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چکيده
مقدمه
از حدود کمتر از  11سال پ يش درس اخ الق داروس ازي ب هعن وا یک ی از دروس مص و ش وراي ع ا ی
برنامهریزي جهت دانشجویا دکتراي حرفهاي داروسازي تدریس میشود .این در حا ی است که امروزه و ب ر
مبناي تغييرات اساسی که حدود وظایف و مسئو يتهاي داروسازا در  1-2ده ه اخي ر ایج اد ش ده اس ت
اهميت فراگيري دانش اخالق در داروسازي صدچندا شده است .بهطورکلی داروسازا از یکسو اعض ایی از
تيم درما به شمار میروند و در زمره ارائهکنندگا خدمات سالمت به شمار میرون د و از س ویی دیگ ر ب ه
جهت فروش دارو در داروخانه بهنوعی با تجارت سروکار دارند؛ ذا از این حيث نيز حرفه داروسازي به د ي ل
تقابل ارائه خدمات و تجارت از نظر اخالقی بسيار آسيبپذیر بوده و چا شهاي اخالقی جدي در ای ن زمين ه
مطرح میشود.
آموزش درس اخالق داروسازي بر اساس سرفصلهاي مصو درسی ی ک واح دي تح ت عن وا اخ الق در
داروسازي تدریس میشود که با توجه به توسعه وظایف و مسئو يتهاي داروسازا در مقام عمل کفایت الزم
را ندارد و الزم است که درسنامه جدیدي بر مبناي نياز داروسازا تهيه و تدوین شود .به این منظور اقدامات
زیر بهعنوا مراحل مختلف تدوین درسنامه انجام شده است
روششناسي
ابتدا بر مبناي پژوهش نيازسنجی که سال قبل از این در خصوص عناوین موردني از دانش جویا پزش کی در
درس اخالق پزشکی صورت گرفته بود او ویتهاي آموزشی اخ الق در پزش کی مش خ ش د .در گ ام دوم
درسنامههاي اخالق داروسازي داخلی و خارجی بررسی شدند و عناوین موردنظر از آ ها استخراج شدند.
بر این اساس پرسشنامهاي حاوي  29عنوا جهت ت دوین درسنام ه اخ الق داروس ازي تهي ه ش د .جه ت
پاسخدهی به پرسشنامه مذکور از مقياس يکرت  5تایی استفاده شد .در خصوص پرسش نامه م وردنظر از 4
نفر از متخصصين اخالق پزشکی کشور نظرسنجی شد و پس از انجام اصالحات پيش نهادي و تائي د اس اتيد
بهمنظور دریافت نظرات اساتيد مدرس اخالق پزشکی در دوره پزشکی عمومی و داروسازي عم ومی خ دمت
اساتيد ( 11نفر) ارسال شد .عالوه بر نظرات این اساتيد از داروسازا عمومی ش رکتکنن ده در کارگ اهه اي
بازآموزي نيز نظرخواهی شد .بر این اساس  24پرسشنامه پرشده با  55درصد =  RRبه دس ت آم د .پ س از
ورود اطالعات آنا يز آ با استفاده از نرمافزار  SPSSنسخه  11انجام شد.
يافتهها

 29عنوا درسی انتخا شده بود و از افراد درخواست شد که به مهمترین موض و نم ره  5و ب ه کمت رین
اهميت نمره  1بدهند و بهعالوه اگر عنوا مهم دیگري مدنظر دارند مطرح کنند که بهاینترتيب یک عن وا
دیگر به عناوین اضافه شد.
بدین ترتيب از  29عنوا  12عنوا نمره  4و باالتر را کسب کردند و بقي ه عن اوین ه م نم ره  9و ب االتر را
کسب کردند .پس از تعيين عناوین اقدام به تبيين اهداف خاص در هر یک از عناوین و سرفصلهاي انتخابی
شد .درنهایت اقدام به تدوین متن درسنامه با استفاده از منابع و کتب داخلی و خ ارجی ش د .ب ا توج ه ب ه
اهميت موضوعات مختلف و ميزا اطالع ات الزم در خص وص آ ه ا در دوره داروس ازي بعض ی عن اوین در
بعضی دیگر ادغام شد که بر این اساس متن درسنامه براي  21عنوا تدوین شد.
بحث و نتيجهگيري
اخالق حرفهاي حرفهمندا را موظف میکند که از حقوق ،وظایف و سيستم قانو گذاري حرفه خ ود مطل ع
بوده و آ را در عملکرد روزانه خود مدنظر قرار دهند.
کليدواژه :درسنامه ،اخالق داروسازي ،اخالق حرفهاي ،نيازسنجی ،بيمار.

