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چکيده
مقدمه
داروسازان به عنوان مؤلفه هاي اصلي و تأثيرگذار در چرخه تجویز و مصرف دارو ،با ارائه اطالعاا صا يح در
خصوص استفاده مناسب از داروها به پزشکان و بيماران ،تفسير ،ارزیاابي و اجاراي دساتورا دارویاي ،ارائاه
دستورا دارویي بر اساس نسخه به بيماران ،مشارکت در انتخاب و تجویز دارو ،بررسي رژیام هااي دارویاي،
پژوهشهاي مرتبط با دارو ،مشاوره به بيمار و اجراي مراقبتهاي دارویي در همه زمينههاي مرتبط باا بيماار
نقش بهسزایي دارند.
روششناسي
این مطالعه از نوع مقطعي است که به روش پرسشگري انجام گرفت .نمونهگيري به روش نمونهگياري آساان
( )Convenient Samplingاز داروسازان شرکتکننده در همایش تجویز منطقاي دارو در شارر تراران انجاام
شد.
يافتهها
درمجموع  311نفر وارد مطالعه شدند 13 .درصد از داروسازان شرکت کننده در مطالعه موضوع عدم تعامل با
پزشکان 13 ،درصد پایين بودن تعرفه مسئول فني و مشکال اقتصادي 31 ،درصد ضاع فرهنا عماومي
جامعه و  31/8درصد ضع قوانين نظارتي را داراي اولویت در تجاویز و مصارف غيرمنطقاي داروهاا توساط
داروسازان بيان کردند.
بحث و نتيجهگيري
بررسي نتایج مطالعه حاضر نشاندهنده این موضوع است که فرهن و باورهاي نادرسات ماردم در خصاوص
دارو باالترین اولویت را در ایجاد وضعيت فعلي در مصرف دارو دارد و این عامل باعا مايشاود تاا داروسااز
نتواند به درستي به ایفاي وظيفه خود و ارائه مشاوره داروئي بپردازد .با توجه به آنکه ارتباا تنگااتنگي باين
سياستهاي دارویي و تنظيم و اعمال قوانين نظارتي کارآمد از یکسو و ن اوه ارائاه خادما دارویاي توساط
داروخانه ها از سویي دیگر وجود دارد تدوین استراتژيهاي مختل آموزشي؛ مدیریتي ،نظارتي و مالي جرات
حل مشکل و ترویج فرهن تجویز و مصرف منطقي دارو ميتواند بسيار کارآمد باشد.
کليدواژه :تجویز دارو ،مصرف دارو ،قوانين نظارتي ،سياست دارویي ،رژیم دارویي.

