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کارشناس ارشد بهداشت باروری ،مرکز تحقیقات مامایی و بهداشت باروری ،دانشکده پرستاری و مامایی ،دانشگاه علوم
پزشکی شهید بهشتی ،تهران ،ایران.
استادیار گروه بهداشت باروری ،مرکز تحقیقات مامایی و بهداشت باروری ،دانشکده پرستاری و مامایی ،دانشگاه علوم
پزشکی شهید بهشتی ،تهران ،ایران.
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مقدمه :خوددرمانی ،یک نگرانی قابل توجه در سطح جهانی است .بررسی مصرف خودسرانه دارو در جمعیت زنان بهدلیل
واقع شدن در دورانهای حساسی همچون بارداری و شیردهی بیش از پیش ضروری بهنظر میرسد .مطالعه سیستماتیک
حاضر با هدف بررسی شیوع خوددرمانی و عوامل مرتبط با آن در زنان ایرانی صورت گرفت.
روشکار :در این مطالعه جهت یافتن مقاالت مرتبط ،پایگاههای اطالعاتی بینالمللی ،web of science ،pubmed
Cochran library ،google scholar ،science direct ،Scopusو پایگاههای اطالعاتی ملی همچون  SIDو
 magiranبا استفاده از کلمات کلیدی شامل ،Drug women ،epidemiology ،self-medication
 prevalenceبا عملگرهای بولین  ANDو  ORبدون محدودیت زمانی و به زبان انگلیسی و فارسی مورد بررسی قرار
گرفتند .در نهایت دو پژوهشگر بهطور مستقل مقاالت را جهت ارزیابی کیفیت (با استفاده از چکلیست  )NOSو
استخراج دادههای اصلی آنها مورد بررسی قرار دادند.
یافتهها 13 :مقاله با حجم نمونه کلی  5802نفر مورد ارزیابی قرار گرفت .سال انتشار مقاالت از  2008تا  2020بود و
تمامی از نوع مطالعات مقطعی بودند .نتایج نشان داد که شیوع خوددرمانی در زنان ایرانی نسبتاً باال و حدود %49/15
میباشد و جزئی بودن مشکل و بیماری ،اعتقاد به بیضرر بودن خوددرمانی ،مهم تلقی نکردن بیماری ،تجربه قبلی
بیماری و باال بودن هزینه ویزیت پزشک ،از مهمترین دالیل خوددرمانی در زنان ایرانی هستند.
نتیجهگیری :خوددرمانی در بین زنان از شیوع نسبتاً باالیی برخوردار بوده و نیاز به مداخالت مؤثری برای کاهش و
پیشگیری از خوددرمانی می باشد .ارائه اطالعات مورد نیاز و افزایش آگاهی زنان در مورد عوارض ناشی از خوددرمانی
نیز باید مورد توجه قرار گیرد.
کلمات کلیدی :بارداری ،خودرمانی ،دارو ،زنان ،شیوع ،مصرف خودسرانه
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خودسرانه داروها در افراد جامعه از اهمیت زیادی
برخوردار است که در این میان توجه به جمعیت زنان
بهدلیل واقع شدن در دورانهای حساسی همچون
بارداری و شیردهی و همچنین تماس بیشتر با افراد
خانواده و الگو و سرمشق بودن برای سایر اعضای خانواده،
از اهمیت مضاعفی برخوردار است .بررسیها نشان دادهاند
که مصرف خودسرانه داروها در دوران بارداری مسئول
بیش از  %3موارد ناهنجاریهای مادرزادی میباشد (.)12
از سویی دیگر مطالعات مختلف نشان دادهاند زنان تمایل
ویژهای به مصرف خودسرانه داروها از خود نشان
میدهند و معموالً بهطور مکرر برای درمان مشکالتی
همچون دیسمنوره ،رفع عالئم منوپوز ،اختالالت قاعدگی،
اختالالت خلق ،پیشگیری از پوکی استخوان و همچنین
مشکالت دوران بارداری و شیردهی از داروها استفاده
میکنند ( .)13اگرچه زنان باردار ،آسیبپذیرترین گروه
مردم از نظر اثرات سوء ناشی از دارو بر جنین و خودشان
هستند ،اما بسیاری از زنان باردار بدون احتیاطهای الزم
از خوددرمانی استفاده میکنند ( .)2در مطالعات
سیستماتیک انجام شده ،میانگین شیوع خوددرمانی در
بین زنان باردار در جهان حدود  )14( %32و در زنان
باردار ایرانی  )15( %38/46گزارش شده است .طبق
نتایج حاصله از مطالعات ،برخی علل افزایش نرخ
خوددرمانی شامل :میل به مراقبت از خود ،احساس
همدردی با اعضای خانواده در هنگام بیماری ،عدم وجود
خدمات مراقبت بهداشتی ،فقر ،جهل ،باورهای غلط،
تبلیغات گسترده در مورد داروها و در دسترس بودن
داروها در مکانهای دیگر میباشد ( .)1از آنجاییکه
خوددرمانی میتواند هزینههای اضافی را بر سیستم
مراقبتهای بهداشتی تحمیل کند ( ،)3اقداماتی چون
محدودیت بیقید و شرط دسترسی به داروها مخصوصاً
داروهای زیانآور ،آموزش عمومی در مورد مصرف
منطقی داروها ،محدود کردن تعداد و انواع داروهای
نگهداری شده در منزل ،ارتقای کیفیت خدمات بهداشتی
و درمانی و افزایش دسترسی به سیستم ارائه خدمات
اجتماعی در راستای کاهش این پدیده ضروری است
( .)16بنابراین با توجه به گستردگی و اهمیت روزافزون
پدیده خوددرمانی در جوامع و همچنین هزینه باالی
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امروزه خوددرمانی ،یکی از مشکالت جدی اقتصادی،
اجتماعی و بهداشتی در سراسر جهان ،از جمله ایران
است ( .)1طبق تعریف سازمان جهانی بهداشت،
خوددرمانی یکی از عناصر مهم مراقبت از خود است و
بهعنوان مصرف داروهایی برای بهبود مشکالت
خودتشخیصی یا خود تجویزی داروهایی که قبالً توسط
پزشک در موارد بیماریهای مزمن ،بیماریها یا عالئم
راجعه تجویز شده است ،تعریف میشود .خوددرمانی
بهعنوان مصرف دارو به ابتکار عمل شخصی یا ابتکار
شخصی که صالحیت پزشکی ندارد نیز تعریف شده است
( .)2شیوع خوددرمانی در کشورهای مختلف بهطور
گستردهای متفاوت است ( .)1( )%6-73بهطور مثال در
ایاالت متحده آمریکا  %42از افراد بدون تجویز پزشک
دارو مصرف میکنند ،این نرخ در اندونزی  ،)3( %91در
برزیل  ،)4( %16/1در چین  )5( %45/4و در پرتغال
 )6( %18/9میباشد .همچنین طبق مطالعات
سیستماتیک و متاآنالیز انجام شده ،شیوع تلفیقی
خوددرمانی در اتیوپی  )7( %44و میانگین شیوع
خوددرمانی در هند  )8( %53/57میباشد .گزارشها
نشان میدهد که نرخ خوددرمانی در میان ایرانیان بسیار
بیشتر از نرخ جهانی است و شیوعی بین  %36-83در
نقاط مختلف کشور دارد ()3؛ بهطوریکه این مقادیر در
شهرهای تبریز  ،%63بابل  ،%36قزوین  %83و شهرکرد
 %5/4گزارش شده است ( .)9در مطالعه مرور
سیستماتیک و متاآنالیز اعظمی و همکاران ()2015
شیوع کلی خوددرمانی در جامعه ایرانی  %53گزارش شد
( .)10خوددرمانی از جمله مشکالت عمده موجود در
چرخه درمان بسیاری از کشورها از جمله ایران میباشد.
این پدیده باعث عواملی همچون افزایش سرانه مصرف
دارو ،مقاومت دارویی ،عدم درمان بهینه ،مسمومیتهای
دارویی ،عوارض ناخواسته ،اختالل در بازار دارویی ،هدر
رفتن هزینه ،خطر سوء استفاده مجدد ،استفاده بیش از
حد و طوالنیمدت از دارو ،تأخیر احتمالی در درمان یک
بیماری جدی ،مخفی شدن نشانههایی از یک بیماری
شدید و تداخل با دیگر داروهای مصرفی توسط فرد می-
شود ( .)11بنابراین توجه به عوارض ناشی از مصرف
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تولید و تهیه دارو و نیز عوارض ناخواسته مصرف
خودسرانه آن بهخصوص در جمعیت زنان ( )17و از
آنجایی که تاکنون هیچ مطالعه مرور سیستماتیکی در
مورد شیوع خوددرمانی در جمعیت کلی زنان ایرانی
انجام نشده است ،مطالعه حاضر با هدف بررسی
سیستماتیکی از شیوع خوددرمانی در زنان ایرانی انجام
شد.

روشکار
بهمنظور شناسایی تمام مقاالت مرتبط با شیوع
خوددرمانی در زنان ایرانی ،جستجو توسط محققان در
پایگاههای اطالعاتی بینالمللی ،web of science
Cochran ،science direct ،pubmed ،scopus
 libraryو google scholarو پایگاه دادههای ملی
همچون بانک اطالعات نشریات کشور ( )magiranو
پایگاه اطالعات علمی جهاد دانشگاهی ( )SIDانجام شد
و تنها مقاالت فارسی و انگلیسی بررسی شد .تمام مقاالت
تا زمان جستجو توسط دو پژوهشگر مستقل ،مورد
بررسی قرار گرفتند .عالوه بر آن مقاالت ارائه شده در
سمینارها و کنگرههای ملی ،گزارشهای ملی و
پایاننامههای مرتبط با وضعیت خوددرمانی در زنان
ایرانی نیز بررسی و در صورت وجود چکیده مقاالت برای
دسترسی به فایل کامل مقاله یا نویسنده مسئول مکاتبه
شد .برای یافتن مقاالت مرتبط در پایگاههای اطالعاتی،
کلید واژهها بر اساس مش انتخاب شده و شامل،Drug :
non- ،over-the-counter ،self-medication
،self-treatment
،prescription
،prevalence ،occurrence ،epidemiology
،pregnant women ،women ،frequency
 Iran ،nonpregnant womenدر پایگاههای
اطالعاتی بینالمللی و "خوددرمانی"" ،مصرف
خودسرانه"" ،خودتجویزی"" ،شیوع"" ،زنان" و "ایران"
در پایگاهای اطالعاتی ملی بودند که با عملگرهای
بولین ANDو  ORبا یکدیگر ترکیب شدند .جهت
حفظ تمامی دادههای باارزش ،محدودیتی از نظر بُعد
زمانی در نظر گرفته نشد و تمامی مقاالت مرتبط منتشر
شده تا تاریخ  25دسامبر  2021مورد ارزیابی قرار گرفت.

Newcastle-ottawa scale
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بهمنظور دستیابی به حداکثر میزان جامعیت جستجو ،به
شکل دستی تمامی مقاالت نهایی مرتبط با موضوع مورد
بررسی قرار گرفتند تا سایر منابع احتمالی نیز یافت
شوند .ترتیب مراحل انجام این فرآیند بدینصورت بود که
ابتدا از طریق جستجو در پایگاههای اطالعاتی مربوطه و
سایر منابع 497 ،مقاله استخراج شد و سپس  13مقاله
تکراری با استفاده از نرمافزار  ،end noteحذف و عنوان
و چکیده  484مقاله بررسی شد 467 .مقاله بهعلت
غیرمرتبط بودن با هدف پژوهش حذف و سپس متن
کامل مقاالت باقیمانده بررسی شد .در نهایت از میان
مقاالت انتخاب شده باقیمانده 15 ،مقاله که شرایط ورود
به مطالعه را داشتند ،انتخاب و کیفیت مطالعات وارد
شده به سیستماتیک بهصورت مجزا توسط  2نفر از
نویسندگان با استفاده از ابزار ارزیابی کیفیت مربوطه
( 1)NOSبررسی شد که  2مطالعه بهعلت نداشتن
کیفیت مناسب از سیستماتیک حذف شدند .برای
سازماندهی مطالعات از نرمافزار مدیریت منابع اطالعاتی
 endnoteاستفاده شد .معیارهای ورود به مطالعه شامل:
مقاالت منتشر شده مقطعی به زبان فارسی یا انگلیسی
بودند .مطالعات مرور سیستماتیک ،منابع خاکستری
(نامه به سردبیر ،کنفرانسها و  ،)...مطالعات همبستگی،
طرحهای مداخلهای ،کوهورت یا مورد شاهدی از مطالعه
خارج شدند .با مطالعه دقیق عنوان و چکیده مقاالت
واجد معیارهای ورود توسط محقق ،تعداد زیادی از آنها
بهعلت غیرمرتبط بودن با هدف مطالعه کنار گذاشته
شدند .در صورتی که پس از مطالعه عنوان و چکیده،
امکان تصمیمگیری در مورد مقاله وجود نداشت ،به متن
کامل آن رجوع شد .جهت اطمینان از بازیابی تمام
مدارک ،فهرست منابع مقاالت بازیابی شده نیز مورد
بررسی قرار گرفت .برای ارزیابی کیفی مقاالت مقطعی از
چکلیست تعدیل شده اووتاوا استفاده شد .این ابزار
توسط مودستی و همکاران ( ،)2016جهت سنجش
کیفیت مطالعات مقطعی طراحی شده است که هر
مطالعه را از نظر کیفیت نحوه نمونهگیری ،حجم نمونهها،
میزان پاسخدهی ،ابزار اندازهگیری ،بررسی پیامدها و
تحلیلهای آماری مورد بررسی قرار میدهد و شامل سه
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بخش ( comparability ،selectionو)out come
میباشد .جهت نمرهدهی به هر آیتم باکیفیت ،ستاره
تعلق میگیرد و حداکثر نمره  10میباشد ( .)18در این
سیستماتیک ،امتیاز باالی  5بهعنوان مطالعه دارای
کیفیت باال در نظر گرفته شد و امتیاز مساوی یا کمتر از
 5بهعنوان مطالعه دارای کیفیت پایین در نظر گرفته شد
و حذف گردید .در نهایت برای استخراج دادهها از متن
مقاالت 2 ،پژوهشگر با استفاده از یک فرم محققساخته،
اطالعاتی شامل :نام نویسنده اول ،سال انتشار ،محیط
مطالعه ،حجم نمونه ،میانگین سن زنان ،شیوع
خوددرمانی ،دالیل استفاده از خوددرمانی ،عوامل مرتبط

با خوددرمانی ،نوع بیماری و نمره ارزیابی کیفیت را
بهصورت مستقل استخراج نمودند.

یافتهها
در این مطالعه تمام مقاالت منتشر شده بر اساس هدف
پژوهش در پایگاه دادههای الکترونیکی مورد بررسی
قرار گرفتند .در مرحله اول از طریق جستجوی اولیه با
استفاده از کلیدواژههای مربوطه 497 ،مقاله استخراج
شد که پس از حذف مقاالت تکراری با مرور عنوان و
بررسی مقاالت باقیمانده از طریق چکیده و سپس متن
کامل مقاله ،در نهایت  13مقاله نهایی با حجم نمونه
کلی  5802نفر مورد ارزیابی قرار گرفت (شکل .)1

شكل  -1فرآیند غربالگری و انتخاب مطالعات

یافت نشد .تمامی این مطالعات بر اساس چکلیست
ارزیابی کیفیت  ،NOSنمره  6یا بیشتر را دریافت
کردند (جدول .)1

تاریخ انتشار مقاالت از دسامبر  2008تا آوریل 2020
بود .تمامی مقاالت وارد شده از نوع مطالعات مقطعی
بودند و هیچ مطالعهای از نوع کوهورت یا مورد شاهدی
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جدول  -1جدول ارزیابی کیفیت مقاالت

خوددرمانی و عوامل خطر آن در زنان قبل و حین
بارداری (ابراهیمی و همکاران ()1( )2017

مقطعی

عوامل خطر مرتبط با خوددرمانی در میان زنان
ایران (کریمی و همکاران ()3( )2019

مقطعی

مقایسه فراوانی ،عوامل خطر و نوع خوددرمانی در
زنان باردار و غیرباردار مراجعه کننده به بیمارستان
آموزشی شهید اکبرآبادی تهران (بتیار و همکاران
()6( )2018

مقطعی

شیوع و علل خوددرمانی در زنان باردار مراجعه
کننده به مراکز بهداشتی درمانی جنوب ایران
(افشاری و همکاران ()16( )2015

مقطعی

بررسی شیوع خوددرمانی و برخی عوامل مؤثر بر آن
در زنان شهر اراک (تاجیک و همکاران ()17( )2008

مقطعی

مصرف خودسرانه دارو در زنان شهر یاسوج و عوامل
مرتبط با آن (بهروزپور و همکاران ()9( )2016

مقطعی

بررسی شیوع مصرف خودسرانه گیاهان دارویی در
درمان مشکالت شایع بارداری زنان مراجعه کننده به
مراکز بهداشتی درمانی شهر کاشان (کریمیان و
همکاران ()24( )2019
منافع و موانع درک شده در خصوص مصرف
خودسرانه داروها در زنان مراجعه کننده به مراکز
بهداشتی درمانی شهر قم در سال ( 1395راهبر و
همکاران ()13( )2017

مقطعی

مقطعی

*

*

*

*

-

*

*

6

*

*

*

**

-

*

*

7

*

*

*

**

-

*

*

7

*

*

*

**

-

*

*

7

*

*

-

**

-

*

*

6

*

*

*

**

-

*

*

7

*

*

*

*

*

-

*

**

*

**

*

*

7

6

بررسی مقایسهای مصرف خودسرانه دارو و مکملها
در زنان باردار شهری و روستایی مراجعه کننده به
مراکز بهداشتی درمانی شهرستان کاشان (باقری و
همکاران ()21( )2014

مقطعی

*

*

-

**

-

*

*

6

خوددرمانی در دوران بارداری و عوامل مرتبط با آن
(رفیعی و همکاران ()22( )2018

مقطعی

*

*

-

**

-

*

*

6

بررسی الگوی مصرف خودسرانه دارو در دوران
بارداری در شهرهای تهران و سنندج (شریعت و
همکاران ()19( )2020

مقطعی

*

*

*

**

-

*

*

7

شیوع خوددرمانی و عوامل مؤثر بر آن در زنان
مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر
بندرعباس (رضایی جابری و همکاران ()23( )2016

مقطعی

*

*

-

**

-

*

*

6

خوددرمانی در زنان باردار (قانعی و همکاران
()20( )2013

مقطعی

*

*

-

**

-

*

*

6

( )2013در سقز ( 116نفر) ( )20بود .در مطالعه
سیستماتیک حاضر میانگین شیوع خوددرمانی %49/15
بود که بیشترین شیوع مربوط به بندرعباس ( )%79/9و
کمترین آن در تهران ( )%0و کردستان ()%11/33

نتایج حاصل از دادههای استخراج شده از مقاالت در
جدول  2خالصه شده است .میانگین حجم نمونه
مطالعات  446نفر بود که بیشترین حجم نمونه مربوط به
مطالعه شریعت و همکاران ( 1600( )2020نفر) ( )19و
کمترین حجم نمونه مربوط به مطالعه قانعی و همکاران

مشاهده شد 2 .مطالعه در شاهرود و تهران به بررسی
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مطالعه

طراحی

گویا بودن
نمونهها

selection
عدم
حجم
نمونه پاسخدهی

ابزار
اندازهگیری

comparability
بر اساس طراحی
مطالعه

Out com
آزمون
ارزیابی
آماری
نتیجه

نمره
ارزیابی
کیفیت

 راضیه محمدی چرمهینی و همكاران

( ،)%16عدم اعتقاد به درمان بدون دارو ( )%15و اعتقاد
به اینکه داروها عارضهای ندارند ( )%12بود ( .)17در
مطالعه بهروزپور و همکاران ( )2016دالیل این امر
بهترتیب شامل :تجربه قبلی از بیماری ( ،)%48/4در
دسترس بودن داروها ( ،)%42/2عدم دسترسی به پزشک
( ،)%38نتیجه خوب خوددرمانیهای قبلی (،)%34/4
مهم تلقی نکردن بیماری ( ،)%32/8تهیه آسان دارو از
داروخانهها بدون نسخه ( ،)%30/7نداشتن وقت کافی
جهت مراجعه به مطب یا بیمارستان ( ،)%27/6عدم
اطالع صحیح از اثرات داروها ( ،)%27/6گرانی حق ویزیت
پزشکان ( ،)%25اصرار اطرافیان ( ،)%20/3عدم اعتقاد به
درمان بدون دارو ( ،)%13/5اعتقاد به این که داروها
عارضهای ندارند ( ،)%12عدم اطمینان به طبابت پزشکان
( ،)%10/9نداشتن دفترچه بیمه خدمات درمانی ()%9/4
( )9و در مطالعه راهبر و همکاران ( )2017بهترتیب
شامل :تجربه قبلی از بیماری ( ،)%50/9در دسترس بودن
داروها (در منزل و یا گرفتن از آشنایان و ،)%42/5( )...
گرانی حق ویزیت پزشکان و مهم تلقی نکردن بیماریها
از سوی فرد ( ،)%41/2نتیجه خوب خوددرمانیهای قبلی
( ،)%40/3تهیه آسان دارو از داروخانه بدون نسخه
( ،)%31/9عدم دسترسی به پزشک ( ،)%28/3اصرار
اطرافیان ( ،)%26/5نداشتن وقت کافی جهت مراجعه به
پزشک یا بیمارستان ( ،)%24/3عدم اطالع صحیح از
اثرات داروها ( ،)%18/1اعتقاد به اینکه داروها عارضهای
ندارند ( ،)%16/4نداشتن دفترچه بیمه خدماتدرمانی
( ،)%13/3عدم اعتقاد به درمان بدون دارو ( ،)%11/9عدم
اطمینان به طبابت پزشکان ()13( )%10/2؛ در مطالعه
رفیعی و همکاران ( )2018بهترتیب شامل :اعتقاد به
درمان بیماری تنها با دارو ( ،)%74/8ایمن بودن داروها
( ،)%74/8در دسترس بودن داروها در خانه (،)%70/9
اطالعات نامناسب از اثرات داروها ( ،)%66نتایج مطلوب
خوددرمانی قبلی توسط مادر ( ،)%62/1تجربه قبلی از
بیماری ( ،)%60/2مهم تلقی نکردن بیماری (،)%60/2
تحویل آسان دارو از داروخانه ( ،)%49/5گرانی حق
ویزیت پزشکان ( ،)%26/2زمان ناکافی ( ،)%22/3عدم
دسترسی به پزشک ( ،)%20/4نداشتن بیمه (،)%15/5
اصرار اطرافیان ( ،)%13/6عدم اطمینان به طبابت

شیوع خوددرمانی در زنان باردار و غیرباردار پرداخته
بودند که در هر دو مطالعه ،شیوع خوددرمانی در دوران
بارداری کمتر بود ( .)6 ،1همچنین باقری و همکار
( )2014به مقایسه شیوع خوددرمانی در زنان باردار
روستایی و شهری کاشان پرداختند که شیوع خوددرمانی
در مناطق روستایی به مراتب بیشتر از مناطق شهری بود
( 9 .)21مطالعه به بررسی دالیل خوددرمانی در زنان
پرداخته بودند .در مطالعه کریمی و همکاران ()2019
دالیل خوددرمانی بهترتیب شامل :درک بیضرر بودن
خوددرمانی ( ،)%41داشتن سابقه بیماری ( ،)%35/5در
دسترس بودن داروها در منزل ( ،)%34تحویل آسان و
بدون نسخه دارو از داروخانهها ( ،)%30مهم تلقی نکردن
بیماری ( ،)%29اصرار دیگران ( ،)%25گران بودن ویزیت
پزشک ( ،)%14بیاعتمادی به پزشکان ( )%11/6و عدم
دسترسی به پزشک ( )%9ذکر شده بود ( .)3در مطالعه
بتیار و همکاران ( )2018این دالیل در زنان باردار
شامل :اعتقاد به خفیف بودن بیماری ( ،)%22/8نداشتن
بیمه درمانی ( ،)%9دسترسی آسان ،در دسترس بودن
داروها در منزل ،اعتقاد به بیضرر بودن گیاهان و
داروهای گیاهی ،و در زنان غیرباردار شامل :سابقه قبلی
بیماری ،دسترسی آسان ،در دسترس بودن داروها در
منزل ،مشاهده نتایج خوب از خوددرمانی در گذشته،
داشتن بیماری خفیف و نداشتن بیمه درمانی بود ( .)6در
یضرر
مطالعه افشاری و همکاران ( )2015اعتقاد به ب 
نههای پزشکی باال
بودن داروهای گیاهی ( ،)%70/4هزی 
( )%35/4و بیماریهای خفیف ( )%19/8از دالیل انجام
خوددرمانی بودند ( .)16در مطالعه تاجیک و همکاران
( )2008دالیل خوددرمانی شامل :مهم تلقی نکردن
بیماری ( ،)%69گرانی حق ویزیت پزشکان (،)%63
نداشتن دفترچه بیمه خدمات درمانی ( ،)%55تجربه
قبلی از بیماری ( ،)%53عدم دسترسی به پزشک (،)%51
نداشتن وقت کافی جهت مراجعه به مطب یا بیمارستان
( ،)%48نتیجه خوب خوددرمانیهای قبلی توسط بیمار
( ،)%41در دسترس بودن داروها (در منزل و یا گرفتن از
آشنایان و  ،)%39( )...تهیه آسان دارو از داروخانهها بدون
نسخه ( ،)%36اصرار اطرافیان ( ،)%31عدم اطالع صحیح
از اثرات داروها ( ،)%24عدم اطمینان به طبابت پزشکان
114

پزشکان ()22( )%9/7؛ در مطالعه رضایی جابری و
همکاران ( )2016بهترتیب شامل :گرانی حق ویزیت
پزشکان ( ،)%38تجربه قبلی از بیماری ( ،)%36مهم تلقی
نکردن بیماری ( ،)%35/8نتیجه خوب خوددرمانیهای
قبلی ( ،)%31/2در دسترس بودن داروها (در منزل و یا
گرفتن از آشنایان و  ،)%29/2( )...نداشتن وقت کافی
جهت مراجعه به پزشک یا بیمارستان ( ،)%25تهیه آسان
دارو از داروخانهها بدون نسخه ( ،)%23عدم دسترسی به
پزشک ( ،)%19/5اصرار اطرافیان ( ،)%16/5عدم اطالع
صحیح از اثرات داروها ( ،)%11عدم اطمینان به طبابت
پزشکان ( ،)%4/8نداشتن دفترچه بیمه خدمات درمانی
( ،)%4/5عدم اعتقاد به درمان بدون دارو ( ،)%4/2اعتقاد
به این که داروها عارضهای ندارند ( )23( )%4و در
مطالعه قانعی و همکاران ( )2013بهترتیب شامل :جزئی
بودن مشکل و بیماری ( ،)%47/4باال بودن هزینه ویزیت
پزشک ( ،)%22/4عدم وقت کافی برای مراجعه به پزشک
( ،)%13/8ترس از باخبر شدن از بیماری خطرناک
( )%11/2و عدم اعتماد به پزشک ( )20( )%5/2گزارش
شده بودند.
مجموع بررسیهایی که در  9مقاله انجام شده بود ،نشان
میدهد که متغیرهایی مانند :بیمه ( ،)3سطح تحصیالت
( ،)16محل زندگی ( ،)22شغل ( ،)23سن حاملگی
( ،)16تعداد حاملگی ( ،)21تعداد فرزندان ( )20و
خواسته یا ناخواسته بودن حاملگی ( )19با خوددرمانی
در زنان ایرانی مرتبط هستند .همچنین  10مطالعه به
بررسی بیماریهایی که برای درمان آنها از خوددرمانی
استفاده شده بود ،پرداخته بودند .در مطالعه کریمی و
همکاران ( ،)2019خوددرمانی برای بیماریهایی مانند:
خستگی ،ضعف و اضطراب ( 67زن) ،تب ( 55زن) ،سرفه
و سرماخوردگی ( 52زن) ،مشکالت گوارشی ( 48زن)،
بیخوابی ( 43زن) ،سردرد ( 36زن) ،درد قاعدگی (35
زن) ،تهوع و استفراغ ( 24زن) ،آلرژی ( 22زن) ،دندان
درد ( 20زن) و اسهال ( 19زن) ( )3استفاده شده بود.
در مطالعه بتیار و همکاران ( )2018زنان باردار برای
بیماریهایی مانند :حالت تهوع ،استفراغ و سوزش سردل
( ،)%5/75تهوع صبحگاهی ( ،)%4/3بیاشتهایی ()%3/8
لکهبینی ( )%2/95و فشارخون باال ( )6( )%2/4به
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خوددرمانی روی آورده بودند .همچنین در مطالعه
افشاری و همکاران ( )2015خوددرمانی عمدتاً برای
بیماریهایی چون :اختالالت گوارشی (،)%38/80
اختالالت مربوط به بارداری ( ،)%30/52اختالالت
دستگاه تناسلی ( )%25/26و همچنین مشکالت تنفسی
( )16( )%8/42استفاده شده بود .در مطالعه تاجیک و
همکاران ( )2008برای مواردی مانند :بیماری تنفسی
( ،)%68کمخونی ( ،)%43بیماریهای گوارشی (،)%41
بیماریهای عصبی ( ،)%36اختالالت قاعدگی (،)%32
سردرد ( ،)%31بیماریهای پوستی ( ،)%24بیماریهای
مفصلی ( ،)%21پیشگیری از پوکی استخوان (،)%18
مشکالت دوران بارداری ( ،)%13تشدید القاء زایمان
( ،)%2بیماریهای عضالنی ()17( )%1؛ در مطالعه
بهروزپور و همکاران ( )2016برای بیماریهای
سرماخوردگی ( ،)%77/6سردرد ( ،)%70/3بیماریهای
گوارشی و کمخونی ()9( )%26/6؛ در مطالعه کریمیان و
همکاران ( )2019برای مواردی چون :سوزش سردل
( ،)%28/6یبوست ( ،)%27/9تهوع ( ،)%26/1کمخونی
( ،)%23/3درد زیر شکم ( ،)%18/1کمردرد (،)%16/7
عفونت ( ،)%16/7مشکالت دهان و دندان (،)%14/6
مشکالت ادراری ( ،)%8/4دیابت در بارداری (،)%6/9
هموروئید ( ،)%6/3فشارخون در بارداری (،)%4/8
خونریزی در بارداری ( )24( )%4/5و در مطالعه راهبر و
همکاران ( )2017برای بیماریهایی مانند :سردرد
( ،)%64/6سرماخوردگی ( ،)%62/4گلودرد ( ،)%35/4تب
( ،)%25/7اختالالت قاعدگی ( ،)%17/3کمخونی
( ،)%15/9سوختگی و بریدگی ( ،)%15/5بیماریهای
گوارشی مانند اسهال و استفراغ ( ،)%15بیماریهای
عصبی عضالنی ( ،)%6/6بیماریهای مفصلی (،)%6/2
یهای پوستی و پیشگیری از پوکی استخوان
بیمار 
( ،)%5/3مشکالت دوران بارداری ( ،)%4/9درد چشم و
عفونت گوش ( )13( )%4از خوددرمانی استفاده شده بود.
در مطالعه رفیعی و همکاران ( )2018از خوددرمانی با
داروهای گیاهی برای مواردی مانند :سرماخوردگی
( ،)%33/3پیشگیری از زردی نوزادان (،)%26/3
یهای گوارشی ( ،)%24/3و از داروهای شیمیایی
بیمار 
یهای گوارشی ( ،)%42/9سردرد ( )%33/9و
برای بیمار 

 راضیه محمدی چرمهینی و همكاران

یهای پوستی ( ،)%11/2بیماریهای عضالنی
بیمار 
یهای گوارشی ( ،)%9/2بیماریهای
( ،)%10/5بیمار 
یهای عصبی ( ،)%3/8پیشگیری از
مفصلی ( ،)%5/8بیمار 
پوکی استخوان ( )%3/5و مشکالت بارداری ( )%2/5از
خوددرمانی استفاده شده بود (.)23

دندان درد ( )22( )%14/3استفاده شده بود .عالوه بر این
در مطالعه شریعت و همکاران ( )2020در مورد بیماری
سردرد از خوددرمانی استفاده شده بود ( .)19در مطالعه
رضایی جابری و همکاران ( )2016برای بیماریهایی
مانند :سرماخوردگی ( ،)%42/8سردرد (،)%40/5
اختالالت قاعدگی ( ،)%23/2کمخونی (،)%15/8

جدول  -2نتایج دادههای استخراج شده از مقاالت وارد شده به مرور سیستماتیک
میانگین سنی
شرکت کنندگان

نویسنده
سال

حجم
نمونه

ابراهیمی و
همکاران
()2017
()1

384

کریمی و
همکاران
()2019
()3

360

بتیار
و همکاران
()2018
()6

420

افشاری
و همکاران
()2015
()16

801

تاجیک
و همکاران
()2008
()17

300

34/9±6/7

بهروز پور

192

31/24±7/81

26/33±4/6

36/4±2/6

15-45

-

شیوع
خوددرمانی

دالیل خوددرمانی

قبل از بارداری
(،)%63/9
حین بارداری
()%43/5

-

قبل از بارداری :نداشتن بیمه،
تحصیالت دبیرستان و نداشتن فرزند
نسبت شانس خوددرمانی را افزایش
داد .در دوران بارداری :نداشتن بیمه،
نداشتن فرزند یا تعداد فرزندان کمتر و
نداشتن سابقه سقط جنین باعث
افزایش نسبت شانس خوددرمانی شد
(.)CI %95( )p>0/001

-

%76

بیشترین فراوانی :درک
بیضرر بودن خوددرمانی
( ،)%41کمترین فراوانی:
عدم دسترسی به پزشک
()%9

سن ،محل سکونت ،سطح تحصیالت،
وضعیت بیمه درمانی و همچنین تمام
سازههای  TPBپیشبینی کنندههای
قابل توجهی برای خوددرمانی بودند
(.)CI %95

بیشترین فراوانی:
خستگی ،ضعف و
اضطراب ( 67زن)،
کمترین فراوانی:
اسهال ( 19زن)

باردار
(،)%34/8
غیرباردار
()%77/1

(باردار) بیشترین
فراوانی :اعتقاد به خفیف
بودن بیماری (،)%22/8
کمترین فراوانی :اعتقاد
به بیضرر بودن گیاهان
و داروهای گیاهی.
(غیر باردار) بیشترین
فراوانی :سابقه قبلی
بیماری و کمترین
فراوانی :نداشتن بیمه
درمانی ()p>0/05
(.)CI %95

سن و درآمد ()p=0/0001
باردار :قومیتهای کرد و عرب با
خوددرمانی همراه بود (.)p=0/0002
غیرباردار :داشتن تحصیالت راهنمایی
و دبیرستان با خوددرمانی همراه بود
(.)p=0/0001

(باردار) بیشترین
فراوانی :حالت تهوع،
استفراغ و سوزش سر
دل ()%5/75
کمترین فراوانی :فشار
خون باال ()%2/4

بیشترین فراوانی :اعتقاد
به بیضرر بودن
داروهای گیاهی
( )%70/4و کمترین
فراوانی :بیماریهای
خفیف ()%19/8

سن ( ،)p>0/0001سن حاملگی
( ،)p>0/006تحصیالت
( ،)p>0/0001تعداد حاملگی
( ،)p=0/0001نوع بارداری
( ،)p=0/001بیمه ( ،)p=0/002تعداد
زایمانها و فرزندان زنده (.)p>0/05

بیشترین فراوانی:
اختالالت گوارشی
()%38/80
کمترین فراوانی:
مشکالت تنفسی
()%8/42

54%

بیشترین فراوانی :مهم
تلقی نکردن بیماری
( )%69و کمترین
فراوانی :اعتقاد به این
که داروها عارضهای
ندارند ()%12

تحصیالت ( ،)p>0/05بیمه
( ،)p>0/05شغل (.)p>0/001

بیشترین فراوانی:
بیماری تنفسی (،)%68
کمترین فراوانی:
بیماریهای عضالنی
()%1

%50

بیشترین فراوانی :تجربه

تحصیالت

بیشترین فراوانی:

%30/6
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نوع بیماری

قبلی از بیماری
( )%48/4و کمترین
فراوانی :نداشتن دفترچه
بیمه خدمات درمانی
()%9/4

کریمیان
و همکاران
()2019
()24

300

راهبر
و همکاران
()2017
()13

226

باقری
و همکاران
()2014
()21

303

رفیعی
و همکاران
()2018
()22

400

شریعت
و همکاران
()2020
()19

1600

رضایی
جابری
و همکاران
()2016
()23

400

قانعی
و همکاران
()2013
()20

116

28/7±5/4

30/75±7/99

27/12

14-44

18-35

37/7±11/69

27/03±5/75

%57/1

بیشترین فراوانی:
سوزش سردل
( )%28/6و کمترین
فراوانی :خونریزی در
بارداری (.)%4/5

-

-

بیشترین فراوانی :تجربه
قبلی از بیماری
( )%50/9و کمترین
فراوانی :عدم اطمینان
به طبابت پزشکان
(.)%10/2

-

بیشترین فراوانی:
سردرد ()%64/6
کمترین فراوانی:
درد چشم و عفونت
گوش (.)%4

-

سن بیشتر از  30سال و تعداد حاملگی
سوم و بیشتر با افزایش میزان
خوددرمانی همراه بودند (.)p=0/03

-

%25/8

بیشترین فراوانی :اعتقاد
به درمان بیماری تنها
با دارو ()%74/8
کمترین فراوانی :عدم
اطمینان به طبابت
پزشکان (.)%9/7

سن ،سطح تحصیالت و محل سکونت
با میزان خوددرمانی مرتبط بودند
(.)CI %95( )p>0/05

تهران (،)0%
کردستان
()%11/33

-

تحصیالت ( ،)p=0/001نحوه دریافت
مراقبتهای بارداری (،)p>0/0001
خواسته یا ناخواسته بودن بارداری
(.)p=0/01

بیشترین فراوانی :گرانی
حق ویزیت پزشکان
( )%38و کمترین
فراوانی :اعتقاد به این
که داروها عارضهای
ندارند (.)%4

سن ( ،)p>0/001تحصیالت
( ،)p>0/001بیمه (،)p=0/014
وضعیت تأهل ( ،)p=0/495شغل
(.)p>0/001

بیشترین فراوانی :جزئی
بودن مشکل و بیماری
( )%47/4و کمترین
فراوانی :عدم اعتماد به
پزشک (.)%5/2

تعداد فرزندان
()p=0/034

%74/3

روستایی
(،)%66/7
شهری
()%54/4

%79/5

%27/6
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(داروهای گیاهی)
بیشترین فراوانی:
سرماخوردگی
( )%33/3و کمترین
فراوانی :بیماریهای
گوارشی (،)%24/3
(داروهای شیمیایی)
بیشترین فراوانی:
بیماریهای گوارشی
( )%42/9و کمترین
فراوانی :دندان درد
(.)%14/3
سردرد

بیشترین فراوانی:
سرماخوردگی
( )%8/42و کمترین
فراوانی :مشکالت
بارداری ()%2/5

-
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و همکاران
()2016
()9

سرماخوردگی
()%77/6
کمترین فراوانی:
بیماریهای گوارشی و
کمخونی ()%26/6

میرود؛ چنانکه مطالعه افشاری و همکاران ()16( )2015
و  4بررسی دیگر که به این موضوع پرداختهاند ،آن را از
دالیل مهم مصرف خودسرانه دارو دانستهاند (،17 ،13
 .)23 ،20همچنین نتایج مطالعه مروری حاضر نشان داد
که داشتن تجربه قبلی بیماری ،از دیگر عوامل مصرف
غیرمنطقی دارو است که در مطالعات انجام شده در
شهرهای شوش و زرندیه ،تهران ،یاسوج ،قم و بندرعباس
به آن پرداخته شده است ( .)23 ،13 ،9 ،6 ،3جزئی
بودن مشکل و بیماری نیز میتواند در گرایش به
خوددرمانی نقش داشته باشد ( .)20 ،16 ،6مطالعه
تاجیک و همکاران ( )2008در اراک ( )17نشان داد که
مهم تلقی نکردن بیماری با خوددرمانی در ارتباط است
که با نتایج مطالعه راهبر و همکاران ( )2017در قم ()13
و رضایی جابری و همکاران ( )2016در بندرعباس ()23
مطابقت داشت .همچنین نداشتن بیمه ( ،)17 ،6عدم
دسترسی به پزشک ( )9و نداشتن وقت کافی برای
مراجعه به پزشک ( ،)20از دیگر دالیل خوددرمانی
بهشمار میرود .بر اساس نتایج مطالعه حاضر ،خوددرمانی
با عوامل مختلفی از جمله سن افراد در ارتباط است؛
بهطوریکه با افزایش سن ،شیوع خوددرمانی نیز افزایش
مییابد ( .)3طبق مطالعه تاجیک و همکاران ( )2008در
اراک ،زنان در بازه سنی  25-35بیشترین میزان
خوددرمانی و زنان زیر  20سال کمترین خوددرمانی را
داشتهاند ( )17که با نتایج مطالعه رفیعی و همکاران
( )2018در اهواز ( )22که زنان  25-30سال بیشترین
خوددرمانی و زنان زیر  25سال کمترین خوددرمانی را
داشتند ،مطابقت داشت .همچنین بر اساس مطالعه
افشاری و همکاران ( ،)2015بیشترین خوددرمانی در
زنان باالی  25سال مشاهده میشود ( )16و نیز با
افزایش سن بهویژه باالی  30سال ،تهیه خودسرانه دارو
افزایش مییابد ( ،)21اما در مطالعه رضایی و همکاران
( )2016در بندرعباس ،بیشترین شیوع خوددرمانی در
گروه سنی  15-25سال و کمترین شیوع خوددرمانی در
گروه سنی  45-55سال بود که به اعتقاد نویسندگان،
شیوع کمتر در این گروه شاید به این دلیل باشد که این
افراد بیماری را جدیتر تلقی میکنند و در مورد مصرف
خودسرانه دارو و بدون تجویز پزشک احتیاط بیشتری به

بحث
 راضیه محمدی چرمهینی و همكاران

نتایج مطالعه حاضر نشان داد که شیوع خوددرمانی در
میان زنان در مناطق مختلف ایران بسیار متفاوت است
که شاید بهدلیل تفاوت تمایالت و اعتقادات افراد در
مناطق مختلف کشور باشد ( .)13دامنه شیوع
خوددرمانی در مطالعه سیستماتیک حاضر  %0-79بود
که با دامنه خوددرمانی گزارش شده در مطالعه شقاقی و
همکاران ( )2014که به بررسی سیستماتیک دامنه
شیوع خوددرمانی در افراد مختلف جامعه پرداختند
( ،)%8/5-98همخوانی داشت ( .)25میانگین شیوع
خوددرمانی در مطالعه حاضر  %49/15بود که تقریباً
مشابه نتایج مطالعه مرور سیستماتیک اعظمی و همکاران
( )2015که به بررسی شیوع کلی خوددرمانی در جامعه
ایرانی ( )%53پرداختند ،بود ( )10و نیز با نتایج مطالعات
مروری سیسای و همکاران ( )2018در اتیوپی ()%44
( )7و رشید و همکاران ( )2020در هند ()8( )%53/57
که در زمینه برآورد شیوع کلی خوددرمانی انجام شده
بود ،همخوانی داشت ،اما میانگین شیوع خوددرمانی در
مرور سیستماتیک حاضر که به بررسی شیوع رفتار
خوددرمانی در جمعیت کلی زنان پرداخته است ،از
میانگین شیوع خوددرمانی در دو مطالعه سیستماتیک
محسنی و همکاران ( )2018و رحمانی و همکاران
( )2019که بر روی جمعیت زنان باردار انجام شده بود
( )15 ،14بیشتر بود که یکی از دالیل مهم این موضوع
میتواند ترس زنان باردار از اثرات خوددرمانی بر روی
جنین خود باشد ( .)14نتایج مرور سیستماتیک حاضر
حاکی از آن بود که دالیل متفاوتی برای خوددرمانی در
میان زنان وجود دارد .یکی از علل مهم و مؤثر که در
بیشتر مطالعات بر آن تأکید شده است ،در دسترس بودن
داروها میباشد .مطالعه کریمی و همکاران ( )2019در
شوش و زرندیه ( ،)3بتیار و همکاران ( )2018در تهران
( ،)6بهروزپور و همکاران ( )2016در یاسوج ( ،)9راهبر و
همکاران ( )2017در قم ( )13و رفیعی و همکاران
( )2018در اهواز ( )22نشان داد که یکی از دالیل
مصرف خودسرانه دارو ،در دسترس بودن داروها در منزل
و یا گرفتن از آشنایان میباشد .عالوه بر این هزینه باالی
ویزیت پزشکان ،از فاکتورهای مهم خوددرمانی بهشمار
118

خرج میدهند ( .)23یکی دیگر از عواملی که با
خوددرمانی در ارتباط میباشد ،سطح تحصیالت است؛
بهطوریکه در اکثر مطالعات ( )23 ،17 ،16 ،9 ،6نشان
داده شده زنانی که تحصیالت دبیرستان (دیپلم) و
دانشگاهی دارند ،بیشترین میزان خوددرمانی را داشتهاند
و درواقع هرچه سطح تحصیالت باالتر باشد؛ خوددرمانی
شیوع بیشتری دارد ( .)16این امر میتواند به این دلیل
باشد که این افراد تصور میکنند میتوانند اطالعات کافی
را از بروشور داروها بهدست آورند یا این که پس از چند
بار تجویز دارو توسط پزشک ،خود میتوانند برای دفعات
بعد بیماری را تشخیص داده و در نتیجه از داروهای
تجویز شده قبلی استفاده کنند ( .)17کمترین شیوع
خوددرمانی نیز در افراد بیسواد ( )9و زیردیپلم مشاهده
میشود ( ،)22اما برخالف مطالعات قبلی ،نتیجه دو
مطالعه کریمی و همکاران ( )2019و شریعت و همکاران
( )2020نشان داد که سطح تحصیالت کمتر با
خوددرمانی بیشتر در ارتباط است ()3؛ بهطوریکه
میانگین سالهای تحصیل در زنان با مصرف خودسرانه
دارو کمتر از سایرین میباشد که این موضوع حاکی از
نقش نظام آموزشی در تغییر آگاهی ،نگرش و عملکرد
افراد جامعه است ( .)19عالوه بر این ،نداشتن بیمه
درمانی نیز از عوامل مهم مرتبط با خوددرمانی میباشد؛
بهطوریکه مطالعات ابراهیمی و همکاران ( )2017در
شاهرود ،کریمی و همکاران ( )2019در شوش و زرندیه،
افشاری و همکاران ( )2015در اهواز ،تاجیک و همکاران
( )2008در اراک و رضایی جابری و همکاران ( )2016در
بندرعباس نشان دادند که افراد فاقد بیمه ،بیشترین
میزان خوددرمانی را داشتهاند ( )23 ،17 ،16 ،3 ،1که
میتواند به این دلیل باشد که این افراد برای امتناع از
پرداخت هزینه ویزیت پزشک سعی میکنند که خود
داروی مورد نیاز خود را تهیه یا از داروهای قبلی استفاده
کنند ،این در حالی است که داشتن بیمه ،درصدی از
هزینه درمان را تقبل میکند و در نتیجه افراد تحت
پوشش بیمه ،بیشتر تمایل دارند در هنگام بیماری
بهجای استفاده خودسرانه دارو ،به پزشک مراجعه کنند
( .)23تعداد فرزندان خانواده نیز میتواند از عوامل مرتبط
با خوددرمانی باشد؛ بهطوریکه در مطالعه قانعی و
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همکاران ( )2013در سقز ،میانگین تعداد فرزندان در
زنان بارداری که خوددرمانی داشتند ،بیشتر از زنان باردار
بدون خوددرمانی بود ( )20که با نتایج مطالعه باقری و
همکار ( )2014در کاشان همخوانی داشت ( .)21در
مطالعه تاجیک و همکاران ( )2008در اراک ،بیشترین
فراوانی خوددرمانی در خانوادههای بیش از  7نفر و
کمترین فراوانی در میان خانوادههای  4نفره و کمتر بود
که فراوانی بیشتر خوددرمانی در خانوادههای پرجمعیت
میتواند بهدلیل عدم توانایی پرداخت هزینههای درمانی
و تجربه بیشتر آنها در زمینه خوددرمانی باشد ( .)17ولی
برخالف مطالعات فوق ،در دو مطالعه ابراهیمی و
همکاران ( )2017در شاهرود و رضایی و همکاران
( )2016در بندرعباس ،بیشترین خوددرمانی در خانواده-
های کمجمعیت و بدون فرزند و کمترین میزان
خوددرمانی در خانوادههای پرجمعیت  4نفر به باال
مشاهده شد ( .)23 ،1در مطالعه شریعت و همکاران
( )2020مصرف خودسرانه دارو در مادرانی که برای
مراقبتهای دوران بارداری به افرادی غیرمتبحر 1مراجعه
نمودند ،بیشتر و در میان مادران با حاملگی خواسته،
کمتر رخ داده بود که این موضوع ،لزوم گسترش
صددرصدی دسترسی به خدمات بهداشت باروری را در
راستای توسعه یافتگی جامعه زنان و مادران ایرانی می
رساند ( .)19در مطالعه افشاری و همکاران ()2015
زنانی که حاملگی پرخطر (دیابت بارداری ،فشارخون،
کاهش رشد داخل رحمی جنین ،کاهش مایع آمنیوتیک،
نازایی و  )...داشتند ،کمتر از زنانی که حاملگی کمخطر
داشتند ،رفتار خوددرمانی را انجام دادند که ممکن است
بهدلیل افزایش تعداد مراقبتهای دوران بارداری و
هشدار مراقبین بهداشت در مورد احتمال اثرات جانبی
آن بر بارداری باشد .بنابراین ،زنان باردار از مصرف
هرگونه داروی خودسرانه بدون مشورت پزشک اجتناب
کردند .همچنین میانگین سن حاملگی در زنانی که
خوددرمانی داشتند ،بیشتر از زنانی بود که خوددرمانی
نداشتند ( .)16عالوه بر این قومیت و محل زندگی افراد
نیز با شیوع رفتار خوددرمانی مرتبط است؛ بهطوریکه
طبق مطالعه بتیار و همکاران ( )2018در تهران ،کرد یا

 راضیه محمدی چرمهینی و همكاران

خوددرمانی در میان زنان بهدست آید .از سوی دیگر
برخی مقاالت شامل موارد خوددرمانی با داروهای گیاهی
و شیمیایی و همچنین شامل گروههای زنان باردار و
غیرباردار بوده که امکان تجزیه و تحلیل دقیق را نداشت.

عرب بودن زنان باردار با شیوع بیشتر خوددرمانی همراه
بود ( )6و نیز طبق مطالعه کریمی و همکاران ()2019
در شوش و زرندیه ،زندگی در مناطق روستایی در
مقایسه با مناطق شهری با شیوع بیشتر خوددرمانی
همراه بود .چنین مشاهداتی ممکن است به عدم
دسترسی به پزشکان و خدمات بهداشتی در مناطق
روستایی نسبت داده شود که به نوبه خود منجر به
نگهداری دارو در منزل و خوددرمانی میشود .همچنین
میتوان گفت که بیسوادی یا کمسوادی و در نتیجه
آگاهی کم از عوارض خوددرمانی ،از دیگر دالیل افزایش
خوددرمانی توسط افرادی است که در مناطق روستایی
زندگی میکنند (.)3
نتایج مطالعه سیستماتیک حاضر همچنین نشان داد که
خوددرمانی بیشتر برای درمان اختالالت گوارشی (،9 ،3
 ،)22 ،17 ،16کمخونی (،)24 ،23 ،17 ،16 ،9
سرماخوردگی ( )23 ،22 ،13 ،9 ،3و سردرد (،13 ،9
 )23 ،19استفاده میگردد.
از جمله نقاط قوت مطالعه حاضر ،بررسی گسترده و
عمیق جنبههای مختلف خوددرمانی اعم از شیوع ،دالیل
استفاده ،عوامل مرتبط و بیماریهای رایج در زنان بود که
میتواند مورد استفاده سیاستگذاران و ارائهدهندگان
مراقبت سالمت در تصمیمگیری و انجام مداخالت مؤثر
برای پیشگیری از خوددرمانی در زنان قرار گیرد .از جمله
محدودیتهای مطالعه حاضر این بود که مقاالت بررسی
شده از نظر متدولوژی دارای کیفیت متوسط بودند ،لذا
توصیه میشود مطالعات قویتری از نظر متدولوژی در
آینده به انجام برسد تا تخمین دقیقتری از میزان شیوع

نتیجهگیری
شیوع خوددرمانی در زنان ایرانی نسبتاً باال بوده و نیاز به
اقدامات و مداخالت مؤثر برای کاهش خوددرمانی در این
گروه میباشد .در این راستا ارائه اطالعات مورد نیاز و باال
بردن آگاهی زنان در مورد عوارض ناشی از خوددرمانی،
آموزش پزشکان و داروسازان در مورد تجویز صحیح و
کافی مقدار دارو ،اجتناب از ارائه داروهای بدون تجویز
پزشک ،افزایش دسترسی زنان به خدمات مراقبتی،
کاهش هزینههای خدمات مراقبتی و فرهنگسازی با
استفاده از رسانهها بهمنظور کاهش خوددرمانی را
میتوان در نظر گرفت.

تشكر و قدردانی
این پژوهش منتج از پایاننامه مقطع کارشناسی ارشد
خانم راضیه محمدی در دانشگاه علوم پزشکی شهید
اخالق
کد
با
بهشتی
IR.SBMU.PHARMACY.REC.1400.125
میباشد .بدینوسیله از همکاری مرکز تحقیقات مامایی و
بهداشت باروری و دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه
علوم پزشکی شهید بهشتی که ما را در انجام این پژوهش
یاری کردند ،تشکر و قدردانی میشود.
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