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  1397 سال در كرج شهر يعموم دندانپزشكان يسينو نسخه يخطاها يبررس
 

  

  2/2/99: پذيرش ؛ تاريخ  25/10/98 :مقاله دريافت تاريخ

تجويز دارو و نوشتن نسخه آخرين مرحلة ارتباط پزشك با بيمار است كه كيفيت آن نقش مهمي در رسيدن به نتيجة  :مقدمه
 1397 سـال  در كـرج  شـهر  يعموم دندانپزشكان يسينو نسخه يخطاها بررسي هدف با حاضر، مطالعه. ب درمان داردمطلو

  .انجام پذيرفت
 فـروردين  از كه درماني خدمات و اجتماعي بيمه تأمين يها سازمان به مربوط نسخه 1254 مطالعه، اين در  :ها مواد و روش

به منظور دسترسي به اطالعات مورد . شد بررسي بودند، شده تجويز شهر كرج اندندانپزشك توسط 1397 بهمن ماه تا 1397
سپس هر نسخه به لحاظ مـوارد گفتـه   . نياز چك ليستي شامل نكات ضروري در نوشتن نسخه استاندارد و صحيح تهيه شد

 22فاده از نسـخه  ي جمع آوري شـده بـا اسـت   ها داده. شده بررسي شد و خطاي موجود در آن در ليست موجود ثبت گرديد
  .گرفتند قرارو آزمون كاي اسكوئر مورد آناليز  SPSS افزار نرم

تـرين خطاهـاي مشـاهده شـده در      يعشـا . بـود %) 94(نويسي در دندانپزشكان عمومي شهر كرج شيوع خطاي نسخه :نتايج
؛ غير قابـل تشـخيص   %)54(و ؛ اشتباه در نوشتن دوز دار%)88(هاي مورد بررسي به ترتيب شامل ننوشتن شماره دارو  نسخه

اشتباه در نوشتن فـرم دارويـي    ؛%)21(؛ اشتباه در نوشتن نام صحيح دارو %)35(بودن فواصل مصرف داروهاي تجويز شده 
و نبسـتن انتهـاي نسـخه    %) 12(؛ اشتباه در نوشتن دستور مصـرف دارو  %)17(دارو در يك نسخه  3؛ تجويز بيش از %)18(
  .بود) %1/8(

 رعايت مطلوبي حد در نويسي هاي مورد بررسي اصول صحيح نسخههاي مطالعة حاضر در نسخهبراساس يافته :نتيجه گيري

هـاي   تأكيد بيشـتر بـر آمـوزش    تواند موفقيت درمان و بهبود بيماران را به تأخير يا مخاطره بياندازد؛مي كه اين امر بود نشده
ها براساس ايـن خـأل اطالعـاتي،    ريزي بازآموزيتدوين برنامه اصولي و هدفمند طي دوره تحصيل دندانپزشكان و همچنين

  .كامالً ضروري است
  

  اندندانپزشك دارو، نسخه، خطا، :كلمات كليدي
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   مقدمه
تجويز دارو و نوشتن نسـخه آخـرين مرحلـه ارتبـاط بيمـار بـا       

شـود،  پزشك است و عالوه بر اينكه يك سند پزشكي محسوب مـي 
. توانـد فراينـد درمـان را دچـار اخـتالل كنـد      درست آن ميتجويز نا

اي است كه استانداردها و اصول ذكـر شـده در   نسخه صحيح نسخه
به عـالوه  . مراجع علمي و ضوابط قانوني در نوشتن آن رعايت شود

ي سـ ينو نسخهاشتباهات در . 1دارو تجويز شود نيتر سالمو  نيمؤثرتر
كـردن   تر ميوختر و يا تواند از طريق بي اثر كردن درمان، طوالنيمي

بيماري، آسيب رساندن به بيمار و ايجاد استرس در بيمار و افـزايش  
ينه درمان منجر به تداخالت دارويي و مرگ و ميـر و هزينـه بـاال    هز

اين اشتباهات . 2براي سيستم مراقبت بهداشت و سالمت جامعه شود
ر هجـي كـردن و   شامل اشتباه در تجويز مقدار دارو، غلط نگارشي د

نوشتن نام مخفف دارو، دوز دارو، روش مصرف دارو، طـول مـدت   
الزم است دندانپزشـكان ماننـد سـاير    . 3باشد يمدرمان و فرم دارويي 

هاي بهداشتي در خصوص تجويز دارو دانـش كـافي   پرسنل مراقبت
  .داشته باشند

ــر در بســياري از كشــورها اشــتباهات  در طــي ســال هــاي اخي
. ي سبب ايجاد آسيب جـدي بـراي بيمـاران شـده اسـت     سينو نسخه
هاي حاصل از مطالعـات نشـان داده اسـت كـه اثـرات جـانبي       يافته

ـ وم مـرگ داروها چهـارمين علـت     توسـعه  درحـال در كشـورهاي   ري
ي درماني بـه صـورت   ها كينيكلي در سينو نسخهخطاهاي . 4باشد يم

در مطالعات انجام شده تاكنون گـزارش شـده    .اند شدهشايع گزارش 
برخـي  . اند بودهناقص 09/29 %ها ناخوانا واز نسخه 9/23%است كه 

از اشتباهات مانند حذف دوز دارو، نحوه مصرف دارو و طول مدت 
و جـدي بـراي بيمـاران بـويژه      ريناپـذ  جبرانعواقب  تواند يمدرمان 

  .5سالمندان و كودكان داشته باشد
داروهـاي تجـويز    كه ميانگين تعداد اند دادهمطالعات ديگر نشان 

 WHOشده در هر نسخه در بسياري از كشورها بيشتر از اسـتاندارد  
ي سـ ينو نسـخه ل تـداخل دارويـي و اشـكاالت    در نگاه او. 6باشد يم

به نظر برسد اما در مواردي سبب مرگ بيمار  تياهم يبممكن است 
  .7شده است

صحيح و عدم وجود مطالعـات   نويسيبا توجه به اهميت نسخه
ي دندانپزشكان عمـومي شـهر   سينو نسخهسنجش خطاهاي  در زمينه

ي تجـويز شـده و تعيـين    هـا  نسخهكرج اين مطالعه با هدف بررسي 
در . انجام شـد  1397ي در سال سينو نسخهفراواني و انواع خطاهاي 

هـاي مـورد نيـاز مجـدداً     يها طي برنامه باز آموزكنار ارزيابي نسخه
  .قرار گرفت ديتأكادآوري و مورد ي

  
   ها شرو و ادمو

  روش اجرا 
 مطالعه مورد جامعه و باشد يم توصيفي و مقطعي نوع از حاضر مطالعه

 سال در كرج يعموم دندانپزشكان توسط شده زيتجو يها نسخه شامل
 ابتـدا  .هستند موجود ياجتماع نيتأم مهيب سازمان ويآرش در كه بود 1397

 .IR.ABZUMS( شـد  اخذ دانشگاه اخالق تهيكم از الزم يمجوزها

REC.1397.174 (گرفت انجام الزم يها يهماهنگ و.  
نسخه بايگاني شده در سازمان بيمه تأمين اجتماعي طبـق   1254

ــهروش  ــگ نمون ــد ري . ي براســاس انتخــاب تصــادفي انتخــاب گردي
از  1397ي تجويز شده توسط دندانپزشكان عمومي در سال ها نسخه

. ي مـورد بررسـي قـرار گرفـت    سـ ينو نسـخه طاهاي نگارشي جنبه خ
نمونـه اسـتاندارد در نظـر     عنوان بهبراي تجويز دارو   WHOراهنماي

ايـن  . ي براسـاس آن سـنجيده شـد   سينو نسخهگرفته شد و خطاهاي 
عـدم درج شـماره هـر دارو، اشـتباه در      :خطاها شامل موارد زير بود
دارو، فواصـل مصـرف   فـرم دارويـي، دوز    نوشتن صحيح اسم دارو،

دارو، روش مصرف دارو، ناخوانا بودن كلي نسـخه، نبسـتن انتهـاي    
نسخه و عدم رعايت حداكثر تعداد قلم داروهاي تجويز شده در يك 

در مـوارد گفتـه   ) 1جـدول شـماره   (بعد از تهيه چك ليست . نسخه
ي مورد نياز از هـر  ها دادهشده نسخه ها مورد بررسي قرار گرفتند و 

چك ليست ثبت گرديد و در نهايت اطالعات ثبـت شـده    نسخه در
 .آماري قرار گرفت ليتحل و  هيتجزمورد 

 
  روش تجزيه و تحليل اطالعات

و  يهتجز SPSS افزار نرم 22يله نسخه وس به آمده دست بهاطالعات 
بـه دو صـورت توصـيفي و تحليلـي ارائـه      ها  دادهنتايج . تحليل شد

تحليـل   ني گـزارش شـد و بـراي   در توصيفي درصد و فراوا .گرديد
داري  سطح معنـي . ي تحقيق از آزمون كاي دو استفاده گرديدها سؤال

 .شددر نظر گرفته  05/0ها  در آزمون
 
 



  1397 سال در كرج شهر يعموم دندانپزشكان يسينو نسخه يخطاها يبررس  ٤٨

 52 تا 46؛ويژه نامه، 9؛ دوره 1399 تابستان نشريه علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي البرز،

  

  چك ليست ارزيابي نسخ :1 جدول
  ريخ  بله متغيرها  رديف

    اشتباه در درج صحيح نام دارو  1
    اشتباه در نوشتن فرم دارويي  2
    عدم درج دوز دارو  3
    عدم درج فواصل مصرف دارو  4
    عدم نوشتن دستور مصرف دارو  5
    ناخوانا بودن نسخه  6
    ستن انتهاي نسخهنب  7
    ننوشتن شماره هر دارو  8
    قلم دارو در يك نسخه3تجويز بيش از  9
    ننوشتن مقدار تجويز شده از هر دارو  10

  
  
  نتايج

 1179 نسخه مـورد بررسـي،   1254نتايج بررسي نشان داد كه از 
خطــايي %) 6(نســخه  75داراي خطــا بودنــد امــا در %) 94(نســخه 

). >05/0P( بـود مشاهده نشدكه اين اختالف از لحاظ آماري معنادار 
خالصـه   2اطالعات مربوط به عدم ذكر شماره هـر دارو در جـدول   

 .شده است

 151نسخه مورد بررسي، در  1254نتايج بررسي نشان داد كه از 
نسـخه   1103شماره هر دارو نوشته شده بود؛ ولـي در  %) 12(نسخه 

در . در نسخه تجويز شده بـود  ها آنداروها بدون ذكر شماره %) 88(
 953ناخوانـا و  %) 24(نسـخه   301 هـا  نسـخه ارتباط با ناخوانا بودن 

در خصوص اشتباه در نوشتن فرم دارويي  .خوانا بودند%) 76(نسخه 
%) 82(نسـخه   1028م دارويي اشـتباه و در  فر%) 18(نسخه  226در 

همچنين در اشـتباه نوشـتن نـام    . بودفرم دارويي درست نوشته شده 
نسـخه   991اشتباه نوشته شده بود؛ و در %) 21(نسخه  263 دردارو 

دربـاره عـدم درج دوز دارو    .نام دارو درست نوشته شده بود%) 79(
%) 46(نسـخه   577نوشته نشده بود؛ ولـي در  %) 54(نسخه  677در 

دوز دارو نوشته شـده بـود در مـورد عـدم توضـيح و درج دسـتور       
دستور مصرف دارو نوشته نشده %) 12(نسخه  151مصرف دارو در 

دستور مصـرف دارو نوشـته شـده    %) 88(نسخه  1103بود، ولي در 
همچنين در ارتباط با عدم درج فواصل مصرف داروهاي تجويز  .بود

نسـخه   815يرقابل تشخيص بـود و در  غ%) 35(نسخه  439شده در 
. فواصل مصرف داروهاي تجويز شده قابل تشـخيص بودنـد  %) 65(

نسخه  213قلم دارو در يك نسخه در  3در خصوص تجويز بيش از 
%) 83(نسـخه   1041قلم دارو تجويز شده بود، در  3بيش از %) 17(

دارو يا كمتر تجويز شده بود همچنين در خصوص نبستن  3حداكثر 
انتهاي نسخه بسته شده بـود،  ) 9/91%(نسخه  1153تهاي نسخه در ان

تمـامي  . انتهاي نسخه بسـته نشـده بـود    )1/8%(نسخه  101ولي در 
  ).>05/0P( ندبودموارد نام برده داراي اختالف آماري معنادار 

  فراواني خطاي نسخه نويسي در دندانپزشكان :2جدول 
 سطح معناداري درصد فراواني سوال

 P>05/0 94 1179 ر نسخه نويسيخطا د

 6 75 عدم خطا در نسخه نويسي

  100 1254 كل
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   ينتيجهگير و بحث
اصـول   و اسـتانداردها رعايـت   ،كامـل و درسـت   نسخه يكدر 

 برگيرنـده  در همچنـين  .علمي و قانوني بايـد در نظـر گرفتـه شـود    
 نحـوه  و شـده  تجويز داروهاي مورد در كاملي ضروري و اطالعات

يكـي از   يسـ ينو رعايـت اصـول صـحيح نسـخه     .8باشـد  آن رفمص
مهم كيفيـت خـدمات بهداشـت و درمـان در كشـورها       يها شاخص

در سيستم مراقبت بهداشـتي  ، از ضروريات مهم اين مساله. 9باشد يم
 يپوشـ  چشـم  يراحتـ  از آن به توان يكه نم باشد يمو سالمت جامعه 

  .10كرد
ي در دندانپزشكان سينو نسخهدر اين مطالعه به بررسي خطاهاي 

نتايج نشان داد كه در . پرداخته شد 1397عمومي شهر كرج در سال 
كل شيوع خطاي نسخه نويسي در دندانپزشكان عمومي شـهر كـرج   

در مطالعات قبلي نيز ميـزان شـيوع خطـاي    . برآورد شد) درصد 94(
و  Irshad khan .ده اسـت نسخه نويسي در حد بـااليي گـزارش شـ   

 در پاكستان شيوع خطاي نسـخه نويسـي را   2017همكاران در سال 
در  2009نظافتي و همكاران در سـال  . 11گزارش كردند) درصد 99(

بيمـه خـدمات درمـاني     يهـا  نسـخه كيفيـت  اي بـه بررسـي    مطالعـه 
 )درصـد  98( نشان دادند كـه در  پرداختند و دندانپزشكان شهر تبريز

نورالعيوني و همكـاران  . 12مورد بررسي داراي خطا بودند يها نسخه
 71(گـزارش كردنـد    2015در دانشكده دندانپزشكي اردبيل در سال 

نتايج اين مطالعه  .13ي تجويز شده داراي خطا بودندها نسخه )درصد
و مطالعات ذكر شده نشان مي دهد كه شيوع خطاي نسـخه نويسـي   
در دندانپزشكان هم در داخل كشور و هم در خـارج كشـور درصـد    

كه نياز به آموزش كافي دانشجويان در حـين تحصـيل و    بااليي دارد
  .كارآموزي دندانپزشكان در اين زمينه ضروري است

بيشـترين خطـاي   هـا نشـان داد   همچنين نتـايج حاصـل از داده   
 88(ها بـه ترتيـب ننوشـتن شـماره هـر دارو       نسخهمشاهده شده در 

عدم درج فواصل مصرف  ،)درصد 54(عدم درج دوز دارو  ،)درصد
اشتباه در نوشـتن نـام    ،)درصد 24( نسخه ناخوانا بودن ،)درصد 35(

تجويز  ،)درصد 18(فرم دارويي اشتباه در نوشتن  ،)درصد 21(دارو 
تعيـين و يـا   عـدم   ،)درصـد  17(قلم دارو در يك نسـخه   3يش از ب

 1/8(و نبستن انتهاي نسـخه  ) درصد 12(دستور مصرف دارو اشتباه 
  .بود) درصد

 در اشـكاالت  بيشـترين  همكـاران  و كيـا  با اين وجود در مطالعه

 يزدر خطـا در روش تجـو   را رشـت  عمومي دندانپزشكان يها نسخه
گـزارش   )درصـد  6/39( يـي دارو فواصل مصـرف  و )درصد 9/94(

هر چند كه فراواني نوع خطاهاي مشاهده در اين مطالعه بـا   .8كردند
ه است اما همچنان فراواني بااليي در انواع مطالعه حاضر متفاوت بود

 .شود يمخطاها مشاهده 

در نـام  بيشـترين شـيوع خطـا    در پژوهش نظـافتي و همكـاران   
گـزارش  ) درصـد  93( دارو در روش تجـويز  و) درصد 95( داروها

ي قابـل توجـه   سينو نسخهدر اين مطالعه نيز فراواني اشكاالت  .12شد
بوده و به ويژه اشتباه در روش تجويز داروها و فاصله زماني مصرف 

 .موفقيت درمان را به مخاطره بيندازد تواند يم ها آن

را هـا   نسخهبيشترين خطا مندونكا و همكاران در پژوهش ديگر 
) درصــد 67(وز دارو دو ) درصــد 95( در انتخــاب درمــان صــحيح

هر چند كه فراواني نوع خطاهاي مشـاهده در ايـن    .13گزارش كردند
مطالعه نسبت به مطالعه حاضر باال بوده است امـا همچنـان فراوانـي    

  .شود يمبااليي در انواع خطاها مشاهده 
را هـا   نسـخه  يبيشـترين خطـا  نورالعيوني و همكـاران  همچنين 

اشـتباه در نوشـتن نـام    و ) درصـد  42(اشتباه در نوشتن فرم دارويي 
ر چند كه فراواني نوع خطاهاي ه .14گزارش كردند )درصد 15( دارو

مشاهده در اين مطالعه نسبت به مطالعه حاضر بـاال بـوده اسـت امـا     
  .شود يمهمچنان فراواني بااليي در انواع خطاها مشاهده 

حيــدري و همكــاران بيشــترين مشــكالت در نســخه پزشــكان  
ناخوانا  و )درصد 4/70(رفسنجان را در خطا در طريقه مصرف دارو 

هر چند كـه فراوانـي    .15گزارش كردند )درصد 3/29(و بودن نام دار
نوع خطاهاي مشاهده در اين مطالعه نسبت بـه مطالعـه حاضـر بـاال     
بوده است امـا همچنـان فراوانـي بـااليي در انـواع خطاهـا مشـاهده        

  .شود يم
؛ گـزارش شـد  درصـد   54عدم درج دوز دارو  حاضر در مطالعه

 6/16درصـد و حيـدري    14كيا و همكاران مقدار آن را  درحالي كه
كمتـر   بسـيار كه  .15, 8, 2درصد گزارش كردند Wadhwa 30درصد و 

مطالعاتي وجود دارد كه عدم در عين حال . باشد يماز مطالعه حاضر 
مطالعه منـدوكا   از جمله باشد يدرج دوز دارو بيشتر از اين مطالعه م

؛ براساس مطالعـه  13, 12درصد 61 يدرصد و نظافت 67 نيز و همكاران
حاضر و مطالعات ذكر شده، نيـاز بـه آمـوزش و بـازآموزي در ايـن      



  1397 سال در كرج شهر يعموم دندانپزشكان يسينو نسخه يخطاها يبررس  ٥٠
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چنـين فراوانـي بـاال در عـدم درج دوز دارو     . زمينه كامالً بارز است
به دليل ناكافي بودن دانش دندانپزشكان و يا به روز نبـودن   تواند يم

 يهـا  آمـوزش باشد كه الزم است ايـن نكتـه هـم در     ها آناطالعات 
ــم در  دور ــيل و ه ــازآموزان تحص ــا يب ــرهو  ه ــا كنگ ــد از ه ي بع
 .ي بيشتر مورد توجه قرار بگيردليالتحص فارغ

 35 دارو همچنين در ايـن مطالعـه عـدم درج فواصـل مصـرف     
درصـد   6/39و كيا  درصد 35نتايج مندوكا  نزديك بهدرصد بود كه 

در برخي مطالعات عدم درج فواصل مصـرف بيشـتر از   . 13, 8باشد يم
درصـد   72به مطالعه نظافتي  توان يمطالعه حاضر برآورد گرديد كه م

  .12اشاره كرد
درصـد بـرآورد گرديـد     24ها در اين مطالعه  ناخوانا بودن نسخه

  .15باشد يدرصد م 3/29همسو با نتايج حيدري  باًيكه تقر
كـه بـا   بـود  درصـد   21اشتباه در نوشتن نام دارو در اين مطالعه 

 درصـد  15 يونيدرصد و نورالع 5/22درصد و كيا  20 يدرينتايج ح
 95مقدار آن تا  12در برخي مطالعات. 15, 8, 14باشد يممشابه و نزديك 

  .درصد گزارش شده است
درصد موارد  18اين مطالعه نشان داد كه فرم و شكل دارويي در 

امـا   .8باشد يم) درصد 4/18(اشتباه بوده است كه همسو با نتايج كيا 
 7/2(و منــدوكا ) درصــد 5(در برخــي مطالعــات از جملــه نظــافتي 

و در برخــي  13, 12مقــدار آن كمتــر از مطالعــه حاضــر بــود) درصــد
مقدار آن بـيش از مطالعـه   ) درصد 42(مطالعات از جمله نورالعيوني 

به دليل عدم آشنايي و بـه   تواند يماين نتايج نيز  .14حاضر بوده است
ي هـا  برنامـه روز نبودن دانش دندانپزشكان باشد كه نيازمند توجه در 

  .علمي تنظيم شده براي آنان است
درصـد بـرآورد    17قلـم دارو در يـك نسـخه     3ز بيش از تجوي

و ) درصـد  6/39(گرديد كه كمتر از مطالعات احمـدي و همكـاران   
Barat  تجويز بـيش   كه از آنجا .17, 16باشد يم) درصد 34(و همكاران

 شده كمتر از مطالعات ذكر شده گزارشقلم دارو در يك نسخه  3از 

 عملكـرد مناسـب    دهنـده  نشـان  شـده،  ذكـر  ايسه ارقـام مق بنابراين ،

 نسـخه  هـر  در اقـالم دارويـي   تعداد مورد در ما  مطالعه دندانپزشكان

  .باشد يم
درصد برآورد  12دستور مصرف دارو در اين مطالعه  تعيين عدم

ـ گرديد كه همسو با نتـايج نورالع  در  .14باشـد  يمـ ) درصـد  12( يوني
دسـتور مصـرف    ذكـر  برخي مطالعات از جمله مطالعه حيدري عدم

درصد گـزارش شـده بـود كـه بـاالتر از مطالعـه حاضـر         4/70ارو د
  .)15( باشد يم

هـا   درصـد نسـخه   1/8در اين مطالعه نبسـتن انتهـاي نسـخه در    
؛ 13اسـت ) درصـد  7(همسو با نتايج مندوكا  باًيمشاهده گرديد كه تقر

درصـد گـزارش    ballal  ،56/27ولي در برخي مطالعـات از جملـه   
موارد شماره هـر دارو ننوشـته    درصد 88 در اين مطالعه. 18شده بود

  .اين مورد در ساير مطالعات بررسي نشده بودشده بود كه 
كـه ميـزان شـيوع خطـاي نسـخه       داد نشان حاضر،  مطالعه جيتان

بـود؛ و در زيـر   ) درصـد 94( نويسي در دندانپزشكان عمـومي كـرج  
فـرم دارويـي اشـتباه     مورد در كرج دندانپزشكان عملكرد هاشاخص

 ،)درصـد  17( قلم دارو در يك نسخه 3تجويز بيش از ، )درصد 18(
 1/8( انتهـاي نسـخه  نبسـتن  ؛ )درصـد 12( عدم دستور مصـرف دارو 

 88( ننوشـتن شـماره هـر دارو    ريمقـاد  امـا  اسـت،  مناسـب  )درصد
 عدم درج فواصل مصرف ،)درصد 54( عدم درج دوز دارو ،)درصد

؛ اشتباه در نوشـتن نـام   )درصد 24(نسخه  ناخوانا بودن ،)درصد 35(
 بـود  مطالعات ريسا در شده زيتجو ريمقاد از باالتر )درصد 21( دارو
ي در مـوارد  سـ ينو نسخههاي نشان از كافي نبودن آموزش امر نيا كه

 اسـتان  دندانپزشـكان  يسـ ينو نسخه يالگو در رييتغ لزومذكر شده و 
  .سازد يم يضرور راشهر كرج 

 

  سپاسگزاريتشكر و 
ـ تاي و بـا  ا حرفـه منطبق بر اصـول اخـالق    مطالعه نيا انجام  ديي

. نجـام شـد  در پژوهش دانشگاه علـوم پزشـكي البـرز ا    اخالق تهيكم
 .تـامين شده است البرزبخشي از منابع مالي آن توسط دانشگاه 

  
 
 
 
 



 ٥١             مينا حاميان و همكاران
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Background: Prescribing medication and prescribing was the last stage of communication between 
doctor and patient, the quality of which plays an important role in achieving the desired treatment 
outcome. This study aimed to investigate prescription behavior of dentists and common prescription 
errors by dentists in Karaj Province in 2018. 
Methods: In this study, 1254 prescriptions by dentists in Karaj Province from April 2018 to 
February 2019, from Social Security and Therapeutic Services insurance organizations were 
evaluated, in order to access the required information a checklist containing essentials of Standard 
and correct medical prescription was provided. Then, each medical prescription was reviewed for 
what was said and the error was recorded in the existing list. Data were analyzed using SPSS 
software version 21 using chi-square test. 
Results: The prevalence of prescription errors in dentists in Karaj (94%) was estimated, most 
common errors observed in the reviewed medical prescriptions were respectively number of each 
drug (88%), the mistake in the dosage (54%), the unidentified intervals of prescribed medications 
(35%), the mistakes in writing the name Medication (21%); mistake in writing the drug form (18%); 
administration of more than 3 drugs in one copy (17%); mistakes in the prescription drug (12%) and 
not the end of the prescription (8.1%). 
Conclusion: According to the findings of present study, the medical prescriptions reviewed did not 
satisfy correct prescribing principles, This could delay or endanger the success of treatment and 
improvement of patients, Based on this information gap, it is essential that more emphasis is 
Systematic and targeted training of dentists during the course of dentistry as well as the 
development of retraining planning. 
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