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:مقدمه و بیان مسئله
. توانایی تجویز دارو براي بیماران را ندارنداغلب دانشجویان پزشکی در ابتداي ورود به بیمارستان و شروع دوره استاژري معتقدند که

ژي در مقطع فیزیوپاتولوژي بیشـتر بـر مطالـب تئوریـک و پایـه مـی       این عدم توانایی به این دلیل است که تمرکز آموزش فارماکولو
-دارو"فارماکولوژي در دوره فیزیوپاتولوژي آموزش . باشدو توجه کمتري به آموزش مطالب کاربردي و بالینی فارماکولوژي می گردد

به این معنا که ابتدا فارماکولوژي داروها آموزش داده شده و سپس موارد کاربرد آنها در بیماریهاي مختلـف گفتـه مـی    .بوده"محور
سمت دارو و دانشجو باید عکس این فرایند را طی کند و از تشخیص بیماري به ،در حالیکه در مقطع استاژري و ورود به بالین.شود

نارسایی کلیـوي  ،حاملگی(شرایط خاص بیمار ،جنس،عالوه بر این بیماران از نظر سن). محور-بیماري(مان بیماري حرکت کند در
تمـام ایـن   . و بسیاري موارد دیگر با یکدیگر متفاوت بوده و لذا هریک انتخاب رژیم درمانی متفاوتی را طلب مـی کننـد  ...) ،یا کبدي

ی آموزش داده نمی شوند و میزان ساعاتی که صرف آموزش فارماکولوژي بالینی مـی شـود نسـبت بـه     موارد در دانشکده هاي پزشک
.آموزش مفاهیم پایه فارماکولوژي بسیار کمتر است

ري ها تاکید دارد و کمتر به درمـان بیمـاري هـا    اغلب بر تشخیص بیمادر مقطع استاژري آموزش دانشجویان پزشکیاز طرف دیگر 
یـا  ،دانشجویان عمدتا جهت تجویز دارو و نسخه نویسی به کپی برداري از شیوه هاي تجویز اسـاتید بـالینی خـود   .پرداخته می شود

می پردازند و هیچ ایده اي جهت اینکه چرا یک رژیم درمانی خاص براي یـک بیمـار خـاص انتخـاب     ) Guidelines(اصول راهنما 
محور بوده و چندان بـه  -چرا که این کتب دارو. چندان کمک کننده نیستندکتب مرجع فارماکولوژي نیز در این زمینه. شده ندارند

چـرا کـه بیشـتر بـر     ،کتب مرجع بالینی نیز در ایـن زمینـه ضـعف دارنـد    . کاربرد درمانی داروها در یک بیماري خاص نمی پردازند
نیاز است که در کنار استفاده از ایـن کتـب   به این دلیل.تشخیص بیماریها تمرکز کرده و کمتر به اصول درمان بیماریها می پردازند

.نیز کمک گرفته شود"Pharmacotherapy, Principles and Practice"مرجع از کتب مرجع در زمینه دارودرمانی مانند 
و قابلیتهـاي او در زمینـه دارودرمـانی    ،آن است که علیرغم کسب دانش فارماکولوژي توسط دانشجوبه شیوه مرسومنتیجه آموزش

در یک مطالعه نیمی از فارغ التحصیالن رشـته پزشـکی داروي نامناسـبی را جهـت درمـان بیمـاري       . نسخه نویسی ضعیف می ماند
ی  و درمـانی صـحیح را بـه    یـ و دو سوم آنها اطالعـات دارو ،تجویز دارو و نسخه نویسی اشتباه داشتهدر یک سوم آنها ،انتخاب کرده

مهارتهاي آنها در زمینه دارودرمـانی و تجـویز داروهـا بعـد از     ،ن می دهند که علیرغم تصور پزشکانمطالعات نشا. بیمار ارائه نکردند
,.WHO Guide to Good Prescribing, A Practical Manual., Vries T(فراغت از تحصیل چندان مطلـوب نیسـت  

et. al(.
،افزایش طول دوره بیمـاري ،مانهاي غیرموثر و آسیب رسانعدم توانایی در تجویز داروهاي مناسب و دارودرمانی صحیح منجر به در

لـذا تغییـر در   . کاري بس دشـوار اسـت  ،تغییر شیوه هاي تجویز دارو و نسخه نویسی موجود. و افزایش هزینه هاي درمان می گردد
. ن پزشکان باشدشیوه آموزش فارماکولوژي می تواند بهترین روش جهت تغییر این شیوه ها و جلوگیري از گسترش آن در بی



:هدف و اهداف اختصاصی
:اهداف کلی

بهبود روش تدریس واحد فارماکولوژي به دانشجویان پزشکی جهت هر چه کاربردي تر نمودن آموزش)1
بیماران) Rational Use of Drugs, RUD(نیل به هر چه منطقی تر نمودن درمان دارویی )2

:اهداف اختصاصی
و ورود فراغـت از تحصـیل  بعد از ،تجویز دارو و رژیم هاي درمانی اتخاذ شدهن پزشکی در زمینه افزایش توانایی دانشجویا)3

به بازار کار
اء سالمت بیماران ارتق)4
کاهش هزینه هاي درمان)5

:روش اجراء
و لوژي بـالینی فارمـاکو )1391آبان ماه و آذرمـاه سـال   (ماهدوبه دانشجویان مقطع استاژري دانشگاه علوم پزشکی سبزوار به مدت 

دانشـجویان بـه   . آموزش داده شـد "Pharmacotherapy, Principles and Practice (2008)"کتاب دارودرمانی بر مبناي
آموزش دیدنددر آبان ماه)نفر6(و قلب وعروق ) نفر6(اعصاب ،)نفر11(سه گروه تقسیم شده و هر گروه در یکی از بخشهاي داخلی 

ان بخش اعصاب به بخش عفونی و دانشجویان بخـش قلـب و عـروق بـه بخـش اعصـاب منتقـل شـده و         سپس در آذرماه دانشجویو 
پزشـک  و برمبناي بیماریهایی کـه  ،هر بخشبعد از مشورت با اساتید بالینی مباحث آموزش داده شده به دانشجویان .آموزش دیدند

:در جدول زیر آورده شده استعناوین این مباحث .عمومی بعد از ورود به بازار کار با آنها برخورد دارد انتخاب گردید
:1391ماه آبان برنامه آموزشی 

مباحثبخش

بیماریهاي ایسکمیک قلبی،نارسایی احتقانی قلب،دارودرمانی بیماریهاي فشارخونقلب

اسـهال و  ،تهوع و اسـتفراغ ،رفالکس معده به مري،دارودرمانی بیماریهاي اولسر پپتیکداخلی

یبوست

و تشنجسردرد،درد،دارودرمانی اختالالت خواباعصاب

:1391برنامه آموزشی آذرماه 
مباحثبخش

آسم،تیروئید،دارودرمانی بیماریهاي دیابتداخلی

سردرد و تشنج،درد،دارودرمانی اختالالت خواباعصاب

ت مننژی،عفونتهاي تنفسی تحتانی،دارودرمانی عفونتهاي تنفسی فوقانیعفونی

امتحان چهارگزینه اي جهت سنجش افزایش توانایی دانشجویان در زمینـه دارودرمـانی بیماریهـاي آمـوزش داده     ،بعد از اتمام دوره
سـعی گردیـد تـا در طراحـی     . مطرح شده شامل سواالت مربوط به مباحث آموزشی بخش اعصـاب بـود  سواالت . شده برگزار گردید



، مربـوط بـه مبحـث بیماریهـاي اعصـاب     یی دانشجویان در زمینه دارودر مانی و اطالعات دارویـی  سواالت تا حد امکان، افزایش توانا
در واقع دانشجویان بخش اعصاب به عنوان گروه مورد آزمایش و دانشجویان بخش داخلی و عفـونی بـه عنـوان گـروه     . سنجیده شود

اعصـاب را بـراي هـر یـک از دانشـجویان سـه گـروه        سپس درصد تعداد جوابهاي صحیح سواالت بخش .کنترل مدنظر قرار گرفتند
.آنالیز کردیمOne way Annovaبه روش SPSS V.16محاسبه نموده و نتایج را با کمک نرم افزار 

:پیامدهاي اجراء و محصول یا بروندادهاي فرایند: نتایج
گـروه  (ز گروههاي داخلی و عفونی بیشتر بـود بعد از آنالیز نتایج آزمون مشاهده شد که میانگین پاسخهاي صحیح در گروه اعصاب ا

میـانگین  ،مضـافا بـر ایـن   . )سواالت پاسخ صحیح دادنـد % 34.8و % 50سواالت و گروه عفونی و داخلی به ترتیب به % 75اعصاب به 
میـانگین  ایـن اخـتالف بـین    امـا  ،)P Value= 0.003(پاسخهاي صحیح گروه اعصاب با گروه داخلی اخـتالف معنـاداري داشـت   

الزم به یـاداوري اسـت کـه بـه گـروه عفـونی در آبـان مـاه دارودرمـانی          . معنادار نبود،پاسخهاي صحیح گروه اعصاب با گروه عفونی
. اما گروه داخلی هیچ نوع آموزشی در زمینه دارودرمـانی بیماریهـاي اعصـاب ندیـده بودنـد     بیماریهاي اعصاب آموزش داده شده بود

:مشاهده نمود1توان در شکلنتایج حاصله را می

هـر  ،محور افقـی مقایسه پاسخ دهی صحیح دانشجویان به سواالت فارماکولوژي بالینی و دارودرمانی بیماریهاي اعصاب : 1شکل
میـانگین پاسـخ هـاي صـحیح دانشـجویان را بـه       ،یک از سه گروه اعصاب، عفونی و داخلی را نشان داده و محور عمـودي 

ن پاسخهاي صحیح دانشجویان گـروه اعصـاب بیشـتر از دو گـروه دیگـر بـوده و ایـن        میانگی. صورت درصد نشان می دهد
.آنالیز گردیدندOne way Annovaنتایج با روش). P<0.05*(اختالف بین گروه اعصاب و گروه داخلی معنادار بود

):بین المللی،کشوري،دانشگاه(سطح اثر گذاري 
نهایتـا پزشـکانی   .جویان پزشکی در زمینه تجویز دارو و دارودرمانی می گرددسبب ارتقاء توانایی دانشاین فرایند آموزشی 

سالمت بیماران را بیش از پیش تضـمین  ) RUD(وارد سیستم درمانی کشور می گردند که با تجویز هرچه منطقی تر دارو 
.لذا سطح اثرگذاري این فرایند کشوري می باشد.می کتتد

ند تا چه حد کشور را با هدف مرجعیت علمی در منطقه فرای(انطباق سیاست هاي باال دستی 
:.)نزدیک می کند



در کشور گردیده و پزشکانی با توانایی باالتر در زمینـه  ) RUD(اعمال این فرایند آموزشی سبب بهبود تجویز منطقی دارو 
همچنـین  . ه می گردددارودرمانی تربیت کرده و سبب ارتقاء سطح سالمت جامعه و کشور نسبت به سایر کشورهاي منطق

این فرایند آموزشی در جهت نیل به آموزش پاسخگو بوده و سبب کاهش خطـا در تجـویز داروهـا و کـاهش هزینـه هـاي       
.لذا این فرایند می تواند کشور را هر چه بیشتر به هدف مرجعیت علمی در منطقه نزدیک کند. درمان می گردد

:ایندنتیجه گیري شامل چالش ها و مشکالت اجرایی فر
استفاده از این روش آموزشی به وضوح نشان داد که توانایی دانشجویان پزشکی را در زمینـه دارودرمـانی و بـه کـارگیري     

مسلما تعداد کم دانشـجویان مـورد مطالعـه در ایـن آزمـون یکـی از       . صحیح و معقوالنه داروها در درمان افزایش می دهد
ه بـا بکـارگیري ایـن روش آموزشـی در دانشـگاههاي تیـپ یـک کـه تعـداد          امید است در آینـد . ایرادات وارد بر آن است

ایراد دیگري کـه بـه ایـن آزمـون وارد     . دانشجویان بیشتري در آن به تحصیل مشغول هستند، نتایج مشابهی حاصل گردد
سـتمر در  همچنـان بـه طـور م   از آنجا که این شیوه آموزشی. استاین روش آموزشیاست دوره مورد مطالعه نسبتا کوتاه 

با بررسی ایـن روش  در آینده نشجویان پزشکی در حال اجرا بوده،بیمارستان واسعی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار براي دا
.بودن این شیوه آموزشی داشته باشیمترو کاربرديترموثرهر چه می توان آنالیز دقیقتري از براي مدت زمان طوالنی تر 

:ارائه کار در مجامع علمیمعرفی فرایند در نشریات علمی یا 
:تاییدیه هاي مربوطه و ارزشیابی فرایند

:قابلیت تعمیم و اجراء در سایر مراکز آموزشی
.این شیوه تدریس قابلیت اجراء و تعمیم به تمام دانشکده هاي پزشکی سراسر کشور را دارد

):استمرار اجراي فرایند در برنامه هاي جاري آموزشی(استمرار 
و هم اکنون نیز جهـت دانشـجویان مقطـع اسـتاژري اجـراء مـی       دریس در طول سال تحصیلی استمرار داشته این شیوه ت

.گردد


