ﺑﻪ ﺳﻮی اﺗﺤﺎد ﺑﯿﺸﺘﺮ و ﺧﺪﻣﺎت داروﯾ ﻣﻮﺛﺮﺗﺮ
ﺑﻪ ﮔﺰارش رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣ اﻧﺠﻤﻦ داروﺳﺎزان ﺗﻬﺮان،ﭘﻨﺠﻢ ﺷﻬﺮﯾﻮرﻣﺎه ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ زادروز ﻣﺤﻤﺪ اﺑﻦ زﮐﺮﯾﺎی رازی ﻓﯿﻠﺴﻮف و داﻧﺸﻤﻨﺪ ﺑﺰرگ
ﻣﺴﻠﻤﺎن و اﯾﺮاﻧ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﺎﯾﺴﺘ روز داروﺳﺎزی در اﯾﺮان ﻧﺎم ﮔﺬاری ﺷﺪه اﺳﺖ .روز داروﺳﺎزی ﮐﻪ ﻫﻢ ﯾﺎدآور ﻣﺠﺪ و ﻋﻈﻤﺖ ﻋﻠﻤ اﯾﺮاﻧﯿﺎن
در ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺸﺮی اﺳﺖ و ﻫﻢ ﻧﻮﯾﺪ دﻫﻨﺪهي ﺗﻮﺳﻌﻪي روز اﻓﺰون ﺗﻼشﻫﺎی ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗ داروﺳﺎزان ﭘﮋوﻫﺸﺮ و داﻧﺸﻤﻨﺪ ﮐﺸﻮرﻣﺎن اﺳﺖ.

در ﻫﻤﯿﻦ راﺳﺘﺎ ﺑﺮآن ﺷﺪﯾﻢ ﺗﺎ ﺑﺎ “دﮐﺘﺮ ﺳﯿﺪ ﺣﻤﯿﺪ ﺧﻮﺋ ”رﯾﯿﺲ اﻧﺠﻤﻦ داروﺳﺎزان ﺗﻬﺮان ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻮ ﺑﻨﺸﯿﻨﯿﻢ.

اﻣﺮوزه اﺗﺤﺎد و ﻫﻤﺒﺴﺘ ﺑﻪ ﭼﻪ ﻣﯿﺰان در ﺣﺮﻓﻪی داروﺳﺎزی اﻫﻤﯿﺖ دارد؟

اﻣﺮوزه ﻫﻤﺪﻟ ﺑﯿﺸﺘﺮ داروﺳﺎزان و ﻫﻤﻪی ﻧﻬﺎدﻫﺎ ،اﻧﺠﻤﻦﻫﺎی ﺻﻨﻔ و ﻋﻠﻤ و ﻫﻤﺎری ﻣﺸﺘﺮک آﻧﻬﺎ ﯾ از ﺿﺮورتﻫﺎی ﻣﻬﻢ ﺑﺮای دﻓﺎع از
ﺣﯿﺜﯿﺖ داروﺳﺎزی و ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﭼﺎﻟﺶﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪد اﯾﻦ ﺣﺮﻓﻪ اﺳﺖ؛ ﮐﻪ اﮔﺮ اﯾﻦ ﻫﻤﺪﻟ ﺑﻪ درﺳﺘ ﺻﻮرت ﻧﯿﺮد ،ﺷﺎﯾﺪ در آﯾﻨﺪه ﻓﺮﺻﺖ ﭼﻨﺪاﻧ
ﺑﺮای ﺟﺒﺮان زﻣﺎنﻫﺎی از دﺳﺖ رﻓﺘﻪ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ.

ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ در ﺳﺎلﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﭼﺎﻟﺶﻫﺎی دروﻧ داروﺳﺎزان ﺑﻪ ﺣﯿﺜﯿﺖ ،اﻋﺘﺒﺎر و اﻗﺘﺪار داروﺳﺎزی در ﮐﺸﻮر آﺳﯿﺐ وارد ﻛﺮده اﺳﺖ.

ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑ ﻣﻬﺮیﻫﺎی ﻓﺮاواﻧ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪی ﺧﺪوم داروﺳﺎزی ﺷﺪه اﺳﺖ ،از ﺟﻤﻠﻪ ﺗﻌﺮضﻫﺎﯾ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺣﯿﺜﯿﺖ و ارزش ﺧﺪﻣﺎت داروﯾ) در
داروﺧﺎﻧﻪ( و ﻏﻔﻠﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﻘﺶ داروﺳﺎزان )در روزﮔﺎر ﮐﺮوﻧﺎ( ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺻﺤﺒﺘ از داروﺳﺎزان ﮐﻪ در ﺣﯿﻦ اراﯾﻪ ﺧﺪﻣﺎت داروﯾ ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎری ﮐﺮوﻧﺎ ﺷﺪﻧﺪ و ﺟﺎن ﺧﻮد را از دﺳﺖ دادﻧﺪ ﻧﻤ ﺷﻮد؛اﻣﺎ
ﺑﺎﯾﺪ داﻧﺴﺖ ﮐﻪ آدﻣﻬﺎی ﺑﺰرگ ﮐﺴﺎﻧ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻬﺪﯾﺪﻫﺎ را ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﻓﺮﺻﺖ ﮐﻨﻨﺪ؛ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮔﺮوهﻫﺎی ﺑﺰرگ و ﺟﻤﻌﯿﺖﻫﺎی ﺑﺰرگ اﻧﺪﯾﺶ ﻫﻢ ﺑﺎﯾﺪ
ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺗﻬﺪﯾﺪﻫﺎ را ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﻓﺮﺻﺖ ﮐﻨﻨﺪ.

در اﯾﻦ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﻫﻤﺪﻟ و ﻫﻤﻔﺮی ﻧﻘﺎط ﺿﻌﻒ دروﻧ ﺳﺎﺧﺘﺎر داروﺳﺎزی ﺑﺮ ﭘﯿﺮهی ﺧﺪﻣﺎت داروﯾ را ﺑﻪ درﺳﺘ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾ ﮐﻨﯿﻢ و
درﺻﺪد رﻓﻊ آن ﻗﺪم ﺑﺮدارﯾﻢ.

ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﮐﻪ اﮔﺮ ﻗﺮار ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎﺷﺪ ،ﮐﻪ ﻣﺸﻼت را ﺑﻪ ﺑﯿﺮون از ﻓﻀﺎی ﺣﺮﻓﻪی ﺧﻮد ﻧﺴﺒﺖ دﻫﯿﻢ در اﯾﻦ ﺣﺎل ﻧﻘﺎﯾﺺ رﯾﺰ و درﺷﺖ را
ﻧﺨﻮاﻫﯿﻢ دﯾﺪ و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﭼﺎﻟﺶﻫﺎ ﻫﻤﭽﻨﺎن اداﻣﻪ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.

ﭼﻮﻧﻪ ﻣﺗﻮان ﻧﻘﺎﯾﺺ ﺻﻨﻒ داروﺳﺎزی را ﺷﻨﺎﺳﺎﯾ ﮐﺮد؟

ﺷﺎﯾﺪ ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ وﻇﯿﻔﻪی ﺳﯿﺎﺳﺖ ﮔﺬاران،ﭘﯿﺸﺴﻮﺗﺎن و ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬاران ﺣﺮﻓﻪی داروﺳﺎزان اﯾﻦ اﺳﺖ؛ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺗﻌﺎرف ﻧﻘﺎط ﺿﻌﻒ را ﺷﻨﺎﺳﺎﯾ
ﮐﻨﻨﺪ و درﭘ رﻓﻊ آن ﺑﺮ آﯾﻨﺪ؛ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺷﺎﯾﺪ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﺟﻤﻌ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺗﺎ اﻗﺘﺪار اﯾﻦ ﺻﻨﻒ ﺟﻬﺖ ﺣﻞ ﭼﺎﻟﺶﻫﺎی داروﯾ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ
ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﻮد.

ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎﯾ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻓﺮاﮔﯿﺮ ﺳﭙﺮدن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داروﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ اﻓﺮاد ﺑﻪ ﻏﯿﺮ داروﺳﺎز) ﭘﺮاﺗﯿ ،(اﺟﺮای ﻧﺴﺨﻪ اﻟﺘﺮوﻧﯿ و ﺣﺬف ﺗﻌﺮﻓﻪ ﮐﻪ
ﻣ ﺑﺎﯾﺴﺖ داروﺳﺎزان اﻗﺪاﻣﺎت ﻻزم را در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ؛

اﻣﺎ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ اﯾﻨﻪ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ داروﺳﺎزان در داروﺧﺎﻧﻪﻫﺎ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﮔﺬار ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ،ﻧﻤﺗﻮان  95درﺻﺪ داروﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ را ﺑﺎ ﯾ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻣﺸﺘﺮک ﺑﻪ ﯾ
اﻗﺪام ﺻﻨﻔ ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﻣﻘﺘﻀ دﻋﻮت ﮐﺮد.

ﺷﺎﯾﺪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻨﻮع ﮐﺎر در ﺻﻨﻒ داروﺳﺎزی زﯾﺎد اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺜﺎل ﺑﺨﺶ اﻋﻈﻢ داروﺳﺎزان در داروﺧﺎﻧﻪ و ﺑﺨﺸ در
واردات،داﻧﺸﺎه ،ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﭘﺨﺶ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﮐﻨﻨﺪ ،ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺎﺳﻒ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺻﻨﻒ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺟﺰﯾﺮه از ﻫﻢ ﺟﺪا ﺷﺪهاﻧﺪ؛ ﺑﻪ
اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﮐﻪ داروﺳﺎز ﺷﺎﻏﻞ در داروﺧﺎﻧﻪ ﺣﻞ ﻣﺸﻞ داروﺳﺎز ﺷﺎﻏﻞ در ﺻﻨﻌﺖ را اوﻟﻮﯾﺖ ﺧﻮد ﻧﻤداﻧﺪ و ﯾﺎ ﺑﺎﻟﻌﺲ.

در ﺻﻮرﺗ ﮐﻪ داروﺳﺎزان در ﻫﺮ ﺟﺎﯾﺎﻫ ﺑﺎﯾﺪ ﭼﺎﻟﺶﻫﺎی ﺻﻨﻒ ﺧﻮد را رﯾﺸﻪﯾﺎﺑ و ﺑﺮای رﻓﻊ آن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﮐﻨﻨﺪ ،ﭼﺮا ﮐﻪ داروﺳﺎزان
ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻣﺴﺎﻓﺮان ﯾ ﮐﺸﺘ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﮐﻪ در ﺻﻮرت آﺳﯿﺐ ﺑﻪ ﮐﺸﺘ ﻫﻤ ﻣﺴﺎﻓﺮان ﻣﺘﻀﺮر ﻣﺷﻮﻧﺪ.

دﻏﺪﻏﻪ ﻫﺎی ﺷﻐﻞ داروﺳﺎزی را ﭼﻪ ﭼﯿﺰﻫﺎﯾ ﻣ داﻧﯿﺪ؟

ﻧﺒﺎﻳﺪ دﻏﺪﻏﻪﻫﺎی داروﺳﺎزان در داروﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﺷﻬﺮی ﺑﺎ داروﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﺗ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺎﺷﺪ ،ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﺒﺎﯾﺪ روﯾﺮد ﻣﻮﺳﺲ ﺑﺎ ﻣﺴﺌﻮل ﻓﻨ
از ﻫﻢ ﺟﺪا ﺑﺎﺷﺪ.

ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﻣﻮﺳﺴﯿﻦ ،ﻫﻤﺎر ﻣﺴﺌﻮل ﻓﻨ ﺧﻮد را ﻧﻘﻄﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺧﻮد ﻣﺑﯿﻨﯿﺪ و ﻧﺎه ﮐﻠ ﺑﻪ اﺣﻘﺎق ﺣﻘﻮق ﺻﻨﻒ ﻧﺪارﻧﺪ و ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻣﻨﺎﻓﻊ
ﺧﻮدﺷﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ.

ﺗﻤﺎم اﯾﻦ روﯾﺮدﻫﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﮐﻪ ﺻﻨﻒ داروﺳﺎزی از ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﻻزم ﺟﻬﺖ دﻓﺎع از ﺣﯿﺜﯿﺖ ﺧﻮد و ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺗﻬﺪﯾﺪﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪد از ﺟﻤﻠﻪ )ﺣﺬف
ﺗﻌﺮﻓﻪ ﺧﺪﻣﺎت داروﯾ (و ) ﮔﺮان ﻓﺮوﺷ ﻣﺎﺳ در داروﺧﺎﻧﻪﻫﺎ( ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﺒﺎﺷﺪ.

ﭼﻨﺪی ﭘﯿﺶ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ داروﺳﺎزان را ﻣﺘﻬﻢ ﺑﻪ ﮔﺮان ﻓﺮوﺷ ﻣﺎﺳ ﮐﺮدﻧﺪ ،در ﺻﻮرﺗ ﮐﻪ ﯾ ﻋﺪد ﻣﺎﺳ ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ دوﻟﺘ در داروﺧﺎﻧﻪﻫﺎ ﻋﺮﺿﻪ
ﻧﺸﺪه ﺑﻮد.

در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﺗﻮان ﮔﻔﺖ دﻓﺎع از اﯾﻦ ﺻﻨﻒ ﻣﺴﺘﻠﺰم ﺑﺮﺧﻮرداری از ﭘﺸﺘﻮاﻧﻪی ﻣﺤﻢ ﺻﻨﻔ اﺳﺖ ،ﮐﻪ ﺟﺰ ﺑﺎ اﺗﺤﺎد ،ﻫﻤﺪﻟ و ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺻﻮرت
ﻧﻤﮔﯿﺮد.

اﻣﺮوزه ﻫﺮ ﻓﺮدی ﮐﻪ ﻋﻨﻮان داروﺳﺎز دارد ،ﺟﺰء ﺧﺪﻣﺎت و ﺗﯿﻢ درﻣﺎﻧ ﮐﺸﻮر اﺳﺖ و ﺑﺎﯾﺪ ﺧﻮد را ﻋﻨﺼﺮ ﻣﻬﻢ ،ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬار و ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺳﺎز
ﺑﺪاﻧﺪ .ﭼﺮا ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ در زﻣﺎن ﻫﻤﺪﻟ و اﺗﺤﺎد،ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪی ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭼﺸﻤﯿﺮی در راﺳﺘﺎی اﺣﻘﺎق ﻫﺪف اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯾﺎﺑﺪ.

ﻋﻨﻮان داروﻓﺮوش از دﯾﺮ ﻧﻘﺎط ﺿﻌﻒ ﺧﺪﻣﺎت داروﯾ در ﮐﺸﻮر اﺳﺖ ،ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﻗﺮار ﮔﯿﺮد ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻌﺮﯾﻒ اﺟﺘﻤﺎﻋ
و ﻋﻤﻮﻣ داروﺳﺎز از داروﻓﺮوش ﺑﻪ ﻋﺮﺿﻪ ﮐﻨﻨﺪه ﺧﺪﻣﺎت داروﯾ ﺗﻐﯿﯿﺮ دﻫﯿﻢ .

ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﮔﺬاری ﻧﻬﺎدﻫﺎی دوﻟﺘ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ اﯾﻦ روﯾﺮد ﻫﻤﺮاﻫ ﻧﻤﮐﻨﺪ ،ﺑﻠﻪ ﺣﺘ در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﻫﻢ ﻣﮐﻨﺪ،ﺑﻪ ﻃﻮرﯾﻪ ﺣﺬف
ﺗﻌﺮﻓﻪ ﺧﺪﻣﺎت داروﻳ در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر دوﻟﺖ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ؛ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﮐﻪ داروﺳﺎز ﺗﺤﺼﻴﻠﺮده و ﻋﻀﻮ ﺗﯿﻢ ﺳﻼﻣﺖ را ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ آن ﻧﺎه
داروﻓﺮوش داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ؛ ﻧﻪ ﻋﺮﺿﻪ ﮐﻨﻨﺪه ﺧﺪﻣﺎت داروﯾ.

اﻣﺎ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل ﻧﻘﺎط ﺿﻌﻒ ﮔﺎﻫ در ﺑﺪﻧﻪی داروﺳﺎزی و ﻫﻤﺎران ﺷﺎﻏﻞ در داروﺧﺎﻧﻪ ﻣﺤﺴﻮس اﺳﺖ ،ﺗﺼﻮﯾﺮی ﮐﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻪ و ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ
ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪه ﻋﻨﻮان دارو ﻓﺮوش ﺑﻪ داروﺳﺎز داده ﺷﻮد ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻓﺮوش دارو ﯾ وﺳﯿﻠﻪ اﺳﺖ و ﻧﻪ ﻫﺪف.

ﺣﺘ در ﺑﺮﺧ ﻣﻮاﻗﻊ ﻣﻤﻦ اﺳﺖ ﻋﺮﺿﻪ ﺧﺪﻣﺎت داروﯾ ﺑﺪون ﻓﺮوش دارو ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﮐﻪ داروﺳﺎز ﺑﯿﻤﺎر را از ﻣﺼﺮف ﻧﺎ ﺑﻪ
ﺟﺎی دارو ﺑﺎزدارد.

ﺑﺎ ﺳﭙﺎس از وﻗﺘ ﮐﻪ در اﺧﺘﯿﺎر ﻣﺎ ﮔﺬاﺷﺘﯿﺪ در آﺧﺮ ﻫﻢ اﮔﺮ ﻣﻄﻠﺐ ﺧﺎﺻ دارﯾﺪ ﺑﻔﺮﻣﺎﯾﯿﺪ:

ﻋﻨﻮان داروﻓﺮوش ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺴﻤﻮم ،ﻏﻠﻂ و ﻇﺎﻟﻤﺎﻧﻪ ای ﺳﺖ ،ﮐﻪ از ﺳﻮی ﺑﺮﺧ ﺗﺮﺳﯿﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ.

و در آﺧﺮ ﻧﺎه ﺳﯿﺎﺳﺖﮔﺬاران ﺑﻪ ﺧﺼﻮص دﯾﻮان ﻋﺪاﻟﺖ اداری ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی ﺧﻄﺮﻧﺎﮐ در آﯾﻨﺪه ﺑﺮای ﺳﻼﻣﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.

