عنوان مقاله
ثزرسی هیشاى ضٌبخت ٍ اّویت هزدم تْزاى ًسجت ثِ حضَر دارٍسبس در دارٍخبًِ ٍ ٍظبیف ٍی
آیناز دیده ور اصل
دانشجوی دکتری عمومی داروسازی  ،دانشکده داروسازی  ،دانشگاه علوم پسشکی اردبیل

همذهِ ٍ پیطیٌِ اعالػبتی :دارٍسبس در حلمِ درهبًی در دستزس تزیي ػضَتین خذهبت ٍ سالهت است کِ ثیوبراى هیتَاًٌذ ثِ آى هزاجؼِ
کٌٌذ.هْوتزیي ٍظیفِ دارٍسبس در دارٍخبًِ ،لجَل هسئَلیت صحت ّوِ خذهبتی است کِ ثز اسبس لبًَى ،سیزًظز اٍ اًجبم هیطَد هثل
هطبٍرُ دارٍئی ثِ هزاجؼیي ثزای دارٍدرهبًی هٌبست  ،ثزرسی تذاخالت احتوبلی دارٍ در ًسخِ یب سبثمِ لجلی دارٍّبی هصزفی ً ،حَُ هصزف
دارٍّب ٍ . ...دارٍسبس هطبٍر ثیوبر است درحبلیکِ ثسیبری اس هزدم ًمص دارٍسبس را فمظ در تجَیش ٍ فزٍش دارٍ هیذاًٌذ.
رٍش کبر :ایي تحمیك یک هغبلؼِ تَصیفی_تحلیلی ّوزاُ ثب عزح پزسطٌبهِ است کِ ثِ صَرت تصبدفی ثیيً 154فز اس سبکٌیي ضْزتْزاى
پخص ٍ جوغ آٍری ضذ ٍ ًتبیج آى تَسظ ًزم افشار  SPSSهَرد تحلیل لزار گزفت.
ًتیجِ :حذٍد  %76ضزکت کٌٌذگبى سى ٍ  %24هزد ثَدًذ %48.اس افزاد هغلغ ثَدًذ کِ همغغ رضتِ دارٍسبسی دکتزی است ٍ ایي هَضَع ّیچ
ارتجبعی ثب هیشاى تحصیالت افزاد ًذاضت.حذٍد  %50اس افزاد هتَجِ حضَر دارٍسبس در دارٍخبًِ ًویطًَذ کِ اس دالیل آى ػذم تطخیص
ظبّزی دارٍسبس اسسبیز پزسٌل است.حذٍدا ثبالی  %54اس افزاد خَددرهبًی را ثِ هطبٍرُ ثب دارٍسبس ٍ دارٍدرهبًی صالحذیذ آًْب تزجیح هی
دٌّذ.اس ثیي کسبًی کِ هطبٍرُ دارٍیی گزفتِ اًذ تٌْب  %9آًْب اس ًتیجِ هطبٍرُ ًبراضی ثَدًذ کِ ایي ًطبى اس ػولکزد ػلوی ٍ ػولی خَة

دارٍسبساى هب دارد.
ثحث ٍ ًتیجِ گیزی :عی ایي هغبلؼِ آًچِ ثِ ٍضَح هطبّذُ ضذ ایي ثَد کِ ًمص دارٍسبس ثزای هزدم ثِ خَثی تؼزیف ًطذُ است ٍ اعالػبت
کبفی راجغ ثِ ًمص دارٍسبس ٍ تبثیز حضَر آى در جبهؼِ ًذارًذ.دارٍسبساى هب ثبر ػلوی ثبالیی دارًذ ،ثزای هطبٍرُ ٍ درهبى ثْتز هزدم تؼلین
دیذُ اًذ ٍ ّوبًغَر کِ دیذُ ضذ هطبٍرُ آًْب در اکثز هَارد هفیذ ٍالغ ضذُ اهب ثِ دالیل هختلفی کِ درهتي همبلِ آٍردُ ضذُ جبیگبُ آًْب در
سالهت جبهؼِ ثِ درستی رٍضي ًیست.
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هٌبثغ :


سبسهبى غذا ٍ دارٍ  /هؼبًٍت غذا ٍ دارٍ



حك هسئَلیت فٌی دارٍسبس  ،تضویي کٌٌذُ حمَق ثیوبر در دارٍخبًِ  /دکتز سیذػلی فبعوی  /ػضَ ّیئت هذیزُ اًجوي دارٍسبساى ایزاى



هسئلِ ای ثِ ًبم ٍظبیف دارٍسبس در دارٍخبًِ  /دکتز ػجبس کجزیبیی سادُ  /رئیس ّیئت هذیزُ سبسهبى تبهیي اجتوبػی



همبلِ ًظزات ثیوبراى ٍ دارٍسبساى در هَرد ارتجبط ثیوبر ثب دارٍسبس  /دکتز سیذاثَلفضل هصغفَی /فصلٌبهِ پبیص  /سبل سَم  /ضوبرُ 2



هٌطَر حمَق دارٍسبس در دارٍخبًِ  /اًجوي دارٍسبساى ایزاى

)The role of the pharmacist in the health care system (WHO
Text book of community pharmacy / chapter 1
Improving quality of health care : the role of pharmacist /Nick Barber, Felicity Smith, Stuart Anderson /quality in health
care / 1994 : 3 : 153-158
www.pharmcas.org
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عٌَاى هقبلِ
ثزرعی هؾکالت صٌعت دارٍعبسی ایزاى اس دیذگبُ صٌفی ٍ اقتصبدی ٍ ارایِ راّکبرّبیی ثزای حل هؾکالت
آیناز دیده ور اصل
دانشجوی دکتری عمومی داروسازی  ،دانشکده داروسازی  ،دانشگاه علوم پسشکی اردبیل

هقذهِ ٍ پیؾیٌِ اطالعبتی  :دارٍعبسی ثِ عٌَاى صٌعتی اعتزاتضیک ،اسکلیذی تزیي ٍ عظین تزیي صٌبیع جْبى اعت ٍ جش عِ صٌعت ثزتز
دًیب اس ًظز عَدآٍری ثِ ؽوبر هی آیذٍ.جَد آى در ّز کؾَری ًؾبى اس تَععِ یبفتگی آى کؾَر اعت .صٌعت ًَیي دارٍعبسی حذٍد  ۷دِّ
قجل ٍارد ایزاى ؽذُ ٍ در حبل حبضز ثیؼ اس  200ؽزکت دارٍعبسی در حبل فعبلیت هی ثبؽٌذ  ،حجن ٍعیعی اس ثبسار دارٍیی ایزاى هتعلق ثِ
تَلیذ داخلی اعت .هقبلِ حبضز گبهی در جْت ثزرعی هؾکالت صٌفی ٍ اقتصبدی صٌعت دارٍعبسی درایزاى کِ هبًع اس رؽذ هَرد اًتظبر آى
ؽذُ ٍ ارایِ راّکبرّبیی هتٌبعت ثب ؽزایط فعلی کؾَر در ایي سهیٌِ هی ثبؽذ.
رٍػ کبر :ایي تحقیق ثِ رٍػ هیذاًی ٍ کتبثخبًِ ای صَرت گزفتِ اعت.
ًتیجِ  :هَاًع ثغیبری رؽذ صٌعت ٍ اقتصبد دارٍیی را تحت تبثیز قزار دادُ،درحبلی کِ ایي صٌعت هیتَاًذ یکی اس قطت ّبی اصلی عَدآٍری ٍ
هٌجع درآهذ ثزای کؾَر ثبؽذ.اس هْن تزیي هؾکالت هَجَد،دٍلتی ٍ ًیوِ دٍلتی ثَدى صٌعت دارٍعبسی در ایزاى اعت.حذٍد  ۶۶%ثبسار دارٍیی
هب در اختیبر عِ ّلذیٌگ دٍلتی ٍ ًیوِ دٍلتی اعت کِ پیبهذّبیی ّوچَى پبییي ثَدى قیوت دارٍّب  ،کبّؼ عَدآٍری ٍثِ دًجبل آى کبّؼ
کیفیت دارٍّب را ثِ دًجبل دارد.اسهؾکالت دیگز هیتَاى صًزیک هحَر ثَدى ؽزکت ّب،قٌبعت ثِ ثبسار داخلی ٍ تَجِ کوتز ثِ صبدرات ،کوجَد
دارٍعبس در صٌعت ،کوجَد ًقذیٌگی ٍ هؾکالتی کِ ثِ تفصیل در پضٍّؼ هَرد ثزرعی قزار دادُ ؽذًُ،بم ثزد.
ثحث ٍ ًتیجِ گیزی  :ثب تَجِ ثِ هؾکالت اؽبرُ ؽذُ در پضٍّؼ افشایؼ ًقذیٌگی ٍ یب خصَصی عبسی ؽزکت ّب اسراّکبرّبیی اعت کِ در
ٍّلِ اٍل ثِ آى هی اًذیؾین اهب ثب ؽزایط اقتصبدی هَجَد درکؾَر ٍ تحزین ّب ثْتزیي راّکبر ّب ثبیذ ثز هجٌبی اعتفبدُ ثْیٌِ اس هٌبثع هبلی
ٍفزصتْبی هَجَد ثبؽذ کِ در طَل هقبلِ ثِ آى پزداختِ این.
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