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اين گزارش که ناشی از اجرای يک طرح مصوب فرھنگستان علوم پزشکی جمھوری اسالمی ايران است ازمجموعه متون تحليلی
تحت عنوان سبک زندگی درحوزه سالمت می باشد که ھدف آن تبيين جايگاه داروساز در نظام سالمت و ارائه راھکارھای مناسب
درخصوص استفاده ازظرفيت ھای داروسازان در ارتقاء سالمت جامعه است.

بخش اول( مقدمه
تاريخ داروسازی در ايران :مطالعه تاريخ داروسازی نشان می دھد که ايرانيان باستان از اولين کسانی بودند که دارو را می شناختند به
طوريکه درکتاب زند اوستا قسمتی به نام ونديداد به امور درمان اختصاص داشت که سپس به دست يونانيان افتاد ودانشمندانی نظيرجالينوس
از آن بھره بردند .در تمدن اسالمی ،طب و داروسازی به ھمت دانشمندانی نظير طبری ،ابوبکرمحمد زکريای رازی ،شيخ الرئيس ابوعلی
سينا ،سيد اسماعيل جرجانی ،ابوريحان بيرونی ،ابومنصور موفق الھروی و امثال آنھا پيشرفت کرد و به شھرت جھانی رسيد  .١از آن جمله
رازی نخستين کسی است که داروسازی را به عنوان يک رشته مستقل )ولی دررابطه با پزشکی( دانسته و به کوشش وی اولين داروخانه
تحت نظارت حکومت درقرن سوم ھجری درشھر بغداد تاسيس شد .ابوريحان بيرونی با تدوين کتاب صيدنه به داروسازی ھويت داد وبه شرح
ويژگی داروھا و نقش داروساز )به عنوان عطار( پرداخت.
مطالعه نحوه تجويز و مصرف داروھا در برھه زمانی ياد شده وجود نوعی حرفه گرايی در داروسازی را نشان می دھد به طوريکه داروساز
ھمزمان در تجويز دارو نيز نقش داشته و با توصيه ھای خود در خصوص نحوه مصرف ،رعايت رژيم غذايی و استراحت ،بيمار را در
مسير بھبودی قرار می داده است .ھمچنين تسلط اين حکما برعلوم دينی و انسانی جايگاه خاصی برای داروسازان آن زمان فراھم کرده بود.
رشد حرفه ای داروسازی در تاريخ اسالم و ايران را می توان مرھون افزايش تقاضا برای داروھا و دردسترس بودن عرضه کننده ھای آن،
بلوغ حرفه ای داروسازان )عطاران( ومسئوليت پذيری متعھدانه و خردمندانه داروسازانی با توانايی باال دانست .٢
داروساز عضوی از مجموعه نيروی انسانی نظام سالمت :براساس تعريف سازمان جھانی بھداشت ،سالمت احساس رضايت کامل جسمانی،
روانی و اجتماعی )و نه تنھا فقدان بيماری و ضعف( می باشد  .٣سالمت ازمھمترين ارکان توسعه بوده که ھمراه با عوامل ديگرازجمله توسعه
اقتصادی و اجتماعی زمينه شکوفائی ورشد جامعه را فراھم می نمايد.
سامانه سالمت عبارت است ازسازمانھا ،مؤسسات ومنابعی که به ارائه ويا توليد اقدام سالمت ) (Health actionاختصاص دارند .اقدام
سالمت به ھرگونه تالشی )درمراقبت سالمت فردی ،خدمات بھداشت عمومی و يا از طريق برنامه ھای بين بخشی( که ھدف اصلی آن ارتقاء
سالمت باشد اطالق می گردد .۴
از مجموعه متشکل سامانه سالمت ،نيروی انسانی کارآمد نقش تعيين کننده ای در رسيدن به اھداف نظام سالمت را دارا بوده و داروسازان
بعنوان عضوی از مجموعه نيروی انسانی نظام سالمت دارای نقش چندگانه دراين حيطه می باشند که از يک طرف به نقش داروساز در
توليد دارو )صنعت داروسازی( و از طرف ديگر به ارائه خدمات داروئی در عرصه ھای مختلف ازجمله بيمارستانھا و داروخانه ھا می توان
اشاره نمود .داروسازان ھمانند سايراعضای تيم سالمت برای ايفای نقش واقعی خود بايستی از سطح الزم در حيطه ھای چھارگانه زير
برخوردار باشند:
)دانش تخصصی( 1- Specific Knowledge
)نگرش( 2- Attitude
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)مھارت( 3- Skills
)رفتارمناسب( 4- Behaviors
حرفه گرايی :نکته اساسی درخدمات سالمت لزوم صحيح عمل کردن ھمه اعضای تيم سالمت می باشد .تشخيص صحيح يک بيماری ازطرف
پزشک وقتی به نتيجه مطلوب می رسد که داروساز با اطالعات کامل علمی خود ضمن ارائه مشاوره داروئی جامع به بيمار ازانتقال و کسب
اطالعات الزم از طرف بيمار اطمينان حاصل کرده باشد .درغيراين صورت دارودرمانی وھزينه ھای سرمايه گذاری شده عمال به نتيجه
مطلوب نخواھد رسيد حتی اگر ديگر اجزای درگير درسالمت کار خود را به خوبی انجام داده باشند و اين موضوع اھميت حرکت به سمت
حرفه گرايی در داروسازی را به خوبی بيان می نمايد.
سازمان جھانی بھداشت ھفت توانائی زيررا بعنوان حداقل شرايط الزم برای داروساز)داروساز ھفت ستاره( در نظر گرفته است

 ۵و۶

:

 -١ارائه کننده خدمات مراقبتی ) :(Care giverداروساز می بايست با ھدف دستيابی به نتايج مطوب درمانی ،اطالعات ،توصيه ھا وخدمات
داروئی درمانی الزم را دراختيار بيمار قراردھد .ھمچنين درتعامل با ديگر ارائه کنندگان خدمات سالمت ،ضمن توصيه ھای الزم به پزشکان
نقش خود را جھت اطمينان ازمطلوبيت درمان داروئی ،منطقی بودن ھزينه ھای مراقبت درمانی و افزايش سالمتی بکار گيرد.
 -٢تصميم گيرنده ) :(Decision Makerتصميم گيری درعرصه مراقبت ھای سالمت يک اقدام چند جانبه است که با حضور ھمه اعضای تيم
سالمت انجام می شود .دراين ميان داروسازبايستی با بھره گيری از دانش داروئی خود ضمن ارزيابی شرايط و استفاده مناسب و بھينه
ازمنابع ،مناسب ترين راھکار را در جھت دسترسی مطمئن و آسان خدمات مراقبت ھای داروئی مديريت نمايد.
 -٣برقرارکننده ارتباط ) :(Communicatorداروسازعضو تيم ارائه دھنده خدمات سالمت بوده و درجايگاه خاصی درميان بيمار وپزشک
قراردارد .بدين منظور به ھنگام برخورد با بيمار ويا ساير ارائه دھندگان خدمات سالمت بايستی عالوه برتسلط و دانش علمی کافی ،مھارتھای
الزم کالمی ،شنيداری و نوشتاری را نيز داشته باشد.
 -۴توان رھبری ) :(Leaderداروساز چه درموقعيت ھای مراقبتی چندجانبه و چه در مواردی که ساير ارائه دھندگان خدمت حضور کمرنگی
دارند بايستی بتواند به راھبری موقعيت ھا درجھت سالمت بيمار و يا رفاه جامعه بپردازد.
 -۵مدير) :(Managerداروساز بايد بتواند با توجه به امکانات قابل دسترس ،منابع انسانی ،فيزيکی ،مالی و زمان و با ھدف دسترسی مطمئن
وآسان مراقبت ھای داروئی بيماران را مديريت نمايد .ھمچنين توانائی مديريت داروخانه زيرمجموعه خود را از لحاظ علمی ،فنی ،انسانی،
مالی و اخالقی داشته باشد.
 -۶يادگيرنده ھميشگی ) :(Life Long Learnerداروساز بايد اصول و نيز تعھد به يادگيری درطول زندگی را به منظور حفظ و پيشبرد
توانائی خود در جھت فعاليت ھای حرفه ای مد نظر داشته باشد.
 -٧آموزش دھنده ) :(Teacherداروساز نقش آموزش دھنده برای گيرندگان خدمات و ھمچنين داروسازان آينده را چه به صورت مستقيم و چه
به صورت کارآموزی درداروخانه ھا برعھده دارد .البته اين نه تنھا فرصتی برای انتقال دانش و تجربه بلکه فرصتی برای فراگيری و ارتقاء
دانش آموزش دھنده نيزمی باشد.
آنچه دراينجا مورد بحث واقع خواھد شد نقش داروساز در ارتقاء سالمت جامعه بعنوان در دسترس ترين عضو نظام ارائه خدمات بھداشتی
درمانی می باشد .در اين متن به نقش بسيارمھم داروسازان در زمينه ساخت ،تھيه و کنترل کننده دارو که جايگاه بسيارمھم و ارزشمندی
درسالمت جامعه دارد اشاره نمی شود.
امروزه نقش داروساز ازنسخه پيچی ساده ) (Dispensingوتوزيع دارو و ملزومات بھداشتی ) (Health suppliesعبور کرده و با مبنايی
بيمارمحور ) (Patient orientedبه نقش ارائه مراقبت ھای داروئی جھت ارتقاء سالمت تبديل گرديده است .دراين سيستم عالوه بر راھنمايی
بيماردرخصوص مقدار ونحوه مصرف دارو و بيان وتفھيم عوارض احتمالی دارو و برھمکنشھای داروئی ونکاتی که بيمار بايد در طول
دوره درمان رعايت نمايد ،الزم است ازتوجيه شدن بيمار نسبت به راھنمائی ھای انجام شده اطمينان حاصل گردد .وظيفه داروسازان اطمينان
از مناسب بودن دارودرمانی بيماران است به نحوی که دارو يا داروھايی با بيشترين کارايی ،قابل دسترس و تا حد امکان بی خطر تجويز شده
باشد .به ھمين دليل داروساز با قبول مسئوليت مستقيم درخصوص داروھای تجويز شده )با توجه به اثربخشی ،ايمنی ،کيفيت و ارزيابی
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اقتصادی( می تواند درنتايج دارودرمانی و کيفيت زندگی بيماران سھم منحصر به فردی ايفا کند .اين رويکرد جديد برای داروساز مراقبت
داروئی ) (Pharmaceutical careنام دارد .٧در کشورھای پيشرفته مراقبت داروئی بخشی ازخدمات مراقبت درسالمت می باشد که با
ھمکاری بيمار ،پزشک ،پرستار و ديگر اعضای تيم سالمت انجام می پذيرد .به عبارت ديگر مفھوم مراقبت داروئی به معنی تعھد نسبت به
سالمتی بيماران می باشد.
داروساز دربين اعضای ارائه دھنده خدمات بھداشتی درمانی موقعيت منحصر به فردی دارد زيرا در سامانه سالمت داروساز آگاھترين فرد
درعلوم داروئی است که بيمار بدون وقت قبلی به او دسترسی دارد و خدمات او در مواردی می تواند شبانه روزی باشد .ھمين موضوع سبب
می شود تا دربسياری ازموارد داروساز به عنوان اولين فرد درنظام ارائه خدمات پاسخگوی مشکالت سالمت مراجعه کنندگان باشد.
داروسازان به علت اينکه در مجموعه ھای متعدد مانند داروخانه ھا ،بيمارستانھا ،مراکز بھداشتی درمانی و مانند اينھا فعاليت می کنند فرصت
ھای متنوعی برای ارائه خدمات سالمت برايشان فراھم می گردد و بيماران با راحتی و سھولت بيشتری با آنھا در ارتباط بوده و می توانند
درخصوص آموزش و خود کنترلی بيماريھای مزمن مانند آسم و پر فشاری خون و غيره نقش مھمی ايفا نمايند .٨
استفاده ازنتايج حاصل از تحقيقات درتبيين جايگاه داروساز در وضع و زمان کنونی اھميت بسيار باالئی دارد ليکن از آنجائی که تحقيقات
جامع و گسترده درسطح ملی در حيطه دانش ،نگرش و عملکرد داروسازان بسيارمحدود می باشد لذا ضمن استفاده از نتايج تحقيقات موجود،
به اين نکته نيزبا يستی توجه نمود که احتماال بعضی از اين مطالعات ممکن است ازجنبه ھای استحکام متدولوژيک دارای نقايص يا با کاستی
ھائی نيز مواجه باشند و يا ھمچنين به علت محدوديت ھای آماری نتايج آنھا لزوما قابل تعميم به کل کشور نباشد ،اما درھرحال موارد ذکر شده
می توانند ارائه کننده شمای قابل تاملی در اين خصوص باشند.

بخش دوم( بررسی وضعيت موجود
آگاھی حرفه ای :مطالعات پراکنده درخصوص ارزيابی آگاھی حرفه ای و مھارتی داروسازان نشان دھنده سطح مطلوب و ايده ال در اين
زمينه نيست  .٩-١١اين امر به خودی خود می تواند سبب فقدان اعتماد به نفس کافی دربرقراری ارتباط با ھمکاران و بيماران شود ،موضوعی
که حتی درکشور پيشرفته ای چون سوئيس )البته درسطح ديگری( نيز مشاھده می گردد  .١٢بديھی است ھرچه آگاھی حرفه ای و مھارتی
افزايش يابد زمينه ارتقاء کيفيت ارائه خدمات سالمت ھم افزايش می يابد و اين امر با اصالح برنامه آموزشی داروسازی و بھبود فرايند
آموزش مداوم امکان پذير می باشد که در ادامه بحث به آن پرداخته خواھد شد.
زمينه نگرشی :ازويژگی ھای مھم خدمات سالمت ساختار تيمی ارائه دھندگان آن است که پزشکان ،داروسازان و پرستاران مھمترين
اعضای اين تيم را تشکيل می دھند .بديھی است ھمه اعضای تيم بايد بپذيرند که تصميم گيری درعرصه مراقبت ھای سالمت يک اقدام چند
جانبه بوده و بايد با حضور چند حرفه مختلف مرتبط انجام شود .ھمچنين درک و شناخت صحيح وظايف خود وديگراعضا و ايجاد ارتباط
علمی و عملی مستحکم ميان آنھا موجب بھبود کيفيت و بھره وری درارائه خدمات سالمت ودر نتيجه افزايش نتايج خواھد شد .دريک تحقيق
توصيفی مقطعی که در آن  ۴٨٠نفر از پزشکان و داروسازان شھر اصفھان شرکت داشتند جايگاه حرفه ای داروسازان در نظام سالمت و
بررسی ديدگاه پزشکان و داروسازان در قبال تاثير آن بر ارتباط حرفه ای دو رشته مورد بررسی قرار گرفته است  .١١اگرچه اين تحقيق در
سال  ١٣٧۵انجام شده ولی ميتواند شمائی از وضع موجود دراين زمينه باشد .بديھی است انجام مجدد اين بررسی در سطح ملی می تواند
عالوه برشموليت در کل کشور نسبت به ارزيابی تغييرات نگرشی در اين فاصله زمانی نيز کمک نمايد.
برخی از نتايج حاصل از اين مطالعه درحيطه نگرشی عبارتند از:
 (١داروسازان بر لزوم تحول درحرفه داروسازی و ارايه مراقبت ھای داروئی از سوی داروسازان و افزايش نقش مشاوره ای درتيم مراقبت
درمانی و ھمچنين افزايش نقش داروسازان در بيمارستان ھا تاکيد داشتند.
 (٢ديدگاه اکثر پزشکان و داروسازان به اين سمت متمايل بود که داروسازان تا حدی آمادگی الزم برای پذيرش مسئوليت در قالب مراقبت ھای
داروئی را پيدا کرده اند اگرچه اين آمادگی کامل نشده است.
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 (٣اگرچه داروسازان )ھم ازديدگاه پزشکان و داروسازان( به عنوان يک منبع بالقوه ارايه اطالعات داروئی به پزشکان و بيماران شناخته می
شوند ولی به داليل مختلف استفاده از اين منبع بالفعل درنيامده است .پزشکان شرکت کننده در اين تحقيق معتقد بودند که دانش داروسازان
درحد کافی نيست ،اگرچه خود داروسازان موافق اين نظر نبودند.
 (۴دراين تحقيق ميزان اعتماد پزشکان متخصص به داروسازان بيشتر ازپزشکان عمومی بوده که احتماال نشان می دھد داروسازان نسبت به
داروھای نسخ تخصصی دقت بيشتری نشان می دھند و يا تمايلی به تغييردردستورات چنين نسخی ندارند.
 (۵داروسازان معتقد بودند برخی خصوصيات ارتباطی نامناسب درمعدودی از پزشکان باعث کاھش ارتباط حرفه ای بين داروسازان و
پزشکان ميشود.
زمينه عملکرد :ازآنجائی که بھبود بيماربه مشاوره داروئی و ارتباط فعال بين بيمارو داروساز بستگی دارد ،بررسی و شناخت محدوديت ھای
موجود درايجاد ارتباط علمی صحيح و کامل بين بيمارو داروساز و برنامه ريزی برای رفع آن در ارتقاء خدمات حرفه ای داروسازان تعيين
کننده خواھد بود .نتايج حاصله ازمطالعه انجام شده درخصوص شناخت و آگاھی مردم از وظايف داروسازان )در سال  (١٣٨٣نشان می دھد
که :١٣
 ۶۵ (١درصد بيماران از وظايف داروساز اظھار بی اطالعی کرده اند .ھمچنين  ٨۶درصد داروسازان نيز معتقد بودند بی اطالعی مردم از
وظايف داروسازان عامل عدم ارتباط علمی بين بيمار و داروساز می باشد.
 (٢شلوغی داروخانه ھا ازعلل مھم ديگری است که ھم داروسازان و ھم بيماران آن را بعنوان عامل مھمی درعدم ارتباط علمی با داروساز
دانسته اند .بديھی است اين موضوع اساسی بربقيه عوامل نيزتاثير خواھد گذاشت.
 (٣درحيطه مھارتھای ارتباطی که نقش مھمی در تنظيم ارتباط بين داروساز و بيمار دارد نتايج بيانگر عدم آشنايی کافی داروسازان با
مھارتھای ارتباطی است .بيش از  ۵٠درصد از بيماران شرکت کننده در مطالعه معتقد بودند که داروسازان برخورد مطلوب با آنھا ندارند.
 ۶٧ (۴درصد بيماران معتقد بودند که تحويل نسخه توسط نسخه پيچ باعث اختالل در ارتباط آنھا با داروساز است .ھمچنين  ۶٠درصد بيماران
نامتمايز بودن داروساز ازساير اشخاص را عامل عدم تمايل به سوال کردن می دانند.
ارائه خدمات داروئی در داروخانه :با توجه به اينکه داروساز مسئول برآورده کردن نياز داروئی و ارائه اطالعات داروئی صحيح به بيمارمی
باشد ،نحوه اطالع رسانی داروئی به بيمار و کيفيت ارائه آن به خصوص در رابطه با داروھای نيازمند به نسخه نقش بسيار اساسی درسالمت
افراد جامعه ايفا می نمايد .تحقيق انجام شده در خصوص بررسی نحوه عرضه دارو و ارائه اطالعات داروئی داروھای نيازمند نسخه در
داروخانه ھای خصوصی شھر اصفھان در سال  ١۴ ١٣٨٢نشان می دھد که در داروخانه ھای مورد مطالعه )در زمان مورد بررسی( نحوه
ارائه دارو و اطالعات داروئی مورد نياز بيماران با شرايط مطلوب فاصله دارد.
 ۶۶/۶ (١درصد از نسخ حاوی داروھا توسط داروساز به بيمار تحويل گرديده است.
 ۵٨/۵ (٢درصد موارد اطالعات ھم به صورت گفتاری و ھم به صورت نوشتاری )برچسب زدن( انجام گرفته و  ٧٣/٣درصد از مراجعين
از نحوه ارئه اطالعات داروئی رضايت داشتند.
 ١٢/۵ (٣درصد نسخ به طور کامل پيچيده نشده و در حدود  ٨/٨درصد از نسخ داروی مشابه به جای داروی اصلی قرار گرفته است.
 ٣٧/١ (۴درصد ازمراجعه کنندگان از تعرفه داروئی و  ۵٣/٧درصد از فرانشيز بيمه آگاھی داشته اند.
زمان اختصاص داده شده به مشاوره در داروخانه :مشاوره داروئی درداروخانه از موارد مھم در حل مشکالت درمانی بيماران ميباشد.
بديھی است حتی درصورت فراھم بودن توان علمی و مھارتھای الزم از طرف داروساز ،اگر زمان کافی برای اين کار اختصاص نيابد
داروساز نمی تواند وظايف خود را بدرستی انجام دھد .در ژاپن کار روزمره داروسازان ) ٨الی  ١٠ساعت کار( به تحويل  ۴٠نسخه محدود
می گردد تا زمان مناسب برای مشاوره داروئی فراھم گردد .البته برای داروسازان ژاپنی پرداخت ھائی برای مشاوره با پزشک و بيمار،
شناسائی عوامل مرتبط با عوارض جانبی داروھا در بيمار ،و گرفتن تاريخچه بيماری برای مشاوره علمی صحيح نيز درنظر گرفته شده
است .١۵اختصاص درصد مناسب ازوقت داروساز به وظيفه اصلی خود که مشاوره داروئی است حتی مشکل کشورھای پيشرفته نيزمی باشد.
تحقيقات نشان می دھد که دراياالت متحده آمريکا در سال  ٢٠٠٠ميالدی  ١٩درصد وقت داروسازان صرف مشاوره داروئی شده است و اين
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درحالی است که بيش از نيمی ) ۵۶درصد( ازوقت آنھا صرف توزيع دارو ١۶ ،درصد مديريت تجاری داروخانه و  ٩درصد ھم صرف
مديريت مصرف داروئی داروخانه شده است ،اگرچه تمايل خود داروسازان به تخصيص وقت بيشتر به مشاوره داروئی ومديريت مصرف
دارو می باشند .زمان مطلوب مشاوره داروئی داروساز در داروخانه  ٣۴درصد زمان حضور داروساز بوده و اين نشان ميدھد که حتی
درکشورھای پيشرو در زمينه داروسازی حرفه ای ھم ھنوز با نقطه ايده ال فاصله وجود دارد .١۶
اگرچه در خصوص اين موضوع تحقيق مشابھی در کشورما موجود نيست ولی نتيجه بدست آمده از يک بررسی در شھر تھران در سال
 ١٣٧٧نشان می دھد که مدت زمان مشاوره برای ھر نسخه بطور ميانگين  ٣۵ثانيه می باشد .١٧
ازطرف ديگر سوالی که مطرح است اينکه چرا با توجه به مھارتھای نسبتا قابل قبول دراين حيطه بين اين حد از توانائی و نقش آفرينی
اجتماعی داروسازان درارتقای سالمت تناسب قابل قبولی مشاھده نمی شود؟ با توجه به اينکه ايفای نقش مناسب حرفه ای توسط داروسازان
فقط به اين قشر و توانايی ھای آنھا وابسته نيست و باورھا و توانائی ھای ساير افراد ذينفع در دو سطح ساير ھمکاران تيم سالمت و آحاد مردم
نيز وابستگی دارد بايستی آموزش برای دو گروه مذکور در دستور کار قرار گيرد ،زيرا مطالعات نشان می دھد فقدان آگاھی و نگرش الزم
بيماران وپزشکان در خصوص مھارتھا و وظايف داروسازان از عوامل اصلی ضعف ارتباطی محسوب می گردد .بديھی است اين موضوع
منجر به کاھش سطح انتظار ،تمايل و درخواست ارائه خدمات داروئی گرديده که به خودی خود می تواند چرخه معيوبی در ايجاد احساس
فقدان سودمندی ،ضعف اعتماد به توانائی و احساس فقدان مسئوليت و يا مسئوليت ناپذيری در داروسازان گردد.
وضعيت داروسازی در کشور ترکيه :ايفای نقش واقعی داروساز)ارائه خدمات داروئی( درسالمت جامعه حتی درکشورھای توسعه يافته با
موانع متعددی روبروست که اين موضوع درخصوص کشورھای درحال توسعه بارزتر بوده ودربسياری از آنھا درمراحل ابتدائی می باشد
 .١٨شرايط و وضعيت ارائه خدمات داروئی در کشور ترکيه به عنوان کشوری که از نظر برخی شرايط منطقه ای ،اقتصادی و اجتماعی
مشابه کشورما می باشد نشان می دھد که ارائه خدمات درداروخانه ھای آن کشورنيز با مشکالت قابل توجھی روبروست .مطالعه مداخله ای
انجام شده درشھراستانبول درسال ) ٢٠٠٢انتشار درسال  (٢٠١٠بيانگر اين موضوع می باشد که:
 ٣٢ (١درصد داروسازان در موقع مراجعه بيماران در داروخانه حضور نداشته اند.
 ۵٠ (٢درصد بيماران مراجعه کننده به داروخانه ھا فاقد نسخه بوده اند.
 ۴٠/۵ (٣درصد دارو توسط داروساز و  ۵٩/۵درصد توسط غير داروساز تحويل گرديده است.
 ۴۴/۵ (۴درصد از کارکنان داروخانه سوادشان در حد مدرسه ابتدائی ) (Primary schoolبوده است.
 (۵زمان  Dispensingبرای يک دارو  ١۴٩ثانيه بوده است.
 ۴٣ (۶درصد نسخ به اندازه کافی برچسب داشته ١٠ ،درصد بدون برچسب ۴٧ ،درصد فاقد برچسب يا برچسب ناکافی بوده و تنھا در مورد
 ۶/۵درصد نسخ به صورت شفاھی در خصوص تداخالت احتمالی صحبت شده است.
 (٧درکل عملکرد ارائه خدمات داروئی ضعيف توصيف گرديده است .١٩
 (٨قيمت دارو در اين کشور تحت کنترل وزارت بھداشت می باشد.
 (٩در شرايط الزم برای محل داروخانه آمده است که محل بايد ارتفاع کمتر از  ٢/۴متر و مساحت کمتر از  ٣۵مترمربع نداشته باشد و دارای
البراتوار ساخت باشد.
 (١٠داروخانه ھای زنجيره ای در اين کشور ممنوع می باشد.
 (١١از وظايف ذکر شده برای داروخانه ھا می توان به فروش دارو و محصوالت ژنريک بيواکيوالن ،فروش لوازم بھداشتی ،سرويسھای
اضافی مجانی در خصوص اندازه گيری فشار خون ،قند و کلسترول ،توصيه داروھای بدون نسخه و پی گيری گزارش ھای بيماران و
خواستن آنھا )داروھای  ٩٠روزه( اشاره نمود.
٢٠

 (١٢در ترکيه روز ملی داروسازی ) ١۴مارس( وجود دارد .
اخالق حرفه ای :دردنيای امروز بعلت آموختن علوم فارماکولوژی ،فارماکوکينتيک ،فارماکوديناميک ،توکسيکولوژی وعلوم ارتباطی جايگاه
داروسازان درسيستم مراقبت سالمت ارتقا پيدا نموده و نقش مھمی در ارتباط با پزشک و بيمار برای داروساز فراھم گرديده است .بديھی است
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اين قدرت و اختيار ھمراه با مسئوليت پذيری بوده و لذا بحث اخالق حرفه ای دراين خصوص اھميت پيدا می نمايد .در سال  ٢٠٠٠انجمن
شورای روسای دانشکده ھای داروسازی آمريکا ) (AACP-CODبه ھمراه انجمن داروسازان آمريکا -آکادمی دانشجويان داروسازی
) (APhA-ASPبه توافقی جھت تشويق دانشکده ھای داروسازی در ارزيابی فرايند حرفه ای دربرنامه ھای درسی رسيدند .سپس مطالعات
تکميلی تاثير اين تغيير برنامه درسی در روند افزايش حرفه ای گری ،نوع دوستی ،مسئوليت پذيری و شرافت را دردانشجويان اثبات نمود.٢١
در ايران نيز مطالعه اوليه ای که در تھران انجام گرديده ضرورت توجه به اين موضوع ازجمله تدوين دروس اخالق حرفه ای و تھيه کدھای
اخالق داروسازی را گوشزد می نمايد  .٢٢الزم بذکر است که دانشگاه علوم پزشکی تھران درسال  ١٣٩١سند جامع اخالقی نظام داروئی
کشور را تدوين نمود که درآن کدھای اخالق حرفه ای برای داروسازان تعريف شده است .٢٣
عالوه بر جايگاه قانون ،آموزش ھای اخالقی درروند حرفه ای گری نقش بسيار مفيدی دارد .از مجموعه عواملی که اخالق را در حيطه
داروسازی به چالش میکشد می توان به ناکافی بودن دانش ومھارت درزمينه کاربرد داروھا ،ناآشنابودن به علوم اجتماعی و رفتاری ،نگاه
سنتی به خدمات دارويی ،نارسايی قوانين و مقررات ،سياستھای دارويی نامتوازن ،مسائل فرھنگی و اجتماعی ،ناتوانی انجمنھای حرفهای
درخصوص ترجيح دادن سود بيمار بر سود داروساز ،عرضه داروھای نوين ،سوداگریھای تجارت دارو و ازھمه مھمتر مسائل اقتصادی
اشاره کرد .ناديده گرفتن اين عوامل میتواند زيانھای بسياری به تندرستی مردم ،جامعه وجايگاه و اعتبار حرفه داروسازی وارد سازد .٢۴
ازنکته ھای کليدی درزمينه حرکت به سمت جايگاه واقعی داروساز در نزد آحاد جامعه ارائه نقشی مسئوليت پذير در ارائه خدمات می باشد که
اين امر با ارتباط چھره به چھره با بيماران به ويژه در ھنگاه تحويل دارو به منصه ظھور می رسد .تحقيق انجام شده در سال ١٣٧٣
درخصوص کيفيت ارائه خدمات در داروخانه ھا با طراحی چک ليست کيفيت ارائه خدمات را مورد بررسی قرار می دھد که يکی از
پارامترھای آن تحويل نسخه توسط غير داروساز به بيمار است که بر اساس نتايج در آن سال  ٨۴درصد بوده است  .٢۵سپس فرم طراحی شده
مزبورتوسط معاونت غذا و داروی دانشگاه بعنوان چک ليست بررسی ادواری داروخانه ھا مورد استفاده قرارگرفت .نتايج حاصل از مطالعه
ديگرانجام شده در ١۵سال بعد ) (١٣٨٨نشان می دھد که عليرغم تاثير مداخله ای ذکر شده ھنوزدرصد قابل توجھی ازموارد دارو توسط
افرادی به جز داروساز تحويل می گردد  ٢۶که اگرچه روند رو به بھبود را نشان می دھد ولی آھنگ بھبود بسيار کند بوده است.
نقش داروساز در ارائه داروھای بدون نسخه :در فرايند مصرف داروھای بدون نسخه )وھمچنين تاحدود زيادی داروھای گياھی رسمی(
داروسازان مھمترين منبع اطالع رسانی داروئی بوده و لذا وضعيت ارائه خدمات دراين بخش به عنوان شاخص مھمی از توانائی ھا و حضور
موثر داروسازان درعرصه خدمات سالمت محسوب می گردد .مشاوره درانتخاب داروھای بدون نسخه مناسب از وظايف اصلی داروسازان
درسرتاسر کشورھای جھان محسوب می شود .ليست داروھای بدون نسخه در کشورھای مختلف متفاوت بوده و درطی زمان نيزممکن است
تغييرنمايد .در کشور ما نيزبا بررسيھای انجام شده در وزارت بھداشت و ھماھنگ با بسياری ازکشورھا فھرستی ازداروھای بدون نسخه
 NPDتھيه گرديد تا زيرنظر داروساز در اختيار متقاضيان قرار گيرد .ليست داروھای بدون نسخه دردسترس داروخانه ھا بوده و ھمچنين
معاونت ھای غذا و داروی اغلب دانشگاه ھای علوم پزشکی )و نه ھمه( ليست مزبور را درتارنمای خود قرار داده اند.
صرفه جوئی اقتصادی و وقت ازعوامل اصلی تھيه داروھای بدون نسخه برای بيماران و سود بيشتر برای داروخانه ھا ازعوامل فروش دارو
بدون نسخه می باشد .به ھمين منظور توجه و پيدا نمودن راھکارھای الزم مصرف صحيح داروھای بدون نسخه ازاھميت بسيارزيادی
برخوردار است زيرا انگيزه اقتصادی در اينجا برای ھر دو طرف قوی بوده ولذا ممکن است به موضوع سالمت توجه کمتری گردد.
از طرف ديگر ذکر اين نکته نيزضروری است که توجه اساسی بدون افراط و تفريط و البته با رعايت کامل موازين علمی در خصوص
استفاده صحيح از پتانسيل داروھای بدون نسخه توسط برنامه ريزان داروئی ميتواند به اقتصاد سالمت کشور کمک نمايد .بررسی ھای انجام
شده در اياالت متحده آمريکا نشان می دھد ھردالرھزينه سرمايه گذاری شده برروی داروھای  OTCمی تواند بين  ۶-٧دالر برای سيستم
سالمت صرفه جوئی اقتصادی در برداشته باشد .طبق بررسی درصورت حذف داروھای  OTCاز نظام داروئی اياالت متحده ،الزم است
 ۵۶٠٠٠شغل تمام وقت جديد اضافه گردد تا از پس مراجعه کنندگانی برآيند که شرايط درمان با داروھای غيرنيازمند به نسخه را دارند .٢٧
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نقش داروساز درخصوص مشاوره داروھای بدون نسخه بسيارمھم می باشد زيرا دربسياری ازموارد بيمار ازوجود اثرات جانبی و تداخالت
آن اطالعی نداشته و بدون نسخه بودن دارو را دليل بر ايمن بودن آن می داند .دربررسی انجام شده درخصوص نحوه عرضه وتقاضای
داروھای بدون نسخه در داروخانه ھای خصوصی شھر اصفھان در سال  ١٣٨٠نتايج زير بدست آمده است :٢٨
 (١عليرغم اطالع از وجود داروھای بدون نسخه ٩۶،درصدمسئولين فنی وغير داروسازان عرضه کننده داروھای بدون نسخه ازتعداد و نوع
داروھای بدون نسخه بی اطالع بوده وليست مزبور در داروخانه موجود نبوده است.
 ٣٠ (٢درصد کل اقالم داروئی ،بدون نسخه ارائه شده است .اين درحالی است که ازاين داروھای ارائه شده بدون نسخه  ۴٣درصد در ليست
داروھای بدون نسخه و  ۵٧درصد بقيه از داروھائی نيازمند به نسخه بوده اند.
 (٣نکته جالب اينکه فقط  ١/٣درصد مراجعين با ارائه عالئم بيماری تقاضای دارو نموده اند.
 ٩۵ (۴درصد داروھا بدون ھيچگونه سوال يا توصيه تحويل داده شده است و دريافت کننده گان دارو نيزھيچگونه تمايلی به دريافت اطالعات
از خود نشان نداده اند.
 (۵براساس نتايج اين تحقيق فقط  ١/۶درصد از مراجعين تقاضای کسب اطالعات بيشتر می کنند .اين در حالی است که بعنوان مثال تحقيق
انجام شده در آلمان نشان می دھد در ٧٣/٩درصد از بيماران تقاضای اطالعات بيشتر راجع به داروھای  OTCکرده اند.
 (۶ھمچنين بعد از درخواست داروی بدون نسخه فقط در ١٠/۴درصد موارد به مصرف کننده تذکرداده شده که ارائه دارو بدون نسخه امکان
پذير نمی باشد و در بقيه موارد يا دارو در داروخانه موجود نبوده و يا به علت کمبود دارو و يا جلوگيری از اصرار مصرف کننده به مراجعه
کننده ای جمله "اين دارو را نداريم" گفته شده است.
نتيجه يک مطالعه ديگردر خصوص بررسی ميزان اطالعات بيماران مراجعه کننده به داروخانه ھا درمورد داروھای  OTCدرشھراردبيل

٢٩

از تشابه نتايج حاصل دراين زمينه خبر می دھد.
 ۶٣/٢ (١درصد داروھای درخواستی در اين شھر نيز از داروھای نيازمند به نسخه و  ٣۶/٨درصد از ليست داروھای بدون نسخه بوده اند.
 (٢فقط  ١٨درصد مراجعه کنندگان اطالع صحيح از دوز و روش مصرف دارو داشتند.
 (٣منابع اطالعاتی مراجعه کنندگان درمورد داروھای درخواستی  ٢٣/۶داروخانه ھای محلی ۵٠/٨ ،درصد پزشکان و  ١٨/٨درصد
خويشاوندان بودند.
بررسی ديگری که درسطح شھر تھران انجام گرديده  ٣٠نشان می دھد که اطالعات بيماران مراجعه کننده به داروخانه ھای سطح شھرپيرامون
داروھای بدون نسخه و بخصوص دوز مصرفی ،دوره درمان و عوارض جانبی آنھا درحد مطلوب نمی باشد و نيازمند ارائه مشاوره ھای
داروئی توسط داروساز و پزشک است ۴١ .درصد بيماران از اطالعات مطلوب نسبت به ميزان و دوره مصرف داروی خود برخوردار نبوده
و تنھا  ٠/٨درصد آنھا از عوارض جانبی اطالع داشتند.
در يک مطالعه انجام شده در شھر تبريز در سال  ١٣٨۶در خصوص بررسی وضعيت خود درمانی مراجعين به داروخانه ھای سطح شھر
تبريز ازاطالعات بسيار ضعيف مراجعين به داروخانه ھای سطح شھر در ارتباط با عوارض داروھا و داروھای نيازمند به نسخه و OTC
حکايت می کند .ھمچنين در اين شھر مصرف خودسرانه آنتی بيوتيکھا به طور معمول باال بوده است .٣١
جايگاه داروھای گياھی در داروخانه :امروزه داروھای گياھی جايگاه خاصی در داروخانه ھا پيدا نموده و ھرساله شاھد افزايش مصرف اين
دسته از داروھا چه به صورت تجويزشده از طرف پزشک و چه به صورت داروی بدون نسخه می باشيم .بديھی است داروساز به عنوان تنھا
عضو تيم سالمت که به صورت کالسيک دروس مربوط به اين حوزه را گذرانده است جامع ترين اطالعات را نيز در اين زمينه داشته و لذا
نقش اصلی را درارائه اطالعات به بيمار ايفا می نمايد .نتايج بدست آمده ازمطالعه انجام شده تحت عنوان بررسی نحوه عرضه و تقاضای
داروھای گياھی درداروخانه ھای شھر اصفھان درسال  ١٣٨۵-١٣٨۶نشان می دھد که  ۵۵درصد موارد درخواست ھای داروھای گياھی به
صورت بدون نسخه و  ۴۵درصد داروھای گياھی تجويز شده با نسخه تحويل بيمار شده است  .٣٢ھمچنين  ۶٢/۶درصد موارد عرضه ھمراه
با دستور داروئی بوده است ،البته اين دستور داروئی عمدتا حاوی تعداد دفعات مصرف بوده و چنين به نظرمی رسد که داروسازان در
خصوص طريقه مصرف ،زمان مصرف ،مصرف دارو ھمراه يا بدون غذا و تداخالت داروئی فرآورده ھای گياھی دارای ضعف نسبی می
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باشند .درخصوص داروھای گياھی تجويز شده با نسخه ۶١ ،درصد توسط پزشکان عمومی و  ٣٩درصد توسط پزشکان متخصص و فوق
تخصص انجام گرديده است .مطالعه ديگری در تھران به ارزيابی دانش داروسازان از داروھای گياھی پرداخته

٣٣

و نياز به برنامه ھای

آموزشی در اين زمينه را تاکيد می نمايد .به ھرحال نتايج مطالعات نشان دھنده وضعيت نه چندان مطلوب آگاھی وعملکرد داروسازان درعين
نگرش مثبت آنھا درحوزه داروھای گياھی است  .٣۴با توجه به اينکه درصد قابل توجھی از داروھای گياھی بدون نسخه می باشد و مصرف
آنھا در برخی از بيماريھای حاد مانند برخی اختالالت عصبی و زنان و زايمان بدون نظر تشخيصی پزشک صحيح نيست لذا بايستی مشخص
شود عوارض احتمالی متوجه چه شخصی می باشد ،لذا در اينجا نقش مھم داروساز بعنوان يک شخص حرفه ای بسيار سرنوشت سازمی
باشد.
خدمات تخصصی بالينی داروسازی :با توجه به اينکه بخش مھمی از خدمات سالمت در بيمارستانھا ارائه می گردد ،لزوم توجه به بھبود و
ارتقای ارائه خدمات داروئی دراين بخش ازنظام سالمت ضروری است .داروسازان بالينی به عنوان گروھی ازداروسازان متخصص ضمن
طی دوره تخصصی آمادگی الزم برای ايفای نقش در ارائه خدمات داروئی به پزشکان وبيماران در بيمارستانھا را بدست می آورند .داروساز
بالينی با توجه به درک بنيادين داروھا و با تسلط به علوم فارماکوکينتيک و فارماکوديناميک خصوصا در مورد پايش داروھا و به عنوان
کارشناس داروھا در درمان نقش بسيار مھمی در سالمت بيماران بستری در بيمارستان ايفا می نمايد .رشته تخصصی داروسازی بالينی در
سال  ١٣٧۵در ايران پايه گذاری گرديد .در حال حاضر حدود  ٩٠داروساز بالينی در کشور وجود دارد .اگر برای ھر  ٨۵تخت بيمارستانی
يک داروساز بالينی الزم باشد حداقل نيازداروساز بالينی کشور ٢٠٠٠نفر ميباشد  .٣۵تبيين جايگاه داروسازان بالينی زمينه ارتقاء سطح
خدمات سالمت را برای بيماران بستری نيز فراھم خواھد نمود .تقويت اين موضوع سبب تقويت علوم جانبی ديگرازجمله فارماکوويژيالنس
خواھد شد .علمی که به شناسائی ،گزارش دھی ،ارزيابی و پيشگيری ازعوارض جانبی داروھا پس از ورود به بازار می پردازد و نقش مھمی
درسالمت افراد جامعه خواھد داشت ،اگرچه بررسی ھا نشان ميدھد اين علم برای بسياری از افراد فعال درحوزه سالمت ناشناس می باشد .٣۶
آموزش رشته داروسازی :آموزش داروسازان ازمھمترين مباحثی است که تقريبا ھمه موارد ذکر شده در اين متن متاثر از آن می باشد.
ھرچه آموزش بيشتر مبتنی بر نيازجامعه باشد توانائی ارائه خدمات سالمت مطلوب تر وشرايط درگير شدن داروسازدر تيم درمانی
بيشترخواھد شد لذا تغييرات صحيح مبتنی بر نياز دربرنامه آموزشی دانشجويان داروسازی می تواند به اصالح و ارتقای سيستم خدمات
سالمت منجر گردد.
ھدف نظام آموزشی بايد تربيت افراد با دانش وقابليت ھای حرفه ای کامل شامل مھارت ھای تفکرانتقادی ،توانا در کارگروھی و مديريت ،حل
مسئله ،اخالق مدار و برقرارکننده ارتباط باشد .تصميمات آموزشی مقطعی و بدون نگاه راھبردی می تواند وضعيت نظام آموزشی را دچار
چالش ھای بيشتری نمايد .موضوع ھر تغيير بايستی از نگاه استراتژيک به نيازھای حال و آينده جامعه باشد .از آنجائی که سطح نمره الزم
برای ورود به رشته داروسازی باال می باشد لذا از لحاظ داشتن استعدادھای انسانی در اين رشته مشکل خاصی وجود ندارد .تحقيق انجام
شده

٣٧

نشان می دھد که وجود فرصت شغلی و کسب موقعيت اجتماعی و عنوان خدمت به جامعه ازمھمترين عوامل انتخاب رشته داروسازی

بوده که اين موضوع ازعوامل اصلی انگيزه باالی دانشجويان با استعداد درانتخاب رشته داروسازی می باشد ،حقيقتی که خود می تواند در
صورت کارا بودن برنامه آموزشی آنھا کمک زيادی به ارتقای جايگاه داروسازی به عنوان عضو تيم سالمت بنمايد.
برنامه درسی دانشجويان داروسازی که طی بازنگری درسال  ١٣٨٣اصالحات ارزشمندی در آن صورت گرفت تا زمينه کسب توانمنديھای
الزم دانش آموختگان برای ايفای نقش حرفه ای خود فراھم آيد اکنون نياز به بازنگری مجدد در محتوا وھمچنين نحوه آموزش دارد .بررسی
آموزش داروسازی دردانشکده ھای داروسازی کشور و برخی ازدانشکده ھای معتبر خارج از کشور نشان دھنده تفاوتھايی در محتوا و
استراتژی تعليم به شرح زير می باشد :٣٨
 (١بررسی ھا نشان می دھد که دردانشگاھھای کشورما ساعات بيشتری به امر آموزش اختصاص داده شده است.
 (٢ادغام وتدريس چند درس درقالب يک درس :اگرچه دروس علوم پايه درھرسه دانشکده وجوه اشتراک زيادی دارد ولی طراحان درسی
دردانشکده داروسازی کاليفرنيای جنوبی با ادغام دروس و با ھدف امکان فراگيری ھمراه با تفکرطرح نوی ازدروس ادغام شده را فراھم
نموده اند .به عنوان مثال دروس فيزيولوژی ،بافت شناسی ،تشريح و پاتوفيزيولوژی مجموعا تحت عنوان درس سيستمھای بيولوژيکی و يا
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درس درمان شناسی شامل مطالب مربوط به دروس شيمی داروئی و زيستی ،فارماکولوژی ،فارماکوکينتيک بالينی و درمان تحت يک درس
ارائه می گردند.
 (٣ساعات تدريس دروس بالينی :ازآنجائی که در آمريکا داروساز نقش حرفه ای خود را ايفا می نمايد و به منظور فراھم نمودن توانائی الزم
برای مشاوره با پزشک درخصوص تجويز و کنترل ميزان دارو و ھمچنين ساير جنبه ھای دارو درمانی  ۵١٠ساعت ) ٣٠واحد درسی(
درس درمان شناسی )ادغام شده با فارماکولوژی( برای دانشجويان تدريس می شود.
 (۴دروس گروه علوم اجتماعی :دروس علوم اجتماعی برمبنای نيازھای فرھنگی ،مذھبی و اجتماعی ھرکشور می باشد وآموزش اين علوم
در راستای رسيدن به جايگاه حرفه ای داروسازان نقش بسيار مھمی دارد چراکه بدون آگاھی از روانشناسی وشناخت جامعه نمی توان با
افراد ارتباط برقرار کرده و در مرحله بعد خدمات الزم را به آنھا رسانيد .داروسازی يک حرفه اجتماعی است و داروساز با اقشار مختلف
مردم در تماس می باشد و بايستی در مشاوره داروئی با پزشک و بيمار با اعتماد به نفس عمل نموده و از آموخته ھای خويش استفاده و دفاع
نمايد .اگرچه دو درس روانشناسی و جامعه شناسی در برنامه آموزشی داروسازان ما نيز وجود دارد ولی متاسفانه ھر دو اين دروس
غيراصلی بوده و با دروس ديگر جايگزين می گردد.
 (۵عالوه بر تفاوت ھای ذکر شده در محتوای آموزشی دراستراتژی تعليم نيز تفاوتھای اساسی به چشم می خورد .دردو دانشکده ذکر شده
روش تدريس آموزش سنتی مبنی برارائه سخنرانی در کنار آموزش بر مبنای حل مسئله استفاده می گردد .با جايگزينی روش يادگيری فعال و
دانشجو محور افزايش عمق يادگيری ،باال بردن اعتماد به نفس ،باال بردن روحيه تحقيق و پژوھش ،مسئوليت پذيری و ارتباط موثر در
دانشجويان تقويت شده و زمينه برای ايفای نقش حرفه ای آنھا فراھم می گردد.
نقش آموزش مداوم :ازآنجائی که بخش عمده ازارائه دھندگان خدمات دارويی مربوط به دانش آموختگان قديمی تر می باشد و مطالعات
نشانگر فقدان آگاھی  ،نگرش و عملکرد مناسب در جمعيت قابل توجه آنھا است ،نيل به جايگاه مناسب داروسازان در ارائه خدمات سالمت
بدون درنظر گرفتن توانائی ھای حرفه ای اين دسته از داروسازان دشوار خواھد بود لذا در ارئه راھکارھای الزم بايستی توجه الزم در جھت
ارتقاء آموزش حرفه ای اين دسته از داروسازان نيز بعمل آيد.

بخش سوم( موانع موجود در ارتقای جايگاه حرفه ای داروسازان در نظام ارائه خدمات سالمت
ايران در زمره کشورھای درحال توسعه بوده که توانسته پيشرفت ھای قابل توجھی درساخت دارو و ارائه خدمات داروئی بدست آورد.
افزايش نيازھای سالمت سبب شده است تا در جوامع پيشرفته نقش جديدی تحت عنوان مراقبت ھای داروئی برای اين حرفه تبيين گردد .با
توجه به جايگاه تعريف شده کشور در چشم انداز بيست ساله به عنوان کشور توسعه يافته و با توجه به اھميت سالمت دررسيدن به اين جايگاه
الزم است نسبت به رفع موانع جھت رسيدن به اھداف مورد نظر برنامه ريزی گردد.
درکشورھای مختلف درحال توسعه بسته به کشورمورد نظر وضعيت داروسازی متفاوت می باشد .بعنوان مثال کشورھند عليرغم پيشرفتھای
زيادی که درحيطه داروسازی پيدا نموده اغلب داروسازان را برای ورود به صنعت داروسازی آماده می کند که البته اين تصميم گيری مطابق
با منافع اقتصادی آن کشور صورت گرفته است .به ھمين دليل اين کشور با کمبود داروساز درسطح داروخانه ھا مواجه است و درداروخانه
ھای اين کشور افرادی ارائه دارو به بيمار را انجام ميدھند که آگاھی و دانش کافی دراين زمينه ندارند  .٣٩ھمچنين در پاکستان وحتی مالزی
که درسالھای اخير دربسياری از زمينه ھا توسعه وسيعی يافته مسئله کمبود داروسازان واجد صالحيت به چشم ميخورد  .١٨درترکيه ٢٣٨٠٠
داروخانه وجود دارد ومتوسط تعداد جمعيت به ازای ھر داروخانه  ٣٠٠٠- ٣٣٠٠می باشد.٢٠
در کشور ما براساس برنامه ھای باالدستی )نقشه جامع علمی( در حيطه سالمت  ۴٠و توفيق بدست آمده درخصوص تربيت تعداد قابل توجه
ازنيروی انسانی مورد نياز ،افق روشنی درخصوص رسيدن به اھداف ھم درزمينه خدمات داروئی و ھم توليدات دارو درصورت برنامه
ريزيھای الزم به چشم می خورد .بديھی است دراين مسير الزم است ضمن شناخت محدوديت ھا راھکارھای مناسب برای رفع آن طراحی و
بکار گرفته شود .موارد زير بعنوان محدوديت ھا و موانع اصلی ارتقاء جايگاه داروسازان در نظام سالمت ارائه می گردد.
 -١فقدان تعريف شفاف ،عينی ،به روز و کارآمد ازجايگاه حرفه ای داروسازان در قوانين و آئين نامه ھا
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 -٢توجه به رويکرد "دارو" به جای "داروساز" در اسناد باالدستی ،قوانين ،آئين نامه ھا و آموزش داروسازی
 -٣کمرنگ بودن نقش داروساز در سندھای باالدستی نظام سالمت
 -۴آگاھی نه چندان کامل پزشکان و ساير حرف پزشکی از جايگاه حرفه ای و توانائی ھای داروسازان
 -۵فاصله داشتن آگاھی ،نگرش وعملکرد حرفه ای داروسازان تا سطح مطلوب مورد انتظار
 -۶تحت الشعاع گرفتن وظايف حرفه ای داروسازان به خاطر مشکالت تامين ،توزيع و تجارت دارو
 -٧نبود زمينه ھای مناسب برای داروسازان به منظور ايفای نقش جامع درحيطه خدمات سالمت
 -٨آگاھی ناکافی مردم از حقوق خود و وظايف داروسازان
 -٩نارقابتی بودن ارائه خدمات داروئی در داروخانه ھا توسط داروسازان
 -١٠تعداد زياد مراجعه کنندگان به ازای ھر داروسازو درنتيجه کم بودن زمان الزم برای مشاوره
 -١١فاصله تا مطلوبيت کامل آگاھی وعملکرد داروسازان نسبت به داروھای بدون نسخه و گياھی
 -١٢کمرنگ بودن نقش داروسازان در ارائه خدمات پيشگيری اوليه
 -١٣فقدان پروتکل ھای ارجاع ،ويژه مراجعه کنندگان به داروخانه ھا
 -١۴مصوب نبودن قانونی کدھای اخالق داروسازی
 -١۵ناکافی بودن تعداد داروسازان بالينی
 -١۶توجه ناکافی به روند حرفه ای شدن درسازمانھای مرتبط با داروسازان
 -١٧استفاده محدود ازروشھای آموزش فعال در نظام آموزشی داروسازی در سطح کشور
 -١٨فقدان آموزش رسمی داروسازان در زمينه مھارتھای ارتباطی
 -١٩فقدان فرايند مناسب برای حصول اطمينان ازتوانائيھای حرفه ای داروسازان فارغ التحصيل
 -٢٠وجود بعضی از کاستی ھا دراجرای مناسب برنامه ھای آموزشی فعلی دردانشکده ھای داروسازی و نظارت ناکافی در اين مورد
 -٢١اشتغال به کار زود ھنگام توسط دانشجويان داروسازی
 -٢٢ناھمخوانی محتوا و استراتژی آموزشی برنامه ھای درسی موجود با توجه به نياز آموزشی داروسازان امروز و فردا
 -٢٣تاکيد بيشتر بر پژوھش به عنوان عنصر اصلی ارزشيابی برونداد دانشکده ھای داروسازی و در نتيجه توجه ناکافی به بحث آموزش
 -٢۴ناکارا بودن آموزش مداوم در به روز رساندن توانمندی ھای حرفه ای داروسازان
 -٢۵فقدان متولی مشخص جھت پايش وپردازش مستمر داده ھا ،تجزيه وتحليل سياست ھای مربوط به حرفه داروسازی و طراحی و اجرای
مداخالت جھت رفع مشکالت به منظور روند پايدار اصالح امور

بخش چھارم ( راھکارھا:
براساس محدوديت ھای پيشگفت راھکارھای زير پيشنھاد می گردد:
 -١بازنگری و اصالح قوانين ،برنامه ھا و آيين نامه ھای مرتبط با نظام سالمت مربوط به داروسازان و يا مرتبط با داروسازی سايرحرف
درگير درتيم سالمت و رفع کمبودھای قانونی دراين زمينه با رويکرد ارائه خدمات داروئی توسط داروساز و با تاکيد بر نقش داروساز
درارتباط با بيماران ،اعضای تيم سالمت و آحاد مردم .بعنوان نمونه می توان به لزوم بازنگری تبصره يک ماده  ۵قانون مربوط به مقررات
امور پزشکی ودارويی ومواد خوردنی و آشاميدنی مصوب  ١٣٣۴/٣/٢٩اشاره نمود که بر اساس آن "دخالت داروسازان درامور مختص به
طبابت به جز درمورد کمک ھای نخستين قبل از رسيدگی پزشک ممنوع است" .اين بند با مفاھيم تازه درخصوص وظايف داروساز که
ضرورت ارائه مراقبت ھای داروئی و اينکه بطور کلی مشورت پزشک و داروسازموجب مصرف منطقی داروھا خواھد شد وھمچنين با
مفاھيم داروسازبالينی ناسازگاری دارد.
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 -٢حمايت از پژوھشھای ھدفمند در زمينه نقش داروساز در نظام سالمت در تمامی ابعاد )بررسی وضع موجود ،طراحی مداخالت و
ارزشيابی آنھا( در سطح ملی
 -٣تبيين اھميت نقش کار تيمی دربرنامه ھای آموزشی دانشجويان سايراعضای تيم سالمت .بعنوان مثال مشارکت و حضور بالينی در
راندھای آموزشی دانشجويان پزشکی
 -۴برگزاری برنامه ھای آموزش مداوم مشترک برای داروسازان و ساير اعضای تيم سالمت در جھت ارتقای مھارتھای ارتباطی و ايجاد
انگيزه الزم برای درک مشترک حرفه ای
 -۵افزايش توانمندی ھای علمی و حرفه ای فارغ التحصيالن و داروسازان شاغل با توجه به وابستگی جدی ارتقای حرفه ای به توانائيھای
علمی وحرفه ای
 -۶انجام آموزشھای الزم در راستای مراقبت ھای داروئی برای دانشجويان داروسازی و داروسازان شاغل
 -۶لزوم روزآمد شدن اطالعات داروسازان و رفع نقايص موجود در زمينه دروس دانشگاھی رشته داروسازی.
 -٨تھيه بروشور از وظايف و اھميت نقش داروسازان در تيم سالمت )توسط مراجع ذيصالح و يا انجمن داروسازی( ودر اختيارمراجعين
قرار دادن آنھا
 -٩استفاده ازرسانه ھای تصويری و شنيداری به منظور تبيين جايگاه داروسازان در سالمت جامعه در روزھای خاص مانند روز داروسازی
 -١٠رقابتی کردن و سطح بندی داروخانه ھا از لحاظ ارائه خدمات و اعمال رتبه مذکور در تسھيالت دريافتی از نظام سالمت
 -١١اجازه تاسيس داروخانه جديد در محدوده داروخانه ھائی که بيش ازحد مراجعه کننده دارند و يا لزوم افزايش تعداد مسئولين فنی از يک به
دويا چند نفر به ازای تعداد مشخص مراجعه کننده
 -١٢اصالح حق تعرفه داروسازی و منوط نمودن آن به مشاوره داروئی
 -١٣تمايز ظاھری داروساز ازساير کادرداروخانه به منظور امکان افزايش ارتباط صحيح بيمار و داروساز
 -١۴افزايش حداقل فضای فيزيکی الزم جھت تاسيس داروخانه
 -١۵حضور تمام وقت و موثر مسئولين فنی و نظارت کافی برآن
 -١۶تشکيل کميته مشاوران داروھای غيرنسخه ای )شامل نمايندگان پزشکان ،داروسازان ،فارماکولوژيست ھا ونمايندگانی ازصنايع
داروسازی( جھت بررسی امکان قرار دادن بعضی از داروھايی که ايمنی و موثر بودن آنھا در کشورھای پيشرفته به تاييد رسيده )البته با در
نظر گرفتن شرايط اجتماعی و فرھنگی کشور( در فھرست داروھای غيرنسخه ای
 -١٧موظف نمودن الصاق برچسب داروی غيرنيازمند به نسخه برروی داروھای غيرنيازمند به نسخه و توصيه ھای مھم و کامل بر روی آن
 -١٨آموزش کامل وجامع ترداروھای بدون نسخه در برنامه آموزشی دانشجويان داروسازی در دروس کارآموزی به منظور تمرين عملی
الزم درخصوص ارائه خدمت درزمينه داروھای بدون نسخه
 -١٩استفاده از رسانه ھای جمعی ازجمله صداوسيما )شبکه سالمت( به منظور افزايش آگاھی مردم از تفاوتھای داروھای بدون نسخه و
نيازمند به نسخه تا ضمن حفظ زمينه ھای سالمت مشارکت آنھا نيز در زمينه سياست ھای داروئی فراھم گردد
 -٢٠تھيه بسته آموزشی "نقش داروساز در پيشگيری اوليه" و لحاظ آن در برنامه درسی داروسازی و آموزشھای مداوم
 -٢١نظارت علمی بيشتربر روی بروشورھای الصاقی به داروھای گياھی به منظور جلوگيری ازاغراق دربيان اثربخشی و لزوم ذکرمواردی
شامل دوز درمانی ،اثربخشی ،موارد منع مصرف احتمالی وعوارض جانبی و تداخالت داروئی و غذايی
 -٢٢تنظيم و تصويب پروتوکل ھای ارجاع ويژه مراجعين به داروخانه
 -٢٣تصويب و قانونی نمودن کدھای اخالق ويژه داروسازی توسط مراجع قانونی از جمله نظام پزشکی
 -٢۴راه اندازی دوره تخصصی داروسازی بالينی در دانشکده ھای توانمند و درصورت نياز به صورت مشترک
 -٢۵برگزاری نشست ھای مشترک سازمانھای ذيربط )نظام پزشکی ،معاونت غذا و دارو ،معاونت بھداشت ،درمان ،دبيرخانه آموزش
داروسازی و تخصصی و انجمن داروسازان( در جھت تبيين و ارتقاء جايگاه داروسازان در نظام سالمت و اھميت روند حرفه ای شدن
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 -٢۶آغاز روند بازنگری برنامه درسی داروسازی با تاکيد بر رويکرد بيمار محور ،آموزش فعال و مھارتھای حرفه ای با توجه به گذشت ده
سال از آخرين باز نگری
 -٢٧برنامه ريزی ونظارت برای تغيير سمت و سوی آموزش در داروسازی به آموزش فعال و موثر و بيمار محور درجھت ارتقاء مھارتھای
حرفه ای به ويژه از طريق توانمند سازی و ايجاد نگرش و انگيزش الزم در اعضای ھيات علمی
 -٢٨سياست گذاری در جھت لزوم حضور حداقلی اعضای ھيات علمی داروساز در عرصه ھای داروخانه ھای آموزشی
 -٢٩حذف امتحان جامع علوم پايه و برگزاری امتحان جامع حرفه ای جھت شروع ارائه خدمت حرفه ای
 -٣٠بازنگری و انجام مجدد رتبه بندی دانشکده ھای داروسازی با رويکرد بھبود و اصالح وضع موجود
 -٣١نظارت کافی و موثر بر فرآيند پذيرش مسئوليت فنی توسط دانشجويان داروسازی بر اساس آيين نامه
 -٣٢نياز سنجی در خصوص برنامه درسی داروسازی جھت تربيت داروسازان فردا و تدوين فرايند تغيير آن
 -٣٢تاکيد برسھم آموزش در آيين نامه ھا و نظام ارزشيابی دانشکده ھا
 -٣٣مشارکت فعاالنه ھمه دست اندرکاران داروسازی در تدوين ،اجرا و ارزشيابی برنامه ھای آموزش مداوم با تاکيد بر راھبرد ارتقای
جايگاه و توانمنديھای علمی و به روز کردن دانش حرفه ای داروسازان در نظام سالمت
 -٣۴تاسيس دفتر"توسعه حرفه ای داروسازی در نظام سالمت" در حوزه سازمان غذا و دارو در جھت برنامه ريزی ،نظارت و ارزشيابی
امور مربوط به ارتقای جايگاه و توانمنديھای داروسازان در نظام سالمت
آن چه با يستی به آن توجه داشت اين است که ھمانطوريکه آگاھی ازمشکالت و موانع به منظوررفع آنھا ضروری است ،تبيين
موفقيت ھای بدست آمده نيزراھگشا وتسريع کننده دسترسی به اھداف آينده محسوب می گردد .ھمگام با سه دھه موفقيت درزمينه رشد کيفی و
کمی ارايه خدمات سالمت از جمله اصالح آموزش پزشکی ،تربيت نيروی انسانی الزم ،رشد کيفی آموزش تحصيالت تکميلی و تحقيقات
مرتبط با سالمت و انتشارات و مقاالت علمی

۴١

داروسازی کشور نيزاز رشد کمی و کيفی قابل مالحظه ای برخوردار بوده است .افزايش

تعداد دانشکده ھای داروسازی درطی سی سال از ۶عدد به  ٢٢دانشکده )با احتساب سه واحد داروسازی دانشگاه آزاد اسالمی( در سال ١٣٩٣
و افزايش تعداد پذيرش دانشجوی داروسازی به بيش از ١١٩٣دانشجو )درسال  (٩٣سبب شده است تا ھم اکنون حدود  ١٧۵٠٠داروساز در
سيستم ارائه خدمات سالمت مشغول فعاليت بوده و زمينه برای وارد شدن بيش از ھزارنفر داروساز جديد در سال به خدمات دھندگان داروئی
کشور فراھم گردد .ھم اکنون  ٢٢داروساز به ازای ھر صد ھزار نفر جمعيت در کشور وجود دارد که حتی در صورت حفظ پذيرش
دانشجوی کنونی ،اين آمار می تواند دريک فرصت  ٨-١٠ساله به ميزان  ٣٢داروساز به ازای ھر صد ھزارنفر جمعيت ارتقا يابد .براساس
آمار سازمان غذا و دارو در سال  ١٣٩٠تعداد  ٨۴٠۵داروخانه در کشور داير بوده )که با احتساب ميانگين مجوز داده شده در سالھای قبل
تعداد داروخانه ھا در سال  ١٣٩٣حدود  ١٠٠٠٠عدد می باشد( که اين تعداد با اھداف وشاخصھای برنامه چھارم توسعه ھمخوانی دارد .به
ھرحال بنظر می رسد با توجه به پيشرفت ھای بدست آمده وامکانات موجود با رفع و يا کاھش موانع و ھمچنين بکارگيری راھکارھای ذکر
شده در اين متن تحليلی می توان زمينه ارتقای ھر چه بيشترکيفيت ارائه خدمات داروئی در کشور را فراھم و ھر چه سريعتر به اھداف تعيين
شده در اسناد باالدستی دست يافت.
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