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(دريافت مقاله -98/12/17 :پذيرش مقاله)99/5/12 :

چكيده
زمينه :درد کمر ( )LBPشايع ترين بيماری عضالني اسكلتي است که در جامعه از شيوع بااليي برخوردار بوده و عامل عمده ناتواني ميباشد.
مطالعات نشان ميدهند درصد قابل توجهي از تصويربرداریهای تشخيصي غيرضروری ميباشد .لذا اين مطالعه با هدف تعيين ضرورت تجويزهای
 MRIمهرههای کمری در مرکز  MRIبنتالهدی دانشگاه علوم پزشكي بوشهر در سال  1397انجام گرفت.
مواد و روشها :اين مطالعه به صورت يک بررسي توصيفي -تحليلي مقطعي انجام گرفت .حجم نمونه مورد بررسي در اين مطالعه  273نفر بود
و جمعيت مورد مطاالعه تمام بيماراني بودند که به علت وجود دردهای ناحيه کمر برای آنها  MRIکمری تجويز شده بود و جهت دريافت
خدمات  MRIبه بيمارستانهای آموزشي بوشهر مراجعه کرده بودند .فرم گردآوری دادهها سؤاالت مربوط به وضعيت دموگرافيک بيمار و سؤاالت
مرتبط با تجويز بود و تجزيه و تحليل اطالعات از نرمافزار  SPSSويرايش  24استفاده شد.
يافتهها :از مجموع  273بيمار مورد بررسي در اين مطالعه حدود  54درصد زن و  46درصد مرد بودند .ميانگين سني بيماران  43سال بود و 72
درصد کل مراجعه کنندگان بين  21تا  50سال سن داشتند .از مجموع جمعيت مورد بررسي در اين مطالعه تجويز  MRIبرای حدود  44درصد
از بيماران غيرضروری ارزيابي گرديد .همچنين نتيجه  MRIدر  30درصد بيماران مورد مطالعه در اين پژوهش کامالً نرمال گزارش شده بود.
نتيجهگيری :در مجموع ميتوان اين چنين استنباط نمود که حجم قابل توجهي از خدمات ارائه شده  MRIضرورت باليني نداشته است و با توجه
به هزينههای فراوان بيمارستاني به خصوص هزينه آزمايش ام آر آی لزوم به کارگيری انديكاسيونهای معتبر برای پيشگيری از آزمايشات غيرضروری
و پيشگيری از تقاضای القايي را ايجاب ميکند .استفاده از اين انديكاسيونها هزينههای نظام سالمت و بيماران را کاهش ميدهد.
واژگان کليدی ،MRI :مهرههای کمری ،مناسبت باليني ،راهنماييهای باليني
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ضرورت بالینی تجویزهای تصویربرداری طیفنگاری مغناطیسی مهره

ساالری و همكاران

مقدمه

ضرورت باليني تجويزهای تصويربرداری طيفنگاری مغناطيسي 466/

کشورها قبل از ورود فناوری با استفاده از روش

انسان هست که میزان وقوع سالیانه آن  5درصد

نسبت به مجوز ورود فناوری های جدید و نحوه

گزارش شده است ( 14/3 .)1درصد از بیماران

استفاده از آن ها بررسی و اقدام می شود تا در حد

مراجعه کننده به پزشکان عمومی عالئم درد ناحیة
کمر را دارند و حدود  15درصد ویزیتهای
ارتوپدی ،ویزیت ارجاعی پزشکان عمومی به دلیل

امکان از منابع موجود به صورت بهینه استفاده شود
( .)6-10
هزینه باالی  MRIو نیز توجه به اهمیت یافته های

کمردرد هست .در ایران شیوع کمردرد در کل

تصویربرداری به عنوان استاندارد تشخیصی در بیماران

جمعیت و در افراد شاغل ،دانش آموزان و زنان باردار

نکاتی هستند که ضرورت انجام مطالعات در این

از  14/14تا  81/4درصد متفاوت است (  .)2کمردرد

زمینه را ایجاب می کنند .مطالعات پیشین در سایر

به عنوان یک اختالل اسکلتی عضالنی شیوع باالیی تا

شهرهای ایران نشان می دهد که حجم قابل توجهی از

حدود  80درصد در کل جوام ع انسانی داشته

پروسیجرهای ام آر آی غیرضروری بوده اند و

به طوری که افراد حداقل یک بار کمردرد را در طول

نسخه های غیرضروری  MRIبارمالی قابل توجهی به

زندگی خود تجربه نموده اند .میزان عود کمردرد در

بیمه گران و بیماران تحمیل کرده اند .در این راستا

طی دو سال  60تا  85درصد گزارش شده است ( .)3

مطالعاتی در سطح جهان و ایران انجام شده است که

در مطالعه ا ی میزان شیوع کمردرد در طی یک سال در

به برخی از آن ها اشاره می شود .می توان به مطالعه

ایران مورد ارزیابی قرار گرفت .در این مطالعه 31039

ساالری و همکاران اشاره کرد که در شهر شیراز انجام

نفر مورد برسی قرار گرفتند که شیوع کمردرد 51 /6

شد و نشان داد که حدود  50درصد از تجویزهای ام

درصد گزارش گردید .گروه سنی بیشتر از  24سال با

آر آی مهره های کمری غیرضروری بوده اند ( .)11

 55 /2درصد بیشترین میزان شیوع کمردرد را به خود

مطالعه دیگری توسط جهانمهر و همکاران ،در تهران

اختصاص داد (.)1

با هدف محاسبه بار مالی تجویزهای غیرضروری ام

استفاده مناسب از  MRIمی تواند به تشخیص و

آر آی مهره های کمری و مهره های کمری در مراکز

درمان بیماری ها کمک مؤثری نماید (  )4اما چنانچه

دولتی و خصوصی رادیولوژی انجام شد .در مطالعه

این خدمات بی رویه مورد استفاده قرار بگیرند،

مذکور نشان داده شد که حداقل حدود  10000دالر

موجب افزایش زیاد هزینه های خدمات درمانی

بار مالی در نتیجه تجویزهای غیرضروری برای

می شود (  .)5بهره بردار ی نامناسب ،یک مشکل بزرگ

بیماران مورد مطالعه تحمیل شده است ( .)12

در مراقبت بهداشتی خصوصا در رشته های سرمایه
محور مثل تصویربرداری به شمار می رود .در بسیاری

مطالعه لنهرت (  )Lehnertو همکاران ،با عنوان آنالیز
مناسبت استفاده از  CTو  MRIبرای بیماران

از موارد این فناوری ها نسبت به فناوری های پیشین

مراجعه کننده به بیمارستان و کلینیک های مراقبت

برتری ندارند و شواهدی در مورد بهبود نتایج بیمار

اولیه مرکز دانشگاه پزشکی در سال  2007در کشور

در استفاده از آن ها وجود ندارد؛ بنابراین در اکثر این

آمریکا انجام گرفت .هدف از این مطالعه بررسی
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بعد از سردرد ،کمردرد دومین علت شایع درد در

نظام مند ارزیابی فناوری سالمت با دقت و حساسیت

 /467طب جنوب

سال بيست و سوم /شماره  /5آذر و دی 1399

مناسبت بالینی تجویز گروهی از آزمایشات  CTو

دانشگاه علوم پزشکی و مدیران نظام سالمت کشور

 MRIبر اساس گایدالین های مبتنی بر شواهد

جهت سیاست گذاری و ارزیابی فناوری سالمت

به صورت گذشته نگر بود .در این مطالعه پرونده

کمک کننده باشد.

 MRIمراجعه کرده بودند مورد بررسی قرار گرفت.
پس از انجام ارزیابی ها ،از  459آزمایش مورد بررسی،

مواد و روشها

 284نفر (  62درصد)  CTو  175نفر ( 38درصد)

این مطالعه به صورت یک بررسی توصیفی -تحلیلی

 MRIانجام داده بودند .از این تعداد ،درخواست 341

مقطعی در سال  1397در شهر بوشهر انجام گرفت.

نفر (  74درصد) مناسب و  118نفر (  26درصد)

جامعه آماری مورد مطالعه تمام بیمارانی بودند که به

مناسبت بالینی نداشت .نمونه هایی از آزمایشات که

علت وجود مشکالت مهره های کمری برای آن ها

مناسبت نداشت شامل  CTمغز برای سردرد مزمن،

 MRIمهره های کمری تجویز شده بود و به این

 MRIستون فقرات کمری در درد کمر حادMRI ،

منظور به مرکز  MRIدانشگاه علوم پزشکی بوشهر

مهره های کمری در بیماران مبتالبه استئوآرتریت و

در سال  1397بوشهر مراجعه کرده بودند .حجم نمونه

 CTبرای بررسی هماچوری در عفونت ادراری

با توجه به تخمین  p=0/26مربوط به مطالعة لنهرت

بود ( .)6

(  )6با در نظر گرفتن فاصله اطمینان  0 /95و ،d=0 /05

بنابراین جستجوی متون علمی نشان می دهد که

 274مورد تخمین زده شد که به صورت نمونه گیری

مطالعات مختلف در ایران و جهان در این زمینه انجام

آسان انتخاب شدند .معیارهای ورود نمونه ها به

شده است .اما تاکنون در شهر بوشهر مطالعه ای برای

مطالعه داشتن نسخه تجویز ام آر آی مهره های کمری،

بررسی ضرورت این تجویزها انجام نشده بودMRI .

ثبت پذیرش در مرکز و همچنین رضایت آن ها بود.

مهره های کمری یکی از شایع ترین پروسیجرهای ام

در این پژوهش بهمنظور تعیین ضرورت تجویزهای

آر آی است .با توجه به مطالب عنوان شده در باال،

مذکور از اندیکاسیونهای مطالعه ساالری و همکاران

اهمیت موضوع و نقش به سزای  MRIدر فرایند

( )11و فرم گردآوری آن استفاده شد .فرم گردآوری

درمان ،باال بودن هزینه خرید و نگهداری  MRIبرای

دادهها متشکل از سؤاالت مربوط به وضعیت دموگرافیک

مراکز ،هزینه ی باالی استفاده از آن برای بیماران و با

بیمار و سؤاالت مرتبط با تجویز ام آر آی بود.

توجه به محدودیت های بررسی میزان مقتضی بودن

در این مرحله پژوهشگر به همراه پرسشگر بالینی

خدمات  MRIارائه شده در کشور ،این مطالعه با

(پزشک عمومی) به مراکز  MRIبیمارستان های

هدف بررسی ضرورت تجویز  MRIمهره های کمر

آموزشی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر مراجعه نمود.

ارائه شده در دانشگاه علوم پزشکی بوشهر انجام

در اتاق آمادگی بیماران حضور پیداکرده و نسخه همه

گ رفت تا با استفاده از اطالعات حاصل از آن بتوان

بیماران مراجعه کننده بررسی شد؛ تمام بیمارانی که در

در جهت کاهش ارائه MRIهای غ یرضروری تالش

نسخه آن ها دستور انجام  MRIمهره های کمری قید

نمود .نتایج این پژوهش می تواند برای مسئولین

شده معیار ورود به مطالعه را داشتند .به تمام بیماران
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پزشکی  459بیمار که برای انجام سرپایی  CTو

ساالری و همكاران

ضرورت باليني تجويزهای تصويربرداری طيفنگاری مغناطيسي 468/

مذکور اهداف طرح را توضیح داده شد؛ پس از کسب

جدول  )1ويژگيهای دموگرافيک بيماران مراجعه کننده به

رضایت بیمار ،سؤاالت و معاینه بیمار شروع گردید.

بيمارستان جهت انجام  MRIمهرههای کمری

همچنین معاینه بیمار را با اندیکاسیون ها در دسترس،

20-11

10

3/7

30-21

52

19

تطبیق داده شد و درصد تجویزهای ضروری و

40-31

93

34/1

50-41

52

19

60-51

41

15

70-61

17

6/2

80-71

7

2/6

باالی 80

1

0/4

مرد

126

46/2

زن

147

53/8

کارگر

9

3/3

کارمند

91

33/3

خانهدار

107

39/2

آزاد

66

24/2

زیر  250هزار تومان

10

3/7

 250تا  500هزار تومان

24

8/8

نمودارها) جهت توصیف اطالعات و آزمون کای

 500هزار تا یک میلیون

32

11/7

1تا  2میلیون

146

53/5

اسکوئر جهت بررسی رابطه آماری متغیرها

باالی  2میلیون

51

22/4

بیسواد

20

7/3

ابتدای راهنمایی

76

27/8

دیپلم

85

31/1

دانشگاهی

92

33/7

اطالعات به دست آمده از فرم گردآوری اطالعات و

غیرضروری مشخص شد.

متغير

سن

بیشتر مراجعین به مرکز  MRIرا بیماران سرپایی
تشکیل می دهند و فاقد پرونده بستری در بیمارستان
می باشند .بنابراین جمع آوری داده های توسط

جنس

پرسشگر و پزشک عمومی انجام گردید .به این ترتیب
بیماران مورد نظر به صورت اختصاصی مورد
پرسشگری و معاینه قرار گرفتند.

شغل

برای تجزیه و تحلیل اطالعات از نرم افزار SPSS

ویرایش  22استفاده شد .آمارهای توصیفی (جداول و

استفاده شد.

درامد

تحصیالت

يافتهها
نتایج توصیفی متغیرهای مورد مطالعه در دو بخش

بخش یافتهها شامل اطالعات مربوط به وضعیت معاینه

اطالعات دموگرافیک بیماران و اطالعات مربوط به

بیمار ،درخواستکننده انجام  ،MRIمرکز ارجاع دهنده

تجویز  MRIمهره های کمری برای بیماران مذکور

بیمار ،تخصص پزشک تجویزکننده ،ضرورت تجویز و

آورده شده اند .نتایج دموگرافیک شامل سن ،جنس،

نتیجه انجام  MRIمیباشند .این یافتهها در جدول  2آورده

میزان تحصیالت ،شغل و درآمد ماهانه جمعیت مورد

شده است.

مطالعه است که در جدول  1آورده شده است .این

مطالعه ما نشان داد که تجویز  MRIبرای حدود  39درصد

یافته ها نشان داد که اکثر شرکت کنندگان در پژوهش

از جمعیت بیماران دچار کمردرد بدون انجام معاینه

زن (  53/8درصد) ،در گروه سنی  31 -40سال ( 34/1

فیزیکی صورت گرفته است .از نظر درخواست کننده

درصد ) ،دارای شغل خانه داری ( 39/2درصد) ،دارای

تجویز  12/5درصد به درخواست بیمار بود .همچنین 64/5

تحصیالت دانشگاهی (  33/7درصد) و دارای درآمد

درصد بیماران از مطب ارجاع شده بودند .بیشترین میزان

بین  1تا  2میلیون ( 53/5درصد) بودند.

تجویز مربوط به تخصص ارتوپدی ( 57/1درصد) بود .از
نظر ضرورت تجویزها فقط  56درصد از تجویزها ضروری
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گروه بندی متغير

فراواني

درصد

سال بيست و سوم /شماره  /5آذر و دی 1399
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بود .یافته مهم دیگر مطالعه این است که نتیجه  30درصد

نتیجه  MRIنیز  84درصد از مواردی که اندیکاسیون

کل MRIهای انجام گرفته نرمال گزارش شدهاند.

تجویز نداشتند نتیجه نرمال و حدود  76درصد از

اطالعات تفصیلی این بخش در جدول  2آورده شده است.

مواردی که اندیکاسیون تجویز داشتند نتیجه غیر نرمال

کمری برای بيماران مراجعه کننده به مرکز  MRIدانشگاهي
متغير
معاینه فیزیکی

درخواست تجویز

مناسبت تجویز

بحث

گروهبندی متغير

فراواني

درصد

انجام شده

165

60/4

انجام نشده

108

39/6

پزشک

234

85/7

توجهای از خدمات ارائه شده در این مرکز غیرضروری

بیمار

34

12/5

هر دو

5

1/8

بوده که این مسئله میتواند تبعات سنگینی بر روی نظام

مناسب

153

56

غیرمناسب

120

44

نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که درصد قابل

سالمت وارد آورد .مطالعه ما نشان داد که تقریبا نیمی
از تجویزهای انجامگرفته برای انجام  MRIمهرههای

نرمال

82

30

غیر نرمال

160

58/6

کمری ضرورت بالینی نداشته است .این نتیجه در مطالعه

نامشخص

31

11/4

بیمارستان دولتی

55

20/1

ساالری و همکاران که مناسبت تجویز  MRIمهرههای

بیمارستان خصوصی

41

15

مطب

176

64/5

مرکز بهداشت

1

0/4

همسو بود .در این مطالعه درصد تجویز غیر مناسب

نروسرجری

28

10/3

 55/7درصد بهدستآمده بود ( .)13در مطالعه صداقت

توان بخشی و طب فیزیک

12

4/4

و همکاران درصد نهایی افراد دارای اندیکاسیون انجام

داخلی مغز و اعصاب

61

22/3

ارتوپدی

156

57/1

 MRIکمر بر اساس گایدالین عبارت از  20/8درصد

روماتولوژی

2

0/7

سایر

14

5/1

نتیجه ام آر آی

ارجاع دهنده

تخصص پزشک

در این مطالعه همچنین به بررسی ارتباط بین متغیرهای
مختلف و ضرورت تجویز پرداخته شد .نتایج آزمون
کای اسکور نشان داد که بین متغیرهای درخواست کننده
تجویزها ،سطح تحصیالت و نتیجه  MRIبا متغیر
ضرورت بالینی تجویز رابطه معنادار آماری وجود دارد.
نتایج به این شکل بود که از لحاظ متغیر درخواست
کننده تجویز 64/7 ،درصد از تجویزهایی که به
درخواست بیمار انجام گرفته بود غیرضروری بودند .در
حالی که  41/1درصد تجویزهایی که به درخواست
پزشک بود غیرضروری بود ( .)p=0/034از لحاظ متغیر
http://bpums.ac.ir

کمری را بر روی  300بیمار مورد بررسی قرار دادند،

بود و حدود  80درصد فاقد اندیکاسیون جهت انجام
 MRIکمر بودند (.)14
این یافته در مطالعه محمدی و همکاران مقداری کمتر
ارزیابی شده بود .در مطالعه آنها تعداد  279بیمار با
 MRIلومبوساکرال تحت بررسی قرار گرفت که از این
تعداد تجویز  77درصد از کل بیماران بر اساس
گایدالین بود .این آمار در مراکز خصوصی باالتر
گزارش شده بود( .مراکز خصوصی  80/6درصد و مراکز
دولتی  70/4درصد) .در واقع در مطالعه آنها چیزی
حدود یکچهارم کل تجویزها مناسبت بالینی نداشتند
( .)15نتیجه مطالعه حاضر با پژوهش سعادت و
همکاران اختالف داشت بهطوریکه از بین تمام
MRIهای انجام گرفته در مطالعه آنها 17/2 ،درصد
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جدول  )2اطالعات مربوط به نحوه تجويز  MRIمهرههای

گزارش گردید (.)p>0/05
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سردرد و  4/8درصد برای کمردرد بوده است .نتایج این

تجویزها رابطه معنیدار آماری وجود ندارد .با این حال

پژوهشگر نشان داد که میزان استفاده  MRIبیشاز اندازه

تجویز غیرمقتضی در گروه معاینه نشده اندکی بیشتر از

نبوده است ( .)16درحالیکه برزین و همکاران نشان

گروه معاینه شده بود .علت وجود چنین وضعیتی را

دادند که حدود  80درصد از MRIهای درخواست شده

میتوان به این شکل توجیه کرد که درصد قابلتوجهای

از سوی پزشکان برای بیماران مبتالبه سردرد ،دارای

از بیماران دارای شرححال تیپ یک درگیری و ضایعه

نتیجة نرمال بوده است؛ یعنی نتایج تصویربرداری بیمار

نخاعی بودند همچنین تبحر و تجربه باالی پزشکان در

طبیعی بود (.)17

تشخیص بالینی نیز بیتأثیر نبوده است.

به نظر میرسد تفاوت در نوع MRIهای انجام شده و

در این مطالعه بیشتر بیماران از مطب خصوصی جهت

غیرضروری به دلیل تفاوت در جامعة پژوهش و فرهنگ

انجام  MRIارجاع شده بودند .نتایج این پژوهش نشان

نوع ارائه خدمت و تجویز باشد .در برخی مواقع وجود

میدهد که بین وضعیت ارجاع بیماران و مناسبت

رفتار پزشک و یا حضور پزشک متخصص در هر یک از

تجویزها رابطه معنیدار آماری وجود ندارد .با اینحال

تخصصها در آن مرکز و یا آرامش خاطری که بعد از

درصد کمتری از بیماران ارجاعی از بیمارستان دولتی

انجام  MRIبرای بیماران ایجاد میشود ،میتواند دلیلی بر

دارای تجویز غیرمقتضی بودند .به نظر میرسد که در

افزایش این خدمات باشد .به نظر میرسد اگر شرححال

بیمارستانهای آموزشی در مقایسه با مطب و بیمارستان

دقیق و معاینات بالینی از بیماران با دقت بیشتری انجام

خصوصی ،پزشکان زمان بیشتری را صرف معاینه

شود ،میتوان موارد غیرضروری را کاهش داد.

بیماران میکنند.

نتایج این پژوهش نشان داد درصد قابلتوجهای از

در این پژوهش بیشترین تجویز ام آر آی توسط متخصص

تجویزهای ام آر آی که به درخواست بیمار بوده است

ارتوپدی انجامگرفته بود که بیش از نیمی از نمونهها را

مناسبت بالینی نداشته و طبق اندیکاسیون انجام نشده

شامل میشد .همچنین بعد از متخصصان ارتوپدی،

است .همچنین نتایج حاکی از آن بود که بین

تخصص داخلی مغز و اعصاب بیشترین تجویز ام آر آی

درخواستکننده تجویز و مناسبت آن رابطه معنیدار

کمری را داشت .این نتیجه با مطالعه کریمی و همکاران

آماری وجود دارد؛ بدین ترتیب که بیشتر تجویزهایی که

و همچنین مطالعه صداقت و همکاران همسو بود و

به درخواست خود بیمار بوده است ،نامناسب بودهاند.

متخصصین ارتوپد و بعد از آن متخصصین مغز و اعصاب

یک توضیح برای این نتیجه این است که بیماران مذکور

بیشترین میزان تجویز  MRIرا داشتند ( 14و .)18

برای گذراندن یک سری روال اداری مانند کمیسیونهای

نتایج نشان میدهد که بین تخصص پزشکان و مناسبت

پزشکی ،اطمینان خاطر یافتن از وضعیت سالمتی و

تجویزها رابطه معنیدار آماری وجود ندارد .دلیل این

دریافت امتیازاتی (مثال از کارافتادگی) از پزشکان

رابطه میتواند این باشد که حدود  80درصد از MRIهای

درخواست تجویز  MRIکردهاند.

تجویزشده توسط دو متخصص ارتوپدی و داخلی مغز و

در این مطالعه تجویز  MRIبرای حدود  40درصد از

اعصاب انجام گرفته است که این مورد میتواند نتایج

بیماران بدون انجام معاینه فیزیکی صورت گرفته بود.

مطالعه را دستخوش تغییرات کند.
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غیرضروری بوده که از این بین  9/8درصد برای معاینات

نتایج نشان داد که بین وضعیت معاینه بیماران و مناسبت

سال بيست و سوم /شماره  /5آذر و دی 1399

 /471طب جنوب

کامال نرمال داشتند .این یافته با مطالعه مزیدی و

خسارات گردند و لذا برای کاهش این خطر و جبران

همکاران همسو بود .در مطالعه مزیدی و همکاران نتیجه

خسارات ،ارائهدهندگان روش درمانی تستهای بیش از

 2105 ،MRIنفر مورد ارزیابی قرار گرفتند که 24

حد نیاز اعمال نمایند (.)20

درصد از آن دارای نتیجه نرمال بودند ( .)19در مطالعه

آنل (  )Annelدر مطالعهای کیفی عوامل مختلفی را

صداقت و همکاران گزارش  91/6درصد از موارد MRI

در تجویز مشاوره و انتقال اطالعات در مراقبتهای

لومبوساکرال غیرنرمال بود .همچنین این مطالعه به این

اولیه نامناسب ،کشف نمودند .یک دلیل ضعف انتقال

مسئله اشاره نموده بود که یافته غیرطبیعی یا نرمال نبودن

اطالعات از سطح اول خدمات بالینی به سطح دوم

 MRIبههیچعنوان نباید توجیهی برای صحت تجویز

بود .دلیل دوم نیز به روابط پزشک و بیمار و مشکالت

 MRIلومبوساکرال قرار گیرد .نتایج حاصل از این

مشارکت در تصمیم گیری بین آن ها در تشخیص و

مطالعه نشان داد که بین مناسبت تجویز ام آر آی کمری

درمان بود (  .)18طرح تحول سالمت که از سال 93

و نتیجه  ،MRIرابطه معنیدار آماری وجود دارد .در این

در کشور ایران اجرا شد یکی از اصالحاتی بود که

مورد نیز مطالعه مشابهی جهت تأئید یا رد آن یافت نشد.

برای پاسخ به چنین مشکالتی طراحی شده بود .اما

مجددا تأکید میشود که قسمت دوم پژوهش ما که همانا

مطالعه انجام شده در بوشهر نشان داد که به علت عدم

بررسی علل مرتبط با تجویزهای نامناسب بوده است ،به

توجه به اصول مدیریتی در این طرح چالش های

دلیل یافت نشدن مطالعات مشابه برای تخمین حجم

زیادی وجود دارد ( .)21

نمونه ،یک مطالعه پایلوت بوده است .لذا پیشنهاد
میشود که پژوهشهای بیشتری در رابطه با هریک از
این عوامل صورت بپذیرد .مرور متون علمی نشان
میدهد که عوامل مختلف در ارائه مراقبتها و خدمات
نامناسب و غیرضروری دخیل میباشند؛ که از آن جمله
میتوان به مواردی نظیر مخاطرات اخالقی 1اشاره کرد
که خود ناشی از مواردی چون عدم توازن اطالعات بین
بیمار و ارائهدهنده خدمات سالمت ،تقاضای القاء

شده2

بخصوص از طرف پزشکان ،نظام بیمه و شیوه پرداخت
رایگان 3میباشد .بعالوه عامل مهم دیگر در افزایش
خدمات مراقبتهای غیرضروری و نامناسب و در نتیجه
افزایش هزینهها ،پزشکی تدافعی 4میباشد به این معنی
که ارائهدهندگان ممکن است به خاطر اعمال نابجای

نتيجهگيری
بوشهر یک شهر کمتر توسـعه یافته است و دچار
کمبود منابع و تجهیزات تشخیصی و درمانی است؛
طبق پژوهش حاضر مواجه با استفاده بیش از حد از
فناوری تشخیصی ام آر آی نیز می باشد .این یافته در
مطالعات شهرهای مختلف ایران دیده می شود .این در
حالی است که همزمان با این مشکل ما شاهد صف
انتظار طوالن ی برای انجام ام آر آی در بیمارستان های
دولتی هستیم .به این ترتیب ضرورت مداخله در
رفتار تجویزی احساس می شود .راهنماهای بالینی
مبتنی بر شواهد قدم ضروری در بهبود کیفیت

1

Moral hazard
Induced demand
3 free for service
4 defensive medicine
2
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همچنین  30درصد از MRIهای انجامگرفته ،نتیجهای

روش درمانی و یا تشخیص بیماریهای خاص ،متحمل

472/ ضرورت باليني تجويزهای تصويربرداری طيفنگاری مغناطيسي

همچنین این پژوهش از حمایت مالی سازمان یا

خدمات است و به نظر می رسد جهت تسهیل اجرای

.مؤسسه ای بر خوردار نبوده است

 نقد و، مداخالتی نظیر جلسات آموزشی،گایدالین ها

تضاد منافع
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ساالری و همكاران

هیچ گونه تعارض منافع توسط نویسندگان بیان
.نشده است

، سیستم های یادآوری، توسعه آموزش،بازخورد
مشوق های مالی و حمایت سازمانی مؤثر باشد و الزم
طراحی

جهت

در

بهداشت

وزارت

است

گایدالین های بومی واحد و سراسری در کشور و
.نظارت بر حسن اجرای آن گام ها ی اساسی بردارد
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Abstract
Background: Low back pain (LBP) is currently the most common musculoskeletal disorder and a major
cause of disability. A remarkable percentage of diagnostic imaging prescriptions are not necessary,
therefore, this study aimed to determine the necessity of lumbar MRI prescriptions in Bushehr teaching
hospitals in 2018.
Materials and Methods: This cross-sectional descriptive-analytical study recruited a sample size of 273
individuals from a population of all patients presenting to Bushehr teaching hospitals for low back pain and
undergoing lumbar MRI. Data were collected using a questionnaire with demographic questions and
prescription-related questions. SPSS 24 software was used for data analysis.
Results: Of the 273 patients studied, 54% were female and 46% male. The mean age of patients was 43
years and 72% of all patients were between 21 and 50 years old. MRI was deemed unnecessary for
approximately 44% of patients. Furthermore, MRI results were reported absolutely normal in 30% of the
patients.
Conclusion: It can be concluded that many MRI services provided are not clinically necessary, and given
the high hospital costs, especially for MRI, it is necessary to use valid indications to prevent ordering
unnecessary tests, and imposed requests. Such indications will reduce the costs incurrd to healthcare system
and patients.
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