گروه تحقیقات و تحلیل استراتژیک قتصاد دارو

دوره مدیریت داروخانه
بر اساس اصول GPP

PASARPHARMA

با تغییراتی که در بازارهای سلامت به وجود آمده و با برخورداری از نتایج مطالعات
بررسی و شناخت پیامدهای شکل گرفته در سلامت جامعه ،نقش داروسازان از فروشنده
دارو به یکی از موثرترین مراقبین سلامت و مصرف منطقی داروها تغییر کرده است.
بنابراین توصیه به تغییر در حوزه آموزش این گروه از منابع انسانی شده و به صورتی که
در راستای بهبود توانایی هایی چون حل مسئله ،تصمیم گیری درست و به جا در دارو
درمانی و تفکر انتقادی انجام شود.
به کارگیری داروسازان در مراقبت های اولیه ،مدیریت اختلالات شایع و مدیریت
دارودرمانی بیمارانی که درمان های دارویی متعددی دارند روز به روز در حال توسعه
است .در ایالات متحده آمریکا ،آنچه در ایران در حیطه مسئولیت مراکز بهداشت است،
بر عهده داروخانههای شهری است ،یعنی واکسیناسیون ،آموزش بیماران در جهت خود
مراقبتی و کنترل بیماری ها ،و مراقبت های دارودرمانی توسط داروساز و در داروخانه
های شهری انجام می شود .در پاندمی  COVID-19با برنامه ریزی انجمن داروسازان
آمریکا و همسو با استاندارد ( ،GPP(Good Pharmacy Practiceداروسازان
در داروخانه های شهری آموزش های لازم در خصوص انجام تست سریع و آموزش
مراقبت های اولیه بیماری را به بیماران ارائه و در مدیریت بیماری و جلوگیری از شیوع
بیشتر نقش مهمی را ایفا نمودند.

طرح مسئله
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فارغ التحصیلان داروسازی مانع بزرگی در سر راه پیاده سازی  GPPو
رسیدن به داروساز هفت ستاره است ،متأسفانه بسیاری از مردم ما از خدماتی
که داروساز می تواند به آنها ارائه بدهد آگاه نیستند و همین موضوع منجر به
این شده است که از داروسازان مطالبه ای هم انجام نمی دهند ،این دو عامل
در کنار عدم وجود ساختار کاری مناسب از سمت سازمان های ضابط
مقررات در نظام سلامت و دارویی کشور قرار گرفته و حاصل همه این کاستی
ها وضعیت عملکرد داروسازان در داروخانه های کشور است.
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طرح مسئله

این در حالیست که بر اساس مطالعات میدانی انجام شده ،داروسازان در ایران
نقش حرفهای خود که ارائه خدمات مدیریت دارودرمانی است را ارائه
نمی کنند ،و حتی بسیاری از آنها با استاندارد  ،GPPآشنایی ندارند .عدم
وجود آموزش مهارت محور و عدم ایجاد نگرش حرفه ای در دانشجویان و

طرح مسئله

نویسندگان این فرآیند ،قائل به این موضوع هستند که ریشه بسیاری از
مشکلات دارویی و درمانی کشور عدم توجه به نقش حرفه ای داروسازان
است ،شاید از یک روی این عدم توجه نظام سلامت ،با نگاه آسایش طلبانه،
حتی به نفع داروسازان شاغل در داروخانه ها باشد ولی از منظر مدیریت یک
نظام سلامت سازمان یافته ،عدم انجام مسئولیت حرفه ای توسط هر یک از
ارکان یا منابع انسانی آن نظام ،باید سریعًا بررسی ،پیگیری و رفع گردد.
داروسازان طبق  GPPباید نگرش پاسخگویی به اجتماع را داشته باشند،
باید نسبت به نقش اصلی خود که برطرف کردن نیاز بیماران در خصوص
بهینه سازی دارو درمانی ایشان با هدف رسیدن به بیشترین اثر بخشی و
کمترین خطرات از مصرف داروهاست اهتمام ورزند .عدم انجام این نقش
حرفه ای باعث کاهش تبعیت از دارو درمانی بیماران و بروز عوارض ناشی از
تداخلات ،حساسیت ها و  ...خواهد شد.
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کشورهای پیشرفته دنیا به شدت روی موضع هزینه اثربخشی مداخلات کلان

درمانی سالمندان و بیماران با تعدد داروی مصرفی مانور میدهند از آنجا
نشأت می گیرد که در آنجا دریافته اند که بهره گیری از خدمات حرفه ای
داروساز باعث صرفه جویی در هزینه ها خواهد شد .عدم وجود دانش ،نگرش
و رفتار حرفه ای در یک مورد پیش پا افتاده ،می تواند عامل بروز مسمومیت
دارویی در سطح جامعه شود.

طرح مسئله

دقت دارند ،اینکه در کشوری مانند انگلستان تا این حد به نقش داروسازان
در ارائه خدمات ،در سطح تشخیص و مدیریت اختلالات شایع و مدیریت دارو

اهداف دوره:
ارتقاء چندجانبه عملکرد حرفهای داروسازان شامل ارتقاء دانش ،نگرش ،مهارت
و رفتار حرفه ای فارغ التحصیلان رشته داروسازی در جهت رسیدن به داروساز
توانمند با عملکرد بهینه در داروخانه ،ترسیم شده توسط فدراسیون بین المللی
داروسازی و سازمان جهانی بهداشت
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اهداف کاربردی

.1
ارتقاء دانش در حیطه های شرح حال
گیری ،تشخیص افتراقی ،عوارض داروها،
ملاحظات دارویی ،تداخلات دارویی،
آشنایی با منابع اطلاع رسانی ،پزشکی
مبتنی بر شواهد و محاسبات دارویی

.2
ارتقاء مهارت در حیطه های مهارتهای
برقراری ارتباط ،شرح حال گیری ،به کار
گیری پزشکی مبتنی بر شواهد ،تنظیم
دوز ،قضاوت بالینی ،تلفیق دارویی،
قضاوت مؤثر ،مذاکره و مجاب کردن

.3
ارتقاء نگرش حرفه ای شامل
خودشناسی ،خویش باوری ،خود اتکایی،
بلوغ عاطفی ،اخلاق حرفه ای ،انضباط،
خود آموزی ،خودپژوهی و خودسازی

سرفصل های آموزشی

 .1اصول اولیه مدیریت داروخانه
 .2مدیریت دارودرمانی بیماران
 .3مهارتهای تفکر نقادانه ()critical thinking
 .4مهارت برقراری ارتباط با بیمار و شرححالگیری
 .5مدیریت سرمایه و مدیریت تأمین در داروخانه
 .6مدیریت منابع انسانی در داروخانه
 .7بازاریابی و خدمات نوین
 .8معرفی داروساز هفت ستاره و استانداردهای آن
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اساتید دوره
دکتر نیایش محبی
داروساز ،متخصص داروسازی بالینی ،عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران

دکتر هادی اسماعیلی
داروساز ،متخصص داروسازی بالینی ،عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

دکتر مریم رنگچیان
داروساز ،متخصص اقتصاد و مدیریت دارو ،عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی همدان

دکتر سعیده میروکیلی
داروساز ،بورد تخصصی اقتصاد و مدیریت دارو دانشگاه علوم پزشکی تهران

دکتر منیره افضلی
داروساز ،متخصص اقتصاد و مدیریت دارو ،رئیس هیئت مدیره شرکت پاسار

دکتر علی صفایی
داروساز ،متخصص داروسازی بالینی

دکتر رضا آذرکمند
داروساز ،فوق لیسانس  MBAمدیریت بازاریابی

دکترسیامک اولاپور
داروساز عمومی ،مدیر داروخانه
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 15الی  20ساعت آموزش در پلتفرم skyroom
همراه با گواهی معتبر
با همکاری سامانه سماد دانشگاه علوم پزشکی تهران
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MEET THE EXPERTISE

