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بررسي فراواني و علل خوددرماني در زنان مراجعه کننده به
مراکز بهداشتي درماني شهر اهواز سال 29
پوراندخت افشاری  ،4سلماز محمدی  ،*4شوسي کشته  ،4سيد زهرا پژوهيده  ،4حامد تابش
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 4گروه مامايي ،دانشكده پرستاری مامايي ،دانشگاه علوم پزشكي جندی شاپور اهواز ،اهواز ،ايران
 2گروه اپيدميولوژی و آمار حياتي ،دانشكده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشكي جندی شاپور اهواز ،اهواز ،ايران
(دريافت مقاله -30/0/22 :پذيرش مقاله)30/8/43 :

نههای علمي به وجود آمده شاهد دسترسي هر چه بيشتر افراد به داروهای مختلف و
زمينه :امروزه با پيشرفتهای قابل توجهي که در زمي 
مصرف خودسرانه آن هستيم که برای سيستم بهداشت و درمان مشكالتي را به همراه داشته است بنابراين اين تحقيق با هدف تعيين
فراواني و علل آن در زنان شهراهواز انجام شده است.
مواد و روشها :در يک مطالعه مقطعي  021زن مراجعه کننده به  7مراکز بهداشتي درماني شهر اهواز بر اساس شماره پرونده خانوار و
با تخصيص متناسب به هر مرکز به صورت تصادفي انتخاب و پرسشنامه نيمه سازماندهي شده از طريق مصاحبه تكميل شد .جهت آناليز
داده از تستهای آماری کای دو و مدل رگرسيون لجستيک استفاده شد )P>4/45( .معنادار در نظر گرفته شد
يافتهها :خود درماني در  74/4درصد زنان وجود داشت .بيشترين فراواني خود درماني به گروه سني بيشتر از  04سال تعلق داشت.
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چكيده

شايعترين موارد خود درماني ،اختالالت ادراری – تناسلي ( 58/7درصد) بود .بين تحصيالت ( )P=4/440و تعداد زايمان ( )P=4/440با
مصرف خودسرانه دارو ارتباط معنيداری وجود داشت .شايعترين علل مصرف داروهای صناعي سابقه ابتالی قبلي ( 18/2درصد) و

دارويي مؤثر بودن اين محصوالت ( 08/4درصد) بوده است.
نتيجهگيری :باال بودن ميزان خود درماني در جامعه مورد بررسي ،ضرورت بكارگيری آموزش در زمينه مصرف صحيح دارو را از طريق
رسانههای جمعي ايجاب ميکند.
واژگان کليدی :خود درماني ،داروهای صناعي ،داروهای گياهي ،گياهان دارويي ،زنان
*اهواز ،دانشگاه علوم پزشکی اهواز ،دانشکده پرستاری و مامایی
E-mail: sl.mohammadi89 @yahoo.com
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گران بودن هزينههای پزشكي ( 54/2درصد) ،در مورد داروهای گياهي ،گران بودن هزينههای پزشكي (14/4درصد) و برای گياهان

افشاری و همكاران

فراواني خوددرماني در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتي اهواز4405/

مقدمه

به داروخانه مراجعه نموده و خوددرمانی را شروع کنند

امروزه با پيشرفتهای قابل توجهی که در زمينههای

( )11خوددرمانی به درمان ناخوشیهای خفيف که نياز به

مختلف علمی به عمل آمده است شاهد دسترسی هر چه
بيشتر افراد به داروهای مختلف میباشيم به طوری که این
دسترسی راحت ،خود به عنوان یک پدیده اجتماعی

مشاوره دارویی ندارند کمک میکند و از این رو فشار را
از روی سيستم خدمات پزشکی به خصوص در
کشورهای در حال توسعه با منابع مراقبت سالمتی ناکافی

بشر شده است .امروزه خوددرمانی از جمله بزرگترین

منابع ،افزایش مقاومت به پاتوژنها و به طور کلی به خطر

مشکل اجتماعی -بهداشتی و اقتصادی جوامع مختلف از

انداختن سالمتی و طوالنی کردن بيماری میشود

جمله ایران محسوب میشود .به طوری که بررسیها

( .)12-14در کشورهای در حال توسعه هم داروهای

نشان میدهد ميزان تجویز دارو با وضعيت اپيدميولوژیک

مدرن (داروهای صناعی وگياهی) و هم سنتی (گياهان

بيماریها همخوانی ندارد و این امر از مصرف خودسرانه

دارویی) برای خوددرمانی استفاده میشوند ( )11بهطوری

داروها ناشی میشود (.)1

که امروزه نسبت تعداد داروهای گياهی رسمی مورد

خوددرمانی که بهعنوان معمولیترین فرم خود مراقبتی

استفاده در درمان بيماریها در مقایسه با تعداد کل

تلقی میشود عبارت است از به دست آوردن و مصرف

داروهای رسمی در جهان رو به افزایش است ( .)12طبق

یک یا تعداد بيشتری دارو بدون استفاده از نظر پزشک و

گزارش سازمان بهداشت جهانی 81درصد مردم دنيا برای

بدون نسخه یا نظارت درمانی است که شامل مصرف

مراقبت اوليه بهداشتی ترجيح میدهند از طب مکمل از

داروهای گياهی یا صناعی میباشد ( .)2خوددرمانی

جمله عصارههای گياهی یا ماده مؤثر آنها استفاده کنند

رفتاری شایع در جهان است ،به طوری که شيوع

که این آمار در کشورهای توسعه نيافته باالتر و در

خوددرمانی در مناطق شهر پرتغال  ،22/2در پاکستان 11

کشورهای توسعه یافته کمتر است ( .)17مطالعه انجام

( ،)3در هند ( 31 )4و در نپال  15درصد ( )1و در
ساکنين شمال غرب تبریز ،قزوین و شهرکرد به ترتيب
 5/2 ،23و  1/4درصد گزارش شده است (.)2

شده بر روی  1421زن ایتاليایی نشان داد که افزایش
تمایل به استفاده از داروهای گياهی نسبت به داروهای
صناعی وجود دارد و ایمنی و اثر بخشی آنها در سالمت

فاکتورهای اقتصادی -اجتماعی ،شيوه زندگی ،دسترسی

( )18با توجه به اینکه مصرف خودسرانه داروها میتواند

آسان به دارو ،تمایل بيشتر افراد به مراقبت از خود و

باعث مقاومت دارویی و عوارضی همچون تهوع و سوء

موجودیت بيشتر دارو در سطح جامعه ( )7و جنسيت

هاضمه شود ( ،)15کشورهای صنعتی به اهميت آموزش

( )8خصوصاً زنان ( ،)5در افزایش خوددرمانی نقش دارد.

در اصالح ساختارهای فرهنگی و بهداشتی پی بردهاند

همچنين عواملی چون باال بودن ویزیت پزشکان ،شلوغ

( .)21ایاالت متحده آمریکا برای جلوگيری از

بودن مطب آنان و یا کامل ندادن یا مشابه دادن داروها

خوددرمانی ،باال بردن دانش مردم نسبت به عواقب

توسط داروخانه ،موجود نبودن داروهای تجویز شده

خوددرمانی ،وادار کردن پزشکان و داروسازان جهت

توسط پزشک ممکن است باعث شود که بيماران مستقيماً

تفسير تداخالت دارویی ،تداخالت دارو  -غذا و تهيه
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مطالعات مختلف نشان میدهد که عوامل متعددی مانند

فردی ،اصلیترین عامل انتخاب داروهای گياهی میباشد
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زیانبخش یعنی استفاده نابهجا و بی رویه دارو دامنگير

کاهش میدهد ( )11از طرفی موجب از دست دادن

سال هفدهم /شماره  /5آذر و دی 4030

/ 4402طب جنوب

بروشورها در سطح وسيع را مورد توجه قرار داده است

مطالعه پایلوت استفاده گردید که در نهایت حجم

( )21بنابراین با توجه به گستردگی روز افزون پدیده

نمونه  324نفر ( )242×34/23محاسبه گردید .همچنين

خوددرمانی در جامعه و نقش مستقيم فرد در انتخاب و

با آلفای کرونباخ 1/81اعتماد علمی آن مورد تأیيد قرار

مصرف دارو الزم است عوامل مؤثر بر تغيير رفتار افراد

گرفت .مراکز بهداشتی درمانی بهصورت تصادفی

جهت دستيابی به رفتار بهداشتی صحيح شناسایی شوند

خوشهای دو مرحلهای انتخاب شدند به طوری که بر

( ،)15-22بنابراین محقق بر آن است تا پژوهشی با هدف

اساس جدول اعداد تصادفی از  13مرکز بهداشتی

تعيين فراوانی و علل خوددرمانی در جامعه هدف در

درمانی شرق اهواز  4مرکز (  1 ،4 ،1و  )5از  5مرکز

راستای رسيدن به این مهم انجام دهد.

بهداشتی درمانی غرب اهواز  3مرکز ( 1 ،1و )7
انتخاب شد ،سپس بر حسب جمعيت تحت پوشش
هر مرکز تعداد نمونه متناسب در هر مرکز انتخاب شد

مواد و روشها
مقطعی میباشد که بر روی  324زن مراجعه کننده به

نمونهگيری در هر مرکز به روش تصادفی سيستماتيک و

مراکز بهداشتی درمانی شهر اهواز انجام شد .به منظور

بر اساس پرونده خانوار موجود در هر مرکز بهداشتی

انجام این پژوهش ابتدا معرفینامه رسمی از دانشگاه

درمانی انجام شد .سپس پژوهشگر و کمک پژوهشگر

علوم پزشکی اهواز به مراکز بهداشتی درمانی منتخب

مسلط به زبان عربی در مکانی مناسب از نظر فيزیکی در

شهر اهواز ارائه شد .پس از تأیيد اعتبار محتوایی

مراکز بهداشتی درمانی حضور یافتند پس از تعيين هر

پرسشنامه نيمه سازمان دهی ( )semi-structuredشده

یک از افراد تحت مطالعه منطبق بر شرایط ورود به

توسط ده تن از اعضای هيئت علمی دانشگاه علوم

پژوهش (ساکن اهواز بودن و داشتن رضایت جهت

پزشکی به صورت کيفی ،ابتدا یک مطالعه ابتدایی بر

شرکت در تحقيق) و لحاظ کردن شرایط خروج از

روی  34زن جهت تعيين پایایی (آلفا کرونباخ )1/81

پژوهش (اقليتهای مذهبی و غير ایرانی و افرادی که

و حجم نمونه انجام شد ،که بر مبنای مطالعه اوليه23 ،

ساکن اهواز نمیباشند) ،به همراه اخذ رضایتنامه کتبی و

نفر از  34نفر خوددرمانی را گزارش کردند (27

تذکر این نکته که پرسشنامه بدون نام و کامالً محرمانه

درصد) و نسبت شيوع علل مختلف خوددرمانی هر
یک از علل منظور شده در پرسشنامه حدود  21درصد
تعيين شد ،لذا برای تعيين حجم نمونه با استفاده از
تعيين

فرمول

) p  (1  p 

2

2

d

z

N 

انصراف دهند ،ابتدا در ارتباط با هدف از پژوهش با
هریک از نمونهها صحبت شد و پس از تعریف هریک از
داروهای صناعی ،گياهی و گياهان دارویی ،مصاحبه انجام
و پرسشنامه مربوطه توسط پژوهشگر و کمک پژوهشگر

و با در نظر گرفتن 21

تکميل شد .مدت مصاحبه برای هر نفر  21دقيقه بود.

درصد  ،d=%1 ،=PΔحجم نمونه  242خانم اقدام

ابزار گردآوری دادهها یک پرسشنامه نيمه سازماندهی

کننده به خوددرمانی بهدست آمد .برای تعيين حجم

مشتمل بر سئواالت باز و بسته بود که بر اساس مطالعات

نمونه در جامعه مورد بررسی ،بدون توجه به انجام یا

طراحی و تنظيم شده بود .سؤاالت پرسشنامه شامل 12

عدم انجام خوددرمانی از نسبتهای بهدست آمده در
http://bpums.ac.ir
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نسبيت

در

یک

جامعه

خواهد بود و افراد اجازه دارند در هر مرحله از مصاحبه
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پژوهش حاضر یک مطالعه توصيفی تحليلی از نوع

(نمونهگيری با تخصيص متناسب).

فراواني خوددرماني در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتي اهواز4407/

افشاری و همكاران

سئوال دموگرافيک (سن ،سطح تحصيالت ،شغل،

نتایج تحقيق نشان داد از  324زن شرکت کننده در

وضعيت باروری ،سن بارداری و غيره) و  22سؤال

تحقيق 71/1،درصد خوددرمانی داشتند که از این ميزان

مرتبط با خوددرمانی (مشتمل بر چگونگی مصرف دارو،

 11/77درصد از داروهای صناعی 22/48 ،درصد از

نوع داروی مصرفی ،شکل و مدت مصرف دارو ،موارد و

داروهای گياهی و  22/71درصد از گياهان دارویی

علل مصرف آن و غيره) بود.

استفاده کرده بودند .بيشترین فراوانی خوددرمانی به گروه

تشخيص خوددرمانی بر اساس پاسخ هر یک از شرکت

سنی بيشتر از  31سال ( 41/4درصد) ،دارای تحصيالت

کنندگان به سئواالت مربوطه داده میشد ،در صورتی که

دانشگاهی ( 37/2درصد) ،تعداد زایمان بيشتر و مساوی

به سئوال "آیا مصرف دارو بدون نسخه پزشک در  2ماه

 47/2( 1درصد) تعلق داشت .با استفاده از رگرسيون

گذشته داشتهاند" پاسخ مثبت میدادند ،این افراد در گروه

لجستيک ،بين سطح تحصيالت ( )>1/113و تعداد

خوددرمانی قرار گرفته و مصاحبه ادامه و در غير این

زایمان ( )1/112با مصرف خودسرانه دارو ارتباط

صورت فقط  12سئوال عمومی تکميل میشد .ابتدا

معناداری وجود داشت (جدول .)1

اطالعات پرسشنامه به نرمافزار ،SPSS Inc( SPSS

جدول  )4توزيع فراواني مطلق و نسبي ويژگيهای

 )USA ،Il ،Chicagoویرایش  17منتقل شد و از

دموگرافيک به تفكيک چگونگي مصرف خودسرانه دارو
دموگرافيک

ويژگيهای

N=258

پزشک

بدون نسخه

N=444
مصرف دارو

بانسخه پزشک

فيشر 2و برای ارتباط سنجی مصرف خودسرانه دارو با

مصرف دارو

خودسرانه دارو با متغيرهای کيفی از آزمون کای اسکور،1

 21تا  31سال

(88)%34/2

()%24/1

بيشتر از 31

(117)%41/4

(22)%21/1

کمتر از دیپلم

(75)%31/2

(22)%12/4

دیپلم

(82)%31/8

(28)%22/1

دانشگاهی

(57)%37/2

(21)%18/2

(13)%1

(34)%31/5

 2تا 4

(122)%47/4

(21)%15/1

>1

(123)%47/2

(11)%11

خانه دار

(185)%73/3

(88)%81

شاغل

(25)%22/7

(22)%21

شدند و آناليزهای الزم صورت گرفت .در این مطالعه

لر

(74)%28/7

(15)%17/2

( )P>1/11معنادار در نظر گرفته شد.

عرب

(74)%28/7

(13)%48/4

فارس

(83)%32/2

(31)%27/2

سایر

(27)%11/4

(8)%7/2

بله

(225)%88/8

(58)%85/1

خير

(25)%11/2

(25)%11/5

متغير کمی از آزمون تی تست

3

یا من ویتنی

4

و بر

این تحقيق ابتدا هر یک از متغيرهای سن ،سطح
تحصيالت ،شغل ،تعداد فرزندان و غيره به صورت یک
متغيره وارد مدل لجستيک شدند و سپس متغيرهای
معنادار و سایر متغيرهایی که از نظر محقق و مقاالت

شغل

پيشين حائز اهميت بود وارد مدل لجستيک چند متغيره

سطح تحصيالت تعداد فرزند

اساس لزوم از مدل رگرسيون لجستيک استفاده شد .در

سن

کمتر از 21

(23)%24/4

(17)%11/4

قوميت
دفترچه

داشتن

يافتهها

تعداد زایمان

1

chi-square
Fisher
T-Test
4
Mann-Whitny
2
3
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>1

>1

(13)%1

(34)%31/5

 2تا 4

(122)%47/3

(41)%15/1

>1

(123)%47/2

(11)%11

1/22

1/113

1/17

1/52

1/52

1/112

فراوانی خوددرمانی در ميان زنان دارای دفترچه بيمه
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تعداد ()%

تعداد ()%
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نمودارهای هندسی و برای ارتباط سنجی مصرف

P.value

روشهای آمار توصيفی همچون توزیع فراوانی و

سال هفدهم /شماره  /5آذر و دی 4030

/ 4408طب جنوب

درمانی بيشتر بود ( 88/8درصد) اگرچه بين مصرف

خوراکی ( 82/71درصد) و جوشانده ( 28/11درصد)

خودسرانه دارو و برخورداری از بيمه درمانی ارتباط

بود .بيشترین محل تهيه داروهای صناعی و گياهی،

معنادار آماری وجود نداشت (( )P=1/52جدول .)1

داروخانه (بهترتيب  14/52و  74/13درصد) و برای

هيچيک از متغيرهای وارد شده در مدل لجستيک

گياهان دارویی ،عطاری ( 45/4درصد) بوده است.

تعدیل شده از نظر آماری معنادار نبودند ( )P<1/11با

جدول  )2توزيع فراواني علل مصرف دارو بدون نسخه پزشک

توجه به نسبت بخت ( )ORمحاسبه شده بخت سطح

به تفكيک نوع داروی مصرفي

تحصيالت ( )P=1/24 ،OR=1/8و بخت تعداد زایمان

داروهای

داروهای

گياهان

علل خوددرماني

صناعي

گياهي

دارويي

تعداد ()%

تعداد ()%

تعداد ()%

(11)7/1

(1)%2/8

(1)%2

خفيف بودن بيماری

(35)%22/7

(8)%11

(21)%21

سابقه ابتال

(71)%48/2

(7)%5/2

(12)%15

(4)%2/7

(5)%12/3

(3)%3/2

(73)%11/2

(31)%41/1

(21)%21

درصد) تعلق داشت و بر اساس گروه دارویی بيشترین

نداشتن دفترچه

(4)%2/7

(1)%2/8

(1)%1/2

نداشتن وقت

(11)%7/1

(5)%12/3

(8)%5/1

موارد مصرف داروهای صناعی مصرف بهعنوان ضددرد

وجود دارو در منزل

( )P=1/4 ،OR=1/7بود.
شایعترین موارد خوددرمانی به ترتيب به اختالالت
ادرای – تناسلی ( 18/7درصد) ،اختالالت تنفسی

دسترسی آسان

( 17/5درصد) ،اختالالت گوارشی ( 7/3درصد)،

جدی نگرفتن بيماری

اعصاب و روان ( 7/1درصد) و سایر بيماریها (5

گرانی هزینههای پزشکی

و تب ( 11/3درصد) ،استفاده به عنوان آنتیبيوتيک

نتيجه خوب از خوددرمانی

(22)%17/8

(13)%2/3

عدم اعتقاد به طبابت پزشک

(8)%1/1

(11)%13/7

(2)%7/1

( 38/3درصد) ،رفع کننده اختالل خلقی (11/41

بیضرری گياهان و داروهای

(1)%1

(11)%13/7

(2)%7/1

(1)%1

(1)%1

(2)%2/4

گياهی

درصد) و در مورد داروهای گياهی ،مصرف به عنوان

ارزان بودن گياهان و داروهای

آنتیبيوتيک ( 43/11درصد) ،ضد درد و تب (34/48

گياهی
مؤثر بودن گياهان و داروهای

دهنده ميل جنسی ( 8/8درصد) و در مورد گياهان

داشتن اطالعات دارویی

دارویی بيشترین فراوانی مصرف به عنوان ضددرد و تب

فراوانترین منبع دریافت اطالعات در خصوص نوع

( 12/1درصد) ،رفع مشکالت گوارشی ( 31/1درصد) و

داروی مصرفی بهترتيب شامل ابتالی قبلی برای

درمان اختالالت خلقی ( 13درصد) بوده است.

داروهای صناعی ( 47/3درصد) ،کتاب و مجله (25/3

شایعترین علل خوددرمانی با داروهای صناعی و

درصد) برای داروهای گياهی و دوستان و خانواده

گياهی ،گران بودن هزینههای پزشکی (41/1 ،11/2

( 42/3درصد) برای گياهان دارویی بود .فراوانترین

درصد) و برای گياهان دارویی مؤثر بودن این ترکيبات

توصيه کننده به مصرف داروهای صناعی و داروهای

( 38/1درصد) بوده است (جدول .)2

گياهی خود فرد (بهترتيب  25/4و  32/7درصد) و

بيشترین ميانگين طول مدت مصرف به داروهای

برای گياهان دارویی دوستان و خانواده ( 43/4درصد)

(15)%13

(2)%2/7

(7)%8/3

صناعی با  11/18±1/7روز تعلق داشت .فراوانترین

بوده است ،همچنين  27/7درصد از بهکارگيری داروی

شکل استفاده از داروهای صناعی ،گياهی و گياهان

مصرفی رضایت داشتند و  11/4درصد اظهار داشتند

دارویی بهترتيب شامل خوراکی ( 87/7درصد)،

که با خوددرمانی بهبود یافته بودند و فراوانترین
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درصد) ،رفع اختالل گوارشی ( 13/75درصد) و افزایش

گياهی

(1)%1

(12)%12/4

(32)%38/1
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(5)%2/2

(1)%2/8

(2)%2/4
(11)%13/1

افشاری و همكاران

فراواني خوددرماني در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتي اهواز4403/

درصد بهترتيب از روشهای طب مکمل از جمله

تقریباً با مطالعه ما همخوانی دارد .همچنين مطالعه 1421

ماساژدرمانی و حجامت برای درمان بيماری خود

زن ایتاليایی ( )2118نشان داد که افزایش تمایل به استفاده

استفاده کردهاند 21/2 .درصد از آنان بيان کردند که

از داروهای گياهی نسبت به داروهای صناعی وجود دارد

قبل از مصرف داروها بروشورهای مربوط به آن دارو

( .)28بيشترین فراوانی خوددرمانی به گروه سنی بيشتر از

را مطالعه می کنند همچنين فقط  41/2درصد از آنان

 31سال تعلق داشت و با افزایش سن واحدهای پژوهش

قرصهای پيشگيری کننده از بارداری را جزء دارو

خوددرمانی افزایش مییابد ولی ارتباط معنادار آماری بين

میدانستند و در نهایت  24/8درصد بيان داشتند که

سن واحدهای پژوهش با خوددرمانی وجود

مصرف ترکيبات گياهی نياز به نسخه پزشک دارد.

نداشت (.)P=1/22

در این پژوهش 71/1 ،درصد زنان خوددرمانی داشتهاند

در مطالعه افوالبی و همکاران ( )2118بيشترین شيوع

که از مطالعه انجام شده در اراک ( )22که شيوع

خوددرمانی در گروه سنی  34تا  44سال ( 72/1درصد)

خوددرمانی در زنان  14درصد بوده ،بيشتر است .در

وجود داشت ( ،)25همچنين مطالعه صاحبی و همکاران

مطالعه انجام شده در قزوین ( ،)2( )2113رامهرمز (،)23

( )1382در تبریز نشان داد که از مجموع  311نفر

تبریز ( )3ميزان خوددرمانی به ترتيب در جامعه پژوهش

مراجعه کننده به داروخانه جهت تهيه دارو بدون نسخه

 54 ،5و  23درصد بوده است در حالی که شيوع آن در

پزشک ،خوددرمانی در گروههای سنی  31سال و باالتر،

هنگکنک ،فنالند ،نپال و در کارمندان دانشگاه کاليفرنيا

 14/7درصد و در گروه سنی کمتر از  31سال41/3 ،

به ترتيب  54 ،44 ،71و  42درصد ( )24گزارش شده

درصد بود و بيشترین فراوانی به گروه سنی باالتر از 31

است .افراد شرکت کننده در این تحقيق جهت

سال تعلق دارد که با مطالعه ما همخوانی دارد ()31

خوددرمانی از  11/77درصد داروهای صناعی22/48 ،

همچنين در مطالعه شمس ( )31ميانگين سنی زنانی که

درصد داروهای گياهی و  22/71درصد گياهان دارویی

خوددرمانی داشتند  34/5±2/7سال بود و بيشترین

استفاده کردهاند و بيشترین فراوانی به داروهای صناعی

ميزان خوددرمانی در گروه سنی  21تا  31سال بود

تعلق دارد .مطالعه انجام شده در تهران نشان داد ،افراد

( )22که با مطالعه ما همخوانی دارد .در حالی که،

شرکت کننده در پژوهش در بين موارد خوددرمانی از

مطالعه انجام شده در ایالم مشخص نمود که بين سن

 71/13درصد داروهای شيميایی 11/28 ،درصد

خوددرمانی ارتباط معناداری آماری وجود دارد

روشهای غيردارویی رایج نظير فيزیوتراپی و 4/27

( )P> 1/11به طوری که خوددرمانی در افراد پایينتر از

درصد از گياهان برای درمان استفاده کرده بودند ( .)21در

 41سال بيشتر از افراد باالی  41سال بود که با مطالعه ما

مطالعه انجام شده در اصفهان ،به طور متوسط ميزان

همخوانی دارد به طوریکه خوددرمانی در افراد پایينتر

مصرف داروهای گياهی توسط افراد در سطوح مختلف

از  31سال ( 18/2درصد) بيشتر از افراد باالی  31سال

اجتماعی  85/2درصد بوده است ( .)22در شهرکرد ،این

( 41/4درصد) بود (( )23جدول  )1بيشترین فراوانی به

ميزان  11/5درصد بوده است ( ،)27در مطالعه پيرزاد

افراد با تحصيالت دانشگاهی ( 37/2درصد) تعلق
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عارضه ناشی از مصرف خودسرانه دارو به اختالالت

( )25و آصفزاده ( )2بهترتيب  21/2و  21درصد از

سال هفدهم /شماره  /5آذر و دی 4030

/ 4414طب جنوب

( 31و  )32نيز در راستای نتایج این تحقيق است.

مطابق با نتایج مطالعه حاضر همخوانی دارد .در مطالعه

مطالعات انجام شده در بابل ( ،)1قزوین ( ،)2اراک ()22

پيرزاد ( )1351شایعترین موارد خوددرمانی شده با

نشان داد که بيشترین فراوانی خوددرمانی در ميان زنان

داروهای صناعی سرماخوردگی ( 17/2درصد) ،سردرد

با تحصيالت دبيرستانی و دانشگاهی وجود دارد که این

( 17/3درصد) ،کمخونی ( 13/2درصد) بوده است ()1

امر میتواند به این دليل باشد که این افراد تصور

که با مطالعه ما همخوانی دارد به طوری که در مطالعه

میکنند میتوانند اطالعات کافی را از بروشور داروها

حاضر  88/2درصد زنان بهطور کلی از داروهای صناعی

بهدست آورند یا اینکه پس از چند بار تجویز دارو

جهت رفع درد و تب و بهعنوان آنتیبيوتيک استفاده

توسط پزشک ،خود میتوانند برای دفعات بعد بيماری

کردهاند .در هنگ کنک سرفه ،تب ،تسکين درد ( )34و

را تشخيص داده و در نتيجه از داروهای تجویز شده

در بخارا ( )31( )2112نيز سردرد و تب شایعترین

قبلی استفاده کنند .در حالی که مطالعه عباسی و

موارد خوددرمانی را به خود اختصاص داده بودند،

همکاران ( )1382نشان داد که خوددرمانی در ميان افراد

همچنين در کنيا فراوانترین موارد خوددرمانی با

با سطح تحصيالت پایينتر از دیپلم از فراوانی بيشتری

داروهای صناعی بهترتيب به بيماریهای تنفسی ،کم

برخوردار است که این امر از عدم توان مالی این گروه

خونی ،بيماریهای گوارشی و اعصاب و روان تعلق

جهت پرداخت هزینههای درمانی ناشی میشود که در

داشت ( )32که با مطالعه حاضر همخوانی ندارد که

نهایت آنها را به سمت مصرف خودسرانه دارو سوق

دليل این تفاوت مربوط به نمونههای پژوهش میباشد

داده است ( )32بيشترین فراوانی خوددرمانی در ميان

به طوری که در مطالعه بابل و کنيا جامعه پژوهش را

زنان دارای دفترچه بيمه درمانی وجود دارد (88/8

زنان و مردان تشکيل میدادند که بر نتایج تحقيق

درصد) و بين مصرف خودسرانه دارو و دارا بودن

تاثيرگذار است .شایعترین علت خوددرمانی در این

دفترچه بيمه درمانی ارتباط معناداری وجود ندارد

تحقيق گران بودن هزینههای درمانی و سابقه ابتالی

( )P=1/52که با نتایج تحقيق انجام شده در تهران

قبلی بوده است که با نتایج مطالعه پيرزاد در اصفهان

( )1382که نشان داد بين خوددرمانی و گروههای

( )1( )1351و نتایج تحقيق در کرمان ( )37همخوانی

مختلف بيمه درمانی ارتباط معنادار آماری وجود ندارد

دارد .در حالی که مطالعه مقدم ( )1384مهمترین علل

( )33همراستا میباشد .در این تحقيق شایعترین موارد

خوددرمانی نداشتن وقت برای مراجعه به پزشک،

خوددرمانی به اختالالت ادرای – تناسلی (18/7

اعتقاد به اینکه داروها عوارض قابل مالحظهای ندارند،

درصد) ،اختالالت تنفسی (17/5درصد) و فراوانترین

بوده است (.)2

موارد مصرف بر اساس گروهای دارویی مصرف به

همچنين در تهران ( )1558و مکزیکوسيتی ()1587

عنوان آنتیبيوتيک و رفع درد و تب بوده است .در

درمان عالمتی بيماریها توسط پزشک و تکراری بودن

مطالعه انجام شده در رشت ،واحدهای پژوهش عمدتاً

نسخه تجویزی ( 38و  ،)35در تبریز ،کاهش هزینه،

جهت درمان سردرد ،سرماخوردگی ،دردهای عضالنی،

عدم احساس ضرورت ( ،)31در اردبيل ()1351
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داشت و با افزایش سطح تحصيالت خوددرمانی بيشتر

دردهای شکمی ،اسهال ،تب و درد گلو به مصرف

افشاری و همكاران

فراواني خوددرماني در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتي اهواز4414/

دسترسی آسان به دارو ،خوددرمانی به توصيه دیگران،

تحقيق ممکن است در زنانی که به مراکز بهداشتی

تبليغات داروها در رسانهها (روزنامه ،تلویزیون) (.)41

درمانی مراجعه نداشتهاند متفاوت باشد.

در مکزیک عدم اعتماد به پزشکان و اعتقاد به مؤثر
بودن داروهای سنتی ( ،)41مهمترین عوامل مؤثر بر
خوددرمانی بوده است .فراوانترین توصيه کننده به
خوددرمانی با داروهای صناعی ،گياهی خود فرد و
برای گياهان دارویی دوستان و خانواده بوده است .در
مطالعه طباطبایی ( )1385نيز متداولترین فرد توصيه
کننده به استفاده از داروهای گياهی دوستان و خانواده
( 87/3درصد) و کمترین توصيه کننده به استفاده از
این محصوالت به مراقبين سالمتی ( 7/2درصد) تعلق
داشت (.)41
محدوديتهای پژوهش
یافتههای این پژوهش بر اساس گفتههای افراد شرکت
اطالع دقيقی در دست نمیباشد .یافتههای این تحقيق
با محدودیت حافظه خاطرهای افراد شرکت کننده در
تحقيق رو برو بود که از اختيار پژوهشگر خارج بود.
این مطالعه فقط در زنانی که به مراکز بهداشتی درمانی
مراجعه کرده بودند انجام شد بنابراین یافتههای این

دالیل خوددرمانی ،سابقه ابتالی قبلی به بيماری و
تکراری بودن نسخه پزشکان و گران بودن هزینههای
پزشکی میباشد ،بنابراین بهينه کردن مصرف دارو از
طریق اصالح سيستم آموزشی و نسخهنویسی،
راهانداری کميتههای علمی کنترل نسخ ،آموزش مداوم
و مؤثر کادر پزشکی ،ارتقا سطح فرهنگ عمومی و
آموزش فراگير جامعه با توجه به اصل پيشگيری مقدم
و بهتر از درمان است و تقویت بيمههای خدمات
درمانی همه با هم در جلوگيری از مصرف بیرویه
دارو بدون نسخه پزشک مؤثر است.
سپاس و قدراني
این مقاله قسمتی از طرح تحقيقاتی دانشکاه علوم
پزشکی جندی شاپور اهواز به شماره  51121بوده
است ،بدینوسيله قدردانی خود را از معاونت پژوهشی
و تمام شرکت کنندگان در مطالعه که ما را در اجرای
این تحقيق یاری نمودند اعالم میداریم.
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Abstract
Background: Today, considerable advances achieved in different scientific fields have led to an everincreasing access of people to various medications and their unauthorized consumption, which negatively
affects the healthcare and treatment system. Thus, this study was conducted to determine the Prevalence
and causes of this phenomenon in the female population of Ahwaz.
Material and Methods: In this Cross-sectional study364 Women referring to seven health centers in
Ahwaz were selected randomly and based on the family medical file number and by proportional
distribution to each center and semi-structured questionnaires were completed through interviews. The
data were analyzed by Chi square test and logistic regression. P<0.05 was considered significant.
Results: Self-medication was observed in 70.1% of women. The most frequent group was those above the
age of 30. The most common self-medication case was urogenitaldisorders (58.7%). there was a
significant relation between education (p<0.003) and number of births (p=0.003) and unauthorized drug
consumption. The most causes for synthetic drug use were previous illness background (48.6%) and high
medication costs (50.6%), and about herbal drugs were high medication costs (41.1%), and the
effectiveness of these products about medicinal herbs (38.1 %).
Conclusion: High rate of self-medication in the studied society necessitates training on proper use of
drugs through the use of social media.
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