2.6, 2.4, 
8.9, 8.5 

   شودينم صحت منر ضيمر
اب يد که صدحت  يضدان يندزد مر  هيد ادو يکينيکل استفادة موکد دک قيتحق هيادو نامناسب استفادة

 دادو شرو است   ازاکشکه ينشر  آنها

3.2, 3.6 

 شدرو  استفادو ضيمر يبرا که يدوا تيمؤثر موکد دک ها هينشر بر مروک کم تيمؤثر ه بايادو
 يفوکمولر لست دکه يادو شر  شامل افتيدک و افتهين بهبود ضيمر و

4.5, 4.6, 4.4 

 اسدتفادو  ضيمدر  يبدرا  کده  يدوا ياکنگهدر  و تراککات يها پروسه بر مروک نيپائ تيفيک ه بايادو
   ه دک نظر ارفته شود.ير مرضه کننرو ادوياست. تغ افتهين بهبود ضيمر و شرو

2.6.9, 2.6.5, 2.6.6 

 2.5 يچاپ مواد هيتهاز  استفادوبا  شکل کوبرو به اا کننر زيتجو يده آموزش نادکست  يتشخ

   يمعالجو و ييدوا تهيکم تيفعال مرم

 بده  يمعدالجو  و يدي دوا تده يکم لساتج دک اشترا  مرم
 مشوق تيموجود مرم ملت

 مثدال  طدوک  بده  مشدوق،  نمدود   هيته يبرا کتبه بلنر را يمر با مباحثه
 باشدنر  مصروف تهيکم يکاکها دک که صوکت دک فهيوظ از بود  کخصت

 جلسات ا يجر دک رويغ و غ ا نمود  هيته

5.5 

 داد  دست از سبب شفاف يريا ميتصم تيموجود مرم
 يمعالجو و ييدوا تهيکم بر کاکمنرا  امتباک

 ،يمعدالجو  و ييدوا تهيکم يبرا فيوظا حهيال يساز مستنر و انکشاف
 و يفوکمدولر  لسدت  تيريمدر  يهدا  پروسده  بر و مستنر نمدود   توافق
فوکم تضاد منافع  تيموجود مرم نمود  امضا ،ر مواکديسا يريا ميتصم
 يو معالجو ييدوا تهيکم يامضا توسط

5.9, 5.5, 6.5 

 و ضيمدر  بده آ   اضراک ،هيادو معقول ريغ استفادة شواهر نمود  فراهم يمعالجو و ييدوا تهيکم تضروکبر  يباوکمنر مرم
 آ  يمال نهيهز

3.9, 3.5, 3.6, 3.4, 
3.2 
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ABC ( صنف بندي اقالم دوايي به سه صنفA ،B  وC)  به اساس ارزش مصرف ساالنه آنها که غرض
تحليل مصرف و به کار گيري ادويه، مقايسه مقدار حقيقي و مقدار پالن شده برراي رريرد، مردسل سرار       

 ميشود.  اس فادهبراي مديريت س اک،  بندي تدارک، رهنمايي طرح هاي تدارک و اوسويت جهيبود

 ABC در آن دوا ها به اساس مصرف ساالنه شران )قيمرت واحرد  رر  در مصررف       شيوه ايست که

ميدهرد( گرروپ    مصررفي را تشرليل   بوديجهفيصد  01تا  01فيصد اقالم  01تا  01) Aساالنه( به گروپ اقالم 
تعداد اقالم عمده دوايي با مصرف انفرادي بسيار پائي  که ) Cم با ميزان مصرفي م وسط( و گروپ اقال) Bاقالم 

جهت اوسويت  ABCمصرفي را تشليل ميدهد( تقسيم ميگردند. تحليل  بوديجهفيصد  01تا  5مجموع کل آنها 
 شده مي واند.   اس فادهدر تدارک، کن رول موجودي و تصفيه گمرکي  Aدهي براي اقالم صنف 

(Active ingredient) پابنردي بره ترداوي     است. معاسجوي رواص داراي که دوا از قسم ي
(: ميزان پابندي مريض به توصيه دوا و مطابق به هدايات الزمه ميباشرد. پابنردي نره    همچنان مطابقت آن)

تنها وابس ه به قبول نمودن معلومات در مورد تهديد صحت بوده بلله ارتباط به مهارت داک ر براي ترغيب و 
ارزش تداوي براي مريض و همچنان درک مريض در مورد اع بار، دسسوزي، عالقه   ويق مريض در موردتش

 و نگراني داک ر نيز دارد. 

Basic unit  کوچک تري  واحد است که دوا مي واند به سهوست توزيع و تطبيق گردد. واحد
قيمت اندازه هاي مخ لف بوترل و   هه، و مقايسمقداري، فورمول هاي دررواست دوبار هاساسي براي محاسب

ميگردد. واحدات اساسي وصفي عبارت از تابليت يا کپسول، ميلي سي ر )براي مايعرات( و گررام    اس فادهويال 
 براي مرهم ها و کريم ها( ميباشند. )

Batch .مقدار يک محصول دوايي است که در يک دور توسيد اس خراج ميگردد 

(Bioavailability) از يک شلل دوايي  دس رسي ماده فعال دوا  سرعت  عبارت از ميزان
و انساج است، که به اساس گراف غلظت بر زمان در جريران ررون و يرا طررح آن در ادرار       رون  جريان  به

 محاسبه ميگردد. 

Branded generics نرام  يرک  تحرت  رتتجرا  بازار در دوايي محصوالت 
 تبليغاتي. مخصوص

                                                           

0
 Kumarian Press, west  ارذ شده است. 0990، طبع دوم سال هيادو عر هت يريصحت، مد يبرا ادارهعلوم  هقول من شرز معيتجو يارتقا 10  فرهنگ سغات از بخش يا  

Hartford, CT, USA. 
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Clinical pharmacist  ًيک شخص که در بخش فارمسي آموزش ديده باشد اکثرا
دوز اشلال دوايي براي  ، عوارض جانبي، مضاد اس طبا  واس فادهسيسانس، و داراي آموزش تخصصي در  هبا درج
 نزد انسان ها باشد.   اس فاده

Clinical pharmacologist  يک داک ر که آموزش هاي تخصصي در
 در نزد انسانها گرف ه باشد.  ، عوارض جانبي، اح ياط ها، و دوز اشلال دوايياس فاده

Co-insurance  اندازه گيري کن رول قيمت در طرح هاي بيمه که در آن عضو بيمه شده
فيصد قيمت دوا در امراض شديد و مزم  شرديد،   05پردازد به طور مثال يک فيصدي مشخص قيمت را مي

 فيصد براي تداوي عر ي امراض رفيف. 05فيصد براي ساير دوا ها و  51

Collection system   سيس م توزيع دوا که در آن تسهيالت صحي مسرووسيت
مقايسرره سيسرر م ان قرراالت  ه دارنررد. برر را از سرر اک برره مراکررز صررحي  فررراهم آوري ان قررال ترردارکات 

(deliverysystem). 

Community drug scheme  يک شلل دوران تمويل دوايي که در سطح
 مسايل سباً داراي اهداف وسيع تر مانند تعليمات صحي، عر ه ردمات وقايوي، تنظيماشده و اغ ادارهجامعه 
 اير مصارف بر عالوه تنظيم ماسي ادويه ميباشد. معاشات، تدارک سوازم طبي يا س ماسي

Compound   عبارت از يلجا نمودن مح ويات يک نسخه يا فرمول هاي دوايي ميباشد. به صرورت
عموم اي  اصطالح به پروسه هاي دس ي که توسط يک توزيع کننده دوا يا فارمسست براي دررواسرت هراي   

 انفرادي اجرا ميگردد، راجع ميشود. 

Consumption    ميزان صادر نمودن دوا براي مش ريان يا مريضان ميباشد. که برراي آن تقا را
نيز گف ه ميشود )که به اصطالح جدي تر ميزان دررواست يا رواهش ميباشد(. مصرف معمروالً بره اسراس    

 واحدات مصرف شده در يک مدت معي  اندازه گيري ميشود.

Copayment کره در آن اعضرا يرک     طرح هاي بيمه ندازه گيري کن رول هزينه درا
 ميپردازد. پردارت مش رک براي دواي هاي جنريک کم ر بروده  في قلم در يافت شده پردارت ها را سلسله

 اما براي دواهاي داراي نام هاي تجارتي بيش ر ميباشد.

Course-of-therapy prepackaging بس ه 
يک کورس ململ تداوي با همان  هبندي قبلي دوا در رريطه هاي بس ه شده پالس يلي بوده که هر رريط

که در معيارات تداوي انلشاف داده شده است. اي  بس ه ها اکثراً داراي يک سيبل  دوا را در رود دارد قسمي
 ميباشد. اس فادهململ با هدايات الزمه براي 

Deductible     پردارت يک مقدار مشخص به طور پيشلي توسط يرک شرخص قبرل از
 ارذ ردمات، معموالً يک قيمت مشخص در هر ربع يا سال.

Delegation  صرالحيت يرا مسرووسيت     عبارت از تخصيص يک فعاسيت، وظيفه، ساحه مشرخص
 توسط يک مدير براي يک کارمند تحت نظارت وي.
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Delivery system   سيس م توزيع دوا که در آن س اک مسوول فراهم نمودن ان قرال
 مقايسه سيس م جمع آوري(ه مواد از س اک به تسهيالت صحي ميباشد )ب

Disintegration   تابليت يا کپسول به شلل گرانول ها يا م راکم شدن آن  شلس
 مايع محلول. در

Dispense .تهيه و توزيع يک کورس تداوي به مريض به اساس نسخه تجويز شده 

Dispenser       يک اصطالح عمومي براي هرر آن کسريله دوا را توزيرع مينمايرد. همچنران
که از فارغ اس حصيل فارمسي نبوده بلله در بخش توزيع دوا، نگهداشت اسناد گدام  مشخصاً براي اشخاصي

 عاسيت هاي تدارکاتي آموزش ديده باشد. و معاونت در ف

Dissolution        از هم پاشيده شدن يا تجزيه شدن ذرات وا ح بره مراسيلول هرا يرا آيرون هراي
 م جانس که در دارل يک مايع محلول پراگنده ميشود.

Distribution system        ،يرک سيسر م پروسره هراي اداري، تسرهيالت ان قراسي
مرکزي به تسرهيالت   هاز نقط کننده بوده که از طريق آن تدارکات اس فادهت نگهداري و تسهيالت تسهيال

 مس فيد شوندگان ميرود. 

Drug دوايي که براي تغيير و تلشيف سيس م هاي فزيوسوژيک يا حاالت پ اسوژيک  در يک محصول هر مواد

( medicine/drugدارو ) و دوا کلمرات  ک را   اي  ميشود. در اس فادهغرض رسانيدن فايده به ارذ کننده 
 اند. شده اس فاده تعويضي صورت به

Drug product  دوا( هرا(، مقردار )  يک ترکيب بي نظيرر از دواstrength  و شرلل )
 ميلي گرام. 511ميباشد به طور مثال کپسول امپي سيلي   دوايي دوا

Drug use اري، بس ه بندي، و توزيع برا پابنردي   ذه تشخيص، تجويز، سيبل گعبارت از پروس
 تداوي دوايي توسط مريض ميباشد.

Drug use evaluation     يک سيس م م داوم، سيس ماتيک، مب نري برر معيرار
ن ميدهرد. اير    اطمينرا  )در سطح مريضان انفرادي( مناسب دوا اس فادةدوا بوده که از  اس فادةهاي ارزيابي 
 ( ميباشد.drug utilization reviewدوا ) اس فادةمشابه به مرور 

Efficacy که توسط شيوه هاي علمري مشرخص    ات مفيد طوريتأثيرتوانايي يک دوا براي توسيد
 شده است.

Excipientبره   ر دوايري حضيک شلل مناسب يا همنوار ي به مس  يک ماده رنثي که براي دادن
 کار ميرود.

Exemptionاز نروعي  يرا  مرض يا نفوس، مشخص گروپ يک براي فيس پردارت بودن معاف 
 ميشود. گرف ه نظر در ردمات به دس رسي در بهبود غرض دوايي هاي طرح دوراني تمويل يک در که ادويه
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Expiry date وايي بوده که توسرط فابريلرات   تاريخ نوش ه شده باالي محصوالت د عبارت از
تاريخ ذکر شده فابريله توسيدي  مانت قوت، راسصيت، يلنوار ي يا دسر يابي   دوايي تعيي  ميگردد که بعد از

 محصول را نمي نمايد.  حياتي

Evaluation     يک بررسي دوره ئي جريان فعاسيت ها در برابر بدسرت آوردن اهرداف دراز مردت و
 نظارت و ارزيابي مرحله سوم سيلل مديريت ميباشند.  مقاصد ميباشد.

First-expiry/first-out 
procedure/FEFO مقدم  انقضأمديريت موجودي بوده که در آن محصوالت با تاريخ  هيک شيو

( بيشر ر  FIFO) هبت بره شريو  تر اول صادر ميگردند. بدون در نظرداشت ترتيب دريافت آن. اي  شيوه نس
 شود. اس فادهمروج بوده )ذيالً مشاهده شود( اما بايد براي محصوالت که تاريخ کم ر دارند مانند واکسي  ها 

First in First out/FIFO  مرديريت موجرودي بروده کره در آن      هيک شريو
  شيوه بطور عموم شانس انقضاي دوا ها را کم رر  محصوالت که اب دا دارل شده اند اب دا رارج ميشوند. اي

 ميسازد. 

Formulary list  در يک مرکرز مراقبرت    اس فادهيک سست دوا هاي تائيد شده براي
  صحي ميباشد.

Formulary Manual     يک ک ا  رهنمود که مح ويات آن م مرکرز برر رالصره
سوژيک در مورد يک تعداد دواهاي من خبه ميباشرد. اير  رهنمرود مملر  شرامل      کلينيلي معلومات فارملو

  معلومات اداري و تنظيمي مربوط به تجويز و توزيع دوا باشد.

Formulary system  ،اساسات، شارص ها، پروسيجر ها و منابع براي انلشاف
 ادويه اساسي( ميباشد. )تجديد و بهبود سست فورموسري 

 Generic name  نام تائيد شده غير تجارتي يک محصول بوده و به صورت عموم نام غير
 بي  اسمللي که توسط سازمان صحي جهان به يک محصول داده شده است ميباشد.  ار صاصي

Generic pharmaceutical products      محصرول کره برا يرک
 يابي ميلند.يد شده بازارم تائپروسيجر غير مشخص يا نا

Generic substitution  توزيع يک محصول به صورت عموم معادل محصول تجويز
 و طرق تطبيق ميباشد.  عي  دوز و مقدار قابل شنارت، غلظتشده با عي  مواد فعال در 

GMP/good manufacturing practices رات توسيد انجام دادن معيا
دوايي که توسط سازمان صحي جهان و يک تعداد دوست هاي ملي ايجاد شده که شرامل معيرار هرا برراي     

اري، بس ه بندي، کن ررول کيفري و در   ذکارمندان، تسهيالت، تجهيزات، مواد، عمليات هاي تصنعي، سيبل گ
 بسياري از واقعات آزمايشات باثبات بودن ميباشد. 

Goal لي کوشش هاي يک موسسه در مقابل برنامه هايش ميباشد يک مقصد ک 
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Health insurance         يک طرح مراسي مشخصرًا برراي شرريک نمرودن رطرر کره در آن
مصرف  بيمه شده( صورت ميگيرد. شخص بيمه شده)پردارت منظم توسط يک شخص يا از طرف اعضاي 

 صحي قبالً پردارت شده باشد.  را به شلل اقساط پردارت ميلند که توسط ردمات بيمه

Implementation  به عمل  هبوده و عبارت از پروس ادارهقدم دوم در دوران
اشرخاص، پرول،    ادارةقرار دادن برنامه هاي طرح شده توسط موسسه مرتبط به کار ميباشد. که اي  شرامل  

 نظر ميباشد. معلومات و ساير منابع براي رسيدن به ن يجه مورد 

Indicator  ا غيرر  ميشود که ممل  مسر قيم ير   اس فادهمعيارات که براي اندازه گيري تغيرات
مس قيم و بررسي وسعت هدف و مقصد يک برنامه يا پروژه که تعقيب شده است ميباشد. شارص هرا بايرد   
معيارات وا ع، مفيد، قابل اندازه شدن، دقيق، با اع بار و قابل قبول را با تشريک مساعي دسرت انردرکاران   

 بدست بياورند.

Indicator drug ها که به نام تعقيب کننده يا دواي انرديلس  دوا هيک تعداد کوچک نمون
نيز ياد شده و به حيث شارص بررسي کارکرد يک دوا در سيس م توزيرع و تردارک ان خرا  شرده و مرورد      

 قرار ميگيرد. اس فاده

Information service  سيس م نگهداري اسناد در دفاتر، تسهيالت گدام داري و
رض ارتباطات براي  روريات تدارکاتي، ارقام مصرفي و ساير معلومرات در مرورد   تسهيالت کلينيلي که غ

ارقام اسناد برنامه ريزي و مقاصد ارزيرابي و پروسريجر هراي همريهنگي      هسيس م، گزارش هاي که رالص
 و جريان اسناد را در رود دارد ميباشد.  اس فاده

Inventory    نگهرداري برراي جلروگيري از غيرر      هقطر مجموع مقدار گردام روي دسرت در هرر ن
سرار   ان قراالت و بفرر در مقابرل      مرثثر مشخص بودن، اجازه دادن رريد عمده، کم سار   زمان ان ظار، 

 تناوبات موسمي ميباشد. 

Inventory control  تدارکات بوده که هدف آن فرراهم نمرودن    ادارةيک فعاسيت
  ري  قيمت مملنه ميباشد. س اک هاي کافي ادويه در کم

Irrational prescribing تجويز که با معيارات رو  براي تداوي هميهنگ نباشد
به طور مثال مصرف ا افي تجويزات، تجويز بيش از حد، تجويز نادرست، تجويز چندي  اقالم يا تجويز کم 

 دوا هاي مورد  رورت.

Issue unit يا اندازه هر قلم که به حيث يرک مسروله موجرودي در اسرناد سر اک ثبرت        تعداد
ميگردد. به طور مثال در بعضي از سيس م هاي تدارکات واحد کپسول ت راسيللي  ممل  است که يرک بوترل   

کپسوسي و در بعضي ديگر فقط يک کپسول باشد. اي  مانند واحدات اساسي  روري نيست که واحردات   011
 رچه در بعضي حاالت ممل  همسان باشند. مقايسه گردند گ
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Item له مهم اينسرت کره آيرا معرادل اقرالم      ويک محصول يگانه به مقصد موجودي. در تدارکات دوا مس
جنريک تداوي صورت گرف ه يا با نام هاي تجارتي مخ لف که با نام جنريرک يلسران بروده يرا برا اقرالم       

 د نگهررررررداري سرررررر اکمخ لررررررف. اقررررررالم را بعضرررررري اوقررررررات برررررره نررررررام واحرررررر
 (stock-keeping unit / SKU)   .نيز ياد ميلنند که مشابه به واحد صدور نميباشد 

 Labelling: که توزيع ميگردند.ي جابجا سازي نوش ه يا سمبول هاي هداي ي در قطي هاي دوا هاي 

Lead time تردارکات.   هدن يک دورنوسان زمان مورد  رورت براي ململ ش
 شروع اي  زمان از  رروت به س اک جديد و ر م آن رسيدن اقالم مورد نظر ميباشد. 

Managed care      سيس م بيمه بوده که در آن بيمه شرده يرک نقرش عمرده را در

( HMOsه )ردمات با کيفيت بازي ميلند به طور مثال از طريق نگهداشت صحت موسس اس فادةبررسي 
 عاجل بيمه. ادارة( و PPOsترجيعي ) هموسسات عر ه کنند

Management cycle م وازن بودن سه فعاسيت به هم مرتبط برنامه ريزي، تطبيق  هپروس
 و نظارت و ارزيابي.

Medicine  سيسر م هراي فزيوسوژيرک يرا      يرر و تلشريف  يتغهر جنسي از محصوالت دوايي که براي
ميشررود. در ايرر  ک ررا  کلمررات دوا و دارو    اسرر فاده اسوژيررک غرررض رسررانيدن فايررده برره گيرنررده    پ
(Drug/Medicine به صورت تعويضي )شده اند. اس فاده 

Monitoring فعاسيت هاي پروگرام بوده که نشان دهد آيا فعاسيت هرا   هم داوم مرور بر درج هپروس
همچنان عمللردهاي اصالحي را در جريان تطبيق اجرازه ميدهرد.   و  ململ شده، اهداف بدست آمده است

 ميباشند.  ادارهلل ينظارت و ارزيابي قدم سوم س

Multisource pharmaceutical products   محصروالت
 باشند.معادل دوايي قابل دس رس از توسيد کنندگان مخ لف که ممل  داراي رواص معاسجوي باشند يا ن

Objectives  ن ايج که يک پروگرام يا پالن عملياتي آنرا ميخواهد بدست بياورد. يک هدف شلل
باشد. مشخص، قابل اندازه گيري، مناسب به تمام اهداف و مقاصد، حقيقي  SMARTياف ه رو  بايد که 

 (.يا  ر  اسعجل deadlineبه اساس منابع موجود، مقيد به زمان )در موجوديت 

Operating costs راه اندازي يک پروگررام  ه مصارف منظم ب
 )بررالف مصارف سرمايه(. تعر ه ردما

Pharmacology دوا و عمللرد دوا ها. همطاسع 

Pharmaceutical equivalents محصوالت داراي عي  مح ويات و عي  مقادير 
که عي  معيارات قابل مقايسه را داش ه و تمايل داش ه باشند که از عي   مواد فعال در عي  دوز شلل دوايي

 طريق تطبيق گردند.
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Pharmaceutical product    يک دوز دوايي که داراي يک يا بيشر ر از يرک
 ن باشد.ها( همراه با ساير مواد به شمول پروسه هاي توسيد نمود دوا )دوا

Potency   .عبارت از وسعت يک دوا است که دوا مح ويات مشخص مقداري عناصر فعال را داش ه باشد 

Repacked kits  همچنان به نام کيت هاي مقداري يا سيت هاي
قررار دادن يرک تعرداد    دوا ها يا تدارکات دوايي بوده که جهرت تحرت پوشرش     هبس ه ياد ميشوند مجموع

 مريضان مراجعه نموده و به شلل بدون باز نمودن به تسهيالت صحي توزيع ميگردد. 

Prescribing       عمللرد براي نشان دادن اينله مريض بره کردام دوا برا کردام دوز هراي
 درست و مدت زمان تداوي  رورت دارد. 

Private health insurance بيمه رصوصي که توسرط   هجبران دواطلبان
 شرکت هاي شخصي براي کارمندان، جوامع دو جانبه يا هملاران تاديه ميگردد.

Procurement کسب توزيع شامل بدست آوردن يا رريد، اهداء و توسيد همراه ميباشد.  هپروس 

Pull system ن هر تسرهيل محيطري مقردار دواي    سيس م توزيع دوا که در آ
 مورد  رورت رود را از واحدات تدارکاتي يا س اک ها بدست مياورند با سيس م جلو کشيدن مقايسه کنيد.

Push system  سيس م توزيع دوا که در آن واحدات تدارکاتي يا س اک ها مقادير
 صادر ميلند با سيس م بيرون کشيدن مقايسه گردد. دواي مورد  رورت تسهيالت را از رود شان رواس ه و

Purity     عبارت از حدي است که در آن از تمام مواد مضره و ملوثيت به طرور چشرمگير پراک
 بوده و اي  مقدار دوا از ساير ادويه باک ري ها و ديگر ارگانيزم ها مبرا ميباشد. 

Quality assurance:  جهت اطمينان از رسريدن دواي مصروون،    ادارههاي فعاسيت
 و قابل قبول براي مريض ميباشد.  مثثر

Quality control .آزمايش نمونه هاي دوا در مقابل معيارات مشخص کيفي 

 Revolving drug funds   يک برنامه تخفيف دوا بوده که فيس هاي درآمرد دوا
 ن تدارکات دوا به کار ميرود.براي پر کرد

  Shelf-life            ،مدت زمراني کره يرک مراده مي وانرد بردون صردمه بره باثبرات برودنش
 ، راسص بودنش و قدرتش نگهداري شود. شمصووني 

  Social health insurance        بيمه صحي اجبراري بروده کره برراي سراکني
هاي رسمي کار ميلنند و ساير گروه هاي مشخص از طريرق برنامره هراي    شهري، اشخاص که در سل ور 

مانند صندق امنيت جامعه، صندق بيمه ملي صحي و ساير سيس م ها عر ه ميگردد. اجررتت آن از طريرق   
 معاشات يا مزد روزانه به صورت مس قيم کسر ميگردد. 
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Specifications ارک نمودن بوده کره شرامل   ح مخ صر يک قلم دوايي براي تد يک تو
  روريات راص باشد. 

  Standard treatment guidelines      عمللررد هراي بره موافقره
 است که غرض تداوي يک مرض به کار ميرود ممل  شامل جزئيات تداوي و معلومات بيش ر از آن باشد. هرسيد

Stock  آينده. فادةاس نگهداري اجناس و مواد براي 

 Stock records س اک و  هيک اصطالح جنريک که براي ثبت اسناد سيس م ها، دف رچ
موجرودي توسرط ثبرت تمرام اوراق      ادارةدوسيه هاي کمپيوتر به کار ميرود. اير  معلومرات اساسري برراي     

ايل، اوراق ( يک قلم را فرراهم ميسرازد. کره شرامل رسريد هراي برل، مسر        transactionsمعامالت )
 دررواس ي، دررواست هاي رسيده و  ايعات س اک ميباشد.

Stockout     عدم موجوديت ململ يک قلم دوايي که توقع قابل دس رس بودن آن بره طرور نارمرل
ميرود. در بيش ر واقعات ممل  که اي  به شلل غلط فهمي يک شارص باشد زيرا يک س اک بزرگ ممل  

يزرفي داش ه و رود س اک بزرگ کمبودي آنرا نداش ه باشد اما از نظر فعاسيرت  هميشه يک س اک کوچک ر
 کمبود يک قلم را دارد زيرا اي  س اک نميخواند که قلم م ذکره را از بخش ريزرف رود صادر نمايد.

Strategy  يک برنامه ريزي وسيع براي ململ نمودن مقاصد يک برنامه غرض رسيدن به مقصد
 آن ميباشد. نهايي

Supervise       سرپرس ي کردن، فراهم نمودن هدايات، رهنمرايي نمرودن و آمور انردن بره غررض
 مسووسيت عاجل براي انجام دادن کارها.

 Supplier      هر شخص انفرادي يا شرکت که براي فراهم کرردن دوا بردون در نظرر داشرت
 سيدي است موافقه نمايد.اينله اي  فراهم کننده يک فابريله تو

 Symbolic labelling رهنمايي براي مريضان کره   هيک سيس م فراهم کنند
 ميلنند. اس فادهاز رريطه هاي دوا و ساير نمونه هاي گرافيک 

Targets قابل اندازه گيري، محدود به زمان در قبال اهداف بوده همچنان بره  جريان م وسط 

 ( نيز ياد ميگردد. milestonesنام سنگ راه )

Therapeutic category analysis      تحليرل مصرارف بره اسراس
براالي   تأکيرد تصنيف معاسجوي براي مقايسه نمودن مشخصات مصابيت و اوسويت هاي صرحت عامره برا    

 کوشش هاي کن رول مصارف.

Therapeutic equivalents  ات آن برا  تأثيرمعادل بودن محصوالت دوايي که
يت يلسان باشرد کره در عري  دوز مروسر کره از طريرق مطاسعرات مناسرب         مثثردر نظر داشت مصوونيت و 

(bioequivalence, pharmacodynamic, clinical, or in-vitro studies )
 توصيه شده باشد. 
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 Therapeutic substitution     تبديل نمودن يک محصول دوايري برا محصرول
ات دوايري و معراسجوي داراي عري  ررواص فعاسيرت      تأثير هديگر که در مح ويات آن م فاوت اما با مالحظ

 مطابق به پروتوکول هاي که قبالً تاسيس و تائيد شده اند، باشد.

  Users fees ت ميگردد.پردار ردمات هکنند اس فادهکه توسط  ههزين 

     VEN systemکردن اوسويت ها برراي  ييک سيس م تعي  
ثيرات حياتي، اساسي و غير اساسي بودن شان تقسيم أرريد و نگهداري س اک بوده که در آن دوا بر اساس ت

 بندي ميگردند. 

 Waiver ه که در بيش ر طرح هاي صندق ماسي غرض معافيت از پردارت فيس يا ساير انواع ماسي
 بهبود دس رسي به ردمات در نظر گرف ه ميشود.

 Wholesaler توسيدي ارذ نموده و آنرا دوباره  هکه تدارکات را از يک فابريل هيک فروشند
 به رريدار هاي نهايي به فروش ميرساند. 
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کمیتۀ  دوایۀی و    adverse drug reaction ،DTC عوارض ناشایع دوایی ADRاختصارات که در این اندکس استفاده شده اند 

 drug use evaluation ،VEN اسۀتفاده دوایۀی   ،ارزیۀایی  drug and therapeuticscommittee، DUE معۀاجوو  

 vitalessential and non-essential analysiحیاتی، اساسی و غیر اساسی 

A 

ABC analysis 89-90, 154, 161 
absolute risk reduction 47 
academic detailing 120 
acetylsalicylic acid  

stability problems 72 
active ingredient, definition 161 
adherence  

definition 161 
adverse drug reactions (ADRs) 
assessing and managing 6, 76, 79 

causality 73, 74 
classification 74 
definition 73 
incidence 73 
monitoring 2 
preventing 2, 79, 80 
reported 76, 160 
reporting forms 82, 85 
role of DTC 72 
see also medication errors  

adverse event or experience, definition 73 
aggregate data methods 88, 89, 99 
amikacin, DUE 116 
aminophylline 

bioavailability problems 72 
amoxycillin 

stability problems 72 
ampicillin 

bioavailability problems 72 
stability problems 72 

analytical tests, basic 81 
Anatomical Therapeutic Chemical (ATC) 
antibacterials 

see also antimicrobials  
antibiotics 

structured drug order form 125 
see also antimicrobials 

antihypertensives 
therapeutic category analysis 97, 98, 99 

antimicrobial subcommittee 137 
antimicrobials 

classification 138 
cost minimization analysis 50 
resistance 2, 24 
resistance surveillance 135, 136, 143 
restricted use 136 
treatment guidelines 135, 136, 137 
use and misuse 134, 135 
use review 137, 138 

antituberculosis drugs 
bioavailability testing 42 

Appraisal of Guidelines for Research and 
Evaluation in Europe (AGREE) 28, 29 

Audit 2, 123 
Australia 
antimicrobial guidelines 138 

cost-effectiveness analysis of 
thrombolytics 55, 56 
STGs 29 

automatic stop orders 125 

 

B 

barrier precautions 137, 142 
basic unit, definition 161 
batch, definition 161 
bias 45 
bioavailability 72, 124, 161 
branded generics see generics  

 

C 

carbamazepine 
bioavailability  72 

causality of ADRs72, 73, 74, 86 
change 

in drug use 5, 117-118 
realizing the need for 151 

chloramphenicol 
bioavailability problems 72 
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chloroquine 
bioavailability problems 72 
resistance 134 

chlorpromazine 
bioavailability problems 72 

clinical pharmacist see pharmacist 
clinical pharmacy programmes 123 
clinical treatment outcomes, measuring and 
co-insurance, definition 162 
collection system, definition 162 
common problems/diseases, first-choice 

treatment 22, 23 
community drug scheme, definition 162 
compliancesee adherence 
compound, definition 162 
condoms 143 
confidence interval 46 
conflicts 

of interest 30 
managing  

consultants, external 31 
consumers, representation on DTC 8 
consumption, definition 162 
controlled drugs 70 
copayment, definition 162 
cost benefit analysis 55 
cost identification (minimization) analysis 50 
cost utility analysis 55 
cost-effectiveness 

analysis 52, 55 
assessment of new drugs 42-43 

course-of-therapy prepackaging, definition 162 

 

D 

data analysis 109 
data collection, for DUE 108-109, 116 
declaration of interest 8, 14 
deductible, definition 162 
defined daily dose (DDD) 94, 99, 113, 115 
delegation, definition 162 
delivery system, definition 163 
developed countries, hospital 2 
developing countries, prescribers 117 
developing and implementing, formulary list 
18, 21 
diagnostic facilities, improved 139 
digitoxin, bioavailability problems 72 
dihydroergotamine, bioavailability problems 72 
disability life years (DALYs) 53 

diseases 
common 19, 31 

disintegration, 163 
dispense, definition 163 
dispenser, definition 163 
dispensing 

correct 117 
poor practices 1 

dissolution, definition 163 
distribution system, definition 163 
drug companies 

acceptable contact with 6 
representatives 127 

drug evaluation report 25, 26 
drug information centre 43, 121 
drug newsletters and bulletins 121-122 
drug order form, structured 124-125,  
drug policies, development 3 
drug product, definition 163 
drug and therapeutics committee (DTC) 

action plan and budget requirements 13 
advisory role 2-3 
antimicrobial subcommittee 137 
antimicrobial use 134, 135, 136 
budgetary resources 13 
cost-effectiveness 1 
in developed countries 2 
and drug management cycle 7 
and drug quality 65 

drug selection criteria 20 
DUE programme 106 

and education of health-care 
professionals 118 
enforcement of regulations 126 
infection control subcommittee 140 
injection subcommittee 148, 149 
liaison with other committees 12 
literature review 44 
mandate 12, 17 
need for 1-2 
non-functioning 156, 159 
objectives and functions 2, 8, 33-34 
performance and impact 33-34-35 
problem-based activities 156 
and procurement, distribution and 
storage 66-67 
and quality of care 158 
and safety of medicines 61-62, 72-81 
senior staff involvement 8, 9, 152, 153, 
154 
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setting up 8-9, 151-156, 157 
and STGs 29 
structure and organization 8 
subcommittees 11, 13 
technical competency 9 
terms of reference 16 
transparency and commitment 9, 10 

drug use 
changing 117-118 

definition 163 
factors influencing 103 
in-depth investigations 88 
indicators 100, 101 
see also WHO/INRUD drug use indicators 
irrational 1, 87, 160 
monitoring and feedback  123, 126 
problem areas 5, 87, 88, 151 
rational 1,2, 117, 159 
restricted 124 

drug use evaluation (DUE) 2, 105 
drug utilization review see drug use evaluation 
(DUE) 
drugs 

assessing 42-47 
bioavailability or stability problems 70, 72 
comparing 44 
cost-effective 1,2, 19 
costs and prices 19, 42, 48-55, 58,  

dangerous 4,  
defined daily dose (DDD) 94, 99, 113, 115 

effectiveness 2,  
essentialsee essential medicines 
expensive 1, 4, 23 
expiry date 70 
in formulary list 20 
see also formulary list 
interactions 2 
outcome measurement 46 
procurement, storage and distribution 
66-67 
promotion, hospital policy 128-129 
quality 2, 61-86 
registration 126, 
safety 2, 61-86 
selection 1, 20 
testing  
usesee drug use 
user fees 125, 126 
visual inspection 69 

DTC see drug and therapeutics committee (DTC) 

DUE see drug use evaluation (DUE) 

 

E 

economic incentives 128 
education 

of health-care staff 2, 142 
educational strategies, for changing drug use 117, 
118-121,  
efficacy 

assessment 42 
definition 163 

electronic databases 57 
ergometrine 

stability problems 72 
ergotamine 

bioavailability problems 72 
erythromycin 

bioavailability problems 72  
essential medicines 1, 19 
essential medicines list see formulary list; WHO 

Model List of Essential Medicines 
evaluation, definition 164 
event rate 46 
evidence-based medicine 30 
excipient, definition 164 
exemption, definition 164 
expiry date, definition 164 

 

F 

financial constraints 2 
financial incentives/interests, inappropriate 
125 
first-expiry/first-out procedure (FEFO), definition 
162 
first-in/first-out procedure (FIFO), definition 164 
focus group discussion 103, 104 
formulary list 

adding a new drug 42 
adherence to 26,27,29 
availability to staff 29 
changing 77 
consistency with standard treatment 
guidelines 18 
definition 164 
developing and implementing 21-25 
drug information included 41,  
evaluating and selecting drugs for 4, 5 
managing 18, 26 
possible problems 158 
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pruning 26 
staff education 24 
systematic review 26-27, 

formulary manual 2, 18, 27-28, 78, 121,122, 
164 
 
formulary system 2, 164 
frusemide (furosemide) 

bioavailability problems 72 

 

G 

gemfibrozil 48 
generic name, definition 164 
generics 

alleged ADRs 76 
bioequivalence and bioavailability  
definition 160, 164 
quality assurance 63 
substitution 4, 63, 164 

Ghana National Centre for Pharmacovigilance, 
ADR report form 85 

glibenclamide 
bioavailability problems 72 

glyceryltrinitrate 
bioavailability problems 72 

goal, definition 162 
good manufacturing practices (GMP) 63, 164 
griseofulvin 

bioavailability problems 72 

 

H 

hand washing 142, 
health care, improved 156 
health insurance, definition 165 
health-care professionals 

education 2 
licensing 127 

Helskinki Heart Study 48 
hospital admissions, increased or prolonged 2 
hospital medicine system, efficient management 
63 
hospital pharmacy 63 
hydrochlorothiazide 

bioavailability problems 72 

 

I 

immunizations and vaccinations 142 
implementation, definition 165 

in-depth interview 103 
indicator, definition 165 
indicator drug, definition 165 
indicator study 87 
individual teaching 120 
Indonesia, reducing the overuse of injections 
148 
infection control 136 
infection control committee 137 
infections 

diagnosis and drug susceptibility 140 
nosocomial (hospital-acquired) 136 
transmission 136, 140, 141 
information 
dissemination and transparency 6 

information service, definition 165 
injectable narcotic analgesics, cost minimization 

analysis 51-52 
injections, safe and appropriate use 144-150 
interest 

conflict 30 
declaration 15 

international drug price lists 57 
Internet, as information source 57 
interventions 128, 129 
inventory, definition 165 
inventory control, definition 165 
iron sulfate, bioavailability problems 72 
isosorbidedinitrate 

bioavailability problems 72 
issue unit, definition 163 
item, definition 163 

 

K 

Kenya, antimicrobial review 141 

 

L 

labelling, definition 166 
large group meetings 119 
lead time, definition 166 
levodopa, bioavailability problems 72  
literature 

primary 43, 51,  
promotional 4 
secondary 43, 51 
tertiary 43, 51 
textbooks and reference manuals 43, 
51-52 

local politics, sensitivity to 8 
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M 

Malawi, VEN analysis 95-96 
managed care, definition 166 
management cycle, definition 166 
Management Sciences for Health (MSH) 115 
managerial strategies 117, 123 
medication errors 2, 5-6, 68 

see also adverse drug reactions (ADRs) 
medication use evaluation (MUE) 105 
medicinessee drugs 
methotrexate, bioavailability problems 72 
methyldopa 

bioavailability problems 72 
methylergometrine injection, stability problems 
72 
microbiology laboratory 144 
monitoring, definition 166 
multidisciplinary approach 8 
multisource pharmaceutical products, definition 
166 

N 

Naranjo algorithm 76-79, 86 
Nepal 

hospital formulary list 35 
structured drug order forms 132-133 
user fees 125-126 

nitrofurantoin 
bioavailability problems 72 

number needed to treat (NNT) 47 

 

O 

objectives, definition 166  
oestrogens, bioavailability problems 72 
operating costs, definition 166 
opinion leaders, influencing 120 
 
P 
Panama, investigation of ADRs 78 
paracetamol 

stability problems 72 
patients 

adherence 1, 117 
education 1 
high risk populations 79 
not getting better 159 

penicillin 
stability problems 72 

pharmaceutical companies, pharmaceutical 
industrysee drug companies 

pharmaceutical equivalents, definition 166 
pharmaceutical product, definition 166 
pharmaceuticalssee drugs 
pharmacoeconomic methods 48 
Pharmacologic-Therapeutic Classification system 
94 
pharmacologist, definition 162 
pharmacology, definition 166 
phenytoin 

bioavailability problems 72  
potency, definition 167 
power of a study 45 
prednisolone 
bioavailability problems 72 
prepacked kits, definition 167 
prescribed daily dose (PDD) 97 
prescribers 

adherence to formulary list/STGs 1, 28, 29 
prescribing/prescriptions 

audit 88 
definition 167 
irrational, definition 165 
monitoring and feedback 123, 124-125 
questions to ask 80 

private health insurance, definition 167 
procurement 1, 7, 65, 66, 167 
pull system, definition 167 
purity, definition 167 
push system, definition 167 

 

Q 

qualitative methods 88, 101-105 
quality adjusted life years (QALYs) 52, 55,  
quality assurance 65, 144, 167 
quality control 86, 167 
quinidine 

bioavailability problems 72 

 

R 
randomized controlled trial 45, 130 
regulatory strategies 117, 126-127 
relative risk 46 
retinol 

stability problems 72 
revolving drug funds, definition 167 
rifampicin 

bioavailability problems 72 
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S 

Scottish Intercollegiate Guideline Network (SIGN) 
29, 174 
sensitivity analyses 52 
shelf-life, definition 167 
side-effects 73 
see also adverse drug reactions (ADRs) 
small group meetings 119 
social health insurance, definition 167 
South Africa 

hospital formulary list 36-40 
STGs 30 
specifications, definition 168 
spironolactone 

bioavailability problems 72 
stakeholders, involving 153 
standard treatment guidelines (STGs) 

adherence/monitoring 27 
availability 27 
definition 168 
developing/implementing 4-6, 29 
diseases for which needed 31 1 
23 

statistical analysis 45 
STGs see standard treatment guidelines (STGs) 
stock, definition 168 
stock records, definition 168 
stock-outs 168 
strategy, definition 168 
structured observation 104 
structured questionnaires 104 
supervise, definition 168 
supplier, definition 168 
symboliclabelling, definition 168 

 

T 

targets, definition 168 
theophylline 

bioavailability problems 72 
therapeutic category analysis 91, 168 
therapeutic effect, insufficient 2 

therapeutic equivalents, definition 168 
therapeutic substitution, definition 169 

l-thyroxine, bioavailability problems 72 
time series study 131 
treatment 

see also standard treatment guidelines 
(STGs) 

tuberculosis, multidrug resistant 134 
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Uganda 
combined intervention strategy 129 
USA 
ADR report form 83 

utility measures 55 
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VEN see vital, essential and non-essential (VEN) 
analysis 

vital, essential and non-essential (VEN) analysis 
92, 169 
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waiver, definition 169 
warfarin 

bioavailability problems 72 
WHO International Drug Monitoring Programme 
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WHO Model List of Essential Medicines 43, 57, 
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WHO/INRUD drug use indicators 100, 102 
wholesaler, definition 169 
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Zimbabwe 
hospital formulary list 35,  
model terms of reference for a DTC 41 
National Drug Policy (1998)  
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