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بار آااا ی و متاارز پزشاکا      ( SBIRT)بررسی تأثیر آموزش پروتکل غربالگری، مداخله مختصر و ارجاا  جتاد درماا      :عنوان طرح

 .عمومی در برخورد با بیمارا  دارای سوء مصرف مواد
 

یا  ماد     SBIRTیا « غربالگری، مداخله مختصر و ارجا  به درما ». در ایرا  قابل توجه اسدبار ناشی از سو مصرف مواد میزا   :مقدمه

 ادف از ایان   . كندای برای شناسایی سوء مصرف كننداا  مواد در معرض خطر اسد و پس از آ  مداخله بیمار محور را فرا م میمداخله

در برخورد با بیمارا  دارای ساوء مصارف    SBIRTومی با استفاده از روش مطالعه، تعیین تاثیر تغییر در سطح آاا ی و متارز پزشکا  عم

 .مواد بود
 

( نفر 10)به طور تصادفی به دو اروه مورد ( سا  6/0±9/2: ز ؛ میانگین سابقه كار 21مرد و  83)نفر از پزشکا  عمومی  05 :روش بررسي

سطح آاا ی و متارز پزشاکا   ار دو ااروه،    . اه آموزشی شركد كردند ای اروه مورد در دو كارانمونه. تقسیم شدند( نفر 10)و شا د 

 .مورد ارزیابی قرار ارفد با استفاده از پرسشنامه قبل و پس از برازاری دوره آموزشی
 

وه در شرو  مطالعه، اختالف آماری معناداری بین میانگین نمره سطح آاا ی پزشکا  دو اروه مورد و شا د در خصوص نحاار چه  :نتايج

در پایا  مطالعه میانگین نمره سطح آاا ی پزشکا  اروه مورد به طور معنااداری   اما برخورد با افراد دارای سوء مصرف مواد وجود نداشد،

در خصوص نحوه برخاورد باا افاراد دارای     موردمیانگین نمره متارز پزشکا  اروه مطالعه،  پایا در  (.P< 50/5)باالتر از اروه شا د بود 

آاا ی و میزا   .در پایا  مطالعه این وضعید معکوس شده بود بود اما ،شا د شدرف مواد به طور معناداری باالتر از پزشکا  اروه سوء مص

متارز پزشکا  اروه مورد در خصوص نحوه برخورد با افراد دارای سوء مصرف مواد به دنبا  شركد در دوره آموزش به طاور معنااداری   

 .افزایش یافته بود
 

آاا ی ی  ابزار آموزشی موثر برای افزایش سطح به عنوا   SBIRTآموزش پروتکل نتایج مطالعه نشا  داد كه  :گيري، بحث و پيشنهاداتيجهنت

انجام مطالعاز بیشتر به منظور ارزیابی میزا   .باشدمی در خصوص نحوه برخورد با افراد دارای سوء مصرف مواد عمومیو متارز پزشکا  

 .در روند درما  سوء مصرف كننداا  مواد ضروری اسد SBIRTحاصل از  آاا ی  كاربردی بود
 

 .سوء مصرف مواد ،پزشکا  عمومی ،متارز، آاا ی، (SBIRT) غربالگری، مداخله مختصر و ارجا  به درما  :هاي كليديواژه
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Title: The Effect of Screening, Brief Intervention and Referral to Treatment (SBIRT) Training on the 

Knowledge and Skills of General Practitioners in Managing Patients with Substance Abuse 

 
 

Background: There is a significant public health burden associated with substance use in Iran. Screening, brief 

intervention, and referral to treatment (SBIRT) is an intervention model that identifies at-risk substance users and 

then provides them with a patient-centered intervention. The purpose of this study was to elucidate changes in 

knowledge and skills of general practitioners in managing patients with substance abuse. After SBIRT training 

courses. 

 
 

Methods: 50 general practitioners (38 men, 12 women; mean work experience: 5.6±1.9 years) were randomly 

divided into case (N=25) and control (N=25) groups. The cases participated in two workshops. Pre-post repeated 

measures assessed changes in knowledge and skills of general practitioners by using standard questionaires. 

 
 

Results: Although there was no statistical difference between knowledge of two groups about how to deal with 

patients with substance abuse at baseline, but after training workshops, the knowledge of the case group was 

significantly higher than the control group (P< 0.05). The clinical skills of the case group was significantly 

higher than the control group after training, but the situation reversed at the end. After participating in the 

workshop, the knowledge and skills of the case group in managing patients with substance abuse was 

significantly increased. 

 
 

Conclusion: This study suggested that SBIRT is an effective educational tool that increases general practitioners' 

knowledge and skills about how to deal with patients with substance abuse. Future studies are needed to evaluate 

SBIRT knowledge obtained, within the context of applicability of the training in the treatment of abusers. 
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