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 چكيده

در راستاي تجويز و مصرف منطقي دارو و اصالح رفتار نسخه نويسي  مقدمه و هدف:

پزشكان اقدامات مختلفي در دنيا و هم در ايران صورت گرفته كه از جمله آنها مي توان به 

مطالعه هاي كارآزمايي  بازخورد و پمفلت آموزشي اشاره كرد، همچنين –استفاده از مميزي 

اين دو مداخله انجام گرفته و  ا هدف ارزيابي اثر بخشيزيادي در كشور هاي توسعه يافته، و ب

. ولي مطالعات كمي، ديدگاه پزشكان را نتايج حاكي از اثر بخشي كم تا متوسط آنها بوده است

لذا هدف از اين مطالعه بررسي ميزان رضايتمندي پزشكان از در رابطه با اين مداخالت سنجيده 

  بود.بازخورد و پمفلت آموزشي  -اجراي مميزي

اين پژوهش از نوع توصيفي تحليلي مي باشد كه به صورت مقطعي در نيمه روش اجرا: 

غير  به صورت نمونه گيريدرشهر تهران و مشهد انجام شد.  93و نيمه اول سال  92دوم سال 

 ، و مشهد عمومي، متخصصان كودكان و عفوني شاغل در تهران پزشك 200از  آسان احتمالي

. بودبا حضور در مطب هاي پزشكان، همايش هاي باز آموزي و مراجعه به سازمان نظام پزشكي، 

با بررسي متون گسترده و برگزاري گرد آوري داده ها پرسشنامه بود كه  يابزار مورد استفاده برا

در سه  راهنما و جلسات كارشناسي طراحي سواالت پرسشنامه جلسات مشورتي با اساتيد

 يرضايت مند همچنين مشخصات دموگرافيك، رضايتمندي و اثر بخشي بازخود و بخش، شامل

آناليز  spss vr 21با استفاده از نرم افزار . داده ها توسط پژوهشگر انجام شد ،و اثر بخشي پمفلت

   شد.

در صد از افراد  55,2 تكميل شد. فرم پرسشنامه 181در اين مطالعه در كل  يافته ها:

پزشك متخصص در اين مطالعه شركت  30پزشك عمومي و  151مورد مطالعه مرد بودند.

از كساني كه  %98,8كه بود. نتايج نشان داد  9,73 ±10,16كردند كه ميانگين سابقه كار آنها 

 از كساني كه دريافت كننده پمفلت %100و همين طور  گزارش براي آن ها ارسال شده است،
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از پزشكان به ترتيب موافق اثر بخشي  %86و  %84همچنين  .آن را مطالعه كرده اند بودند

همچنين يافته ها حاكي از آن بود كه پزشكان عمومي به طور معنا بازخورد و پمفلت هستند . 

 دار بيشتر از پزشكان متخصص گزارش بازخورد را مطالعه مي كنند. 

 

از ديدگاه پزشكان براي افزايش اثر بخشي بازخورد بايد اصالحاتي  بحث و نتيجه گيري:

، و از پزشكمردم درخواست تجويز منطقي دارو از جمله در فرم بازخورد و در رفع ساير موانع 

صورت  ها و ممانعت از تحويل دارو بدون نسخهنظارت صحيح بر عملكرد داروخانههمچنين 

  .گيرد

، مشهد، تجويز منطقي دارو، مميزي بازخورد، پمفلت ، ديدگاه پزشكان كلمات كليدي:

  تهران
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Abstract 

Many countries including Iran have used “audit and feedback (A&F)”and 

“Printed Educational Materials (PEM)” interventions to improve physicians’ drug 

prescribing behavior. In addition, several trials have shown low to moderate 

effects of the two interventions. Nevertheless, few studies have assessed 

physicians’ satisfactions with A&F or PEM interventions. This is a cross-sectional 

survey which was carried out in Tehran and Mashad, Iran in 2014. 181 general 

physicians, pediatricians and infectious disease specialists working in outpatient 

practices completed the questionnaire covering demographic characteristics, 

satisfaction with the A&F and PEM, and the perceived effectiveness of the 

interventions in improving physicians behaviour. Almost all physicians who 

reported receiving A&F reports or PEM, indicated reading them. In addition, 84 

percent of the physicians believed feedback reports and PEM were effective and 

86 percent were satisfied with them. Findings also showed that general physicians 

study A&F reports more carefully or frequently that the specialists. Physicians 

believed that revising the feedback report’s format and content could increase its 

effectiveness.  

Keywords: rational drug prescribing, audit and feedback, printed educational 
material, physicians’ belief, Tehran, Mashhad. 

  


