
 

 

 

 



 چکیده

 نویسی نسخه با ارتباط در قزوین دانشکده دندانپزشکی اخر سال دو دانشجویان توانایی تعیین :هدف

  دهانی شایع عفونتهای

 شهر دندانپزشکی دانشکده  اخر سال دو دانشجویان از نفر 08 شامل بررسی مورد جامعه : ها روش و مواد

 08 ، سراسری دانشجوی نفر 53 شامل تعداد این.  کردند شرکت ان در دانشجویان از نفر 08 که بود قزوین

 ای پرسشنامه طراحی با.  بود بهداشتکار دانشجوی نفر 3 و انتقالی دانشجوی نفر 08 ، تکمیلی دانشجوی نفر

 هر برای تا شد خواست در دانشجویان از ، داشتند درمانی دارو به احتیاج که بیماران از مواردی صورت به

 ، دوزها فاصله ، دارو دوز ، دارو نام ، دارو شکل در خطا لحاظ از نسخ این سپس.  بنویسند کاملی نسخه یك

 ضد -درد ضد)  تجویزی داروی نوع و دانشجویان پذیرش نوع با انها رابطه و بودن خوانا و تجویز روش

  . گرفتند قرار ارزیابی مورد(  قارچ ضد-بیوتیك انتی -ویروس

 در دارو دوز ،% 9/08 در دارو نام ،%  0/80 در دارو شکل.  بودند خطا دارای تجویزی نسخ %088: نتایج

 ناخوانا نیز نسخ% 0/0. بودند خطا دارای موارد%  0/95 در مصرف دستور ،% 0/00 در دوزها فاصله ،% 3/08

 . بودند

 ،%( 0/00) قارچ ضد داروی به مربوط میزان بیشتری ترتیب به دارو نوع حسب بر ها خطا میزان لحاظ از

 رابطه لحاظ از  . بود(  50/38) بیوتیك انتی و(  80/00) درد ضد داروی ،(  30/00) ویروس ضد داروی

 ،% 00 تکمیلی دانشجویان صورت به ترتیب به خطا میزان بیشترین نیز پذیرش نوع با خطاها کلی میزان

  .بودند خطا دارای% 00 انتقالی دانشجویان و%  08/00 سراسری دانشجویان ،% 30/08 بهداشتکار دانشجویان

 نسخ% 088) شد مشاهده دانشجویان تمامی در خطا از باالیی بسیار میزان کلی لحاظ از :گیری نتیجه

 دانشجویان به نویسی نسخه صحیح اصول اموزش عدم یا و ناکافی اموزش دهنده نشان که(بودند خطا دارای

 در مشخصی اموزشی برنامه ، درمان در دارو جایگاه مورد در گریخته و جسته مطالبی ارائه رغم علی.  است

 رابطه در اختصاصی و کامل برنامه یك جای و ندارد وجود صحیح نویسی نسخه اصول و اهمیت اموزش مورد

 . رسد می نظر به خالی اشتباه از عاری نسخه یك نوشتن و ها دارو صحیح کاربرد با

 دندانپزشکی دانشجویان ، نویسی نسخه خطاهای: واژه کلید

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 


