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چکيده
مقدمه
ازآنجاییکه داروسازان بهعنوان یكی از اجزاء سيستم ارائه خدداا بدداتدتی درادانی کده دسترسدی بسديار
راحتی نيز دارند ،داراي نقش خاص و ادمی در حوزه سالات ایباتند .بررسی و تعيين نقش آنها ایتواند
به چگونگی ارتقاء سالات جااعه و درنتيجه تبيين سبك زندگی در حوزه سالات کمك نماید.
این گزارش که ناتی از اجراي یك طرح اصوب فرهنگستان علوم پزتدكی جمددوري اسدالای ایدران اسدت از
اجموعه اتون تحليلی تحت عنوان سبك زندگی در حوزه سالات است که هدف آن تبيين جایگاه داروساز در
نظام سالات و ارائه راهكارهاي اناسب در خصوص استفاده از ظرفيتهاي داروسازان در ارتقاء سالات جااعه
است.
روششناسي
این تحقيق با بررسی اتون اعتبر ارتبط بهدست آاده و سپس در عناوین ضرور  ،وضعيت اوجدود ،عوااد
اؤثر و تحلي اداخال فعلی و راهكارهاي پيشندادي تديهتده اسدت و بدراي اظددارنظر در اختيدار اع داي
قرارگرفته است .سپس با استفاده از نظرا افراد گروه گزارش ندایی بازبينی و تدوینتده است.
يافتهها
نقش داروساز در خصوص اشاوره داروهاي بدون نسخه بسيار ادم است .اطالعا بيماران اراجعدهکنندده بده
داروخانههاي سطح تدر پيرااون داروهاي بدون نسخه و بهخصوص دوز اصرفی ،دوره دراان و عوارض جانبی
آنها در حد اطلوب نيست و نيازاند ارائه اشاورههاي داروئدی توسدط داروسداز و پزتدك اسدت 13 .درصدد
بيماران از اطالعا اطلوب نسبت به ايزان و دوره اصرف داروي خود برخوردار نبوده تندا  0/8درصد آنها از
عوارض جانبی اطالع داتتند .اشاوره داروئی در داروخانه از اوارد ادم در ح اشكال دراانی بيماران است.
بدیدی است حتی در صور فراهم بودن توان علمی و ادار هاي الزم از طرف داروساز ،اگر زاان کافی بدراي
این کار اختصاص نيابد داروساز نمیتواند وظایف خود را بهدرستی انجام دهد .در ژاپن کار روزاره داروسدازان
( 8الی  30ساعت کار) به تحوی  10نسخه احدود ایگردد تا زاان اناسب براي اشاوره داروئی فراهم گردد.
البته براي داروسازان ژاپنی پرداختهایی براي اشاوره با پزتك و بيمار ،تناسایی عواا ادرتبط بدا عدوارض
جانبی داروها در بيمار و گرفتن تاریخچه بيماري براي اشاوره علمی صحيح نيدز در نظدر گرفتده تدده اسدت.
اختصاص درصد اناسب از وقت داروساز به وظيفه اصلی خود که اشاوره داروئی است حتی اشك کشورهاي
پيشرفته نيز است.

همچنين داروسازان بالينی بهعنوان گروهی از داروسازان اتخصص ضمن طدی دوره تخصصدی ،آادادگی الزم
براي ایفاي نقش در ارائه خداا داروئی به پزتكان و بيماران در بيمارستانها را به دست ایآورندد .داروسداز
بالينی با توجه به درک بنيادین داروها و با تسلط به علوم فارااکوکينتيك و فارااکودیناايك خصوصاً در اورد
پایش داروها و بهعنوان کارتدنا داروهدا در درادان نقدش بسديار ادمدی در سدالات بيمداران بسدتري در
بيمارستان ایفا اینماید.
آاوزش داروسازان از ادمترین اباحثی است که تقریباً همه اوارد ذکرتدده در ایدن ادتن اتدثثر از آن اسدت.
هرچه آاوزش بيشتر ابتنی بر نياز جااعه باتد ،توانائی ارائه خداا سالات اطلوبتر و ترایط درگير تددن
داروساز در تيم دراانی بيشتر خواهد تد؛ لذا تغييرا صحيح ابتنی بر نياز در برنااده آاوزتدی دانشدجویان
داروسازي ایتواند به اصالح و ارتقاي سيستم خداا سالات انجر گردد.
بحث و نتيجهگيري
آنچه بایستی به آن توجه داتت این است که همانطوري که آگاهی از اشكال و اوانع بهانظور رفدع آنهدا
ضروري است ،همگام با سه دهه اوفقيت در زاينه رتد کيفی و کمی ارائه خداا سدالات ازجملده اصدالح
آاوزش پزتكی ،تربيت نيروي انسانی الزم ،رتد کيفی آادوزش تحصديال تكميلدی و تحقيقدا ادرتبط بدا
سالات و انتشارا و اقاال علمی داروسازي کشور نيز از رتد کمی و کيفی فراواندی برخدوردار بدوده اسدت.
تبيين اوفقيتهاي بهدستآاده نيز راهگشا و تسریعکننده دسترسی بده اهدداف آیندده احسدوب ادیگدردد.
بههرحال به نظر ایرسد با توجه به پيشرفتهاي بهدستآاده و ااكانا اوجود با رفدع و یدا کداهش اواندع و
همچنين بهکارگيري راهكارهایی اانند بازنگري و اصالح قوانين ،برنااهها و آیدينناادههداي ادرتبط بدا نظدام
سالات اربوط به داروسازان ،حمایت از پژوهشهاي هدفمندد در زاينده نقدش داروسداز در نظدام سدالات و
برگزاري برنااههاي آاوزش اداوم اشترک براي داروسازان و سایر اع اي تيم سالات و ...زاينه ارتقاي هرچه
بيشتر کيفيت ارائه خداا داروئی در کشور را فراهم و ایتوان هر چه سریعتر به اهداف تعيينتده در اسناد
باالدستی دستیافت.
کليدواژه :نقش داروساز ،ارتقاء سالات ،نظام سالات ،خداا بدداتتی دراانی ،خداا دارویی.

