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چکیده  :واقعیـت آن اسـت کـه فلسـفه مصـرف خودسـرانه دارو بیـش از آن کـه بـا خصوصیـات افـراد مصـرف
کننـده دارو مرتبـط باشـد بـا روش ارائـه و نمایـش مشـکالتت بهداشـتی و دسترسـی بـه مراقبـت هـای
بهداشـتی مرتبـط اسـت و عواملـی خـارج از اراده فـرد  ،بـر انجـام ایـن عمـل دخالـت دارد ؛ کاهـش دسترسـی
افـراد بـه دارو از طریـق نظـارت مـداوم بـر امـر توزیـع دارو در داروخانـه ،افزایـش آگاهـی پزشـکان در رابطـه
بـا تجویـز منطقـی داروهـا در کمیته استوارت شیپ  ،افزایـش کیفیـت داروهـای تولیـد داخلـی و تدویـن
برنامـه هـای آموزشـی موثـر جهـت افزایـش آگاهـی و ارتقـاء نگـرش و عملکـرد افـراد بـا اسـتفاده از روش
هـا و وسـایل آموزشـی مختلـف مـی توانـد در زمینـه منطقـی کـردن مصـرف داروهـا در کشـور راهگشـا
باشـد و گامی نو در جهت بهبود عملکرد سالمت در جامعه ایجاد کند.

نکات کلیدی  :مصرف خود سرانه دارو  ،خود درمانی  ،راهکار ،استوارت شیپ

مقدمه
روز جهانی بهداشت در تاریخ  7آوریل هر سال به مناسبت سالگرد تاسیس سازمان بهداشت جهانی در سال
 1948جشن گرفته می شود .از سوی این سازمان هر سال یک عنوان که بیانگر بر جسته ترین اولویت در عرصه
بهداشت عمومی می باشد ؛ انتخاب می شود .این روز فرصتی را برای افراد جامعه جهت مشارکت در فعالیت
هایی که منجر به بهبود سالمت می شود فراهم می سازد .در گزارش جهانی بهداشت از میان  10عامل خطر ،پنج
عامل  :چاقی ،فشارخون باال ،کلسترول باال ،مصرف الکل و دخانیات را به عنوان مهمترین عوامل خطر بیماری در
دنیا شناسایی کردهاند که هر کدام به طور مستقل و اغلب به صورت ترکیبی بر سالمت جامعه بشری تاثیر منفی
چشم گیری دارند .مدارك و شو اهد علمی نشان میدهند که با مصرف رژیم غذایی سالمتر  ،افزایش فعالیت
جسمانی و نکشیدن سیگار میتوان تا  80درصد از مـــوارد بیماریهای قلبی عروقی ،تا  90درصد از موارد دیابت
نوع دوم و از یک سوم سرطانها پیشگیری کرد مصرف میوه و سبزی از اجزای مهم برنامه غذایی سالم است .میوه
و سبزی در پیشگیری از بیماریهایی مانند بیماریهای قلبی عروقی و برخی از انواع سرطانها به خصوص سرطانهای
سیستم گوارشی موثر است  .اعتیاد به مواد مخدر عالوه بر زیان های خطرناك جسمی ،از قبیل ابتالی به بیماری
های عفونی همچون ایدز و هپاتیت ،عوارض و مشکالت عدی ده اجتماعی و اقتصادی دیگری از قبیل افزایش
جرم های مرتبط با مواد مخدر مثل جنایت  ،سرقت از یک طرف و مصائبی همچون فقر و تکدی گری و هدر
رفتن سرمایه های کالن مادی و معنوی از طرف دیگر سالمت جامعه بشری را تهدید می کند  .در حال حاضر
دخانیات مسئول یک مورد از هر  10مورد مرگ و میر در بالغین در سرتاسر دنیا می باشد (در حدود  4/9میلیون
مرگ در سال ) در حدود  1/3میلیارد نفر در سراسر جهان سیگار می کشند و تعداد سیگاری ها همچنان در حال
افزایش است.در حدود  84درصد از این افراد در کشورهای در حال توسعه زندگی می کنند  .بانک جهانی تخمین
می زند که در کشورهای ثروتمند هزینه های بهداشتی مرتبط با مصرف سیگار بین  6تا  15درصد تمام هزینه

های بهداشتی را شامل می شود  .امـروزه مصـرف بـی رویـه دارو و بـه طـور کلـی خـود درمانـی از جملـه
بـزرگ تریـن مشـکالت بهداشـتی  ،اقتصـادی و اجتماعـی جامعـه محسـوب مـی شـود بـه ّـت کشـور و
وضعیـت اپیدمیولوژیـک بیمـاری هـا همخوانـی نـدارد و تـاش هـای صـورت گرفتـه گونـه ای کـه بررسـی
هـا نشـان مـی دهنـد میـزان تجویـز داروهـا بـا جمعی بـرای اصـاح ایـن الگـو از موفقیـت چندانـی برخـوردار
نبـوده و نظـام دارویـی کشـور همچنـان بـا مشـکل مصـرف بـی رویـه و خـود سـرانه دارو روبـرو اسـت .لـذا
در شـرایط فعلـی ،شـناخت علـل مصـرف خـود سـرانه دارو و ارائـه راهـکار بـرای کاهـش و کنتـرل آن ،از
اهمیـت خاصـی برخـوردار مـی باشـد.
بیان مسئله
نکاتی دربارة چگونگی تهیه دارو «تنها مکان مجاز ،قانونی و سالم برای تهیه دارو ،داروخانه است» .یکی از مـسایل
اساسـی کـه بهداشـت و سـالمت جامعـه را تهدیـد میکند ،تهیه و توزیع برخی اقالم دارویـی و درمـانی توسـط
مراکـز غیرذیصالح است که میتواند تـا حـد زیـادی سـالمت جامعـه را بـه مخاطره بیندازد و سایر اماکن نظیـر
سـوپرمارکتها ،دسـتفروش هـا و مراکز غیرقانونی صالحیت این کار را ندارند .چرا که داروهای رسـمی کشور با
گزینش کارشناسان خبره ،همچنین رعایت نکـات ایمنـی و سالمت انتخاب میشوند و به همین جهت ایمنی و
سـالمت داروهـا ،مواد اولیه دارویی و ترکیبات خارجی وی تـامینی ،آرایـشی ،رژیمـی و پروتئینی موجود در
مغازهها و سوپرمارکتها که به صورت غیرمجـاز در بازار عرضه میشوند ،نامطلوب و برای سالمتی خطرناك است.
در صورتی که مواد اولیه و اثربخش داروهای ساخت داخل به طور مرتب مورد کنترل و بررسی کارشناسان قرار
میگیرد و بـه همـی ن جهـت توصیه میشود بیماران برای تهیه داروهای مورد نیاز خود بـه نکـات ذیل توجه
نمایند : 1 -هنگام خرید هرنوع ترکیب خوراکی یا دارویـی حتمـاً بـه تـاریخ اعتبار آن دقت کنید. 2 -گرانی دارو
و یا ترکیبات ویتامینی کـه در مراکـز غیرمجـاز ارایـه میشوند ،نشان از کیفیت مطلوب آنها نیست. 3 -ترکیبات
گیاهی ،رژیمی الغری یا چاقی هم مـیتواننـد هماننـد سایر داروها برای سالمتی مضر و خطرناك باشند-4.رنــگ
و طعــم ترکیبــات دارویــی ،آرایــشی و غــذایی غیرمجــاز میتوانند ایجاد مسمومیت و سرطان نمایند. 5 -
پزشــکان و کارشناســان دارویـ ـی انــدازه مــصرف داروی شــما را متناسب با سن ،وزن ،جنس و شرایط شما
تعیین میکنند  .دانستنیهای دارویی برای خانوادهها  6اشکال مختلف دارو برای تجویز آسـان و صـحیح دارو،

اغلـب داروهـا بـه اشـکال اشکال مختلف دارو برای تجویز آسـان و صـحیح دارو ،اغلـب داروهـا بـه اشـکال
ویـژه و معینی تولید و عرضه میشوند .در بسیاری از فرآوردههـای گونـاگون دارویی برخی مواد غیر مؤثر و
افزودنی به ماده اصلی و مؤثر دارویـی اضافه میشود تا سبب ثبات ،پایداری و طوالنی شـدن عمـر دارو یـا ایجاد
طعم و رنگ مطبوع گردد.
« نکاتی درباره عوارض ناخواسته دارویی «
فرآوردههای دارویی -بهداشتی را براساس تجویز پزشک و با توجـه به مراقبتهای دارویی ،در سبد مصرفی روزانه
خود قرار دهید  ».داروها با توجه به تأثیر جانبی آنها و احتمال تداخل عوارض دارویـی بر یکدیگر توصیه
میشـود» .بیمـاران چنانچـه عـالوه بـر تجـویز دارو توسط پزشک ،داروهای دیگری مصرف میکننـد بـرای
جلـوگیری ازاختالالت دارویی ،الزم است اطالعات الزم رادر اختیار پزشک معـالج خود قرار دهند .مهمترین
قوانین مندرج در این بخش عبارتند از قانون اول  :لزوم مراقبتهای دارویی و مصرف هوشمندانه دارو داروهای
تجویز شده شب یه چاقو هستند ،در عین حال که در صـورت مصرف صحیح و منطقی مفید هستند ،استفاده نابجا
از آنها می توانـد عارضه آفرین باشد .زیرا داروهای جدید به پزشک شما کمک میکند تا عوامل بیماری زا را نابود
و بیماری شما را درمان کنـد و در نهایـت ایمنی و سالمتی بیش از پیش را به شـما بازگردانـد  .ولـی اسـتفاده
بدون دقت و بدون توجه مراقبتهای پزشکی ،بـه جـای حـل مـشکل شما ،مسایل و مشکالت متعددی را میتوانـد
در پـی داشـته باشـد  .داروهای تجویز شده همیشه عوارض ناخواستهای رابه دنبال دارنـد و یا ممکن است با
سایر داروها و یا حتی غذا تداخل پیدا کنند  .بعضی از آنها می توانند سبب خواب آلودگی موقـت شـوند و
یـاواکنشهـای مشخصی ایجاد کنند .قانون دوم  :احترام به نظر پزشک و داروساز داروهای شما براساس دانش و
آگاهی افـراد متخـصص تجـویز شـده است .این داروها تنها باید از طریق پزشک تجویز و توسـط داروسـاز
دراختیار شما قـرار گیرنـد .بـرای جلـوگیری از تـداخالت ناخواسـته دارویی ،پزشک خود را از دیگر داروهایی
که مصرف مـیکنیـد آگـاه سازید .اگر به بیش از یک پزشک مراجعه میکنید مطمئن باشید که هریک از آنان از
تمام داروهای مصرفی شما مطلع هستند .بی مناسـبت نیـست بدانیـد بعـضی از کـسالت هـای خفیـف توسـط
داروهای بدون نسخه تسکین مـییابنـد .بـا داروسـاز خـود در مـورد استفاده از داروهای بدون نسخه مـشورت

نماییـد و در صـورت عـدم بهبود یاعود ناراحتی حتماً به پزشک مراجعـه کنیـد و قبـل از تهیـه دارو در مورد
تداخل احتمالی آن با غذا و یا داروهای دیگر از داروساز راهنمایی بگیرید.
قانون سوم  :سهم اندك دارو در تامین سالمتی داروهـای تجـویز شـده ،سـهم انـدکی در زنـدگی روزمـره بـه
خـود اختصاص میدهند .سبک زندگی روزانـه شـما شـامل غـذاهایی کـه میخورید ،خوابی که دارید ،فعالیتی که
انجام مـیده یـد اسـتفاده از کمربند ایمنی در هنگام رانندگی ،تمرینـات ورزشـی بـرای تناسـب اندام و موارد
مشابه است .داروهای تجویزی میتواننـد بیمـاریهـای حاصل از زندگی مدرن مانند فشار خون باال ،زخم معده و
عـصبانیت را تحت کنترل درآورند .اما همیشه پیشگیری بهتر از درمان است .با انتخاب روشهای صحیح زندگی،
سالمتی شما به خطر نمـیافتـد و احتیاج به داروها کمتر میشود .چنانچه توصیه هـای زیـر را امتحـان کنیـد،
حتمـاً احـساس بهتـری خواهید یافت -1:تجویز اقالم زیاد در یک نسخه چاره قطعی درمان نیست. 2 -بـه منظـور
کـاهش احتمـال بـروز عـوارض دارویـی ،پزشـکان وداروسازان خود راازتمام داروهای مـصرفی (اعـم از
شـیمیایی ،گیاهی و یا بدون نسخه) مطلع کنید. 3 -مشکل شما بعد از مصرف یک دارو میتواند مشکل افراد دیگـر
هم باشد .برای پیشگیری از بروز آتی داروهای فوق در دیگـران ،حتماً داروساز و پزشک خود را مطلع فرمایید.
نکاتی درباره مصرف دارو « مصرف دارو با سایر خوراکیها و آشامیدنیها متفاوت است ،مصرف بی رویه دارو،
خود درمانی و عـدم رعایـت دسـتورات دارویـی پزشکان و داروسازان و قطع ناگهانی دارو در هنگام مشاهده
نخستین نشانه های سالمت از جمله مشکالتی اسـت کـه در فرهنـگ مـصرف دارو در جامعه ما مشاهده میشود
و به همـین جهـت ضـرورت دارد مصرف کنندگان دارو به اصول زیر در مصرف دارو توجه نمایند .
قانون نخست (:فقط وقتی مورد نیاز است) .داروهای تجویز شده مانند چتر میباشند .در عـین حـال کـه مفیـد
هستند ولی همیشه الزم نمی باشـن د .همـانطور کـه وجـود یـک ابـر کوچک دلیلی برای حمل چتر نمی باشد،
کسالتهای مختصر همیشه نیاز به مصرف دارو ندارند  .دردها و ناراحتیهای مختصر ،نشانه های طبیعی از عدم
مراقبتهـای صحیح از خودمان همچون عـدم اسـتراحت کـافی و نـامنظم بـودن تغذیه میباشند و به طور معمول
بدون به کار بردن داروهـا برطـرف می گردند  .بدن و مغـز انـسان دو وسـیله طبیعـی بـرای مقابلـه بـا مـشکالت
و استرسهای روزانه زندگی میباشند .روشهای ساده گاهی معجـزه آسـا هستند .مثالً چند دقیقه آرامش و استراحت

در رفـع سـردرد بـسیار مؤثر است یا یک لیوان شـیر و نوشـیدنی گـرم و یـا تـنفس عمیـق میتواند خوابی عمیق
را برای افرادی که دچار بیخوابی شدهانـد بـه ارمغان آورد .مصرف منطقی داروهای تجویز شـده بـستگی بـه
مـسؤولیت پـذیری بیمار دارد .بدین معنا که فقط وقتی به دارو احتیاج داریـم و پزشـک الزم میداند ما آن را
کامالً مطابق دسـتور مـصرف پزشـک اسـتفاده در اکثر مواقع ،روشهای درمـانی دیگـر گزینـه مناسـبتـری بـرای
درمان هستند و میتوان به جای اتکـای بـیش از حـد بـه داروهـای تجویزی ،با تنظیم روش زندگی سالم و برنامه
شخصی منظم میـزان مصرف دارو را کاهش داد .در نهایت باید دانست یک دارو وقتی مفید است که منافع مصرف
آن برای بیمار بـیش از خطـرات و زیـانهـای احتمالی آن باشد .
قانون دوم ( :میانه روی در مصرف دارو) .داروهای تجویز شده مانند غـذا هـستند ،زیـاده روی در مـصرف آن
برای بیمار مضر است .مقادیر تجویز شده توسط پزشک مـؤثرترین و بیخطرترین مقادیر دارو است .دوبرابر کردن
مقـادیر مـصرف ،تـأثیر دارو را افزایش نمیدهد .مصرف اکثر داروها بیش از مقـادیر مجـاز و توصیه شده خطرناك
است .همچنین هیچ گاه مقادیر زیـادی دارو را مدت زمان طوالنی مصرف نکنید مگر بـه توصـیه پزشـک ،چـرا
کـه خیلی از داروها ایجاد عادت و وابستگی مـیکننـد .اسـتفاده نابجـا و اشتباه از داروها به جای درمان میتواند
بیماری زا باشد  .هرچند داروها اغلب مؤثرترین و مناسبترین روش درمانی میباشند .ولی شما نباید هربار که به
پزشک مراجعه مـیکنیـد انتظـا نوشـتن نسخه برای خود را داشـته باشـید و یـا بـه اصـرار از پزشـک نـسخه
دریافت کنیـد .ممکـن اسـت فیزیـوتراپی و ورزشـهای سـ اده ،رژیـم مخصوص غذایی و یا تغییرات ساده و
عادات زندگی تنها چیزی باشد که برای رفع مشکلتان مورد نیاز است .به معلومات ،تجربه و تخصص پزشک
خود اعتماد کنید .اگـر پزشـک شما دارویی را مجدداً تجویز نکرد و یا تعداد دفعات تکرار نسخه ها را محدود
کرد از داروساز انتظار پیچیـدن مجـدد آن نـسخه را نداشـته باشید .چرا که بعضی از داروها پس از گذشت زمان،
نیاز به تغییر در مقدار مصرف دارند و بعضی دیگر را نباید برای مدت زمـانی طـوالنی به کار برد .فقط پزشک
میتواند داروهای تجویز شده را تغییر دهد و داروسـازان در موارد خاص مجاز به ارایه داروهای مشابه هستند .به
همین جهت توصیه میشود در مصرف متعادل دارو به نکات زیر دقت نمایید:
 -1داروهای قدیمی خود را بدون مشورت پزشک ،جهت رفع عالیـم مشابه با بیماریهای پیشین مورد استفاده
قرار ندهید . 2 -هنگام تحویل گرفتن داروهای خود با گـوش دادن بـه اطالعـات دارویی ارایه شده توسـط

داروسـاز مـیتوانیـد از بـروز عـوارض دارویی مصون بمانید. 3 -مصرف بیش از حد مجاز ویتامینها بخـصوص
انـواع محلـول در چربی آنها ) (A,D,E,Kمیتواننـد عـوارض خطرنـاکی ایجـاد نمایند. -4مصرف داروهای قلبی
باید به طـور مـنظم و تحـت نظـر پزشـک صورت پذیرد .هرگز خودسرانه مصرف این داروها را کـم و زیـاد یا
قطع نکنید -5 .ارایه توضیح کافی درباره بیماری ،نحـوه مـصرف داروهـا و مـدت زمانی که طول میکشد تا اثر
داروها دیـده شـود ،از ویژگیهـای یک پزشک مجرب است -6.برای رسیدن به وزن مطلوب و طبیعی نیـازی بـه
مـصرف دارو و تحمیل عوارض جانبی آن به بدن نیست .با رژیم غذایی مناسب و کامل ،همچنین فعالیت بدنی،
میتوان به وزن مطلوب همـراه با سالمت بدن دست یافت-7 .اگر تصور میکنید فردی دارویی را بیش از اندازه
مصرف کـرده و در حالت غیرهوشیاری یا تشنج است و یادر تنفس مشکل دارد ،ضمن مهیا کردن سریع بیمار
جهت انتقال بـه مراکـز درمـانی ،میتوانید برای دریافـت اطالعـات ابتـدایی بـا مراکـز اطالعـات دارویی و سموم
تماس بگیرید .قانون سوم( :مصرف دارو شخصی است ) .داروهای تجویز شده شبیه کفش مـیباشـند ،هرکـدام
از مـا کفـش خودمان را استفاده میکنیم .پزشک شمادارویی با قـدرت و مـصرف مناسب به طور انحصاری برای
شخص شما تجویز کـرده اسـت  .ایـن تجویز بر اساس سن ،وزن و احتیاجات مخصوص صورت گرفته است.
داروی تجویز شـده خودتـان رابـه دیگـران ندهیـد ،حتـی اگـر آنهـا نشانه های بیمـاری مـشابه شـما را داشـته
باشـند زیـرا منـشاء ایـن ناراحتیها ممکن است مختلف باشد .به همـین دالیـل شـما هـم از داروهای مختص
دیگران استفاده نکنید .تشخیص بیمـاری و تجـویز داروها رابه اهل آن واگذار کنید .اگر عالیم بیماری بعد از
مصرف داروهای تجویز شده ادامه پیدا کـرد و یا عالیم و عوارض جدیدی پدیدار گـشت بـا پزشـک خـود
تمـاس بگیرید .احتماالً با تغییر مقدار مصرف دارو اثر آن برای شما مفیـدتر خواهد بود .معموالً برای یک بیماری
خاص دا روهـای مختلفـی قابـل تجویز است و پزشک است که مناسب ترین آنها را انتخاب میکند .هرگونه
حساسیت یـا واکـنشهـای قبلـی بـه داروهـا را بـا پزشـک ،دندانپزشک و داروساز خود در میان بگذارید .آنها
میتوانند احتمـال بروز عوارض ناخواسته را کاهش دهند .مهمترین توصیه های دارویـی که در این بخش میشود،
به شرح زیر است  -1 .نیاز دارویی و ویتامینی کودکان و افراد مسن بـسیار متفـاوت بـا سنین دیگر است-2 .
برای مصرف مکملهای ویتامینی حین تمرینات ورزشی حتماً بـا کارشناس دارویی مشورت کنید -3 .داروهای
شما فقط برای شما تجویز شده اسـت ،آن را تحـت هـیچ شرایط به افراد دیگر توصیه نکنید -4 .مصرف داروهایی

که به دیگران تجویز شده ،ممکن است در شـما به عوارض خطرناك و شدیدی منجر شود .زیرا شما ممکن است
واکنش های متفاوتی را به داروهای دیگران نشان دهید.
قانون چهارم( :توجه به اصول در مصرف دارو) .در مـصرف داروهـای تجـویزی همچـون مـسابقات ورزشـی و
سـایر رقابتها ،باید قوانینی را رعایت کنید تا داروها بـرای شـما اثـربخش باشند ،این قوانین عبارتند از:
-1حتماً داروهای خود را به صورت منظم و با توجه به توصـیه هـای پزشک (زمان مصرف قبل یا بعد از غذا)
مصرف کنید -2 .برچسب داروها را در  3نوبت کنترل کنید یکی قبل از برداشـتن دارو از قفسه داروها ،دوم قبل
از مصرف و سوم پس از مصرف و قراردادن آن در قفسه دارو-3 .هرگز دارو را در تاریکی مصرف نکنید هرچند
که از محـل آن بـا خبر باشید .وقتی داروهای مـایع را مـصرف مـیکنیـد آن رابـه ط رف باال بگیرید تا در صورت
چکه از دهانه ظرف برچـسب آن آسیبی نبیند -4 .ظروف محتوی دارو را جابجا نکنید .چرا که برچسب دارو
حـاوی نـام دارو ،کارخانـه سـازنده ،دسـتور مـصرف ،تـاریخ سـاخت و انقضای آن است و این اطالعات باید
تا تمام شـدن دارو همـراه آن باقی بماند -5.دستور مصرف را به دقت اجرا نمایید و به مقدار مـصرف ،فواصـل
بین مصرف دارو و دوره درمان که توسط پزشک مشخص شده ،توجه کنید -6.کپـسولهـا را در حالـت نشـسته
و یـا ایـستاده مـصرف کنیـد ،همچنین تا پانزده دقیقه پس از مصرف آنها نخوابید -7.همیشه نام دارویی که
مصرف میکنید را به خاطر بسپارید -8 .قبـل از سـفر حتمـاً در مـورد داروهـای مـصرفی دایمـی خـود پیش
بینی الزم را بکنید .در سفر برگه سابقه بیماریهای مزمن ،حساسیت و داروهای مصرفی خود را همراه داشته باشید.
نکاتی درباره نگهداری دارو اغلب داروها در مقابل نور ،حرارت و رطوبـت آسـیب پـذیر هـستند و نگهداری
آنها نیازمند دقت و رعایت یک سری اصـول ایمنـی اسـت .طریقه ایده آل نگهداری داروها در جای خشک و
خنک است .بعـضی از داروها نیاز به نگهداری در یخچال دارنـد کـه در بروشـور و بـسته بندی دارو ذکر میگردد.
بـه توصـیه هـای داروسـازان د ر روشهـای نگهداری ویژه داروها دقت فرمایید .بعضی از داروهـا را بایـد قبـل
از مصرف تکان داد تا همیشه بیمـار میـزان یکـسانی از مـاده مـؤثره را دریافت کند .در ایـن مـورد دقـت نماییـد
و بـاالخره اینکـه مـصرف فرآوردههای دارویی می بایست با توجه به تـاریخ انقـضای منـدرج در روی بسته
بندی انجام گیرد( .دانستنیهای دارویی برای خانوادهها »ناشر :اداره کل روابط عمومی وزارت بهداشت .از زمان
شناخت باکتریها ،بشر همواره در پی یافتن دارویی موثر علیه عفونتهای ناشی از آنها بوده است و باکتریها نیز به
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امروزه با پیدایش مقاومت دارویی در میان باکتریهای بیماریزا،درمان این دسته از بیماریهای عفونی با مشکالت
بسیاری مواجه شده است به دنبال توسعه ی ارگانیسمهای مقاوم به ترکیبات آنتی بیوتیکی ،امروزه شاهد گزارشهای
متعددی مبنی بر شیوع گستردهی آنها در بخشهای مختلف بیمارستانها هستیم که غالبا به دلیل مصرف داروهای
بتاالکتام وسیع الطیف میباشد .بستری شدن طوالنی مدت بیماران و استفاده از وسایلی از جمله کاتترهای ادراری
و داخل عروقی از دیگر عوامل افزایش الگوی مقاومت دارویی در بیمارستان میباشد .اشریشیا کلی از ساکنین
طبیعی روده ی انسان و حیوان به شمارمیرود ،امـا در آب ،خاك و حتی گیـاهان نیز یـافت مـیشود (.شریشیا کلی
یکی از شایعترین عوامل باکتریایی است که از عفونتهای انسانی جدا شده است .مقاومت دارویی ،این باکتری
اهمیت زیادی به خصوص در بیماران بستری در بیمارستانها دارد .این باکتری ازمهمترین علل میکروبی شایع در
عفونتهای ادراری است و عامل بسیاری از عفونتهای بیمارستانی از قبیل سپسیس ،عفونتهای زخم،گاستروانتریت
و مننژیت نوزادی به شمار میرود .اشریشیا کلی یکی از پاتوژنهای فرصت طلب بیمارستانی میباشد و به علت
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به آنتی بیوتیکهای بتاالکتام مقاوم شده اند .به همین دلیل ،درمان عفونتهای ناشی از اشریشیا کلی با مشکل مواجه
شده است مقاومت ضد میکروبی در اشریشیا کلی در سرتاسر جهان گزارش شده است و سرعت افزایش مقاومت
در این باکتری ،نگرانیهای زیادی درکشورهای در حال توسعه و توسعه یافته ایجاد کرده است،از آنجا که شناسایی
مقاومتهای آنتی بیوتیکی شایع در جامعه از اهمیت خاصی برای درمان عفونتها برخوردار است و میتواند در
جلوگیری از شکست درمان مفید باشد ،در بعضی از کشورها ،میزان عفونتهای بیمارستانی به دالیل فقدان نظارت،
عدم پیشگیری از عفونت ،کاربرد نامناسب آنتی بیوتیکها و ازدحام بیش از حد بیمارستانها باال میباشد .در بین این
باکتریها ،اسینتوباکتر بومانی یک پاتوژن مهم بیمارستانی است کهکنترل عفونتهای حاصل از آن ،به علت مقاومتهای
دارویی چندگانه مشکل است .این مسئله درمان دارویی بیماران در وضعیت بحرانی را به ویژه در بخش مراقبتهای
ویژه (جایی که بیشترین شیوع این باکتری گزارش شده است) با دشواری روبه رو میکند.پروفسور سالی دیویس
مشاور ارشد دولت انگلیس در حوزه بهداشت و درمان در گزارش ساالنه خود خطر میکروب های مقاوم به آنتی
بیوتیک را مانند بمب ساعتی خواند و از رهبران سیاسی این موضوع را در دستور کار قرار دهند .پروفسور دیویس
این خطر را در رده تروریسم و تغییر آب و هوای کره زمین ارزیابی کرده و آن را خطری جهانی خوانده است.اگر
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نوزدهم برگردیم که جراحی های ساده به علت عفونت باعث مرگ می شدند؛ به این ترتیب درمان سرطان یا
پیوند اعضا را هم نمی توانیم انجام دهیم" .مصرف خودسرانه دارو در چند سال گذشته به یکی از چالشهای
اساسی حوزه سالمت ایران تبدیل شده است .ایران جزء بیست کشور اول دنیا از نظر مصرف داروست .میانگین
رشد مصرف دارو در ایران  11.5درصد است که از میانگین جهانی (9) %بیشتر است.مصرف آنتی بیوتیک در
ایران 16برابر استاندارد جهانی است .پزشکان متخصص بطور متوسط برای 48 %بیماران
خود آنتی بیوتیک تجویز کرده اند .نتیجه یک تحقیق در استان تهران نشان می دهد بیش از45%نسخه ها حداقل
یک قلم آنتی بیوتیک داشته اند  .در یک مطالعه استانی نزدیک به 70درصد زنان در سه ماه گذشته خودسرانه آنتی
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حال توسعه بیش از 25 %اعالم شده است.در سال 1384نزدیک به 850مورد عفونت بیمارستانی در ایران گزارش
شده که درصد باالیی از آنها بدلیل باکتریهای شدیدا مقاوم به آنتی بیوتیک ها بوده است.
در یک تحقیق در بیمارستان خاتم االنبیا تهران بر روی استافیلوکوك طالیی مقاوم به متی سیلین )،(M R SA
فقط یک نوع آنتی بیوتیک بر این میکروب موثر بوده است .رییس سازمان غذا و دارو :مصرف آنتی بیوتیک در
ایران تقریبا معادل کل اروپاست .مصرف آنتی بیوتیک در سال 91حدود 4میلیارد عدد
برآورد شده است مصرف آنتی بیوتیکهای تزریقی در ایران از خیلی باالتر از استاندارد جهانی است .عوامل موثر
در تجویز غیر منطقی دارو :فرهنگ ،جامعه ،آموزش پزشکی ،پزشکان  ،نظام دارویی  ،اقتصاد.
عوامل موثردر تجویز غیر منطقی دارویی:فرهنگ جامعه ،ناآگاهی در زمینه مصرف صحیح دارو :عدم تکمیل دوره
درمان باور های غلط و تحمیل فشار بر پزشک :انتظار بهبودی سریع ،اعتقاد به داروهای تزریقی مصرف خودسرانه
دارو ارتباط ناکافی بیمار -پزشک – داروساز مصرف خودسرانه دارو ارتباط ناکافی بیمار -پزشک – داروساز
عوامل موثر در تجویز غیر منطقی دارو تم رکز آموزش های بالینی اینترنی بر درمان بیماریهای غیرسرپایی آموزش
ناکافی در زمینه تشخیص و درمان بیماریهای شایع توجه ناکافی به واحد درسی فارماکوتراپیی -فقدان پروتوکل
درمانی استاندارد وجود الگوهای نامناسب (نسخه برداری از نسخ برخی از متخصصین) نیاز به کارگاه های عملی
تجویز منطقی (نوآموزی و بازآموزی) برای دانشجویان و پزشکان اطالع رسانی در خصوص داروهای جدید

عوامل موثر در تجویز غیر منطقی دارو :پزشکان  ،نیاز به تجدید مهارت در زمینه تشخیص بیماریها و تجویز
منطقی داروها باورهای غلط در مورد اثربخشی داروها (داروهای خارجی ،شرکتهای دارویی خاص) ...بارکاری
زیاد در درمانگا ه های دولتی ،خیریه ها ،بیمه ها ...عدم وقت گذاری کافی برای بیمار فشار بیمار برای دریافت
داروهای خاص رقابت ناصحیح بین پزشکان عدم ارتباط مناسب با داروسازان
عوامل موثر در تجویز غیر منطقی دارو :نظام ،دارویی صنایع داروسازی :تبلیغات و ادعاهای ناصحیح تشویق و
دادن اشانتیون و جایزه به پزشک و داروساز اثربخشی ناکافی بعضی از فرآورده های داخلی
عوامل موثر در تجویز غیر منطقی دارو:داروخانه ها ،تحویل دارو بدون نسخه عدم ارائه اطالعات کافی در مورد
مصرف و عوارض جانبی داروها به بیمار ،تحمیل فشار داروخانه دولتی بر پزشک جهت تجویز داروهای موجود
در داروخانه معضل مصرف دارو در بیماری های مزمن (تجدید نسخه) عدم ارتباط مناسب با پزشکان.
اهمیت و ضرورت
لزوم و اهمیت وجودی این کار ،بر هـیچ یـک از مخـاطبین پوشـیده نیست .بنابراین توجه به این نیاز و در
دسترس قـرار دادن اطالعـات علمی و عمومی برای همگان که متأسفانه امروز دچار مصیبتی به نام «مصرف بی
رویه دارو» شده اند ،میتوانـد اثـرات مفیـدی در جامعـه داشته باشد .از آنجا که یکی از بارزترین وجوه عـصر
حاضـر سـرعت چشمگیر و لحظه ای و تغییر و تحوالت در بعد اطالع رسانی و فناوری نوین در عرصة ارتباطـات
انـسانی اسـت و از سـوی دیگـر پ یـشرفت روزافزون علم و دانش به طوری که ادعـا مـی شـود در هـر 15
سـال میزان دانش بشر به دو برابر افزایش می یابد ،بر آن شدیم تـا نگـاهی دیگر به وضعیت موجود و امکانات
ممکـن در برقـراری ارتبـاط بـین دنیای علم پزشکی و دارویی بـا افکـار عمـومی ،در زمینـه گـسترش وسیع
تغییرات دارویی بیافکنیم تا بتوانیم بـا آگـاه سـاختن افکـار از آخرین و مستندترین اطالعات علمی در مورد نحوة
مـصرف منطقـی داروها و کاربرد صحیح آنها نقش مهم و مؤثری در ایجاد یک نظـام درمانی -دارویی و با استناد
به تکنیـک هـای نـوین ارتبـاطی داشـته باشیم .بن ابراین تالش شد تا با ایـن مجموعـه ،ضـمن اطـالع یـافتن
همکــاران گــروه پزشــکی از آخــرین تغییــرات ، ،اط الع رسانی علمی در خصوص دارو و سـموم وناخواسته
دارویـی ،بیمـاران و مـصرف کننـدگان دارو نیـز بـا روشهــای صــحیح دســتیابی مــصرف و نگهــداری دارو

هــمچنــین پیشگیری از بروز عوارض ناخواستة دارویی و سایر نکات الزم آشنایی پیدا کنند .باشد که بدین
ترتیب از مصرف بی رویه و غیرمنطقی دارو در نظام فعلی دارو -درمان کشور که عالوه بر تحمیـل فـشار بـسیار
زیاد اقتصادی ممکن است سالمت بیماران را با خطـر مواجـه سـازد ،نیز جلوگیری کنیم .با توجه به این واقعیت
که بـین تجـویز و مـصرف دارو در کـشور بـا الگوهای استاندارد فاصله غیرقابل انکاری وجود دارد ،امید است
ایـن اقدام سرآغاز فصل نوینی در فراهم کردن بانـک اطالعـات دارویـی و ساماندهی اطالعات دارویی در کشور
شود و بـستر مناسـبی را بـرای انعکاس فعالیت های علمی -ارتباطی نزد دستاندرکاران سیاستهای دارویی در
دولت ،پزشـکان ،داروسـازان ،شـرکتهـای تولیدکننـده و پخش دارو و همچنین مصرف کنندگان واقعی دارو
فراهم نماید تـا از این رهگذر ،ضمن تأمین نیازهای علمی و دارویی جامعه ،پاسـخگوی خواسته های پژوهشگران
و متخصصین دارویی کـشور نیـز باشـد.
اهمیت و لزوم :
مصـرف بـی رویـه و بطـور کلی مصـرف خودسـرانه داروهـا و خوددرمانی از جملـه بزرگتریـن مشـکالت
اجتماعـی ،بهداشـتی و اقتصـادی جوامـع مختلـف )) 20از جملـه ایـران مـی باشـد )). 2مصـرف خودسـرانه
دارو مـی توانـد عـوارض متعـددی ماننـد خطـر سوءاسـتفاده مجـدد  ،تاخیـر احتمالـی در درمـان یـک بیمـاری
جـدی ،مخفـی شـدن نشـانه هایـی از یـک بیمـاری شـدید و تداخـل بـا دیگـر داروهـای مصرفـی توسـط
فـرد را بـه دنبـال داشـته باشـد  .لـذا مصـرف صحیـح و منطقـی دارو یکــی از اهــداف و برنامــه هــای
ســازمان جهانــی بهداشــت و بــه تبــع آن وزارت بهداشــت درمــان و آمــوزش پزشــکی مــی باشــد
مصـرف خـود سـرانه دارو علـل مختلفـی را در بـر مـی گیـرد ،نتایـج مــرور بــر مقــاالت مختلفــی کــه در
ایــن زمینــه انجــام شــده اســت بیانگـر آن اسـت کـه خوددرمانـی در ایـران بسـیار شـایع اسـت و اغلـب
خانـواده هـا بـه طـور روزانـه مصـرف کننـده دارو هسـتند .بـه طـوری کــه بــر اســاس گــزارش هــای
منتشــر شــده ،مســکنها ،قطــره هــای چشــمی و آنتــی بیوتیــک هــا بــه ترتیــب بیشــترین میــزان
مصــرف خودسـرانه دارو را بـه خـود اختصـاص مـی دهنـد .آنتـی بیوتیـک هـا بـه علـت نـوع تاثیـر دارویـی
کـه دارنـد ،مهمتریـن داروهایـی هسـتند کـه بـه شـیوه غیـر منطقـی و خودسـرانه در کشـور مصـرف مـی
شـوند .همچنیــن عواملــی چــون نگهــداری دارو در منــزل ،اعتقــاد بــه بــی خطــر بــودن مصــرف

خــود ســرانه دا روهــا ،نداشــتن فرصــت کافـی جهـت مراجعـه بـه پزشـک بـرای رفـع مشـکل و تحویـل
دارو توسـط داروخانـه هـا بـدون تجویـز پزشـک نیـز از دیگـر عوامـل مهـم مصــرف خودســرانه دارو بــوده
اســت  .همچنیــن مطالعــات مختلــف عوامــل متعــددی ماننــد عــدم وقــت کافــی ،درمـان عالمتـی
توسـط پزشـک و بـی اهمیـت فـرض شـدن مشـکل از سـوی بیمـار  ،جـدی تلقـی نشـدن بیمـاری و تـرس
از درمـان  ،درمــان عال متــی کــردن بیمــاری هــا ،مهــم تلقــی نشــدن بیمــاری و گرانـی ویزیـت پزشـکان
 ،تجربـه داشـتن در درمـان بیمـاری هـا  ،عـدم دسترسـی بـه پزشـک بخاطـر فقـر مالـی و گـران بـودن ویزیـت
پزشـکان ،تحـت پوشـش بیمـه درمانـی نبـودن ،عـدم اطـاع صحیـح از اثـرات داروهـا و همچنیـن عـدم اعتمـاد
بـه طبابـت پزشـکان  ،عــدم احســاس نیــاز جهــت مراجعــه بــه پزشــک ،تــرس و خجالــت از
معاینــات پزشــکی ،شــلوغی مطــب پزشــکان یــا مراکــز درمانـی ،را بـه عنـوان عوامـل مرتبـط بـا خـود
درمانـی ذکـر کـرده انــد .بــه نظــر مــی رســد ارزان بــودن دارو نیــز در مصــرف بــی رویـه آن تاثیـر
گـذار اسـت  ،از طرفـی بـی اعتمـادی بـه کیفیـت دارو از دیگــر عوامــل مصــرف غیرمنطقــی دارو بــوده
اســت چــرا کــه بیمـار تصـور مـی کنـد داروی قویتـر یـا گرانتـر ،در درمـان بیمـاری ،بهتـر اثـر مـی کنـد
و عـوارض کمتـری دارد  .مطالعـات نشـان مـی دهنـد کـه مصـرف خودسـرانه دارو در میـان دانشـجویان
رشـته هـای غیـر پزشـکی بیشـتر از پزشـکی اسـت و همچنیـن میانگیـن امتیـاز نگـرش وعملکـرد خودسـرانه
دارو در پسـران بیشـتر از دختـران مــی باشــد .در مطالعــه کلمنــز کیتــس نیــز مصــرف خودســرانه دارو
در دانشــجویان رشــته غیــر به داشــتی بیشــتر بــود و مصــرف دارو در دانشــجویان رشــته بهداشــتی در
ســطوح اولیــه بیشــتر از دانشــجویان سـالهای باالتـر بـود و البتـه بیشـترین امتیـاز نگـرش دانشـجویان در
ارتبـاط بـا عوامـل مصـرف خودسـرانه دارو مربـوط بـه دانشـجویان پرسـتاری اسـت .عـاوه بـر ایـن مطالعـات
بیانگـر آن اسـت کـه خـود مصرفـی دارو درکسـانی کـه مبتـا بـه بعضـی از بیمـاری هـای خـاص هسـتند
بیشـتر اسـت و معتـادان دارویـی  ،کسـانی کـه بـا کوچکتریـن احســاس ناراحتــی و ناخوشــی دارو مصــرف
مــی نماینــد ،مصــرف خودسـرانه بیشـتری دارنـد .نتایـج مطالعاتـی کـه ارتبـاط الگـوی مصـرف چنـد
دارویـی بـا متغیـر هـای جنـس ،سـن ،میـزان تحصیالت ،شـغل و وضعیـت مالـی را مـورد بررسـی قـرارداده
انـد ،نشـان مـی دهد کــه ایــن الگــو بــا ســن ،میــزان تحصیــات و وضعیــت مالــی ارتبــاط دارد
چنانکـه بیشـترین میـزان مصـرف چنـد دارویـی در گـروه سـنی 65-74سـال و بـا سـطح سـواد راهنمایـی و

کمتر مشـاهده شـده اسـت و همچنیـن در نمونـه هـای بـا وضعیـت مالـی متوسـط مصـرف چنـد دارویـی
کمتـر دیـده مـی شـود.
اهداف :
غذا و تغذیه یکی از ابعاد اساسی زندگی ،سالمت و رفاه جامعه است.مصرف مقادیر کافی میوه و سبزی خطر ابتال
به بیماری های قلبی عروقی ،سرطان های معده و کولورکتال را کاهش می دهد.تخمین زده می شود که دریافت
ناکافی میوه ها و سبزی ها مسئول حدود  19درصد از سـرطان های گوارشی 31 ،درصد از بیماری های ایسکمیک
قلبی و  11درصد از سـکته های مغزی در تمام دنیا می باشد .خوشبختانه بیماری های غیرواگیر بویژه بیماری
های قلبی عروقی به میزان قابل توجهی قابل پیشگیری هستند .با طراحی و اجرای مداخالت اثر بخش( از طریق
کنترل یا حذف عوامل خطر بیماری های غیرواگیر) می توان ،مرگ و ناتوانی ناشی از این بیماری ها را کاهش
داد  .لذا هدف از این تحقیق ارتقاء سطح سالمت تک تک احاد جامعه با افزایش سطح آگاهی فردی و اجتماعی
است در جهت سالمت روحی و جسمی و فرهنگ استفاده صحیح از دارو جهت پیشگیری از مقاومت دارویی و
حفظ سالمت ( جسم و روان ) می باشد .کنترل عوامل خطر بیماری های غیرواگیر و ارتقاء سالمت آحاد جامعه
 .سالمت موهبت بزرگ پروردگار عالم است که به انسانها عطا شده تا در جهت تعالی و رشد فضائل انسانی و
الهی مورد بهره برداری قرار گیرد .ساماندهی تقاضا و ممانعت از تقاضای القائی و اجازه تجویز صرفاً بر اساس
نظام سطح بندی و راهنماهای بالینی ،طرح ژنریک و نظام دارویی ملی کشور و سیاستگذاری و نظارت کارآمد بر
تولید ،مصرف و واردات دارو ،واکسن ،محصوالت زیستی و تجهیزات پزشکی با هدف حمایت از تولید داخلی
و توسعه صادرات .ترویج تصمیم گیری و اقدام مبتنی بر یافته های متقن و علمی در مراقبتهای سالمت ،آموزش
و خدمات با تدوین استانداردها و راهنماها ،ارزیابی فناوریهای سالمت ،استقرار نظام سطح بندی با اولویت
خدمات ارتقاء سالمت و پیشگیری و ادغام آنها در نظام آموزش علوم پزشکی و افزایش کیفیت و ایمنی خدمات
و مراقبتهای سالمت با استقرار و ترویج نظام حاکمیت بالینی و تعیین استانداردها و روزآمد نمودن برنامه های
بهداشتی و درمانی
روش کار:

پژوهـش حاضـر توسـط جسـتجو در میـان  100عنـوان مقالـه مرتبـط بــا موضــوع مــورد نظــر از پایــگاه
هــای اطالعاتــی شــامل OSD ،DOA ،Wos ،Scholar Google ،Scopus ، Pubmedانجـام گردیـده
اسـت  .جســتجو بــدون در نظــر گرفتــن محدودیــت زمانــی انجــام گرفــت .جسـتجو در سـایت هـای
فارسـی بـه کلیـد واژه :مصـرف خـود سـرانه دارو و خـود درمانـی و در موتورهـای جسـتجو گـر انگلیسـی
بـا کلیـد واژگان :,curing self, medication-selfبــود .مقــاالت در صــورت مرتبـط بـودن و
برخـورداری از شـواهد و ّ اطالعـات کافـی وارد مطالعـه شــد.از مجمــوع  100مقالــه 55 ،مقالــه مــورد
اســتفاده قــرار گرفــت  .مصـرف خودسـرانه دارو در بیـن عامـه مـردم ،الگـوی ناصحیـح مصـرف در
کشـورهای در حـال توسـعه و علـل مصـرف ناصحیـح دارو بـه عنـوان معیارهــای ورود بــه مطالعــه در
نظــر گرفتــه شــدند .ســپس مطالــب بـه سـه دسـته مصـرف دارو  ،دالیـل مصـرف خـود سـرانه دارو و
ارائـه راهـکار هـا دسـته بنـدی شـد و مـورد تحلیـل قـرار گرفـت.
نتیجـه گیـری:
واقعیـت آن اس ـت کـه فلسـفه مصـرف خودسـرانه دارو بیـش از آن کـه بـا خصوصیـات افـراد مصـرف کننـده
دارو مرتبـط باشـد بـا روش ارائـه و نمایـش مشـکالت بهداشـتی و دسترسـی بـه مراقبـت هـای بهداشـتی
مرتبـط اسـت و عواملـی خـارج از اراده فـرد  ،بـر انجـام ایـن عمـل دخالـت دارد ؛ کاهـش دسترسـی افـراد
بـه دارو از طریـق نظـارت مـداوم بـر امـر توزیـع دارو در داروخانـه ،افزایـش آگاهـی پزشـکان در رابطـه بـا
تجویـز منطقـی داروهـا در بیمارستان ها از طریق تشکیل کمیته استوارت شیپ ،افزایـش کیفیـت داروهـای
تولیـد داخلـی و تدویـن برنامـه هـای آموزشـی موثـر جهـت افزایـش آگاهـی و ارتقـاء نگـرش و عملکـرد
افـراد بـا اسـتفاده از روش هـا و وسـایل آموزشـی مختلـف مـی توانـد در زمینـه منطقـی کـردن مصـرف
داروهـا در کشـور راهگشـا باشـد .مصــرف نابجــای دارو بــه جهــت ایجاد مقف مت آنتی بیوتیکی
وعــوارض ج انبــی ،خطــرات ،مــرگ و میـر و همچنیـن هزینـه هـای بسـیار سـنگین آن در بودجـه دارویـی
دولـت هـا ،شـرکتهای بیمـه و جمعیـت عمومـی مـردم از مسـائل مهـم جوامـع بـه حسـاب مـی آیـد .در
خصـوص اهمیـت ایـن موضـوع بایــد دانســت کــه درکشــور مــا بخــش اعظمــی از منابــع بهداشــتی
درمانــی صــرف تهیــه و تــدارك داروهــای اساســی مــورد نیــاز جامعــه مــی شــود و بــا وجــود

آنکــه تامیــن اعتبــارات مالــی ،تهیــه و تولیــد فـرآورده هـای دارویـی از اولویـت هـای اصلـی برنامـه
مراقبـت اولیـه بهداشـتی و درمانـی اسـت  ،امـا بـه دلیـل مشـکالتی کـه در تجویـز دارو و فرهنـگ مصـرف
دارو وجـود دارد جامعـه بیمـاران اغلـب اوقـات بـا مشـکل تهیـه داروی مـورد نیـاز خـود مواجـه هسـتند
 .نتایـج مــرور بــر مطالعــات مختلــف نشــان مــی دهــد کــه عوامــل متعــددی در گرایــش افــراد بــه
خــود درمانــی نقــش دارنــد ؛ نگهــداری دارو در منــزل ،اعتقــاد بــه بــی خطــر بــودن مصــرف خــود
ســرانه داروهــا  ،تجربـه داشـتن در درمـان بیمـاری هـا ،از عوامـل بسـیار مهـم مصـرف خودســرانه دارو
بــه شــمارمی آینــد .بــه نظــر مــی رســد شناســ ایی و تحلیــل علــل مصــرف خودســرانه دارو در
بیــن گــروه هــای مختلــف جامعــه جهــت کاهــش بــروز خوددرمانــی و مشــکالت ناشــی از آن
بســیار حائــز اهمیــت مــی باشــد .یکــی از علــل مهــم و مؤثــر در مصــرف خــود ســرانه دارو کــه
دربیشــتر مطالعــات بــر آن تاکیــد شـده اسـت ،فـروش دارو بـدون نسـخه پزشـک اسـت .مطالعـه انجـام
شـده توسـط حیدرنـژاد،توکلـی ،در ایـران و بررسـی انجـام شــده توســط یــک گــروه تحقیقاتــی
آمریــکای التیــن ،موتــوال در ایتالیــا  ،یوهلــک در آلمــان  ،بونــر در آمریــکا  ،نیفسـی درآمریـکا  ،فریـس
در جورجیـای آمریـکا  ،بـراون تونــور در ایالــت مــی ســی ســی پــی آمریــکا و پرشــو پــی ام در
انگلسـتان همـه نشـان داده انـد کـه یکـی از دالیـل مصـرف خـود ســرانه دارو ،فــروش دارو بــدون تجویــز
پزشــک توســط داروخانــه هــا اســت .عــاوه بــر ایــن  ،نداشــتن فرصــت کافــی جهــت مراجعــه
بـه پزشـک نیـز از فاکتورهـای مهـم خـود درمانـی بـه شـمار مـی رود ،چنانکـه مطالعـه توکلـی ،درمـردم شـهر
تهـران و دو بررسـی دیگـر نیـز بـه ایـن موضـوع پرداختـه و آنـرا دالیل مهـم مصـرف خودسـرانه دارو دانسـته
انـد .عـاوه بـر ایـن نتایـج مطالعـه مـروری مـا نشـان مـی دهـد کـه بـی اعتمـادی بـه کیفیـت دارو از دیگـر
عوامـل مصــرف غیرمنطقــی دارو اســت .در بســیاری از مــوارد ترجیــح دادن داروهــای خارجــی بــه
ایرانــی چــه بــا هــدف خوددرمانــی و چــه بــا اهـداف دیگـری نظیرنقـش تقویتـی و مکمـل بـودن آن
باعـث مصـرف خودســرانه دارو مــی شــود .عــدم دسترســی بــه پزشــک بخاطــر فقــر مالــی و گــران
بــودن ویزیــت پزشــکان نیــز مــی توانــد در گرایــش بــه خــود درمانــی نقــش داشــته باشــد ..در
تحقیقــی کــه توســط گـوس آ.پـرون در سـال  2006انجـام گرفـت ،مشـخص شـد کـه خـود درمانـی در
مکزیـک ارتباطـی معنـا دار بـا وضعیـت اقتصـادی جامعـه و فقــدان دسترســی بــه افــراد متخصــص

مراقبــت ســامت دارد .بـا توجـه بـه اهمیـت مسـئله و در راسـتای یافتـه هـای ایـن پژوهـش مــی بایســت
بــه طــرح راهکارهــای مناســب و عملیاتــی پرداخــت .ارائـه برنامـه هـای آموزشـی مناسـب بطـور مـدون
و گسـترده در بیـن اقشـار مختلـف جامعـه در خصـوص عـوارض جـدی ناشـی از مصـرف خودسـرانه دارو
مـی توانـد بـه عنـوان یکـی از فاکتـور هـای موثـر در کاهـش میـزان مصـرف خودسـرانه باشـد .بسـیاری از
مـردم تصـور می کننـد مصـرف داروهـای بـدون نسـخه یـا  OTCبـدون عارضـه نمـی باشـد در حالـی کـه
احتمـال بـروز تداخـات و مسـمومیتهای دارویـی و همـه مشـکالت منتسـب بـه داروهـای نیازمنـد نسـخه،
شـامل دسـته داروهـای  OTCنیـز مـی شـود  .لـذا آشـنایی هـر چـه بیشـتر عمـوم مـردم دربـاره ایـن داروهـا
بـا اسـتفاده از روش هـای گوناگـون اطـاع رسـانی امـری الزم و اجتنـاب ناپذیـر اسـت)). 31راهنمایـی در
مـورد مصـرف دارو توسـط دکتـر داروسـاز مـی توانـد بـه میـزان چشـمگیری باعــث کاهــش میــزان تعرفــه
پزشــکی و خوددرمانــی شــود)). 50در آمریـکا ،بـرای جلوگیـری از خـود درمانـی روش هـای مختلفـی را
اجـرا کـرده انـد کـه از آن جملـه ،مـی تـوان بـه بـاال بـردن دانـش مـردم نسـبت بـه پیامـد هـای خوددرمانـی،
آمـوزش پزشـکان و داروس ـازان در زمینـه تجویـز صحیـح دارو هـا و مشـاوره بـا مصـرف کننـدگان دارو هـا
و تهیـه بروشـور هـا و کاتالـوگ هـا در سـطح زیـاد اشـاره کـرد .همچنیـن نتایـج مطالعـات مـروی مـا نشـان
مـی دهـد کـه عـدم اعتقــاد بــه درمــان پزشــک در بیــن دانشــجویان غیرپزشــکی نســبت بـه دانشـجویان
پزشـکی باالتـر بـوده و نیازمنـد بررسـی بیشـتر علـل و انجــام مداخــات الزم میباشـد .قابـل ذکـر اسـت کـه
شـایع بـودن مصـرف خودسـرانه دارو در بیــن اقشــار تحصیلکــرده دانشــگاهی میتوانــد باعــث رواج
مصـرف خودسـرانه دارو و خوددرمانـی در میـان مـردم عـادی گـردد ،چـرا کـه احتمـال الگوبـرداری از ایـن
افـراد در سـطح جامعـه بیشـتر از سـایر اقشـار جامعـه اسـت  .لـذا الزم اسـت برنامـه هایـی در سـطح
دانشــگاهها در زمینــه برگــزاری کارگاه هــا و گفتمــان هــای علمــی طراحـی شـود تـا قشـر تحصیلکـرده
بـه ایـن بـاور برسـند کـه مصـرف خودسـرانه دارو مـی توانـد عـوارض جبـران ناپذیـری بـه دنبـال داشـته
باشـد .همچنیـن افزایـش کیفیـت داروهـای تولیـد داخـل نقـش مهمــی در افزایــش اعتمــاد جامعــه
پزشــکی و بیمــاران در پرهیــز از مصـرف خودسـرانه دارو و پرهیـز از مصـرف داروهـای خـارج از چرخـه
رســمی توزیــع ،دارد .بــه طــور خال صــه و بــا توجــه بــه نتایــج ارائــه شــده آنچــه کــه مشــهود
بــه نظــر مــی رســد آن اســت کــه در حقیقــت فلســفه مصــرف خودســرانه دارو بیــش ازآن کــه بــا

خصوصیـات افـراد مصـرف کننـده دارو مرتبـط باشـد بـا روش ارائـه و نمایـش مشـکالت بهداشـتی و
دسترسـی بـه مراقبـت هـای بهداشـتی مرتبــط اســت و عواملــی خــارج از اراده فــرد  ،بــر انجــام ایــن
عمــل دخالــت مــی نماینــد  .از ایــن رو الزم اســت بــرای افزایــش آگاهــی و ارتقـاء نگـرش و عملکـرد
افـراد برنامـه هـای آموزشـی و مراقبـت هـای بهداشــتی خاصــی تدویــن شــود و بــا اســتفاده از روش
هــا و وســایل آموزشــی مختلــف در اختیــار مــردم قــرار گیــرد(.ارشادپور و همکاران.)1394 ،
پیشینه داخلی :
رضایی و همکاران  ،)1396(،پروبیوتیک ها میکروارگانیسم های زنده ای هستند که با تاثیر بر روی فلور میکروبی
بدن باعث بروز اثرات مفید بر سالمتی میزبان میشوند پروبیوتیک ها با تعدیل فلور میکروبی روده ممانعت از رشد
میکروب های پاتوژن تولید مواد ضد میکروبی تحرکی سیستم ایمنی بدن و برقراری تعادل اسیدهای صفراوی
مانع رشد و در نهایت کاهش تعداد باکتریهای بیماری زای دستگاه گوارش میشوند امروزه وجود مقاومت های
دارویی در باکتری های پاتوژن انسانی باعث مشکالتی در درمان این بیماری ها میگردد هم چنین توزیع و شیوع
کنترل نشده مقاومت های دارویی در میکروب های پاتو ژن ارزش آنتی بیوتیک های را کم نموده است مقاومت
های دارویی در بیماران در نتیجه مصرف بی رویه آنتی بیوتیک ها و یا مواجهه عوامل میکروبی با داروهای
ضدباکتریایی در محیط میباشد در مطالعه حاضر با بررسی اثرات پروبیوتیک ها سعی شده است نقش انها در
سیستم ایمنی و پیشگیری درمان بیماری ها مورد بررسی قرار گیرد.
ریاحی نیا و همکاران  ،)1396( ،امروزه مقاومت آنتی بیوتیکی در باکتری های مقاوم مخصوصا استافیلوکوك،
انتروکوك ،کلبسیال پنومونیه و سودوموناس ،بیمارستانی ،نزد پزشکان از اهمیت قابل توجهی برخوردار می باشد.
مقاومت باالی آنتی بیوتیکی در این باکتری ها ،در بیشتر موارد منجر به شکست درمان شده و در بعضی از بیماران
دارای عواقب خطرناکی از جمله مرگ و سپتی سمی می باشد ،به این نظور نیازمند راهی برای پیشگیری و درمان
این عفونت ها هستیم راهی که ما را از مصرف آنتی بیوتیک های کم اثر و بی اثر فعلی بی نیاز کند.استفاده از
اسانس و عصاره های گیاهی به نظر میرسد راهی جایگزین برای عفونت های باکتریایی مقاوم به آنتی بیوتیک ها
باشد .به منظور انجام این آزمایش بذر گیاه زنیان از مرکز تحقیقات و جهاد کشاورزی سبزوار تهیه و توسط دستگاه
کلونجر اسانس گیری شد .آز مایش به روش دیسک دیفیوژن انجام گرفت .نتایج نشان داد که اسانس گیاه زنیان

تاثیر معنی داری بر رشد باکتری های اشرشیاکلی و استافیلوکوکوس آریوس و لیستریامونوسیتوژنز داشت
 (p<0.01).اسانس این گیاه بیشترین تاثیر بازدارندگی را بر رشد باکتری اشرشیاکلی داشت.
رادی و همکاران  ،)1395( ،یکی از اصلی ترین دالیل عدم پاسخگویی درمان بر روی بیماران ،عدم پایبندی بیمار
به مصرف داروهای تجویز شدهبه صورت کامل و به موقع می باشد .عدم پایبندی به درمان از جانب بیمار موجب
تاخیر در بهبود کامل ،کاهش اثر بخشیدارو ،ایجاد مقاومت دارویی در فرد ،بی اعتمادی به پزشک معالج و مشاهده
ی عوارض نامطلوب قطع ناگهانی دارو می شود.مقاومت دارویی ممکن است تا یک سال به طول بینجامد و این
امر افراد را هنگامی که نیاز به درمان جدی تر دارند ،درمعرض خطر قرار می دهد.به طور معمول افراد با توجه به
مشغله زیاد ،از مصرف به موقع دارو غفلت می ورزند و اغلب علیرغم هزینه های بسیارباالی مراجعه به پزشک
و خرید دارو ها ،مقدار قابل توجهی از دارو ها بی استفاده باقی می ماند.با توجه به این که امروزه گوشی های
هوشمند تلفن همراه همواره در دسترس افراد قرار دارند ،و با توجه به عدمکارایی روش های سنتی برنامه ریزی
و یادآوری مصرف دارو ،برآن شدیم تا با استفاده از امکاناتی که گوشی های هوشمند وگجت های پوشیدنی در
اختیارمان قرار می دهند ،یادآوری مبتنی بر سیستم عامل اندروید طراحی کنیم تا در کنار استفادهاز قابلیت های
گجت های پوشیدنی بتوان مصرف ب ه موقع و صحیح دارو را به صورت مطلوب افزایش داده و هم چنینارتباط
پزشک و بیمار را با تبادل گزارشاتی از شرایط بیمار و شرح حال وی به صورت دوره ای میسر سازیم.هم چنین
امیدواریم با در دسترس قرار دادن بانک اطالعاتی از دارو های در حال مصرف بیمار ،به پزشکان یکشخص،
عوارض ناشی از تداخالت دارویی را کاهش دهیم.
نظر پور و همکاران  ،)1395 (،فضای کالبدی به عنوان بستر فعالیتهای انسان تأثیرات عمیقی بر سالمت روان دارد.
یکی از محیطهای معماری که پر استرس میباشد بیمارستان است .استرس موجود در بیمارستان با اثرات منفی که
درپی دارد به بودی بیماران را به تأخیر میاندازد .استرس در انسان به عنوان یکی از شاخصههای سالمت روان
میتواند با طراحی درست کاهش یابد ،به گفتهی دیالنی محیط کالبدی بر رفتار فرد تأثیر میگذارد و محیطهایی با
تجربهی مثبت میتوانند سبب شوند که فرد بر استرس خود غلبه کند  .در طراحی بیمارستانها و مراکز بهداشتی
درمانی ،به دلیل اهمیت باالی ماهیت کاربری که با سالمت -روح و جسم انسان در ارتباط است و نیز حاکم بودن
روابط پیچیده عملکردی )روابط برونبخشی و درونبخشی بیمارستان( در آن ،توجه به الزامات طراحی مناسب

نقش حیاتی دارد .یکی از این الزام ات استفاده صحیح از نور روز است .تحقیقات نشان میدهد که توزیع نور روز
که در محیطهای متفاوت فعالیت انسانی جریان دارد تا حدود زیادی بر رفتارها ،روحیات ،بازدهی و کارآیی افراد
تأثیرگذارد است .در این میان نقش نور طبیعی به مثابه کاملترین و مطلوبترین نور انکار ناپذیر است .پژوهش
حاضر در صدد است که با اتکاء به مطالعات و تحقیقات تجربی و میدانی معتبر انجام شده (در مورد تأثیر نورروز
در بیمارستانها) به تشریح اثرات جسمی و روحی نور روز بر بیماران بپردازد .یافته های پژوهش نشان میدهد که
طراحان فضاهای درمانی میتوانند با استفاده درست و مناسب از نور روز ،تأثیر عمیقی در کاهش استرس بیماران
بگذارند ودر پی کم شدن استرس در بیماران فشار خون ،افسردگی ،مدت زمان بستری ،اختالالت خواب ،آشفتگی،
استفاده از داروهای مسکن و ضد درد نیز کاهش مییابند در نتیجه کمک بسیاری به تسریع بهبود بیماران میکنند.
این مطالعه به روش توصیفی تحلیلی به انجام رسیده است .برای جمعآوری دادهها از جست و جوی نظاممند در
پایگاههای معتبر  -اینترنتی استفاده شد .پس از غربالگری مدارك جمعآوری شده ،چندین مورد گزینش و پس از
تحلیل ،تفسیر و تعمیم مطالب ،یافته های مطالعه ساختاردهی و گزارش شد.
قدرتی و همکاران  ،)1396(،زهر عقرب منبع غنی از پپتیدهای ضد باکتریایی می باشد .این پپتیدها دارای خواص
بیوشیمیایی و بیوفیزیکی خاصی می باشند .اغلب در چند دقیقه در شیشه مرگ ناگهانی را نشان می دهند و طیف
وسیعی از فعالیت را در مقابل باکتری های گرم منفی و گرم مثبت ،قارچ ها ،انگل ها و ویروس ها و سلول های
سرطانی نشان می دهند.در چند دهه ی اخیر ،تعداد میکروارگانیسم های بیماری زا که در برابر آنتی بیوتیک های
مرسوم مقاومت نشان می دهند ،افزایش پیدا کرده است .از طرفی بیشتر آنها عملکرد محدودی داشته و تنها روی
طیف خاص ی از میکروارگانیزم ها تاثیرگذارند .همین مسیله باعث شده محققان بدنبال یافتن راهکارهای جدید
برای کشف و تولید انتی بیوتیک های وسیع الطیف و با مقاومت آنتی بیوتیکی کمتر باشند .در این راستا کشف،
شناسایی و تولید پپتیدهای ضد میکروبی بعنوان راهبردی کارآمد برای حل این مشکل مورد توجه محققین بسیاری
قرار گرفته است .این فراورده ها که به عنوان توکسین های پپتیدی نیز شناخته می شوند اغلب در سموم حیوانات
یافت می شوند .حلزون ،شقایق دریایی ،مار ،سوسمار ،عنکبوت و عقرب از جمله حیواناتی هستند که چنین
توکسین هایی ایجاد می کنند .در سال های اخیر قابلیت این پپتیدها به عنوان آنتی بیوتیک های طبیعی در برابر
طیف وسیعی از میکروارگانیسم ها شامل باکتری ها ،قارچ های رشته ای ،انگل های تک یاخته ای و چند یاخته

ای به اثبات رسیده است .از این رو در این مقاله مروری ،سعی می شود ضمن معرفی مطالعات اخیر بر روی
پپتیدهای ضد میکروبی عقرب ،منبع آن ها ،خواص بیوشیمیایی و بیوفیزیکی شان ،مکانیزم عملکردشان و
کاربردهای دارویی شان نیز اشاره شود.
نوروزی و همکاران ،)1396(،با توجه به شیوع عفونت های قارچی و گسترش مقاومت های دارویی ،استفاده
ازگیاهان دارویی مورد توجه محققین قرارگرفته است واز آنجا که اثرات ضدمیکروبی و ضدویروسی آلویه ورا به
اثبات رسیده است لذا هدف ازاین مطالعه بررسی کاهش رشد دوگونه قارچ پنی سیلیوم اکسپانسوم و آسپرژیلوس
نایجر با عصاره الکلی آلویه ورا می باشد.دراین مطالعه آزمایشگاهی حداقل غلظت مهاری و قارچ کشی عصاره
اتانولی آلویه ورا با غلظت  300میلی لیتر برلیترو آزمون انتشار دیسک در آگار با استفاده از روش رقیق سازی
درلوله تعیین گردیدوقطرعدم هاله رشد آن مورد بررسی قرار گرفت .نتایج نشان داد که عصاره الکلی برهر دوگونه
قارچ اثر ممانعتی رشد داشته است و برقارچ آسپرژیلوس در مقایسه با پنی سیلیوم درغلظت 300میلی
لیتربرلیترعصاره اثر ممانعت کنندگی بیشتری داشت .درنتیجه خاصیت ضد میکروبی آلویه ورا مشخص شدودراین
تحقیق اثرممانعت کنندگی رشد بر آسپرژیلوس نایجر بهتربود.
پیشینه خارجی :
گهلر و همکاران  ، )2017 ( ،شواهد حاکی از آن است که میکروب ها می توانند بر اثربخشی درمان سرطان تأثیر
بگذارند .با مطالعه مدل های سرطان کولون ،ما دریافتیم که باکتری ها می توانند از داروهای شیمی درمانی
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 difluorodeoxyuridineمتابولیزه کنند .متابولیسم به بیان ایزوفرم طوالنی آنزیم باکتریایی cytidine
 )deaminase (CDDLوابسته است ،که عمدتا در  Gammaproteobacteriaدیده می شود .در مدل
موشهای سرطانی روده بزرگ ،مقاومت گام سیاتابین توسط ،Gammaproteobacteria intratumor
وابسته به بیان  CDDLباکتریا یی ایجاد شده و با استفاده از سیتوفلوکساسین آنتی بیوتیک حذف شد.
 Gemcitabineبه طور معمول برای درمان آدنوکارسینوم مدول پانکراس ( )PDACمورد استفاده قرار می گیرد،
و ما فرض کردیم که باکتری های  intrutumorممکن است به مقاومت در برابر دارو از این تومور ها کمک

کند .مطابق با این احتمال ،ما دریافتیم که از  PKAC 113انسان که مورد آزمایش قرار گرفتند )76٪( 86 ،برای
باکتری ها ،عمدتا  ،Gammaproteobacteriaمثبت بودند.
لو و سامپسونTuberculosis (TB)،)2017( ،با وجود در دسترس بودن داروهای ضد توکسوپالستی ،یک مشکل
بهداشت جهانی باقی مانده است .مقاوم به مواد مخدر مقاوم به  Mycobacterium tuberculosisدر مدت
کوتاهی پس از کشف و معرفی استرپتومایسین برای درمان این بیماری شناسایی شد .در ادامه ،درمان چند دارویی
برای درمان  TBانجام شد؛ با این حال ،این به زودی به دنبال گزارش چند مورد ،گسترده و کامال مقاوم در برابر
داروهای سل در سراسر جهان است .تقویت مقاومت این دارو به دلیل انباشتگی ترتیب تغییرات کروموزومی در
ژن های هدف در ژنوم  Mycobacterium tuberculosisاست .همچنین آشکار است که حضور جهش
هایی که مقاومت درمانی را تضمین می کند ،نتیجه ظهور مکانیسم های جبران پذیری است که تناسب اندام باکتری
را بازیابی می کنند .تصویب اخیر اداره غذا و داروی بداواکیلین به عنوان یک داروی ضدتروکولوژیک امیدوار
بود .با این حال ،مقاومت بالینی به این دارو جدید گزارش شده است .این نشان می دهد که ضروری است که
درك مقاومت دارویی و مکانیسم های مربوط به آن به منظور هدایت تحقیقات برای توسعه رژیم های ضد
توبرکلوزی با مکانیسم های جدید اقدامات صورت گیرد.
بلسکو و همکاران  ،)2017( ،پذیرش جهانی درمان ترکیبی مبتنی بر آرتمیزینین ( )ACTsدر اوایل سالهای ،2000
عصر جدیدی را در درمان بیماری ماالریا پالسمودیوم فالسیپاروم موثر دانست .با این حال ،تعدادی از کشورهای
آسیای جنوب شرقی گزارش کرده اند که ظهور انگل هایی که حساسیت به مشتقات  )artemisinin (ARTو
داروهای شریک  ACTرا کاهش داده اند  ،و در نتیجه افزایش میزان شکست های درمانی می شود .در اینجا ما
پیشرفت های اخیر را در درك اینکه چگونه ضد ماالریا ها عمل می کنند و چگونه مقاومت را توسعه می دهیم
بررسی می کنیم و راهبردهای جدیدی را برای مبارزه با مقاومت به طور موثر ،بهینه سازی درمان و پیشرفت
مب ارزات جهانی برای از بین بردن ماالریا مورد بحث قرار می دهیم.
گلمنت و همکاران  ،)2015(،افراد اغلب به دنبال کمک حرفه ای برای مشکالت سالمت روان هستند یا به دنبال
آن می روند .استغما ممکن است یک بازدارنده کلیدی برای دستیابی به کمک باشد اما این به طور سیستماتیک
ب ررسی نشده است .بررسی سیستماتیک ما به پرسش اصلی رسیدگی می کند :آلودگی ناشی از سالمت روان در

جستجوی کمک به مشکالت سالمت روانی چیست؟ زیرمجموعه ها عبارت بودند از( :الف) اندازه و جهت هر
گونه ارتباط بین ننگ و کمک به دنبال چیست؟ (ب) تا چه حد آزار و اذیت به عنوان یک مانع برای کمک به
افراد شناخته شده است؟ (ج) چه فرایندی ،رابطه بین شرم و خواست کمک است؟ (د) آیا گروه های جمعیتی
وجود دارد که دچار ناامنی ناشی از دستیابی به کمک هستند؟پنج پایگاه داده های الکترونیکی از سال  1980تا
 2011مورد بررسی قرار گرفت و مراجع بررسی برر سی شدند .یک متا سنتز مطالعات کمی و کیفی ،شامل سه
سنتز روایی موازی و تجزیه و تحلیل زیرگروه است.این بررسی  144مطالعه را شناسایی کرده است که 189 90
نفر آن را برآورده می کنند .ارتباط متوسط بین ننگ و کمک به دنبال کردن d = 0.27 ،بود ،که اغلب با کاهش
انگیزه های کمک کننده درونی و درمانی مواجه بود Stigma .چهارمین مانع عمده در جستجوی کمک به افراد
بود ،با افشای نگرانی هایی که اغلب در معرض آلودگی قرار دارند .یک مدل مفهومی مفصل مشتق شده است که
توصیف فرآیندهای درگیر شدن و مقابله با اثر بازدارنده سقط جنین در جستجوی کمک است .اقلیت های قومی،
جوانان ،مردان و افرادی که در حرفه های نظامی و بهداشتی بودند ،به طور نامتناهی از بین رفتند .استیگما یک اثر
منفی کوچک و متوسط برای کمک به جستجو دارد .یافته های بازبینی می تواند برای کمک به اطالع رسانی در
طراحی مداخالت برای افزایش کمک های مورد استفاده قرار گیرد.
گری و همکاران  ،)2015( ،محققان با توجه به شواهد گسترده ای برای اثربخشی کاهش استرس مبتنی بر ذهن
آگاهی ( ) MBSRو شناخت درمان مبتنی بر ذهن آگاهی ( ،) MBCTمحققان به بررسی مکانیزم هایی که اثرات
درمانی خود را بر پیامدهای روانی می رسانند ،با استفاده از روش های تجزیه و تحلیل میانجیگری ،کشف کردند.
هیچ مطالعهای شناخته شده به طور سیستماتیک بررسی و آماری مطالعات میانجیگری را در این زمینه انجام نداده
است .هدف این مطالعه ،بررسی سیستماتیک مطالعات میانجیگری در ادبیات مربوط به مداخالت مبتنی بر ذهنیت
( ،)MBIشناسایی مکانیسم های روانشناختی بالقوه مبتنی بر  MBCTو اثرات  MBSRبر عملکرد روانی و سالمتی
است و ارزیابی قدرت و سازگاری شواهد را برای هر مکانیسم ارزیابی می کند .برای مکانیزم های شناسایی شده
با شواهد کافی ،سنتز کمی با استفاده از مدل سازی معادالت ساختاری فراتحالی دو مرحله ای ( )TSSEMبرای
بررسی اینکه آیا این مکانیسم ها تأثیر تأثیر  MBIها بر پیامدهای بالینی را متمایز می کنند ،مورد استفاده قرار
گرفت .در این بررسی ،شواهد قوی و سازگار برای واکنش های شناختی و احساسی ،شواهد مدون و سازگار

برای ذهن آگاهی ،نشخوا ر و نگرانی و شواهد اولیه ،اما کافی برای خودکفایی و انعطاف پذیری روان شناختی به
عنوان مکانیسم های مبتنی بر  ،MBIشناسایی شد TSSEM .شواهدی برای ذهنیت ،نشخوار و نگرانی را به عنوان
واسطه های مهم اثرات  MBIبر پیامدهای سالمت روان نشان داد .اغلب مطالعات انجام شده میانجیگری دارای
چندین معیارهای روش شناختی هستند که نتیجه گیری های جدی در مورد میانجیگری را متوقف می کنند .با
این حال ،آنها زمینه های مهمی را برای مطالعات آینده فراهم می کنند.
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