بررسی آگاهی ،نگرش و عملکرد مادران از مصرف آنتی بیوتیک در کودکان کمتر از  7سال
مراجعه کننده به کلینیک اطفال شهرستان جهرم :یک مطالعه توصیفی -مقطعی در سال 9911
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چکیده:
مقدمه :آنتیبیوتیکها نقش مهمی در افراد در هر سنی از نوزاد تا بزرگسال ایفا میکنند .تجویز آنتیبیوتیک برای بیشتر عفونتهای باکتریایی ضروری
است و عدم مصرف آن در پاره ای از موارد باعث تهدید زندگی بیمار میشود .لذا هدف از مطالعه حاضر بررسی آگاهی ،نگرش و عملکرد مادران از مصرف
آنتیبیوتیک در کودکان کمتر از  1سال میباشد.

یافتهها :میانگین سنی مادران شرکت کننده در مطالعه 33/00± 0/30،سال بود .نتایج نشان داد که سطح آگاهی  13/7درصد از مادران در سطح متوسط
و  00/7درصد در سطح باال بوده است .همچنین نگرش اکثریت مادران ( )%03/0در سطح باال قرار داشت .همچنین عملکرد اکثریت مادران شرکتکننده
در مطالعه در سطح باال قرار داشتند.
نتیجهگیری :با توجه به یافتـه هـای بدسـت آمـده در مطالعـه حاضـر ،لـزوم بکارگیری برنامه های آموزشی نحوه استفاده از آنتـیبیوتیـک بـرای
مادران در کودکان کمتر از  1سال و کمک به کـاهش سـوء مصـرف انواع آنتی بیوتیک ها ،برقـراری روابـط نزدیـک بـین پزشـک و مـادر کودک و
فراهم نمودن اطالعات الزم در مورد اثرات درمانی مصرف آنتیبیوتیک به میزان کم یا زیـاد و افـزایش سـطح آگـاهی مـادران توصیه میشود.
واژگان کلیدی :آگاهی ،نگرش ،عملکرد ،آنتیبیوتیک ،کودکان
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مقدمه:
آنتیبیوتیکها نقش مهمی در افراد در هر سنی از نوزاد تا
بزرگسال ایفا میکنند [ .]9در بسیاری از کشورها ،آنتیبیوتیکها
 36تا  16درصد از داروهای تجویز شده در بین عوامل درمانی را
شامل میشوند .تجویز آنتیبیوتیک برای بیشتر عفونت های
باکتریایی ضروری است و عدم مصرف آن در پاره ای از موارد
باعث تهدید زندگی بیمار میشود[ .]1امروزه مصرف آنتی
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روش کار :این مطالعـه بـه روش توصـیفی مقطعـی در بـین مـادران دارای کودک کمتر از  1سال شهرستان جهرم در سال  9377انجام گرفت.
مـادران شـرکت کننـده در طـرح بـه روش در دسترس و آسان انتخاب شدند .ابزار گردآوری اطالعات در این مطالعه شامل اطالعات دموگرافیک،
آیتمهای مربوط به آگاهی ،نگرش و عملکرد می باشد .تجزیه و تحلیل اطالعات با استفاده از نرمافزار  spssنسخه  19و با استفاده از آزمونهای آماری
توصیفی انجام شود.

بررسی آگاهی ،نگرش و عملکرد مادران

آثار مصرف بیرویه آنتیبیوتیکها در کودکان و نقش والدین به
نظر میرسد که آگاهی ،نگرش و عملکرد والدین در رابطه با
مصرف آنتیبیوتیک ها ،عامل مهمی در تعیین میزان مصرف بی
رویه این گروه از داروها در کودکان میباشد [ .]90با وجود تأکید
زیاد پژوهشگران بر تأثیر ویژگی های فردی والدین بر استفاده از
آنتیبیوتیکها در کودکان ،متأسفانه مطالعات چندانی در این زمینه
در داخل کشور انجام نشده است؛ لذا هدف از مطالعه حاضر بررسی
آگاهی ،نگرش و عملکرد مادران از مصرف آنتیبیوتیک در
کودکان کمتر از  1سال میباشد.
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روش کار:
این مطالعـه بـه روش توصـیفی مقطعـی در بـین مـادران دارای
کودک کمتر از  1سال شهرستان جهرم در سال  9377انجام
گرفت .مـادران شـرکت کننـده در مطالعه بـه روش در دسترس
و آسان انتخاب شدند .این مطالعه مصوب کمیته اخالق در
پژوهش دانشگاه علوم پزشکی جهرم با کد اخالق
 IR.JUMS.REC.1399.006میباشد .پس از اخذ کداخالق،
پرسشـنامه آگـاهی ،نگـرش و عملکرد توسط مادران در کلینیک
اطفال شهرستان جهرم تکمیل گردید .معیار ورود به مطالعه شامل:
مادران دارای کودکان زیر  1سال ،اخذ رضایت نامه و آگاهی فرد
نسبت به شرکت در مطالعه و معیار خروج از مطالعه شامل :عدم
همکاری و ناقص پر کردن پرسشنامه می باشد .ابزار گردآوری
اطالعات در این مطالعه شامل دو پرسشنامه اطالعات دموگرافیک
و پرسشنامه بررسی آگاهی ،نگرش و عملکرد مادران از مصرف
آنتیبیوتیک در کودکان کمتر از  1سال میباشد .پرسشنامه
اطالعات دموگرافیک شامل (تحصیالت ،شغل و تعداد فرزند)
میباشد .پرسشنامه بررسی مصرف آنتیبیوتیک در کودکان کمتر
از  1سال شامل :آیتمهای مربوط به آگاهی که شامل  91آیتم
میباشد ،آیتمهای مربوط به نگرش که شامل  96آیتم و آیتمهای
مربوط به عملکرد که شامل  96آیتم می باشد ،که توسط شرکت
کنندگان در طرح تکمیل شد .نمره دهی براساس تعداد پاسخهای
صحیح انجام شد .نمرات کل آگاهی براساس پاسخ صحیح شامل
 6-99سطح آگاهی کم 91-91 ،سطح آگاهی متوسط90-97 ،
سطح آگاهی خوب بود .نمرات کل نگرش براساس پاسخ صحیح
شامل  96-30سطح نگرش کم 31-01 ،سطح نگرش متوسط،
 00-06سطح نگرش خوب بود .نمرات کل عملکرد براساس پاسخ
صحیح شامل  6-0سطح عملکرد کم 7-99 ،سطح عملکرد
متوسط 91-90 ،سطح عملکرد خوب بود .روایی و پایایی این
مطالعه با ضریب آلفای کرونباخ الفا  %76بدست آمد .این
پرسشنامه در مطالعه اخوی راد و همکاران انجام شده است[.]1
تجزیه و تحلیل اطالعات با استفاده از نرم افزار  spssنسخه  19و
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داروسازان محلی ،مادران آنتیبیوتیکها را از داروخانهها بدون
تجویز مناسب پزشکان تهیه میکنند[ .]0خوددرمانی با
آنتیبیوتیک میتواند اثرات زیانآور و عوارض بالقوهای را به ویژه
برای کودکان در پی داشته باشد[ .]1این امر منجر به ایجاد
مقاومت آنتیبیوتیکی نسبت به برخی از باکتریها مانند
استرپتوکوک پنومونیه و اشرشیا کولی در کودکان نسبت به
بزرگساالن شده است [0و .]1مقاومت آنتیبیوتیکی یک تهدید
جهانی است که عوارض زیادی را در زمینه پزشکی ایجاد میکند
و در نتیجه باعث ایجاد شرایطی میشود که در آن آنتیبیوتیکها
غیرقابل توصیه میشوند[ .]0مصرف دارو بدون دستور پزشک
(خود درمانی) یکی از شایع ترین علل بروز مقاومت آنتیبیوتیکی
است که به دلیل وضعیت اقتصادی و اجتماعی پایین ،زمان
ناکافی ،عدم آگاهی از مقاومت در برابر آنتیبیوتیکها و تمایل به
مراقبت از خود میباشد[ .]1عالوه بر این ،انتخاب نادرست داروها
و دوره های درمانی نامنظم نیز برخی از دالیل ایجاد مقاومت
آنتیبیوتیکی در بین جمعیت جهان است[ .]0ارتباط مقاومت
آنتیبیوتیکی و استفاده نامناسب از آنتیبیوتیکها در بسیاری از
مطالعات اثبات شده است[ .]7-99تأثیر ناآگاهی از آنتیبیوتیک نه
تنها بر کودکان بلکه بر کل جامعه به صورت تدریجی تأثیر
میگذارد و در نتیجه منجر به مقاومت آنتیبیوتیکی میشود[.]91
خوددرمانی عالوه بر افزایش مقاومت میکروارگانیسمها ممکن
است عواقب دیگری مانند قرارگرفتن در معرض اثرات نامطلوب
(اسهال ،بثورات و غیره) ،افزایش خطر ابتال به آسم و دیگر
آلرژی ها ،افزایش خطر ابتال به چاقی در آینده ،خطر ابتال به
بیماریهای روده بزرگ و تغییر در میکروفلور روده را به همراه
داشته باشد [3و .]1از آن جایی که کودکان در انجام کارهایی
همچون مصرف دارو و اقدامات درمانی از اختیار چندانی برخوردار
نیستند؛ از این رو میزان مصرف داروهای آنتی بیوتیکی در آنها تا
حد بسیار زیادی توسط والدین شان تعیین میشود[ .]93در
حقیقت ،مشخص شده است که ویژگیهای رفتاری ،فرهنگی و
سطح آموزش والدین ،نقش تعیینکننده ای در مصرف عاقالنه یا
بی رویه آنتی بیوتیک توسط کودکان دارد[ .]1مطالعات صورت
گرفته در کشورهای اروپایی ،آمریکایی و آسیایی نشان داده اند
که  11تا  16درصد از والدین در مورد مصرف آنتیبیوتیکها و
اثرات درمانی آنها تصورات اشتباهی دارند [90و .]99فاکتورهایی
که منجر به استفاده نامناسب از آنتیبیوتیک های خوراکی در
کودکان میشوند ،بسیار هستند و مواردی چون فقدان آگاهی
والدین ،تقاضای والدین نسبت به آنتیبیوتیک ،ارتباط ناکافی بین
پزشک و والدین ،نگرانی پزشکان در مورد رضایت والدین از آنها
و عدم تشخیص درست بیماری ها را شامل میشوند [ .]91-91با
توجه به مطالعات مختلف انجام شده در این حوزه ،اهمیت مسأله

وحید مقرب و همکاران

وحید مقرب و همکاران

بررسی آگاهی ،نگرش و عملکرد مادران

با استفاده از آزمون های آماری توصیفی(میانگین ،انحراف معیار،
فراوانی و درصد) انجام شد.

جدول  :9توصیف فراوانی متغیرهای دموگرافیک مادران شرکت کننده در مطالعه
متغیر
تحصیالت

شغل
تعداد فرزند
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زیر دیپلم
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فراوانی
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یافتهها:
میانگین سنی مادران شرکتکننده در مطالعه33/00 ± 0/30،
سال بود و در محدوده سنی  91تا  19قرار داشتند .تحصیالت
اکثریت آنها دیپلم و پایینتر ( )%10بوده است 11/0 .درصد از آنها
خانه دار و اکثریت آنها دارای یک یا دو فرزند بودند (جدول .)9
نتایج نشان داد که سطح آگاهی  13/7درصد از مادران در سطح
متوسط و  00/7درصد در سطح باال بوده است .همچنین نگرش
اکثریت مادران ( )%03/0در سطح باال قرار داشت .از لحاظ
عملکرد اکثریت مادران شرکت کننده در مطالعه در سطح باال قرار
داشتند (نمودار .)9
اکثریت مادران ( )%11/1پنی سیلین را به عنوان آنتیبیوتیک
دانسته اند و اکثریت انها ( )%70از مادران معتقد بودند که
آنتیبیوتیک را باید سر وقت خود به کودک داد و اکثریت ()%79/0
معتقد بودند که نباید کودک با هر عالئم بیماری تب دار،
آنتیبیوتیک مصرف کند.
 09/0درصد از مادران درمان گلودرد چرکی کودک را پنی سیلین
دانسته و  07/1درصد از آنها معتقد بودند که عفونت ادراری کودک
را باید با آنتیبیوتیک درمان نمود .اکثریت مادران ( )%01/1از
درمان اسهال خونی در کودک با مایع درمانی و آنتیبیوتیک
آگاهی داشتند .اکثریت مادران ( )%10/1ذکر کرده اند که بایستی
آنتیبیوتیک (چرک خشک کن) را تا تمام شدن داروهای تجویز
شده ادامه داد .اکثریت مادران ( )%07/0در هنگام مصرف
آنتیبیوتیک از توجه به تاریخ فاسد شدن دارو ،توضیحات همراه

دارو و دستورات پزشک آگاهی داشتند .اکثریت مادران ()%07/0
می دانستند که در صورت بروز عارضه پس از مصرف آنتیبیوتیک
بایستی به پزشک مراجعه کنند .سایر موارد پاسخ مادران به
سؤاالت آگاهی مصرف آنتیبیوتیک در کودکان کمتر از  1سال
در جدول  1آمده است.
اکثریت مادران معتقد بودند که اطالعات و آگاهی مادران در مورد
نحوه مصرف آنتیبیوتیک الزم است و آنتیبیوتیک را با تجویز
پزشک برای کودک باید مصرف کرد 01/1 .درصد از مادران معتقد
بودند که در صورت قطع تب باید مصرف آنتیبیوتیک را ادامه داد.
 13/1درصد از آنها معتقد بودند که پنیسیلین موثرترین
آنتیبیوتیک برای کودک می باشد .سایر موارد پاسخ مادران به
سؤاالت نگرش مصرف آنتیبیوتیک در کودکان کمتر از  1سال
در جدول  3آمده است.
سایر موارد پاسخ مادران به سؤاالت عملکرد مصرف آنتیبیوتیک
در کودکان کمتر از  1سال در جدول  0آمده است .اکثریت مادران
در دادن سر وقت آنتیبیوتیک به کودک خود ،استفاده از
توضیحات همراه دارو (بروشور) هنگام مصرف آنتیبیوتیک و
مصرف آن تا مدت زمان توصیه شده توسط پزشک برای کودک و
نگهداری آنتیبیوتیک مصرفی در کودک در دمای مناسب و محل
مناسب عملکرد مناسبی داشتهاند .اکثریت مادران ،آنتیبیوتیک را
بنا به دستور پزشک به کودک خود داده بودند.
 00/3درصد از مادران اعالم کرده اند که در صورت بروز عارضه
(تهوع ،استفراغ ،اسهال) پس از مصرف آنتیبیوتیک در کودک به
پزشک مراجعه می کنند و  36/0درصد از آنها اقدام خاصی انجام
نداده بودند 73/1 .درصد از آنها اعالم کردهاند که در صورت قطع
نشدن تب کودک سه روز پس از شروع آنتیبیوتیک به پزشک
مراجعه کردهاند.

وحید مقرب و همکاران

بررسی آگاهی ،نگرش و عملکرد مادران

باال

متوسط

پایین

75.6%

80.0%
70.0%

63.4%

60.0%

53.9%

50.0%

44.9%

40.0%

35.0%

30.0%

19.7%
20.0%
10.0%

4.7%

1.6%

1.2%
0.0%

سطح.عملکرد

سطح.آگاهی

سطح.نگرش

نمودار  :9سطوح مختلف آگاهی ،نگرش و عملکرد مادران از مصرف آنتیبیوتیک در کودکان کمتر از  1سال

جدول  :1فراوانی انواع پاسخ مادران به سؤاالت آگاهی مصرف آنتیبیوتیک در کودکان کمتر از  1سال
سؤال
کدامیک از داروهای زیر آنتیبیوتیک هستند؟

آیا آنتیبیوتیک را سروقت معین باید به کودک داد؟
گلودرد چرکی کودک را چگونه باید درمان کرد؟

عفونت ادراری کودک را چگونه قطعی درمان میکنیم؟

هنگام مصرف آنتیبیوتیک به چه نکاتی باید توجه کرد؟

آنتیبیوتیک (چرک خشک کن) را تا چه زمانی باید در کودک ادامه داد؟

اسهال خونی در کودک را چگونه باید درمان کرد؟
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جنتامایسین باعث کدام عارضه در کودک می شود؟
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آیا هر بیماری تب دار به کودک را باید آنتیبیوتیک داد؟

بروفن
پنی سیلین
استامینوفن
شربت سرماخوردگی
خیر
بلی
خیر
بلی
اب نمک
شربت سرماخوردگی
پنی سیلین
شستشوی مکرر
رعایت بهداشت
آنتیبیوتیک
تاریخ فاسدشدن دارو
توضیحات همراه دارو
دستورات پزشک
همه موارد
تا بهتر شدن عالیم بیماری کودک
تا قطع شدن تب کودک
تا تمام شدن داروهای تجویز شده
بدون عارضه
خراب شدن احتمالی کبد
خراب شدن احتمالی کلیه
مایع درمانی
آنتیبیوتیک
هردو

فراوانی
90
910
06
93
110
19
1
100
11
09
907
0
00
907
0
9
91
110
03
90
907
90
10
961
11
99
976

درصد
1/0
11/1
90/0
1/0
79/0
0/0
1/6
70/6
19/1
90/7
09/0
3/3
11/1
07/1
3/1
6/0
0/0
07/0
91/3
0/1
10/1
7/3
39/0
17/3
7/7
0/7
01/1

وحید مقرب و همکاران

بررسی آگاهی ،نگرش و عملکرد مادران

ادامه جدول  :1فراوانی انواع پاسخ مادران به سؤاالت آگاهی مصرف آنتیبیوتیک در کودکان کمتر از  1سال
سؤال
در صورت بروز عارضه پس از مصرف آنتیبیوتیک چه اقدامی باید انجام داد؟

مصرف آنتیبیوتیک به صورت خودسرانه در کودک باعث چه مشکالتی
میشود؟

به پزشک مراجعه کرد
باید مقدار دارورا کم کرد
باید آنتیبیوتیک دیگری به کودک داد
اختالل کار کلیه و کبد
عدم تاثیر بر روی کودک ومقاومت دارویی
شوک ومرگ
همه موارد

فراوانی
130
0
0
11
10
7
913

درصد
70/6
1/0
9/0
96/0
96/0
3/7
10/7

جدول  :3فراوانی انواع پاسخ مادران به سؤاالت نگرش مصرف آنتیبیوتیک در کودکان کمتر از  1سال
سؤال
اطالعات و آگاهی مادران در مورد نحوه مصرف آنتیبیوتیک الزم است.
آنتیبیوتیک را با تجویز پزشک برای کودک باید مصرف کرد.
هرچه تعداد آنتیبیوتیک مصرفی بیشتر باشد برای کودک مفیدتر است.
در صورت قطع تب مصرف آنتیبیوتیک را ادامه نمی دهیم.
داروهای سنتی بهتر از آنتیبیوتیکها جهت درمان کودک می باشد.

پنی سیلین موثرترین آنتیبیوتیک برای کودک می باشد.
مصرف خودسرانه آنتیبیوتیک باعث ضعیف شدن کودک می شود.
نوع و مقدار آنتیبیوتیک بسته به هر بیماری در کودک تفاوت دارد.
آنتیبیوتیک را باید در محل مناسب و دمای مناسب نگهداری کرد.

] [ Downloaded from jmj.jums.ac.ir on 2022-11-27

مصرف خودسرانه آنتیبیوتیک باعث اثر کمتر دارو بر روی کودک می شود.

خیر
بله
خیر
بله
خیر
بله
خیر
بله
خیر
بله
خیر
بله
خیر
بله
خیر
بله
خیر
بله
خیر
بله

فراوانی
96
101
1
100
11
111
911
70
10
901
10
971
911
00
16
136
96
137
1
100

درصد
0/6
70/6
1/6
70/6
96/9
07/7
01/1
31/0
36/1
07/3
11/6
10/6
13/1
10/0
0/6
71/6
0/6
70/6
1/6
70/6
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وحید مقرب و همکاران

بررسی آگاهی ،نگرش و عملکرد مادران

جدول  :0فراوانی انواع پاسخ مادران به سؤاالت عملکرد مصرف آنتیبیوتیک در کودکان کمتر از  1سال
سؤال
آیا آخرین بار آنتیبیوتیک را سروقت به کودک خود دادهاید؟
آیا از توضیحات همراه دارو (بروشور) هنگام مصرف آنتیبیوتیک استفاده
کردهاید؟
در صورت بروز عارضه (تهوع ،استفراغ ،اسهال) پس از مصرف آنتیبیوتیک در
کودک چه اقدام انجام دادهاید؟
آیا آنتیبیوتیک را تا مدت زمان توصیه شده توسط پزشک برای کودک ادامه
دادهاید؟
پس از شروع آنتیبیوتیک برای کودکتان در صورت قطع شدن تب و عالئم
بیماری چه اقدامی انجام دادهاید؟

آنتیبیوتیک را به چه صورت به کودک خود دادهاید؟

در صورت قطع نشدن تب کودک سه روز پس از شروع آنتیبیوتیک چه اقدامی
انجام دادهاید؟
آیا آنتیبیوتیک مصرفی در کودک را در دمای مناسب و محل مناسب نگهداری
کردهاید؟
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نقشی در الگوی نسخه نویسی دارند [ .]97بر این اساس و با توجه
به اهمیت موضوع مورد مطالعه ،در پژوهش حاضر به بررسی
آگاهی ،نگرش و عملکرد مادران از مصرف آنتیبیوتیک در
کودکان کمتر از  1سال مراجعه کننده به کلینیک اطفال شهرستان
جهرم پرداخته شد.
نتایج نشان داد که سطح آگاهی  13/7درصد از مادران در سطح
متوسط و  00/7درصد در سطح باال بوده است .همچنین نگرش
اکثریت مادران ( )%03/0در سطح باال قرار داشت .از لحاظ
عملکرد اکثریت مادران شرکت کننده در مطالعه در سطح باال قرار
داشتند .این امر نشان دهنده آن است که سطح تحصیالت والدین،
تأثیر مستقیم و معناداری بر میزان آگاهی آنها دارد .همسو با این
پژوهش ،مطالعهای که توسط  Elburو همکاران در سال 1690
در عربستان با موضوع آگاهی ،نگرش و عملکرد والدین در مورد
مصرف آنتیبیوتیک برای کودکان در عفونت های تنفسی فوقانی
انجام شد ،نتایج مشابهی به دست آمد [.]19
نتایج پژوهش حاضر نشان داد که اکثریت مادران ( )%10/1ذکر
کرده اند که بایستی آنتیبیوتیک را تا تمام شدن داروهای تجویز
شده ادامه داد .همسو با این پژوهش ،یافتههای مطالعه ساداتی و
همکاران نشان دادند که حدود  06درصد از والدین مصرف
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بحث:
امروزه مقاومت آنتیبیوتیکی به عنوان یک بحران محسوب
میشود که میتواند موجب افزایش میزان انتقال بیماری ،عوارض
آن و مرگومیر گردد .از سوی دیگر ،مقاومت به عوامل ضد
میکروبی میتواند سبب طوالنی شدن طول مدت درمان و در
نتیجه ،افزایش هزینههای جاری گردد .در حال حاضر ظهور
پاتوژنهای مقاوم نسبت به آنتیبیوتیک رو به افزایش میباشد.
باید توجه داشت که الگوی نسخه نویسی پزشکان در این زمینه
بی تأثیر نمیباشد .از آنجایی که والدین انتظار دارند که پزشکان
به ویژه متخصصان اطفال آنتیبیوتیک را تجویز نمایند ،این فشار
به طور مستقیم بر الگوی نسخه نویسی اثرگذار میباشد[.]97
فاکتورهایی که منجر به استفاده نامناسب از آنتیبیوتیکهای
خوراکی در کودکان میشوند ،عبارت هستند از :فقدان آگاهی
والدین ،تقاضای والدین نسبت به تجویز آنتیبیوتیک ،ارتباط
ناکافی بین پزشک و والدین ،نگرانی پزشکان در مورد رضایت
والدین از آنها و عدم تشخیص درست بیماریها [ .]16پزشکان
معتقد هستند که آموزش والدین در مورد استفاده صحیح از
آنتیبیوتیک برای اطفال ،یکی از عنصرهای کلیدی میباشد؛
بنابراین اگر در پی آن هستیم که استفاده بیرویه از آنتیبیوتیکها
را به ویژه در اطفال کاهش دهیم ،باید بدانیم که خانوادهها چه

خیر
بله
خیر
بله
به پزشک مراجعه کردم
اقدام خاصی انجام ندادم
آنتیبیوتیک دیگری به کودک خود دادهام
خیر
بله
آنتیبیوتیک را قطع کردم
مقدار آنتیبیوتیک را کردم
تا تمام شدن داروهای تجویز شده ادامه دادم
قبل از غذا
همراه غذا
بالفاصله بعد از غذا
بنا به دستور پزشک
مقدار دارو را افزایش دادم
آنتیبیوتیک دیگری به کودک دادم
به پزشک مراجعه کردم
خیر
بله

فراوانی
91
111
90
116
900
13
3
90
119
01
16
916
0
90
97
970
0
7
110
6
137

درصد
1/9
70/7
1/0
71/0
00/3
36/0
9/3
1/1
71/1
97/0
0/0
19/1
3/3
1/7
1/7
01/0
1/1
3/0
73/1
6/6
966/6

بررسی آگاهی ،نگرش و عملکرد مادران

نتیجهگیری:
افزایش سطح آگاهی و دانش والدین در مورد مصرف آنتیبیوتیک
سبب افزایش سطح نگرش ،کاهش تقاضای آنتیبیوتیک ،بهبود
عملکرد والدین و کاهش مصرف آنتیبیوتیک میشود؛ در نتیجه
شاهد کاهش رشد مقاومت آنتیبیوتیک در جامعه خواهیم بود .به
نظر میرسد ،برای ایجاد مداخالت آموزشی موفق ،دانستن
فاکتورهـایی کـه موجـب اسـتفاده نادرسـت آنتـی بیوتیک و
افزایش سطح آگاهی ،نگرش و عملکرد مادران در کودکان کمتر
از  1سال می شود ،ضروری است .با توجه به یافتـههـای بدسـت
آمـده در مطالعـه حاضـر ،لـزوم بکارگیری برنامههای آموزشی
نحوه استفاده از آنتـی بیوتیـک بـرای مادران در کودکان کمتر از
 1سال و کمک به کـاهش سـوء مصـرف انواع آنتی بیوتیک ها،
برقـراری روابـط نزدیـک بـین پزشـک و مـادر کودک و فراهم
نمودن اطالعات الزم در مورد اثرات درمانی مصرف آنتی بیوتیک
به میزان کم یا زیـاد و افـزایش سـطح آگـاهی مـادران توصیه
می شود .همچنین با شناسایی نقاط ضـعف آگـاهی و نگـرش
مـادران کودکـان زیـر  1سـال و طراحـی برنامـه هـای آموزشـی
و عملکردی می توان سوء مصرف آنتی بیوتیک را کاهش داد.
عالوه بر آن به سطح اجتماعی-دموگرافیک مادران نیز باید توجه
نمود.

تشکر و قدردانی:
نویسندگان بر خود الزم می دانند تا از معاونت محترم پژوهشی
دانشگاه بخاطر حمایت مالی و افراد شرکت کننده در این پژوهش،
تشکر و قدردانی نمایند .همچنین از واحد توسعه تحقیقات بالینی
بیمارستان پیمانیه بدلیل همکاری در اجرای این مطالعه
سپاسگزاری میشود.
سهم نویسندگان:
تمامی نویسندگان این مقاله در تمامی پروتکل های اجرا نقش و
همکاری داشتند.
تعارض منافع :
نویسندگان تصریح میکنند که هیچ گونه تضاد منافعی در مطالعه
حاضر وجود ندارد.
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مالحظات اخالقی:
این مقاله حاصل از طرح تحقیقاتی با کد اخالق
 IR.JUMS.REC.1399.006مصوب دانشگاه علوم پزشکی جهرم
می باشد .تمام اطالعات بیماران در این مطالعه به صورت محرمانه
باقی ماند.
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آنتیبیوتیک را تا زمان توصیه شده توسط پزشک ادامه میدهند
[ .]11عالوه بر این در مطالعهای که توسط  Teckو همکاران در
مالزی انجام شد ،حدود  31/1درصد از والدین به توصیههای
پزشک خود برای استفاده از آنتیبیوتیک عمل مینمودند [.]13
یافتههای پژوهش حاضر نشان داد از لحاظ عملکرد  1150درصد
مادران شرکت کننده در مطالعه در سطح باال قرار داشتند .در این
راستا در مطالعه ساداتی و همکاران عملکرد حدود  06درصد از
والدین خوب ارزیابی شد و میانگین سطح عملکرد والدین معادل
 1/0±1/61به دست آمده است [ .]11شایان ذکر است که سطح
عملکرد در مطالعه حاضر نسبت به پژوهش ساداتی و همکاران
بهتر بوده است که دلیل آن میتواند افزایش آگاهی والدین در
مورد نحوه صحیح مصرف آنتیبیوتیک باشد.
نتایج این مطالعه نشان داد که اکثریت مادران ( )%11/1پنیسیلین
را به عنوان آنتیبیوتیک دانستهاند و اکثریت انها ( )%70معتقد
بودند که آنتیبیوتیک را باید سر وقت خود به کودک داد و اکثریت
( )%79/0معتقد بودند که نباید کودک با هر عالئم بیماری تب
دار ،آنتیبیوتیک مصرف کند .در مطالعـهای گزارش کردند که 01
درصد والـدین پـس از تشـخیص عفونـت سیسـتم تنفسی
فوقانی انتظار تجویز آنتیبیوتیک را داشتند[ .]10در حالی که
تجویز آنتیبیوتیک در این بیماران صحیح نبود 01 ،درصد والدین
تمایـل به تجویز آنتی بیوتیک داشتند زیرا اکثر آنهـا حتـی بـرای
درمانهـای عالمتی ،آنتیبیوتیک را ترجیح میدهند .درد گوش،
تب و گلـودرد شایع ترین تشخیصهایی هسـتند کـه والـدین
انتظـار دریافـت آنتـیبیوتیک را دارند [.]11
نتایج این پژوهش نشان داد که اکثریت مادران معتقد بودند که
اطالعات و آگاهی مادران در مورد نحوه مصرف آنتیبیوتیک الزم
است و آنتیبیوتیک را با تجویز پزشک برای کودک باید مصرف
کرد .در این ارتباط ،در مطالعه ای گزارش کردند که  91-31درصد
والدین بدون مشاوره با پزشک اقدام به مصـرف آنتـی بیوتیـک
در کودکـان خود میکنند و دو سوم آنها آگاهی دارند کـه مصـرف
غیرضـروری آنتی بیوتیک موجب کاهش اثر درمانی آن میشـود
[ .]10در مطالعـه ای  13درصد والدین احساس کردند که کودکان
شان با عالئـم مشـابه بـه آنفلـوانزا بدون تجویز پزشک نیاز به
آنتی بیوتیـک دارنـد .تصـور گسـترده ای وجود دارد که برای هر
عالمتی از بیماریهـای گوارشـی تـا سـردرد درمان و داروی
خاصی وجود دارد و آنتیبیوتیکهـا بـا اثـر شـگفت انگیز درمانی
در محدوده وسیعی از بیماریها در نظر گرفته میشوند [.]10
والدین ممکن است ،احساس کنند که مصـرف آنتـی بیوتیـک در
کودکان بیمارشان موجب کاهش اضطراب و نگرانی آنها
مـیشـود و عقیده دارند که  9-1روز پس از بهبـودی بـه میـزان
بسـیار کـم بـه دریافت مجدد آنتی بیوتیک نیاز دارند[.]11
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Abstract:

Introduction:
Antibiotics play an important role in people of all ages from infants to adults. Antibiotics are necessary
for most bacterial infections, and not taking them in some cases can be life-threatening.; Therefore, the
aim of this study was to investigate the knowledge, attitude and practice of mothers about the use of
antibiotics in children under 7 years.
Materials & Methods:
This descriptive cross-sectional study was performed on mothers with children under 7 years of age in
Jahrom in 2021. Participating mothers were selected in an accessible and easy way. After stating that
the work was research and obtaining consent, they were asked to complete the questionnaire of
knowledge, writing and performance. Data collection tools in this study include demographic
information, items related to awareness, attitude and practice, which were completed by the participants
in the project. Then the data were analyzed by SPSS V.21 statistical program.
Results:
The mean age of the mothers participating in the study was 33.86 ± 6.36 years. The results showed that
the level of knowledge of 53.9% of mothers was moderate and 44.9% was high. Also, the attitude of
the majority of mothers (63.4%) was at a high level. In terms of performance, the majority of mothers
participating in the study were at a high level.
Conclusion:
According to the findings of the present study, the need to use educational programs on the use of
antibiotics for mothers in children under 7 years of age and to help reduce the abuse of antibiotics and
medical emergencies. It is recommended to provide the child with the necessary information about the
therapeutic effects of antibiotic use to a greater or lesser extent and to increase the level of maternal
awareness.
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