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 )دانشگاه علوم پزشكی و خدمات بهداشتی درمانی كاشان(

 نت غذا و دارو معاو

 دانشگاه علوم پزشكی كاشان( تحقیق و توسعه معاونت غذا و دارو مدیر  –دكترای داروسازی ) محمدحسین خیاط كاشانی دكتر  03155473025 شماره تماس واحد:

 

 .دارد جامعه سالمتی و توسعه در اساسی نقش و است بوده ها بیماری با مبارزه های راه از یکی و دارد قدمت انسان تاریخ اندازه به دارو تاریخ

 به و پزشک تجویز بدون حاد، یا و باشد مزمن چه ها بیماری در گیاهی داروهای مثل طبیعی منشاء با یا شیمیایی از اعم دارویی هر از استفاده

 درمان جهت پزشک با مشورت بدون دیگر، شخص توصیه به یا شخصی ابتکار به سنتی داروهای یا دارویی گیاهان دارو، مصرف دیگر عبارتی

 .شود می نامیده خوددرمانی است داده تشخیص شخص خود که بیماری

 دولبه تیغ دارو که موضوع این به علمی توجه عدم و شود می نگاه دارو به درمانی و خطری بی بهجن از که اجتماعی دیدگاه به توجه با متاسفانه

 مصرف در ناآگاهی و شود می مشاهده جامعه در گسترده صورت به خوددرمانی است، آن با مرتبط عوارض آن دیگر لبه یک و است ای

 عوارض به داروها خودسرانه و رویه بی مصرف و ندارد وجود عارضه بدون روییدا .اندازد خطر به را انسان جان و سالمتی تواند می آن صحیح

 .است داروها حد از بیش مصرف کلیوی و کبدی های بیماری از بسیاری علت که است واقعیت این گویای اطالعات و آمار .افزاید می داروئی

 مصرف و تجویز صحیح الگوی وجود عدم علت به ایران در همتاسفان ولی شود می مشاهده دنیا کشورهای تمام در دارو خودسرانه مصرف

 ایرانی درصد ۳۸ که شود می زده تخمین .است داده اختصاص خود به را باالیی درصد موضوع این که است کشورهایی جمله از دارو منطقی

 به جامعه سالمت برای جدی خطری و دهبو نادرست رفتارهای جزء دارو، خودسرانه و منطقی غیر مصرف .کنند می مصرف دارو خودسرانه ها،

 .داریم نیاز جامعه به مناسب رسانی اطالع و آموزش به آن کردن برطرف برای و آید می شمار

 خود بالینی نیاز مورد داروهای جامعه و آنها برای هزینه کمترین با و مناسب زمان مدت برای بیماران که معناست این به داروها از منطقی استفاده

 نحوه و زندگی به امید در تغییر کرونا، و ایدز مثل جدیدی های بیماری بروز و ضدمیکروبی مقاومت ها، بیماری الگوی تغییر .کنند یافتدر را

 در بیماران است ممکن .است شده جامعه در داروها به نیاز افزایش باعث و شده سن متوسط رفتن باال و مزمن های بیماری افزایش باعث زندگی

 تواند می که شوند تجویز نیستند مناسب آنها نیازهای برای که داروهایی یا و نکنند دریافت مناسب دوز یا و مناسب داروی دارو، به ازنی صورت

 .شود ناخواسته عوارض باعث منابع رفتن هدر بر عالوه و کند ایجاد آنها برای ضروری غیر خطرات

 قارچ ضد کورتیکواستروئیدها، ها، هیستامین آنتی از و دارند شونده تکرار های بیماری نیز و مزمن های بیماری مدیریت به زیادی تمایل بیماران

 به مراجعه به حاضر واضح طور به دارند ها بیماری برخی زمینه در کافی اطالعات اینکه تصور با و کند می استفاده درد ضد و بیوتیک آنتی و

 .باشند نمی پزشک

 نه آگاهانه و مستقل هوشمندانه، نقش ایفای برای )بیماران( افراد توانایی و تمایل عنوان به باید درمانی خود روزهام که است این توجه قابل نکته

 به عالقه .شود تلقی ها بیماری درمان و پیشگیری خصوص در آنها به مربوط درمانی های فعالیت مدیریت در بلکه گیری تصمیم جهت از فقط

 جهل، اقتصادی، و مالی های محدودیت مناسب، درمانی خدمات ارائه عدم بیماری، در خانواده اعضای با همدردی احساس خود، از مراقبت

 خودسرانه مصرف بودن خطر بی به اعتقاد منزل، در دارو داری نگه دارو، فروش به ها داروخانه تمایل و دارو بودن دسترس در گسترده، تبلیغات

         دارو قیمت بودن ارزان و داروها کیفیت به اعتمادی بی ها، بیمه کافی پوشش عدم پزشک، به مراجعه جهت کافی فرصت نداشتن داروها،

 .باشد تأثیرگذار دارو غیرمنطقی مصرف در تواند می

 پزشک که هایی زمان در و بیماران وقت اتالف از جلوگیری و ها هزینه کاهش برای جزئی های بیماری خصوص در را درمانی خود توان می

 به درمانی خود که صورتی در .باشد همراه الزم آموزش سایر و مراقبتی خود آموزش با امر این آنکه شرط به کرد، قبول نیست دسترس در

 و جدی های آسیب نامطلوب، عوارض مثل سالمتی برای جدی خطرات ایجاد شاهد مالی منابع دادن دست از بر عالوه نگیرد، صورت درستی

 داشته ها بیوتیک آنتی خودسرانه مصرف در را میکروبی ضد داروهای به مقاومت توسعه انتظار باید عالوه به .بود خواهیم مدت طوالنی رنج

 از استفاده مورد در مناسب دستورالعمل همراه به ایمن داروهای لیست ارائه و درمانی خود های برنامه تنظیم برای الزم اقدامات باید لذا .باشیم

 .گیرد قرار مردم عموم اختیار در داروساز و پزشک با مشورت نیاز صورت در و آنها
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 دانشگاه علوم پزشكی كاشان( تحقیق و توسعه معاونت غذا و دارو مدیر  –دكترای داروسازی ) محمدحسین خیاط كاشانی دكتر  03155473025 شماره تماس واحد:

 كنند؟ می استفاده درمانی خود از مردم چرا

 های راهنمایی با و بیماری صحیح تشخیص از پس غالبا و باشند داشته خود سالمتی حفظ در بیشتری نقش دارند انتظار )بیماران( مردم از بسیاری

 و خوراکی بارداری ضد موضعی، قارچ حساسیت، مثل تکرارشونده و مزمن های بیماری مدیریت در توانند می پزشکی کادر توسط گاه به گاه

 خواستار و نمایند مراجعه پزشک به دارند که کافی اطالعات به توجه با نیستند حاضر واضح طور به زیرا شوند، شناخته صالحیت واجد .....

 محدودیت درمانی، خدمات کافی پوشش عدم وقت، کمبود مثل مواردی از تا باشند می بیماری زمان در خانواده اعضای یا و خود از مراقبت

 بیماری درمانی، خود های پروتکل انتشار و اعالم با است بهتر و است علت بر مزید نیز داروها بودن دسترس در البته .کنند جلوگیری ..... و مالی

 رسمیت به درمانی خود کشورها از بسیاری در طرف این به ۰۹۹۱ دهه از .کرد کیکتف را شوند درمان پزشک نظر تحت باید الزاما   که هایی

 و درمانی خود و خود از مراقبت اصول ارائه با و کنند معالجه یا و مدیریت را خود های بیماری از بزرگی بخش توانند می مردم و شده شناخته

 داروها مداوم طور به که موظفند نظارتی مقامات صورت این در .اند پرداخته مورد این در هکار را ارائه به داروساز و پزشک و بیمار نقش تعیین

 ارائه بهداشت وزارت توسط درمانی خود های پروتکل و نموده لیست کارایی و ایمنی اساس بر را محصوالت و کنند بندی طبقه و مرور را

 .شود

 دارو فروش داروخانه، در تجاری هدف اینکه به عنایت با .گیرد قرار مدنظر یدبا زمینه این در آنها کارگیری به و داروسازان آموزش همچنین    

 پروتکل اجباری اجرای روی بر باید و بود موفق خوددرمانی از جلوگیری در توان نمی داروها کلیه فروش ممنوعیت و محدودیت با تنها است

 از جلوگیری در موثر مدیریت توان می درمانی خدمات پوشش سترشگ با که است واضح پر و نمود تمرکز داروسازان توسط فوق در شده ذکر

 داروسازی نظام تغییر و دارویی مراقبت به )گرا محصول( سنتی از داروسازان عملکرد روش تغییر با .نمود اعمال داروها منطقی غیر مصرف

 و داروخانه به بیماران مراجعه هنگام به داروسازان برای دجدی های دستورالعمل تدوین و مربوطه مقررات ارائه و مرتبط آموزشهای ارائه و کشور

  .کرد مدیریت تری مطلوب نحو به را درمانی خود وضعیت توان می نیز درمان چرخه در آنان نقش افزایش

 پس توان می لذا .باشد امر این انجام نیاز پیش دارویی های مراقبت آموزش است الزم و دارد نیاز داروساز ویژه مهارت و دانش به امر این البته   

 معتبر تاییدیه دارای و دیده دوره داروساز توسط دارویی مراقبت اصول انجام به منوط را شده لیست داروهای تحویل الزم، های پروتکل ارائه از

 .آورد عمل به جلوگیری شرایط سایر در دارو تحویل از قاطعانه و نموده

 

 :داروها دسرانهخو مصرف از جلوگیری برای اقدامات مهمترین

 مردم میان در سازی فرهنگ

 OTC غیر داروهای به مردم دسترسی کاهش و ها داروخانه توسط نسخه بدون دارو تحویل عدم آور الزام قوانین

  مردم جیب از پرداخت کاهش و ای بیمه پوشش مشکالت رفع

 داروها کیفیت افزایش

 داروسازان موثر ارتباط برقراری توانایی کسب و علمی توان افزایش و داروها مصرف مورد در داروساز دکتر راهنمایی

 باشند نمی عارضه بدون نیز داروها این اینکه بیان و نسخه بدون داروهای خصوص در مردم آگاهی ایجاد

 سایر و OTC داروهای خصوصا  هادارو خودسرانه مصرف مضرات درباره کرده تحصیل قشر و مردم عموم به مستمر و گسترده رسانی اطالع

 )بود نخواهد کارساز محدود و مقطعی های برنامه( پرمصرف داروهای

 داروها مورد بی و تجویز احتمالی های انگیزه حذف منظور به بیمار و پزشک میان مالی ارتباط رساندن حداقل به

 خانواده پزشک و ارجاع سیستم اندازی راه

 داروها رویه بی فروش از جلوگیری و دارو مصرف دقیق کنترل منظور به افراد کلیه برای سالمت هوشمند ارتک سیستم اندازی راه
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 دانشگاه علوم پزشكی كاشان( تحقیق و توسعه معاونت غذا و دارو مدیر  –دكترای داروسازی ) محمدحسین خیاط كاشانی دكتر  03155473025 شماره تماس واحد:

 

 به نسبت مشترک چهارچوب در و شکل بهترین به توان می دارویی ملی سیاست اتخاذ با تنها دارویی مشکالت وابستگی و پیچیدگی به توجه با

 میان مدت، کوتاه اهداف آن در که باشد عملی راهنمای و تعهدآور سند یک میتواند دارویی ملی سیاستگذاری .نمود اقدام آن مشکالت رفع

 آن در و شود تهیه ذینفع افراد کلیه با مشورتی فرایند یک طریق از باید سند این .میشود تعیین سازی دارو بخش برای دولت بلندمدت و مدت

                    ایجاد کامل نتیجه که این بر عالوه آور الزام و رسمی سند یک داشتن بدون .باشد ورآ تعهد کامال  و شده تدوین ها استراتژی و اهداف

  .باشند یکدیگر با تضاد در اقدامات و تصمیمات برخی است ممکن شود، نمی

 و دارد یاسیس های گزینه و ها ارزش و تاریخی و فرهنگی عوامل منابع، و اقتصادی توسعه سطح به بستگی ها استراتژی و اهداف نهایی تعریف

 .گیرد قرار اصالحات برنامه یک شاید و درمان و بهداشت ملی سیاست یک ویا سالمت ویژه مراقبت سیستم یک چهارچوب در باید

 

 :داروها منطقی مصرف آموزش كلی موضوعات

 آموزش برای پایه عنوان به شواهد، بر مبتنی کلینیکی های دستورالعمل تدوین

 درمانی و دارویی های تهکمی پشتیبانی و حمایت

 داروها منطقی مصرف سازی فرهنگ و مردمی آموزشهای و داروها از منطقی استفاده ضروری، داروهای مفاهیم ترویج

 بهداشتی های مراقبت دهندگان ارائه و داروسازان پزشکان، مداوم آموزش

 داروها منطقی مصرف و تجویز ترویج برای مالی های مشوق ایجاد

 داروها منطقی مصرف ترویج برای مدیریتی و نظارتی راهبردهای

 

 

 :درمانی خود عوارض

 )آن درمان و تشخیص عدم نتیجه در و واقعی بیماری عالئم شدن پنهان( اصلی بیماری تشخیص عدم احتمال و بیماری اشتباه تشخیص 

  باشد شدید تواند می بعضا که داروها جانبی عوارض عدیب جدی مشکالت بروز و بیماری واقعی درمان در احتمالی تاخیر یجادا

  دارویی تداخل

 دارو نادرست جویزت

 نیاز مورد داروی اشتباه مقدار از استفاده

 اشتباه درمانی روش انتخاب

 داروها مصرف سوء و وابستگی خطر

 مالی منابع رفتن هدر

 زا بیماری عوامل برابر در قاومتم افزایش

 سالمتی برای جدی خطرات ایجاد

  است جهانی مشکل یک که ضدمیکروبی مقاومت 


