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هقالِ پضٍّشی

رٍػ بزرعی :ایي پضٍّؼ تَفیفی– تحلیلی اسًَؿ همغقی اعت .ربهقِ آهبری درپضٍّؼ حبضز دٍ دعتِ دارٍخبًِّب ٍ ثیوبراى ثَدًذ.
توبهی  84دارٍخبًِّبی فقّبل در اعتبى خزاعبى رٌَثی درتحمیك حبضزؽزکت ًوَدًذ .درایي پضٍّؼ دٍ ًَؿ اثشار افلی ثزای حجت
رفتبرّبی هؾبٍرُای ،دیذگبُّبً ٍ ،ؾزات اعتفبدُ ؽذ .اثشار اٍل ارسؽیبثی ثَد کِ ثیوبرًوبّب در ّز هزارقِ ثِ دارٍخبًِ حجت کزدًذ .اثشار دٍّم
پزعؼًبهِای ثَدکِ اس پزعؼًبهِ عبختِ ؽذُ االکیل ٍ الجبًوی درفزثغتبى التجبط ٍ رْت ًشدیک کزدى هحتَای پزعؼًبهِ ٍدریبفت
اعالفبت دلیكتز ،ایي پزعؾٌبهِ اثتذا تَعظ اعتبداى راٌّوب ٍ هؾبٍر ٍ عپظ دٍ تي اس دارٍعبساى هززة فقبل در خبرد اس هحیظ هغبلقِ
خزاعبى رٌَثی هَرد ثبسثیٌی لزار گزفتِ ٍ تقذیل ٍ ثَهیعبسی ؽذ . .در ًْبیت دادُّب ثب اعتفبدُ اس ًزمافشار آهبری SPSS Inc., Chicago,
 IL; version 16اسعزیك آسهَى آهبری اعپیزهي ،کلوَگزٍف اعویزًَف ،کزٍعکبلٍالیظ ٍ هيٍیتٌی تزشیِ ٍ تحلیل ؽذًذ.
ًتایجً :تبیذ ًؾبى دادکِ ثیي هؾبٍرُ دارٍیی ٍهیشاى رضبیتهٌذی ثیوبراى درعٌبریَّبی  ،4ٍ 3در عغح  0/05راثغِ هقٌبداری ٍرَد
دارد .توبهی رٍاثظ ثیي هیشاى هؾبٍرُ دارٍیی ٍ هیشاى رضبیت ثیوبرًوب اس هؾبٍرُ دادى درّز یک اسعٌبریَّب درعغح  0/05هقٌبدار ثَد.
در عٌبریَی یک ٍ دٍ راثغِ غیزهغتمین ٍ در عٌبریَّبی عِ ٍ چْبر راثغِ خغی هغتمین ٍرَد دارد.
ًتيجِگيزی :ثب تَرِ ثِ ایيکِ ثِعَر هتَعظ هیشاى رضبیتهٌذی کلی ثیوبراى اس توبم عٌبریَّب ثبالی 50درفذ اعت هیتَاى ادفب
کزدکِ ثیوبراى هؾبٍرُ ًغجتب خَثی را دریبفت کزدُ اًذ.
ٍاصُّای کليدی :دارٍعبس ،هؾبٍرُ دارٍیی ،هیشاى رضبیتهٌذی ثیوبر ،عٌبریَ
ارجاع :لَاهی هحوذ فلی ،خبلقی ًبدر  ،هحوذسادُ خلیل فلی ،فبثذیٌی هحوذرضب  .بزرعی فؼاليتّای هشاٍرُای دارٍعاساى اعتاى خزاعاى جٌَبی بِ
بيواراى در عال .1396هزلِ فلوی پضٍّؾی داًؾگبُ فلَم پشؽکی ؽْیذ فذٍلی یشد 1398؛ .1227-37 :)2( 27
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هقدهًِ :مؼ ٍربیگبُ خذهبت دارٍعبساى ثِفٌَاى یکی اس ارکبى افلی سًزیزُ درهبى ثیوبراى ،لغقبً ثیدلیل اعت .تحمیمبت در ایي
حَسُ ًؾبى هی دٌّذکِ هؾبٍرُ دارٍعبساى هٌزز ثِ ًتبیذ درهبًی هخجت گؾتِ ٍکیفیت سًذگی ،آگبّی اسهقزف دارٍٍ ،رضبیتهٌذی
ثیوبر اس خذهبت را ارتمبء هیثخؾذ .ایي هغبلقِ ثِهٌؾَر ثزرعی فقبلیتّبی هؾبٍرُای دارٍعبساى اعتبى خزاعبى رٌَثی ثِ ثیوبراى
درعبل  1396اًزبم ؽذ.

] [ DOI: 10.18502/ssu.v27i2.1043

بررسی فعاليتهاي مشاورهاي داروسازان استان خراسان جنوبی به
شوارُ صفحِ:
بيماران در سال6931

هقدهِ

ثزای ثیوبراى خَاّذ داؽت (سرگزسادُ ٍ ّوکبراى.)1392 ،

ثِعَرکلی ،یک ثبٍر فوَهی اؽتجبُ در ثیي هزدم ربهقِ

دارٍعبساى ًمؼ کلیذی در هؾبٍرُ ثِ ثیوبراى خَد درهبى ثب

ٍرَد دارد کِ ثْجَدی ٍ یب فذم ثْجَدی در عالهت ًتیزِ رفتبر

دارٍ را ثبسی هیکٌٌذ .آىّب ثزاعتفبدُ اس دارٍّبی ثذٍى ًغخِ

پشؽکبى ٍ پزعتبراى در فزایٌذ درهبى اعت ٍ ثِ فجبرتی آًبى در

ًؾبرت هیکٌٌذ ٍ ،ثزؽٌبعبیی هؾکالتی هزثَط ثِ هقزف دارٍ،

ثْجَدی ٍ یب ٍخینتزؽذى ثیوبریؾبى ًمؼ هغتمین دارًذ ،حبل

ٍ هذاخلِ در فَرت ًیبس رْت کغت اعویٌبى اساعتفبدُ فحیح

آىکِ دارٍعبساى ٍفزضِکٌٌذگبى دارٍ ٍ ثٍِیضُ ًغخِپیچبى در

دارٍ تَعظ ثیوبر هیتَاًٌذ اِؽزاف داؽتِ ثبؽٌذ (

دارٍخبًِّب هیتَاًٌذ ثب هؾبٍرُ ٍ راٌّوبیی درعت در عزس

 .)al, 2012در لَاًیي پشؽکی کؾَرّبی هختلف ًمؼ

هقزف فحیح دارٍ در ثْجَدی ّزچِ عزیـتز ثیوبر ًمؼ

دارٍعبساى در اهز عالهت ،ثغیبر هْن تلمی ؽذُ اعت ثِ ًحَی
کِ اگز ثیؼتزاس ًمؼ پشؽکبى ًجَدُ کوتز ّن ًویثبؽذ.

اؽتجبُ در تَسیـ ٍ ًغخِپیچی ًیش ثِ ّوبى اًذاسُ هوکي اعت

ثغیبری اس عبسهبىّبی حزفِای در اهز درهبى دعتَرالقولّبیی

ثبفج ٍخینتزؽذى حبل ثیوبر ٍ پیچیذُتزؽذى فزآیٌذ درهبى

را در خقَؿ ٍؽبیف دارٍخبًِداراى ارائِ کزدُاًذ کِ تَفیِ

گزدد  .Rastgarpanah et al 1991درهبى ٍ ثْجَد ثیوبری ٍ عزس

هیکٌٌذ دارٍعبساى در ًحَُ آهَسػ ٍ ،هؾبٍرُ ثِ ثیوبراى در

فحیح هقزف دارٍ ثِخقَؿ در هَاردی کِ هؾبٍرُ دارٍیی

تَسیـ دارٍّبی ثذٍى ًغخِ ٍ ّنچٌیي دارٍّبی ثبًغخِ اّتوبم

هَرد ًیبس اعت ،هغتلشم ارتجبط فقبل ثیي ثیوبر ٍ دارٍعبس ثَدُ ٍ

توبم ٍرسًذ ٍ در فزاّنکزدى اعالفبت پیزاهَى ًبم ٍ هؾخقبت

اس فَاهل هْن در ثزخَرداری اس دارٍعبسی ربهقًِگز هیثبؽذ

دارٍ ،هیشاى هقزف دارٍ ،دعتَالقولّبی اعتفبدُ فحیح اسآى،

ً .Mostafavi et al,2004مؼ ٍ ربیگبُ خذهبت دارٍعبساى

هذت سهبى هقزف آى ،هخبعزات ٍ تجقبت ربًجی آى تالػ

ثِفٌَاى یکی اس ارکبى افلی سًزیزُ درهبى ثیوبراى ،لغقبً

ًوبیٌذ (

ثیثذیل اعت .تحمیمبت فَرت گزفتِ در ایي حَسُ ًؾبى

Puspitasari et al., 2009; Toklu and Hussain,

 .)2013دارٍعبساى السم اعت داًؼ ٍ آگبّی ٍ ؽٌبخت السم در

هیدٌّذ کِ هؾبٍرُ دارٍعبساى هٌزز ثِ ًتبیذ درهبًی هخجت

خقَؿ هقزف دارٍ تَعظ ثیوبراى داؽتِ ٍ هؾبٍرُ السم را

گؾتِ ٍ کیفیت سًذگی ،آگبّی اس هقزف دارٍ ٍ ثیوبرٍ ،

ارائِ ًوبیٌذ ٍ در ایوٌی ٍ عالهت ثیوبر ٍ دعتیبثی ثِ ًتبیذ

(Okumura et

دلخَاُ در اهز درهبى ثیوبر هغئَلیت دارًذ (

)ّ al., 2014; Toklu and Hussain, 2013ویيعَر ،هؾبٍرُ

Dhillon and

 .)Raymond, 2009ایي هَضَؿ در ًؾبم پشؽکی ٍ درهبًی ایزاى

ثیوبر ،اعبط ٍ هجٌبی فقبلیت دارٍخبًِ ٍ هزالجتّبی دارٍیی ثب

ثِعَرهؾخـ ثیبى ؽذُ اعت .عجك هبدُ 2لبًَى هزثَط ثِ

کیفیت ثبال هیثبؽذ .هؾبٍرُ هَرت افشایؼ رفبیت رصینّبی

همزرات اهَر پشؽکی ،دارٍیی ،هَاد خَردًی ٍ آؽبهیذًی کِ

تزَیشی تَعظ ثیوبر ؽذُ ٍ هبًـ اس تذاخالت دارٍیی ٍ خغبّبی

هقَة  1334/3/29اعت فقبلیتّبی هؾبٍرُای فحیح را اس

تزَیش دارٍ هیؽَد .در فیيحبل هؾبٍرُ هَرت افشایؼ رضبیت

رولِ ٍؽبیف هغلّن دارٍعبس در هحیظ دارٍخبًِ هیداًذ (عبیت

آگبّبًِ ؽذُ ٍ دارٍعبساى را اس خغزات حمَلی هقَى هیدارد

هزکش پضٍّؼّبی هزلظ ؽَرای اعالهی) ّذف اس ایي پضٍّؼ

( .)Rahimi klor and Kazemzadeh, 2015ثزلزاری ارتجبط

ّوبًب ثزرعی ارتجبط ثیي ثیوبر ٍ دارٍعبس اعت .

هَحز ٍ ارائِ هؾبٍرُ اس رولِ هحَرّبی اعبعی در ارائِ خذهبت

رٍػ بزرعی

ثب کیفیت ثِ ثیوبراى هحغَة هیگزدد.
لذا ثبیذ ثِ کیفیت آىّب تَرِ فویمی داؽت .دارٍعبساى ًیش

ایي پضٍّؼ تَفیفی– تحلیلی اس ًَؿ همغقی اعت ٍ ثب

ثِفٌَاى یکی اس افضبی تین درهبى اس ایي لبفذُ هغتخٌی

ّذف ثزرعی فقبلیتّبی هؾبٍرُای دارٍعبساى دارٍخبًِّبی

ًیغتٌذ .ارتجبط دارٍعبس ٍ ثیوبر ٌّگبهی کِ هَحز ثبؽذ ،لغقبً

اعتبى خزاعبى رٌَثی در لجبل ثیوبراى در عبل 1396اًزبم

هجلِ داًشگاُ ػلَم پششکی ٍ خدهات بْداشتی ـ درهاًی شْيد صدٍقی یشد
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ثغشایی داؽتِ ثبؽٌذ ( ٍ )Alijan et al, 1998اس عَیی ثب هؾبٍرُ

رضبیتهٌذی ثیوبر اس خذهبت را ارتمبء هیثخؾذ

Eickhoff et

] [ DOI: 10.18502/ssu.v27i2.1043

ًمؼ گغتزدُای در ثْجَد خذهبت درهبًی ثبکیفیت هغلَة

بزرعی فؼاليتّای هشاٍرُای دارٍ عاساى اعتاى خزاعاى جٌَبی

هزارقِکٌٌذُ ثِ دارٍخبًِّبی اعتبى خزاعبى رٌَثی ثَد ٍ ایي

اس هزارقِ ثِدارٍخبًِّب در عبفبت ؽلَك خذهبتدّی اعت کِ

اعتبى ثِفٌَاى هحیظ اًزبم پضٍّؼ هؾخـ گزدیذ .هزوَفبً

دارٍعبساى ؽبیذ ًتَاًٌذ ّوکبری السم را داؽتِ ثبؽٌذ .پضٍّؾگز

 84دارٍخبًِ در ایي اعتبى ٍرَد دارد کِ اس ایي ثیي 69

چْبر داًؾزَی رؽتِ دارٍعبسی راکِ دٍ ًفز هزد ٍ دٍ ًفز سى

دارٍخبًِ ،خقَفی ثَدُ ٍ  15دارٍخبًِ ثِفَرت دٍلتی هؾغَل

ثَدًذ ثِفَرت داٍعلجبًِ ثِ خذهت گزفت .ثِ آىّب رٍػ دلیك

ارائِ خذهبت دارٍیی ّغتٌذ کِ ّوِ دارٍخبًِّب ثِفَرت

اًزبم چْبر عٌبریَ تَعظ هؾبٍر دٍم همبلِ کِ دکتزی

عزؽوبری در هغبلقِ ٍارد ؽذًذ.

دارٍعبسی ٍ اعتبدیبر داًؾگبُ ّغتٌذ آهَسػ دادُ ؽذ .رْت

اعتبى در تحمیك حبضز ؽزکت ًوَدًذ .رْت حفؼ عالهت

ارزا ًوبیٌذ ٍ ثِ ّویي هٌؾَر آهَسػّبی السم ثِ عیوَلیؾيّب

درروـآٍری دادُّب رضبیتًبهِ اس توبهی آىّب رْت آهبدگی ٍ

)ثیوبرًوبّب) دادُ ؽذکِ فوذتبً ثِفَرت ایفبی ًمؼ ٍ آهَسػ

ؽزکت در پضٍّؼ اخذ ؽذ .اثشار روـآٍری دادُّب

چْزُ ثِ چْزُ فَرت گزفت:

پزعؼًبهِای ثَدکِ اس پزعؼًبهِ عبختِ ؽذُ ٍ ثکبر رفتِ

عٌبریَیاٍّل :ثیوبر ادفب هیکٌذ کِ ثیوبری کنخًَی

تَعظ االکیل ٍ الجبًوی ( )2015در فزثغتبى التجبط ٍثَهی

( )Anemicدارد ٍ درخَاعت لزؿ آّي ( )Feroseهیکٌذ.

اعتفبدُ ؽذ .ایي پزعؼًبهِ ؽبهل چْبر ثخؼ ثَد .ثخؼ اٍّل

ٍی هقوَالً دارٍی آًتیاعیذ هقزف هیکٌذ ،کِ هبًـ اسرذة

هزثَط ثِ اعالفبت دهَگزافیک دارٍعبساى ٍ دارٍخبًِّبی اعتبى

آّي در ثذى هیؽَد ٍ ٍاکٌؼ ثِ درهبى ثب آّي را ثِ تقَیك

خزاعبى رٌَثی ،هیبًگیي سهبى هؾبٍرُ دارٍیی ٍ ،تقذاد ثیوبراى

هیاًذاسد (.)Alaqeel and Abanmy, 2015

هٌتؾز در فف گزفتي دارٍ ثَد .ثخؼ دٍّم ،کِ هزوَفبً 11

عٌبریَیدٍّم :ثیوبر درخَاعت دارٍی آهَکغیعیلیي

آیتن داؽت ،در خقَؿ اعالفبت پیزاهَى هؾتزیبى در عَل

( )Amoxicillinهیکٌذ،کِ یک آًتیثیَتیک پٌیعیلیٌی

فزایٌذ ًغخِپیچی ثَد .ثخؼ عَم ؽبهل اعالفبت هؾبٍرُای

اعت ٍ ثبفج تغییز فلَرای رٍدُ ای اعتفبدُ هیؽَد ٍ ،در

دارٍعبساى ثِ ثیوبرًوبّب ٍ عبیز ثیوبراى اس دیذگبُ ثیوبرًوبّب

ًْبیت ،هٌزز ثِ کبّؼ اًتؾبر هتبثَلیتّبی اعتزٍصًی

هیثبؽذ ایي ثیوبراى ؽجیِعبسی ( )Simulatedؽذُاًذ ،یقٌی4

( )Estrogen metabolitesدر عغح رٍدُ ٍکجذ هیگزدد.

داًؾزَی رؽتِ دارٍعبسی (ً 2فز هزد ٍ ً 2فز سى) ثِفَرت

هقزف ّن سهبى آى ثب لزؿّبی رلَگیزی اس ثبرٍری

داٍعلجبًِ اعتخذام ؽذًذ ٍ پظ اس آهَسػّبی السم ٍ توزیي در

ثبثبرداریّبی ًبخَاعتِ ٍتغییزات در لبفذگی ارتجبط هغتمین

رٍػ اًزبم کبر پضٍّؼ ٍ ارزای عٌبریَّبی تقییي ؽذُ ،در

پیذا هیکٌذ .ثٌبثزایي ،اًتؾبر هیرٍد کِ دارٍعبساى در خقَؿ

پضٍّؼ ؽزکت کزدًذ .داًؾزَیبى هَردًؾز ثِ دلیل آگبّی اس

ثبرداری ًبخَاعتِ در ًتیزِ ثزّنکٌؼ لزؿّبی آًتیثیَتیک

ٍضقیت رغزافیبیی ٍ سیغت -هحیغی ٍ ارتوبفی اعتبى

ٍ لزؿّبی ضذ ثبرٍری ّؾذار السم را ثذٌّذPuspitasari et ( .

خزاعبى رٌَثی ،ثَهی ایي اعتبى ثَدًذ .دلیل اًتخبة چْبر ًفز

.)al.,2009

ثِ ایي دلیل اعت کِ تحمیمبت اًزبم ؽذُ در ایي سهیٌِ تقذاد

عٌبریَیعَّم :ثیوبر هجتال ثِ ًبراحتی گَارؽی تمبضبی

ثیوبراى ؽجیِعبسی ؽذُ ثیي 2تب ً 4فز را پیؾٌْبد کزدُاًذ

اهپزاسٍل ( )omeprazolضذاعیذی (یک دارٍی ضذاعیذی

(.)Alaqeel and Abanmy, 2015

هْبر کٌٌذُ پزٍتَى پوپ) هیکٌذ .کِ یک دارٍی آًتیاعیذی

ثخؼ چْبرم ؽبهل چْبر آیتن ثَد کِ هَاًـ هَرَد عز راُ

عیغتویک اعت اًتؾبر هیرٍد کِ دارٍعبساى ثزًیبس ثِ سهبى

هؾبٍرُ دارٍیی دارٍعبساى را ثزرعی ًوَد .پزعؼًبهِّب در عَل

هقزف دارٍ لجل اس غذا تبکیذ ًوبیٌذ تب احزثخؾی ثْتزی داؽتِ

رٍسّبی هختلف ّفتِ ٍ در اٍلبت هختلف رٍس ثِفَرت

ثبؽذ .هقزف هشهي ٍ عَالًیهذت آى ًیش ثبفج رلَگیزی اس
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ربهقِ آهبری هذکَر در توبهی 84دارٍخبًِّبی فقّبل در ایي

تکویل فزم ارسؽیبثی ،افزاد ثیوبرًوب السم ثَد چْبر عٌبریَ را

] [ DOI: 10.18502/ssu.v27i2.1043

… ثیوبراى
ایزاى ٍ
دارٍخبًِّب
دختز ًؾز
داًشجَیاىهَرد
ربهقِدر آهبری
گزفت.
داًشگاُّای
شيَع چاقی

ًوًَِگیزی غیز احتوبلی آعبى اًزبم ؽذًذ .دلیل ایيکبر پزّیش

هحود ػلی قَاهی ٍ ّوکاراى

هٌززثِ پَکی اعتخَاى ٍ افشایؼ احتوبل ؽکغتگی ؽَد.

فَرت هیثبؽذ %44 :آًبى (ً 37فز) کوتز اس  8عبفت در

آتَرٍاعتبتیي

دارٍخبًِ حضَر دارًذ ٍ  %54/ 8آًبى (ً 46فز) ثیي 12 -8

عٌبریَیچْبرم:

ثیوبرًوبّب

درخَاعت

( )atorvastatinهیکٌذ ،کِ یک دارٍی کبٌّذُ چزثی اعت کِ

عبفت ٍ فمظ  %1/2دارٍعبساى (ً 1فز) ثیؾتز اس  12عبفت در

هٌزز ثِ ثزٍس ثیوبری فضالًی ( ٍ )Myopathyفلذ هبّیچِای

دارٍخبًِ حضَر داؽتٌذ .در ًوًَِّبی اًتخبثی پضٍّؼ حبضز76

( )Rhabdomyolysisهیگزدد .اًتؾبر هی رٍد کِ دارٍعبساى

ًفز ( )%90/5دعتیبر داؽتٌذ ٍ فمظ ً 8فز ( )%9/5اس آىّب ثذٍى

اعالفبتی پیزاهَى احزات ربًجی ایي دارٍ در اختیبر ثیوبرًوب

دعتیبر ثَدًذ.

آساردٌّذُ ،ضقف ٍ کنثٌیِگی ٍ ،ادرار ثب رًگ تیزُ رًذ هیثزًذ

ثزرعی ،اعالفبت سیز ثِدعت آهذکِ ثیؾتزیي هذت اؽتغبل 30

( .)Alaqeel and Abanmy, 2015رْت ًشدیککزدى هحتَای

عبل ٍ کوتزیي هذت اؽتغبل  1عبل ثَد ٍ هیبًگیي هذت

پزعؼًبهِ ٍ دریبفت اعالفبت دلیكتز ،ایي پزعؼًبهِ اثتذا

اؽتغبل در ثیي 84دارٍخبًِ ،تمزیجبً  10عبل ٍ ,اًحزاف هقیبر آى

تَعظ اعتبداى راٌّوب ٍ هؾبٍر ٍ عپظ دٍ تي اس دارٍعبساى

 7 /48عبل ثَد .ثیؾتزیي فزاٍاًی هزارقِ ثیوبراى ًغخِدار ثِ

هززة فقبل در خبرد اس هحیظ هغبلقِ خزاعبى رٌَثی هَرد

دارٍخبًِ ثیي  31-40ثیوبر ثَدُ ( ٍ )%36/9ثیوبراى ثذٍى

ثبسثیٌی لزار گزفتِ ٍ تقذیل ٍ ثَهیعبسی ؽذ.

ًغخِ هزثَط ثِ حبلتی اعت کِ ثیؾتز اس  40هزارقِ ()%29/8

تجشیِ ٍ تحليل آهاری

را داؽتِاًذ .در هَرد تقییي ًَؿ هؾبٍرُ دارٍیی ثب تَرِ ثِ ایي

دادُّبی روـآٍری ؽذُ اسعزیك فزمّب ٍ پزعؼًبهِّب

کِ درپزعؼًبهِ ارسیبثی عٌبریَّب عَاالتی ثب ارسػّبی

کُذگذاری ؽذُ ٍ ثب کوک ًزمافشار SPSS v 16هَرد تحلیل لزار

تحمیمی هختلف هغزح ؽذ ٍ ثزای ّز عَال ثیي ً 4-1وزُ

گزفتٌذ .دادُّبی پیَعتِ ثِفٌَاى هیبًگیي ٍ اًحزاف هقیبر ٍ

تقییي ؽذ کِ هزوَؿ آى  52اهتیبس ارسػگشاری ؽذُ کِ

دادُّبی هغلك ثِفٌَاى فزاٍاًی ٍ همبدیز درفذی ثیبى ؽذًذ ٍ

هؾبٍرُّبی دادُ ؽذُ در هَرد ّز ًَؿ دارٍی درخَاعتی را ،در

ثِدلیل فذم ثزخَرداری دادُّب اس تَسیـ ًزهبل اس آسهَى آهبری

ّز عٌبریَ هیبًگیي هؾبٍرُّبی دادُ ؽذُ در هَرد ًَؿ دارٍ در

ضزیت ّنثغتگی اعپزهي ،آسهَىکزٍعکبلٍالیظ ٍ هيٍیتٌی

عٌبریَی  1ثزاثز ثب  33/81اهتیبس ،در عٌبریَی  2ثزاثز ثب 30/74

درعغح آلفبی هغبٍی 0/05اعتفبدُ ؽذ.

اهتیبس ٍ در عٌبریَی  26/36 ،3اهتیبس ٍ در عٌبریَی 31/64 ،4

هالحظات اخالقی

اهتیبس ثِدعت آهذُ کِ ًؾبى هیدّذ در ایي هَرد ّن

ایي پیؼ عزح در تبریخ  1396/4/27در کویتِ اخالق

هؾبٍرُّبی هٌبعجی ثز اعبط ًَؿ دارٍی هَرد درخَاعت دادُ
ؽذُ اعت (رذٍل .)2

داًؾگبُ آساد اعالهی ٍاحذ پشؽکی تْزاى هَرد ثزرعی ٍ در

ثزای ثزرعی ًزهبل ثَدى هتغیزّبی هَرد ثزرعی ،آسهَى

تبریخ  1396/5/4ثب کذ ( )IR.IAU.TMU.REC 1396-40ثِ

کلوَگزٍف اعویزًَف اًزبم ؽذکِ ًتبیذ ًؾبى داد ّیچ کذام اس

تقَیت رعیذ.

هتغیزّبی هَرد ثزرعی ًزهبل ًویثبؽٌذ .اس عزیك آسهَى

ًتایج

ّنثغتگی اعپیزهي هقٌبدار ثَدى راثغِ ثیي هیشاى هؾبٍرُ

هیشاى تحقیالت توبم افزاد هقبحجِ ؽًَذُ (ً 84فز)،

دارٍیی ثب هیشاى ارسیبثی دریبفت هؾبٍرُ ّز یک اس عٌبریَّب،

دکتزای دارٍعبسی ثَدّ ٍ .وگی دارای هلیت ایزاًی ثَدًذ کِ اس

ثزرعی گزدیذ .اس عزیك آسهَى ّنثغتگی اعپیزهي هقٌبدار

لحبػ عٌیً 36فز آًبى در ثبسُ عٌی  20تب  30عبلِ (ٍ ،)%42

ثَدى راثغِ ثیي هیشاى هؾبٍرُ دارٍیی ثب ًَؿ درخَاعت دارٍ در

ً 31فز آًبى در ثبسُ عٌی  31تب  40عبلِ (ً 8 ٍ )%36فز آًبى

ّز عٌبریَ ،ثزرعی گزدیذ.کِ در آى ثب تَرِ ثِ رذٍل 2در

در ثبسُ عٌی  50-41عبل ( ٍ )%9فمظ ً 9فز آًبى ثیؾتز اس 50
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لزاردٌّذ ٍ اس آىّب ثخَاٌّذ تب ثگَیٌذ کِ آیب اس درد هبّیچِ

در هَرد هذت اؽتغبل ثِ کبر دارٍعبساى در دارٍخبًِ هَرد

] [ DOI: 10.18502/ssu.v27i2.1043

رذة هَاد هقذًی ،فوذتبً کلغین هیؽَد .ایي ؽزایظ هیتَاًذ

عبل( )%10عي داؽتٌذ .هذت سهبى حضَر دارٍعبساى ثذیي

بزرعی فؼاليتّای هشاٍرُای دارٍ عاساى اعتاى خزاعاى جٌَبی

رضبیت ثیوبرًوب اس هؾبٍرُ دادى در ّز یک اسعٌبریَّب هقٌبدار

هیشاى رضبیتهٌذی کلی ثیوبراى در عٌبریَّب ثز اعبط عي

ثَد .درعٌبریَی یک ٍ دٍ راثغِ غیزهغتمین ٍ در عٌبریَّبی

دارٍعبسً ،تبیذ ًؾبى داد ثقضی اس هتغیزّب ثزاعبط عي دارٍعبس

عِ ٍ چْبر راثغِ خغی هغتمین ٍرَد دارد .ثزای همبیغِ هیشاى

تفبٍت ٍرَد دارد.

رذٍل  :1تَفیف ؽبخـّبی هزکشی ٍ پزاکٌذگی هتغیزهذت اؽتغبل ثِ کبر در دارٍخبًِ
هتغيز

هقدار

هقدار

30

هياًگيي

هياًِ

اًحزاف اعتاًدارد

هذت اؽتغبل

10/07

8

7/48

1

هؾبٍرُ دارٍیی

38/92

38

6/89

24

51

36

36

3/57

31

45

ًَؿ درخَاعت دارٍ در عٌبریَی 1

32/81

38

11/71

0

48

ًَؿ درخَاعت دارٍ در عٌبریَی 2

30/74

28

11/991

0

52

ًَؿ درخَاعت دارٍ در عٌبریَی 3

26/36

28

11/30

0

52

ًَؿ درخَاعت دارٍ در عٌبریَی 4

31/64

38

12/34

4

48

هیشاى رضبیتهٌذی کلی ثیوبراى عٌبریَی 1

63/55

64

1/5054

22

86

هیشاى رضبیتهٌذی کلی ثیوبراى عٌبریَی 2

61/48

62

1/5949

22

90

هیشاى رضبیتهٌذی کلی ثیوبراى عٌبریَی 3

57/09

56

1/3651

26

82

هیشاى رضبیتهٌذی کلی ثیوبراى عٌبریَی 4

62/38

66

1/5749

26

86

هیشاى رضبیت دارٍعبس

رذٍل  :2آهبرُّبی آسهَى ّنثغتگی هتغیزّبی هیشاى هؾبٍرُ دارٍیی ٍهیشاى رضبیتهٌذی کلی درّزیک اسعٌبریَّب ٍهیشاى رضبیت اس هؾبٍرُ دٌّذُ
آسهَى
هتغيز

هیشاى هؾبٍرُ
دارٍیی
هتغیز
هیشاى هؾبٍرُ
دارٍیی

ّوبغتگی اعپيزهي

ّوبغتگی اعپيزهي

ّوبغتگی اعپيزهي

ّوبغتگی اعپيزهي

هيشاى رضایتهٌدی کلی

هيشاى رضایتهٌدی کلی بيواراى

هيشاى رضایتهٌدی کلی

هيشاى رضایتهٌدی کلی بيواراى

بيواراى عٌاریَی 1

عٌاریَی 2

بيواراى عٌاریَی 3

عٌاریَی 4

r=-0/297

r=0/143

r=0/437

r=0/189

P=0/000

P=0/068

P=0/000

P=0/015

ًَؿ درخَاعت دارٍ در
عٌبریَی 1
r=-0/341
P=0/000

ًَؿ درخَاعت دارٍ در عٌبریَی
ًَؿ درخَاعت دارٍ در عٌبریَی 2
3
r=0/417
r=-0/249
P=0/000
P=0/001
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کوتزیي

بيشتزیي
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دارٍیی ٍ هیشاى
دختزهیشاى
داًشجَیاىثیي
توبهی رٍاثظ
شيَع0/05
عغح
هؾبٍرُایزاى …
داًشگاُّای
چاقی در

رضبیت دارٍعبس ،هؾبٍرًَُ ،ؿ درخَاعت دارٍ در عٌبریَّب،

هحود ػلی قَاهی ٍ ّوکاراى

عي
ًام هتغيز

رضبیت دارٍعبس

 20-30عال
N;36
̅

 31-40عال

 41-50عال

باالی  50عال

N;31

N;8

N;9
̅

̅

ًتيجِ آسهَى آهاری
هالک اسهَى

̅

11/2 35/44

11/1 30/77

13/06 30/25

13/09 31/56

4/4

درخَاعت دارٍ در
عٌبریَی دٍ

11/0 31/61

درخَاعت دارٍ در
عٌبریَی عِ

10/1 27/39

درخَاعت دارٍ در
عٌبریَی چْبر

11/5 35/72

هیشاى رضبیتهٌذی کلی
ثیوبراى در عٌبریَی1

17/4 65/4

هیشاى رضبیتهٌذی کلی
ثیوبراى در عٌبریَی2

19/02 0/62

هیشاى رضبیتهٌذی کلی
ثیوبراى در عٌبریَی3

57/67 15/2

هیشاى رضبیتهٌذی کلی
ثیوبراى در عٌبریَی4

17/1 66/78

0412 30/71

10/3 26/13

14/5 24/90

21/7 56/3

22/0 56/52

19/5 51/42

21/9 52/39

14/09 29/00

17/7 29/75

12/4 32/75

17/8 30/25

20/0 59/0

20/04 59/75

16/9 62/75

ثزاعبط دادُّبی رذٍل  3اختالف آهبری هقٌیداری در

9/8 28/99

11/00 20/00

16/4 22/67

32/61 53/11

30/2 49/56

27/1 43/78

29/9 48/67

0/39

2/35

13/88

4/06

1/43

3/77

10/42

0/007
0/22

0/94

0/51

0/003

0/25

0/7

0/29

0/015

 50عبل ثِعَر هقٌبداری کوتزاس دٍ گزٍُ عٌی دیگز ثَد
(.)p>0/001

هیبًگیي ًوزُ رضبیت دارٍعبس ٍ ًوزُ رضبیت کلی ثیوبراى در
عٌبریَی چْبر ثز حغت عي هؾبّذُ گزدیذ ٍ ،آسهَى آهبری

بحث

هيٍیتٌی ًؾبى داد کِ در گزٍُ عٌی ثبالی  50عبل ثِعَر

دارٍعبساى هذرى هغؤٍلیتپذیزی خبفی در سهیٌِ دارٍ ٍ

هقٌبداری ثبالتز اس عبیز گزٍُّبی عٌی ثَد (.)p>0/001

دارٍدرهبًی دارًذ .ثِعَر عٌتی هَضَفبتی هخل ریغکعٌزی،

ّنچٌیي هیبًگیيً ،وزُ درخَاعت دارٍ در عٌبریَی چْبر

ّشیٌِّب ،دعتزعی ثِ هحقَالت ٍ آهَسػّبی فوَهی ٍ عٌتی

ثزحغت عي اختالف آهبری هقٌیداری را ًؾبى داد ٍ آسهَى

ثب هَضَؿ هغؤٍلیتپذیزی ارتجبط دارًذ .عؤال ایي اعت کِ

آهبری هيٍیتٌی ًؾبى داد کِ در دٍ گزٍُ عٌی  ٍ 40-31ثبالی

چگًَِ یک ًفز هغئَلیتپذیزی ٍ لَاًیي رفتبری را تقزیف
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درخَاعت دارٍ در
عٌبریَی یک

4/1 37/33

2/6 35/611

1/6 36/50

4/3 40/44

12/02

کزٍعکال ٍاليظ
Pvalue

] [ DOI: 10.18502/ssu.v27i2.1043

رذٍل  :3همبیغِ هیبًگیي ًوزات رضبیت دارٍعبساى ٍ رضبیت درعٌبریَّبی هختلف ثزحغت عي در دارٍعبساى هَرد هغبلقِ

بزرعی فؼاليتّای هشاٍرُای دارٍ عاساى اعتاى خزاعاى جٌَبی

ؽٌبختِ هیؽًَذ ثِ ًؾز هیرعذ کِ ًمغِ ؽزٍؿ هٌغمی ثبؽذ.

عزاعزکؾَر هیدّذ کِ فلت ایي ضقف هوکي اعـت ثـبالثـَدى

ثِ ًؾز هیرعذ کِ حظ هغئَلیتپذیزی ؽبهل ارتجبط ثب ثیوبر

حزـن کـبر دارٍخبًِّب ،فذم آهَسػ هٌبعت دارٍعبساى در

هیؽَد تب حذی کِ افَل اٍلیِ خَد هختبری ،تزحن ٍدلعَسی

سهیٌِ آگبّی اس فَارك ٍ تذاخالت دارٍّب ٍ ًیش فذم درخَاعت

ٍ فذالت ثزای ّز دٍ عزف ایي ارتجبط ثِ یک هیشاى اّویت

ثیوبر رْت دریبفت هؾبٍرُ دلیك ٍ فلوی هیثبؽذ.

هغئَلیت ٍ تَاًب عبختي هب در پبعخ ثِ عؤاالت دیگزاى را ؽبهل

ارائِدٌّذگبى خذهبت ثْذاؽتی ٍ درهبًی اّویت ٍیضُای یبفتِ

هیؽَد .ایي هغؤٍلیت ،تززثِ ٍ داًؼ فولی را هیعلجذ ٍ ًیبس

اعت .چزا کِ ثْجَد ًگزػ ثیوبراى هٌزز ثِ تغزیـ فزایٌذ

ثِ یک هحیظ فزٌّگی کِ ثٍِعیلِ لبًَىگذاری ٍ تقییي خظ

درهبى ٍ در ًْبیت کبّؼ ّشیٌِّبی درهبًی هیؽَد .در ایي

هؾی ثِ تَاى آى را تذٍیي کزد ،دارد .ثب تَرِ ثِ تزشیِ ٍ تحلیل

ثیي هغبلقبت کوتزی ثِ ثزرعی ًگزػ ثیوبراى ًغجت ثِ ًمؼ

دادُّب ،هیشاى هؾبٍرُ دارٍیی 38/32 ± 6/89 ،هیثبؽذ .ثز

دارٍعبس همین در دارٍخبًِ پزداختِاًذ .لذا ًتبیذ ایي تحمیك ثب

ّویي اعبط ثب تَرِ ثِ هیشاى رضبیتهٌذی کلی ثیوبراى ّز

هغبلقبت هؾبثِ همبیغِ هیگزدد .ثب تَرِ ثِ ًتبیذ ضزیت

یک اس عٌبریَّب اس هزوَؿ  100اهتیبس ،هیبًگیي هیشاى

ّنثغتگی ثِدعتآهذُ ثزای دٍ هتغیز هیشاى هؾبٍرُ دارٍیی ٍ

رضبیتهٌذی کلی ثیوبراى اس هؾبٍرُای کِ دارٍعبساى هحتزم ثب

هیشاى رضبیتهٌذی ثیوبراى در عٌبریَی یک ،راثغِ خغی

تَرِ ثِ عٌبریَی یک دادُاًذ ثزاثز ثب  63/55هیثبؽذ ٍ هیشاى

غیزهغتمین هقٌبداری ٍرَد دارد.

ایي هؾبٍرُ در عٌبریَی دٍ ثزاثز ثب  61/48هیثبؽذ .ایي

ًتبیذ ًؾبى داد کِ ثیي هیشاى هؾبٍرُ دارٍیی ٍ هیشاى

هیبًگیي در عٌبریَی عِ ثزاثز ثب  57/09هیثبؽذ ٍ در عٌبریَی

رضبیتهٌذی ثیوبراى در عٌبریَی دٍ راثغِ هقٌبداری ٍرَد

چْبر ثزاثز ثب  62/38هیثبؽذ.کِ هیتَاى گفت چَى ثِعَر

ًذاردّ .ویيعَر هیتَاى گفت ثیي هؾبٍرُ دارٍیی ٍ هیشاى

هتَعظ هیشاى رضبیتهٌذی کلی ثیوبراى اس توبم عٌبریَّب

رضبیتهٌذی ثیوبراى در ّز یک اس عٌبریَّبی  ،4 ٍ 3در عغح

ثبالی  50درفذ اعت ثیوبراى هؾبٍرُ ًغجتبً خَثی را دریبفت

 0/05راثغِ هقٌبداری اس ًَؿ هغتمین ٍرَد دارد .اس عزیك

کزدُاًذ .یکی اس ٍؽبیف حیبتی دارٍعبساى ثب تَرِ ثِ ّذفی کـِ

آسهَى ّنثغتگی اعپیزهي هقٌبدار ثَدى راثغِ ثیي هیشاى

آهَسػ دیذُاًذ ثیبى فَارك ٍ تذاخالت دارٍّب دردارٍّبی

هؾبٍرُ دارٍیی ثب ًَؿ درخَاعت دارٍ در ّز عٌبریَ،

ًغخِای ٍثذٍى ًغخِ هی ثبؽذکِ اگز ایي دٍ هَرد ثِ خَثی

ثزرعیگزدیذ کِ در عغح  0/05توبهی رٍاثظ ثیي هیشاى

اًزبم ًپذیزد هیتَاًذ ثِ ربیگبُ دارٍعبس آعیت سدُ ٍ حضَر ٍی

هؾبٍرُ دارٍیی ٍ هیشاى رضبیت ثیوبرًوب اس هؾبٍرُ دادى در ّز

در دارٍخبًِّب را سیز عَال ثـزد.

یک اس عٌبریَّب هقٌبدار ثَد .در عٌبریَی یک ٍ دٍ راثغِ غیز

ثب تَرِ ثِ اهتیبسات کغت ؽذُ اس فزمّبی ارسیبثی ،هَضَؿ

هغتمین ٍ در عٌبریَّبی عِ ٍ چْبر راثغِ خغی هغتمین

تذاخالت دارٍیی در ّز چْبر عٌبریَ ٍ همبیـغِ هؾبٍرُ

ٍرَد دارد .در پضٍّؼ ٍیزث ٍ ّوکبراى (%95 ،)2010

دارٍعبساى ثـیي فـَارك ٍ تذاخالت ًؾبى هیدّذ کِ

هقزفکٌٌذگبى دارٍ ًغجت ثِ فالحیت ٍ کبرداًی دارٍعبساى

دارٍعبساى فولکزد ضقیفتزی در سهیٌِ تذاخالت دارٍیی دارًـذ

در حیغِ ؽغلی خَد احغبط رضبیت داؽتِاًذ .پبییيتزیي

در هغبلقـِ هـقغفَی ٍ ّوکـبراًؼ ( )2013تٌْـب %43

هیشاى رضبیت هزثَط ثِ حفؼ حزین خقَفی در دارٍخبًِ ثَد.

دارٍعـبساى ثـِ ثیوـبراى فـَارك را گَؽشد کزدًذ .در هغبلقِای

ثب تَرِ ثِ ایيکِ در تحمیك حبضز تٌْب  %48اس هزارقِکٌٌذگبى

کِ در لشٍیي اًزبم گزفت ًیش تٌْب  %45دارٍعـبساى ثـِ فـَارك

ًگزػ هخجتی ثِ دارٍعبس داؽتِاًذ ،هی تَاى دریبفت کِ ًتبیذ

ٍ تـذاخالت دارٍیی پزداختٌذ ( .)Mehralian et al, 2009در

ایي تحمیك فبفلِ هحغَعی ثب ًتبیذ تحمیك ٍ یزث ٍ ّوکبراى
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داؽتِ ثبؽٌذ .تقویوبتی کِ اس ایي رٌجِ ثِدعت هیآیذ

در عبلّبی اخیز ،هغبلقِ ثز رٍی ًگزػ ثیوبراى ًغجت ثِ

] [ DOI: 10.18502/ssu.v27i2.1043

… ٍ ربهقِ
ایزاى فزد
داًشگاُکِّایتَعظ
اخاللی
داًشجَیاىّبی
هغبلقِ ارسػ
شيَعکٌذ.
هی
دختز
چاقی در

ایي سهیٌِ دادُّـب ًؾبى اس ضقف اعبعی فولکزد دارٍعبساى در
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هحود ػلی قَاهی ٍ ّوکاراى

هحتزم غذا ٍ دارٍی داًؾگبُ الذام ثِ ثزگشاری دٍرُّبی آهَسؽی

 ّنچٌیي ًتبیذ تحمیك حبضز ثب تحمیك لغیف ٍ ّوکبراى.دارد

ٍ ثبسآهَسی ثزای دارٍعبساى هحتزم اعتبى ثِخقَؿ دارٍعبساى

) کِ ًؾبىدٌّذُ افتوبد ثبالی ثیوبراى ثِ دارٍعبساى2013(

.رَاى اًزبم گیزد

ٍ  ًتبیذ ایي تحمیك ثب تحمیك حغي.اعت ّنخَاًی ًذارد

عپاطگشاری

) کِ ًؾبًگز پبییي ثَدى رضبیت ثیوبراى اس2013( ّوکبراى

ٍ ثزخَد السم هیداًن اس سحوبت فشیشاى ٍ عزٍراى گزاهی

%70 دارٍعبس ثَدُ اعت ّنخَاًی ًذارد چزا کِ اًتؾبرات
.اسهزارقِکٌٌذگبى ثِ دارٍخبًِ در حذ هتَعظ ثزآٍردُ هیؽَد
ًتيجِ گيزی

 عزکبر خبًن، ُاعبتیذ هحتزم آلبی هٌْذط غالهزضب ؽزیف ساد
 عزکبرخبًن، عزکبر خبًن هٌْذط هلیحِ رام،دکتز سّزا کیبًی
هٌْذط فزیجب اعذی ٍعبیز فشیشاًی کِ در عَل هذت فزآیٌذ

ثبتَرِ ثِ ًتبیذ حبفلِ اس تزشیِ ٍ تحلیل فزمّب ٍ ًؾزات

 ضوٌبً ایي.همبلِ ایٌزبًت را یبری ًوَدًذ تمذیز ٍتؾکز ًوبین

ٍ دارٍعبساى فشیش ٍ ارسیبثی ثیوبرًوبّب هؾغلِ سیبد کبری ایؾبى

ُهمبلِ هٌتذ اس پبیبىًبهِ اعت ٍ ّشیٌِّبی هزثَعِ ثز فْذ

فذم دعتزعی ثِ عَاثك دارٍیی ثیوبراى اس عزفی پبییي ثَدى

.هحمك ثَدُ اعت

هیشاى رضبیت ثیوبرًوبّب اس تَضیح در هَرد تذاخالت دارٍیی

. ٍرَد ًذارد:تؼارض در هٌافغ

ایزبة هیکٌذ اس عزف دعتاًذرکبراى ٍ ثِخقَؿ هقبًٍت
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Original Article

Introduction: The role and place of pharmacists 'services as one of the main pillars of the patients'
treatment chain is definitely unhelpful. Research in this area suggests that pharmacist counseling leads to
positive therapeutic outcomes and improves the quality of life, awareness of drug use, and patient
satisfaction. This study was conducted to investigate the activities of pharmacists counseling in southern
Khorasan province in 2017.
Materials: and Methods: This is a cross-sectional descriptive-analytic study. The statistical population of
the present study was two groups of pharmacies and patients. All 84 pharmacies operating in Southern
Khorasan Province were included in this study. In this research, two main types of tools for recording
counseling behaviors, views, and opinions were used. The first evaluation tool was taken by the patients at
the pharmacy at each visit. The second tool was a questionnaire, which was adapted from a questionnaire
made by Allajil and Al-Banemi in Saudi Arabia. In order to close the content of the questionnaire and obtain
more accurate information, This questionnaire was first reviewed by the professors and consultants, and then
it was adjusted and localized by two experienced pharmacists of South Khorasan, Spearman, KolmogorovSmirnov, Kruskal-Wallis and Manviteni tests.
Results: The results showed that there was a significant relationship between drug counseling and
satisfaction rate of the patients in the 3rd and 4th scenario at level of .05. All the relationships between the
amount of drug counseling and the patient's satisfaction with counseling were significant at each level of
0.05. There was an indirect relationshiop between scenarios one and two and direct linear relationship
between scenarios three and four.
Conclusion: Regarding the fact that the overall satisfaction of the patients from all scenarios is above 50%,
it can be claimed that patients received a fairly good counseling.
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