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»به نام خداوندگار حکیم«

ــه هــای  ــل وجــود زمین ــوم پزشــکی، بدلی ــه داروســازی برخــالف اکثرگــروه هــای عل درحرف
ــا، بیماســتان و...  ــه ه ــد و پخــش، داروخان ــه صنعــت تولی ــاوت و گســترده، ازجمل شــغلی متف
وجــود تفــاوت دیــدگاه نســبت بــه مســائل صنفــی مشــهود اســت. ایــن موضــوع مســلما یکــی 
از دالیــل کنــدی پیشــرفت توســعه داروســازان مــی باشــد. امــا ایــن تفــاوت و اختــالف نظربین 
گــروه هــای مختلــف مــی توانــد نقطــه قوتــی درصنــف داروســازی باشــد. راه حــل پیــش روی 
در مسیرتوســعه، قطعــا ایجــاد »اتحــاد« نســبت بــه دغدغــه هــا و مســائل »مشــترک« اســت 

کــه مــی توانــد جایــگاه حرفــه ای بدنــه داروســازی در جامعــه را ارتقــا دهــد .
مــا دانشــجویان کــه در ابتــدای راه هســتیم، مــی توانیــم ایــن اتحــاد را تمریــن کنیــم وازهمیــن 

حــاال اثــرات بزرگــی را در ارتقــا جایــگاه خــود بدهیــم .
ــرای مــا دانشــجویان فراهــم آورده اســت کــه اتحــاد  ســمینار دانشــجویان ایــن فرصــت را ب
ــوان نشــریه رســمی  ــه عن ــدی را داشــته باشــیم . نشــریه ی »ژنریــک« کــه ب و دغدغــه من
ســمینار دانشــجویان اســت بامحتــوی صنفی_علمــی خــود نقشــی مؤثــر دراطــالع رســانی و 
حــل چالــش هــا ایفــا مــی کنــد . ژنریــک امســال، از اهــواز، از دانشــگاه جنــدی شــاپور منتشــر 
مــی شــود. شــاید هرســاله تیــم مســئول نشــریه تغییــر مــی کنــد امــا ایــن ماهیــت مطالبــه گــر 
و شــفاف  دانشــجویی اســت کــه همچــون همیشــه بدنبــال برداشــتن گامــی مثبــت درجهــت 

حــل مســائل صنــف داروســازی اســت .

 حسین دالوند
داروسازی 91 اهواز
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ــالح  ــک اصط ــرول( ی ــی ف ــن دی )کلس ویتامی
ــول  ــات محل ــه گروهــی از ترکیب ــی اســت و ب کل
در چربــی بــا ۴ حلقــه کلســترول اشــاره مــی کنــد. 
ــه طــور طبیعــی حــاوی  تعــداد کمــی از غذاهــا ب
ویتامیــن ویتامیــن دی هســتند کــه عبــار تنــد از: 
ــم  ــی، زرده تخ ــد ماه ــرب، کب ــای چ ــی ه ماه

ــرغ و ...  م
تامیــن  منظــور  بــه  ماهــی،  کبــد  مصــرف 
ــی  ــد برخ ــون کب ــود، چ ــه نمیش ــن، توصی ویتامی
ــن  ــمی از ویتامی ــر س ــا دارای مقادی ــی ه از ماه
ــدی و  ــیب کب ــث آس ــد باع ــی توان ــت. و م آ اس
ایجــاد شکســتگی شــود. میــزان ویتامیــن دی در 
تخــم مــرغ و ســایر منابــع غذایــی نیــز کــم مــی 
ــه  ــت ک ــوان گف ــی ت ــی م ــه نوع ــس ب ــد. پ باش
ــی از غــذا، از  ــا تمامــی ویتامیــن دی دریافت تقریب
غــالت و محصــوالت لبنــی غنــی شــده بــا ایــن 
ویتامیــن بــه دســت مــی آیــد. در پوســت نیــز بــه 
طــور طبیعــی تحــت تاثیــر نــور خورشــید )اشــعه 

ــود. ــی ش ــاخته م ــش ( س ــاورا بنف م
ــر کافــی  ــرای ســنتز مقادی ــور مناســب ب مقــدار ن
ــه  ــتگی ب ــت و بس ــاوت اس ــن دی متف از ویتامی
ــکی و ...  ــکالت پزش ــت، مش ــگ پوس ــن، رن س
ــای  ــت ه ــا پوس ــراد ب ــال اف ــور مث ــه ط دارد. ب
ــن  ــی از ویتامی ــر کاف ــاخت مقادی ــرای س ــره ب تی
دی، زمــان بیشــتری را بایــد در معــرض نــور 
خورشــید )بخصــوص در مــاه هــای زمســتان( قرار 
بگیرنــد. بــا وجــود اهمیــت نــور خورشــید در ســنتز 
ــال  ــر ابت ــش خط ــور کاه ــه منظ ــن دی  ب ویتامی
بــه ســرطان پوســت بــه افــراد توصیــه مــی شــود 
کــه فقــط بــه مــدت چنــد دقیقــه در معــرض نــور 
خورشــید قــرار بگیرنــد. و بعــد از آن از ضدآفتــاب 
یــا لبــاس مناســب اســتفاده کننــد. برنــزه کــردن 
ــا  ــود ام ــی ش ــن دی م ــنتز ویتامی ــبب س ــز س نی
ــرطان  ــه س ــال ب ــرای ابت ــابهی را ب ــرات مش خط
پوســت ایجــاد مــی کنــد. همچنیــن ایــن نکتــه را 
بایــد در نظــر داشــت کــه نــور خورشــید از پشــت 
شیشــه نمــی توانــد باعــث ســاخت ویتامیــن دی 

ــود. ــت ش در پوس

ــرول  نوعــی دیگــر از ویتامیــن دی ارگوکلســی ف
ــه  ــه نســبت ب ــی شــود. ک ــاخته م ــان س در گیاه

ــری دارد. ــف ت ــر ضعی ــن د3 اث ویتامی
ویتامیــن د اصلــی تریــن تنظیــم کننــده هموســتاز 
ــیم از  ــذب کلس ــه ج ــت و ب ــدن اس ــیم در ب کلس

روده کمــک مــی کنــد. 
همچنیــن ایــن ویتامیــن، در فراینــد معدنی شــدن 
اســتخوان نقــش دارد ویتامیــن د تنهــا ویتامینــی 
اســت کــه هورمــون هــم محســوب مــی شــود و 
در ســلول هــای سراســر بــدن یافــت مــی شــود.

RDA چیست؟
مقــدار میانگیــن از مــواد مغــذی کــه بتوانــد 
نیازهــای غذایــی اکثــر افــراد ســالم )9۷-98 
ــر )  ــا ه ــی و ب ــه از زندگ ــر مرحل درصــد( را در ه

ــد..  ــن کن ــی ( تامی جنس

دالیل کمبود ویتامین دی
و در  رژیــم غذایــی  در  ویتامیــن دی  کمبــود 

نگرفتــن قــرار  نورخورشــید  معــرض 

ناتوانی در جذب ویتامین دی از روده
ــرای  ــدن را ب ــی ب ــاص توانای ــای خ ــاری ه  بیم

ــتگاه  ــن دی از دس ــی ویتامی ــر کاف ــذب مقادی ج
گــوارش کــم مــی کنــد. بــه عنــوان مثــال: 
بیمــاری ســلیاک، بیمــاری کــرون، نارســایی 
پانکــراس، سیســتیک فیبروزیــس، جراجــی هایــی 
کــه بخــش هایــی از معــده و روده برداشــته مــی 

ــده و ...(  ــس مع ــای پ ــود )ب ش

ــد و  ــال از کب ــن دی فع ــد ویتامی ــی در تولی ناتوان
ــه کلی

ــه  ــود دارد ک ــه وج ــد و کلی ــی در کب ــم های آنزی
ــی  ــن دی م ــال ویتامی ــرم فع ــاختن ف ــبب س س

ــوند. ش
ــل  ــه دلی ــدی ب ــوی و کب ــن کلی ــاران مزم در بیم
اینکــه ســطح ایــن آنزیــم هــا کاهــش مــی یابــد 
میــزان ویتامیــن دی فعــال کــم مــی شــود. ایــن 
ــن دی اســتفاده  ــال ویتامی ــرم فع ــد از ف ــراد بای اف

کننــد کــه بصــورت دارو اســت.

گــروه هــای ســنی خاصــی کــه ممکــن اســت بــه 
انــدازه کافــی ویتامیــن دی دریافــت نکننــد:

نوزادان:
بخصــوص نوزادانــی کــه فقــط از شــیر مــادر تغیــه 

 تنهـا ویتـامیـنـی کـه
نقـش هـورمونـی دارد  

الهه عبداللهی 
داروسازی 93 
دانشگاه ایران

برگرفته از سایت داروکده
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ــیر  ــن دی در ش ــزان ویتامی ــرا می ــد زی ــی کنن م
مــادر کــم اســت. در مــورد نوزادانــی کــه از شــیر 
خشــک اســتفاده مــی کننــد، بــا اینکه شیرخشــک 
هــا حــاوی ویتامیــن دی هســتند امــا ایــن مقــدار 
ــن  ــوزاد کافــی نیســت. از ای ــاز ن ــن نی ــرای تامی ب
رو اســتفاده از ویتامیــن دی چنــد روز پــس از 
ــود. ــی ش ــه م ــوزادان توصی ــه ن ــرای هم ــد ب  تول

افراد: مسن:
ایــن افــراد بــه طــور منظــم در معــرض نــور آفتاب 
قــرار نمــی گیرنــد. همچنیــن پوســت آنهــا نمــی 
ــد. از  ــد کن ــی تولی ــه خوب ــد ویتامیــن دی را ب توان
ــرم  ــد ف ــرای تولی ــه ب ــی کلی ــر توانای ــرف دیگ ط
ــن  ــد. از ای ــی یاب ــش م ــن دی کاه ــال ویتامی فع
رو بــرای ایــن افــراد اســتفاده از مکمــل ویتامیــن 
دی 6۰۰_8۰۰ واحــد بــه صــورت روزانــه توصیــه 

مــی شــود.
  

افراد با پوست های تیره:
ــره زمــان بیشــتری را  ــا پوســت هــای تی ــراد ب اف

ــد.  ــرار بگیرن ــور خورشــید ق ــد در معــرض ن بای

افراد چاق:
چربــی بــدن ایــن افــراد بــه تعــدادی از مولکــول 
هــای ویتامیــن دی متصــل مــی شــود و از 
ــد. ــی کن ــری م ــون جلوگی ــه خ ــا ب  ورود آن ه

افراد با بیماری های خاص:
یبمــاری ســلیاک، بیمــاری کــرون، نارســایی 
پانکــراس، سیســتیک فیبروزیــس، جراجــی هایــی 
کــه بخــش هایــی از معــده و روده برداشــته مــی 

شــود...

 کمبود ویتامین D در ایران 
متاســفانه کمبــود ویتامیــن دی در کشــور مــا 
ــال  ــه ای در س ــد. در مطالع ــی باش ــایع م ــز ش نی
2۰۰1 در تهــران بــر روی 121۰ نفــر افــراد 69-

2۰ ســاله انجــام شــد و ســطح 25-هیدروکســی 
ــدازه گیــری شــد.  ویتامیــن دی در خــون آنهــا ان
ــن دی  ــدار ویتامی ــراد مق ــد اف ــط 18.۷ درص فق
نرمــال داشــتند و بقیــه افــراد، درجــات مختلفــی از 
کمبــود ویتامیــن دی را نشــان دادنــد. در مطالعــه 
ــهرهای  ــال در ش ــان س ــه در هم ــابه ک ای مش
ــر  ــهر ب ــیراز و بوش ــهد، ش ــز، مش ــران، تبری ته
روی 5232 نفــر افــراد 69-2۰ ســاله انجــام شــد 
بیشــترین شــیوع کمبــود ویتامیــن دی در تهــران 
ــد. ــزارش ش ــهر گ ــیوع آن در بوش ــن ش  و کمتری

توســط   1393 ســال  در  کــه  ای  ابالغیــه  در 
ــاالی  ــیوع ب ــد از ش ــر ش ــت منتش وزارت بهداش
بزرگســاالن کشــور  در  ویتامیــن دی  کمبــود 
خبــر داد. بــه نحــوی کــه بیــش از نیمــی از 
ــه  ــن دی مواج ــود ویتامی ــا کمب ــور ب ــان کش زن
شــیوع  نیــز  بزرگســال  مــردان  در  و  بودنــد 
ــت .  ــوده اس ــه ب ــل توج ــن دی قاب ــود ویتامی کمب

ــا  ــاری ب ــل ی ــه مکم ــت برنام ــن جه ــه همی ب
ویتامیــن دی بــدون انــدازه گیــری ســطح ســرمی 
ــت: ــرار گرف ــه ق ــن وزارت خان ــتور ای آن در دس

کلیــه ی مــردان و زنــان 3۰_59 ســال: ماهیانــه 
یــک دوز 5۰۰۰۰ واحــد مصــرف کننــد یعنــی 12 

دوز در طــول یــک ســال.
افــراد بــاالی 6۰ ســال: ماهیانــه یــک دوز 5۰۰۰۰ 
ــول  ــی 12 دوز در ط ــد یعن ــرف کنن ــد مص واح
ــت  ــر اس ــراد بهت ــن اف ــن ای ــال. همچنی ــک س ی
ــرم  ــی گ ــدد مکمــل کلســیم میل ــک ع ــه ی روزان
یــا کلســیم 5۰۰ میلــی گــرم _ ویتامیــن دی ۴۰۰ 

ــد.. ــز مصــرف کنن واحــد نی
ــتاز  ــر هموس ــن دی ب ــش ویتامی ــر نق ــالوه ب ع
کلســیم و ســالمت اســتخوان، ایــن ویتامیــن 
ــرطانی،  ــای س ــلول ه ــه، س ــرد ماهیچ ــر عملک ب
و  عروقــی  قلبــی  سیســتم  ایمنــی،  سیســتم 
ــذار  ــد تاثیرگ ــی توان ــز م ــی نی ــتم متابولیک سیس

ــد.  باش
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 در جامعــه امــروزی جســتجو بــرای جوانــی 
ابــدی و برگردانــدن عقربــه هــای ســاعت روز بــه 
ــز  ــان نی ــت انس ــت. پوس ــش اس ــه افزای روز رو ب
ــط فرهنگــی و  ــل در رواب ــن عام ــوان اولی ــه عن ب
اجتماعــی شــناخته شــده اســت. چگونگــی ظاهــر 
بیرونــی شــخص بــرای پذیــرش خــود و زندگــی 
اجتماعــی وی موثــر اســت. پوســت محلــی اســت 
ــانگر  ــوند و نش ــی ش ــان م ــات نمای ــه احساس ک
ــر  ــد. و ظاه ــی باش ــرد م ــالمت ف ــت س وضعی
ــی  ــی زندگ ــده طبیع ــروک پدی ــن و چ ــدن چی ش
ــان  ــی انس ــت روح ــد وضعی ــی توان ــه م ــت ک اس
ــه  ــه گفت ــق آنچ ــد. طب ــرار ده ــر ق ــت تأثی را تح
شــد پوســت ارگانــی اســت کــه نقــش اساســی در 
زندگــی اجتماعــی ایفــا مــی کنــد و پیــری طبیعی، 
ــص  ــا و نواق ــم ه ــروک، زخ ــن و چ ــور چی حض
منجــر بــه تحقیقاتــی بــرای کاهــش ســرعت روند 
پیــری و حفــظ تناســب پوســت شــده اســت. امــا 

ــه  ــش ســن چگون ــه افزای ــم ک ــر اســت بدانی بهت
ســبب چیــن و چــروک هــای پوســتی مــی شــود: 
ــری  ــد پی ــی از رون ــی طبیع ــا  محصول چــروک ه
هســتند. بــا افزایــش ســن، ســلول هــای پوســت 
ــی  ــه داخل ــوند. الی ــی ش ــیم م ــر تقس ــته ت آهس
پوســت، کــه درم نامیــده مــی شــود، شــروع 
ــه مــرور شــبکه  ــد و ب ــازک شــدن مــی کن ــه ن ب
فیبرهــای االســتین و کالژن، کــه از الیــه بیرونــی 
ــا  ــر مــی شــود. ب پشــتیبانی مــی کنــد، سســت ت
پیــری، پوســت شــکننده تــر مــی شــود و کارایــی 
غــده هــای ترشــحی چربــی کمتــر خواهــد شــد 
ــد رطوبــت  و باعــث مــی شــود کــه پوســت نتوان
خــود را حفــظ کنــد و بیشــتر بــه صــورت چــروک 
ــل ایجــاد  ــا عام ــش ســن تنه ظاهــر شــود. افزای
ــه  ــش ب ــز نق ــید  نی ــور خورش ــروک نیســت، ن چ
ــرار  ــد. ق ــی کن ــا م ــد ایف ــن رون ــزایی در ای س
ــاوراء  ــعه م ــرض اش ــد در مع ــش از ح ــن بی گرفت

بنفــش )بیــش از حــد خورشــید( مــی توانــد منجــر 
ــا   ــن ب ــود، همچنی ــت ش ــری زودرس پوس ــه پی ب
عنــوان photoaging  نیــز شــناخته مــی شــود.

ــیب  ــب آس ــید موج ــش خورش ــاورا بنف ــعه م اش
دیــدن فیبــر هــای کالژن و االســتین مــی شــود 
کــه هــر دو پروتئیــن هایــی مهــم در بافــت 
ــاف  ــت انعط ــا پوس ــدون آن ه ــد و ب ــد ان همبن
پذیــری خــود را از دســت می دهــد. در کنــار ایــن 
ــر  عوامــل ســیگار کشــیدن  نیــز تاثیــر خــود را ب
صــورت خواهــد گذاشــت. محققــان دریافتــه انــد 
کــه ســیگار کشــیدن ســبب کاهــش تولیــد کالژن 
جدیــد مــی شــود و کمبــود کالژن جدیــد ســبب 

ــن و چــروک مــی شــود. ایجــاد چی

طبقه بندی چین و چروک:
Texture

در ایــن مــدل از چیــن و چــروک بــر ســطح 
ــوزادان چــروک هــای  پوســت انســان حتــی در ن
ــای  ــیار ه ــا و ش ــی ه ــی از فرورفتگ ــی ناش بافت

ــود. ــده میش ــدن دی ب

Expressional
اینهــا چــروک هایــی هســتند کــه در منطقــه ای 
ــد  ــت بای ــه پوس ــد ک ــی گیرن ــکل م ــره ش از چه
بــا حــرکات عضالنــی صــورت ســازگار باشــد. در 
ــرار  ــت ق ــر پوس ــورت در زی ــالت ص ــع، عض واق
ــا  ــا آنه ــراه ب ــد در نتیجــه، پوســت هم ــی گیرن م
حرکــت مــی کنــد. ایــن چــروک هــا از ســن ســی 
ــان   ــت زم ــا گذش ــد و ب ــت ان ــل روی ــالگی قاب س
ــه تعدادشــان افــزوده نمــی شــود بلکــه عمیــق  ب
تــر مــی شــوند و شــامل : چیــن هــای پیشــانی، 
ــراد  ــتر در اف ــه بیش ــم ک ــای دور چش ــروک ه چ

چین و چروک
و راه های درمان

پریسا نوری

داروسازی ۹۳ اهواز
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مســن نمایــان اســت، خطــوط عمــودی از ریشــه 
ــا  ــه ســمت پیشــانی، چیــن بینــی لبــی ی بینــی ب

ــده و... اســت. خــط خن

Joint lines
در نواحــی مفصــل هــای اســکلتی قــرار دارنــد و 
بــرای حــرکات طبیعــی پوســت ضــروری هســتند.
Grooves from muscular skin laxity

ــی  ــت عضالن ــلی پوس ــی از ش ــای ناش ــیار ه ش
هســتن و بــه علــت کاهش کشــش بافــت کالژن، 
معمــوال بــه عنــوان بخشــی از رونــد پیــری ظاهــر 
مــی شــوند. بنابرایــن، درم بیشــتر قــادر بــه مقابلــه 
بــا جاذبــه نیســت و بافــت ماهیچــه ضعیــف مــی 
شــود. ایــن نــوع شــیار بــه طــور طبیعــی بــر روی 
ــت  ــی پوس ــی طبیع ــورت افتادگ ــه ص ــورت ب ص

ــط  ــورد فق ــن م ــان در ای ــود. درم ــی ش ــر م ظاه
جراحــی اســت.

Lines from sleeping
ــو ایجــاد مــی  ــه پهل ایــن خطــوط  از خوابیــدن ب
ــیب  ــای آس ــت ه ــرور روی پوس ــه م ــوند و ب ش

ــی شــوند. ــان م ــور نمای ــا ن ــده ب دی

درمان:
جمعیــت بــه زیبایــی شناســی نگاهــی ویــژه دارد. 
ــتند و  ــروری نیس ــتیک ض ــای پالس ــی ه جراح
ــز  ــر تهاجمــی نی ــه اصطــالح غی ــان هــای ب درم

ــه: ــد از جمل ــترس ان در دس

The fillers
ــه  ــه ب ــت ک ــکال اس ــک روش بیولوژی ــر ی فیل
هایپــودرم و یــا خــود بافــت درم تزریــق می شــود 
و بــرای بهبــود و متعــادل ســازی در یــک ناحیــه 
محــدود ماننــد صــورت بــا اهــداف زیبایــی 
حــال حاضــر  در  انجــام می گیــرد.  شــناختی 
ــروه  ــه گ ــه س ــق را ب ــل تزری ــای قاب ــرآورده ه ف

ــد: ــی کنن ــدی م ــته بن دس
ــی کــه  ــی بافــت های ــرای جایگزین ــر هــای ب فیل
از طریــق فرآینــد پیــری بــه طــور موقــت از بیــن 

رفتــه انــد
 collagen. hyaluronic acid. and 
biologic fillers

ــی را  ــد داخل ــت همبن ــد باف ــه رش ــای ک ــر ه فیل
ــد ــی کنن ــک م تحری

poly-L lactic acid and calciumhy-
droxyapatite

 فیلر های ثابت
 polymethylmethacrylate. silicone.  
and hydroxyethylmethacrylate

Peelings
ــرداری یــک درمــان پزشــکی اســت کــه  ــه ب الی
حــاوی میکروســایش اپیــدرم یــا درم، بــا اســتفاده 
ــن  ــت. ای ــی اس ــا فیزیک ــیمیایی ی ــل ش از عوام
ــت  ــازی پوس ــوان س ــا و ج ــه احی ــان ب ــوع درم ن
ــود  ــرای بهب ــن روش ب ــد. از ای ــی کن ــک م کم
ــای ناشــی  ــزرگ، آســیب ه ــذ ب ــا اصــالح مناف ی

ــروک  ــن، چ ــر پیگمنتیش ــید، هیایپ ــور خورش از ن
ــال  ــذف خ ــا، ح ــارک ه ــترچ م ــای سطحی،اس ه
ــه  ــم و آکن ــای زخ ــکارو ج ــی اس ــی، بازیاب کوب

ــد. ــتفاده کنن اس

Botulinum toxin
تزریــق بوتولینــوم توکســین بــرای درمــان چیــن و 
چــروک صــورت یکــی از رایــج تریــن روش هــای 
ابتدایــی پزشــکانی اســت کــه بــه دنبــال ترکیــب 
درمانهــای زیبایــی شــناختی هســتند. تزریــق 
ــش  ــه عضــالت بی ــن مولکــول ب ــم ای ــر ک مقادی
ــاد  ــت ایج ــی در پوس ــازی موضع ــال ، آرام س فع
مــی کنــد کــه پوســت روی هــم خوابیــده را صاف 
ــش  ــروک را کاه ــن و چ ــه چی ــرده و در نتیج ک
ــول  ــه ط ــن روش دو هفت ــرات ای ــد. اث ــی ده م
ــا بــه طــور کامــل نمایــان شــوند و  مــی کشــد ت

ــد. ــا چهــار مــاه  باقــی مــی مان ســه ت

Lasers
کاربــرد زیبایــی لیــزر نشــان دهنــده یــک مداخلــه 
ــالمندان  ــت س ــرای پوس ــر ب ــی معتب ــر تهاجم غی
اســت. لیزرهــای مــورد اســتفاده عبارتنــد از لیــزر 
CO2 و Er-Yag. ایــن لیزرهــا معمــوال بــرای 
جوانســازی صــورت و در بیمــاران مبتــال بــه 
آکنــه انجــام مــی شــود. هــدف ایــن اســت کــه 
الیــه هــای ســطحی پوســت را اصــالح کنیــم تــا 
ــیم. عارضــه  ــه پوســت یکدســت و صــاف برس ب
جانبــی ایــن روش دوره طوالنــی بهبــود و نقاهــت 

آن اســت.

در نهایت باید به خاطر داشت...
 هیــچ چیــز رونــد پیــری پوســت را متوقــف نمــی 
ــن  ــت و عمــق چی ــه موقعی ــج بســته ب ــد. نتای کن
و چــروک متفــاوت اســت بنابرایــن بــرای نتیجــه 
ــه  ــاد ب ــال زی ــه احتم ــر ب ــه بهت ــر چ ــری ه گی
ــالوه  ــود. ع ــد ب ــاز خواه ــرر نی ــای مک ــان ه درم
بــر ایــن تمامــی راه کار هــای درمانــی موثــر بــر 
کاهــش چیــن و چــروک هــای پوســت می تواننــد 
عوارضــی را بــه همــراه داشــته باشــند. پــس قبــل 
ــد پوســت  ــان بای ــه درم ــر گون ــرای ه ــدام ب از اق
ــج  ــن نتای ــرار داد. بنابرای ــز ق ــورد آنالی ــرد را م ف

ــری دور از انتظــار نیســت. ــراد ام ــاوت در اف متف
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ماریجوآنا چیست ؟
Can- ــاه ــه هــای گی ــرگ هــا ،گل هــا ، ســاقه هــا و دان ــه ب ــا ب  ماریجوآن

nabis sativa  یــا  Cannabis indica  گفتــه مــی شــود . ایــن 
گیــاه شــامل مــاده ی شــیمیایِی هوشــیار کننــده ی ذهنــی بنــام THC  و 
ترکیبــات مشــابه آن مــی باشــد. ماریجوآنــا معمــول تریــن  مــاده ی مخــدر 
ممنوعــی اســت کــه در ایــاالت متحــده آمریــکا اســتفاده مــی شــود. اســتفاده 
ی آن در میــان افــراد جــوان بســیار شــایع اســت. در ســال 2۰15 میــالدی 
ــا  ــالگی، ماریجوآن ــا 25 س ــنین 18 ت ــان در س ــون از جوان ــش از 11 میلی بی
Monitoring the Future sur- ــاس ــر اس ــد. ب ــرده ان ــرف ک  را مص

vey   میــزان مصــرف ماریجوآنــا  میــان دانــش آمــوزان مــدارس راهنمایــی 
و دبیرســتان در ســال هــای اخیــر پــس از چندیــن ســال افزایــش، کاهــش 

داشــته اســت.
ماریجوآنا چگونه بر روی مغز اثر میگذارد؟

اثرات کوتاه مدت :
زمانیکــه کــه فــردی ماریجوآنــا را مــی کشــد،THC  بــه ســرعت از ســمت 
ــز و  ــه مغ ــان خــون مــی رود. خــون مــواد شــیمیایی را ب ــه جری ــه هــا ب ری
بقیــه ارگان هــای بــدن منتقــل مــی کنــد و بــدن THC  را در زمــان هایــی 
ــد. در  ــر جــذب مــی کن ــا مــی نوشــد، آهســته ت کــه فــرد آن را میخــورد ی
ایــن مــورد آنهــا اثــرات را پــس از 3۰ دقیقــه تــا یــک ســاعت بعــد احســاس 
ــت  ــده هــای خاصــی از مغــز کــه در حال ــر روی گیرن ــد. THC ب مــی کنن
عــادی بــه مــواد شــیمیایی طبیعــی بــدن و مشــابه THC  پاســخ مــی دهند 
فعالیــت مــی کنــد. ایــن مــواد شــیمیایی طبیعــی در کارایــی و نمــو طبیعــی 
ــا بخــش هایــی از مغــز کــه شــامل بیشــترین  ــد. ماریجوآن مغــز نقــش دارن
تعــداد ایــن گیرنــده هــا اســت را بیــش فعــال مــی کنــد. ایــن مســئله باعــث 
ایجــاد همــان حالــت نشــئگی مــی شــود کــه افــراد آنــرا حــس مــی کننــد.

ــان،  ــن حــس زم ــر یافت ــن حــواس، تغیی ــر یافت ــرات دیگــر شــامل : تغیی اث
تغییــرات خلــق و خــو، هذیــان گویــی، توهــم، جنــون و افســرگی و ...

اثرات بلند مدت :
ــه  ــت. زمانیک ــذار اس ــز اثرگ ــزی نی ــو مغ ــر روی نم ــن ب ــا همچنی ماریجوآن
ــا مــی کننــد، ایــن  ــه مصــرف ماریجوآن افــراد در ســنین نوجوانــی شــروع ب
مــاده مخــدر مــی توانــد تفکــر ، حافظــه و قــدرت یادگیــری را معیــوب ســازد 
ــان بخــش هــای مختلفــی کــه  ــز می ــاط مغ ــراری ارتب ــر چگونگــی برق و ب

ــرای ایــن عملکــرد هــا الزم هســتند، اثــر بگــذارد. ب
ــرادی کــه  ــد در دانشــگاه Duke نشــان داد کــه اف ــه از نیوزلن یــک مطالع
ــرف  ــد و مص ــاز کردن ــود آغ ــی خ ــنین نوجوان ــا را در س ــیدن ماریجوآن کش

ــنین 13  ــاز IQ  را در س ــن 8 امتی ــور میانگی ــد، بط ــته ان ــداوم آن را داش م
ــنین  ــا را در س ــه ماریجوآن ــرادی ک ــد. در اف ــت دادن ــالگی از دس ــا 38 س ت
ــول  ــه ط ــی ب ــای ذهن ــی ه ــدان توانای ــن فق ــد ای ــرک کردن ــالگی ت میانس

ــاز نگشــت. ــل ب کام
اثرات دیگر ماریجوآنا بر سالمتی...

عوارض تنفسی :
ــه بطــور  ــرادی ک ــد و اف ــی کن ــک م ــا را تحری ــه ه ــا ری کشــیدن ماریجوآن
متنــاوب ماریجوآنــا مــی کشــند دچــار عوارضــی شــامل: ســرفه هــای روزانــه 
و خلــط دار ، ناراحتــی هــای ریــوی بیشــتر و خطــر ابتــال بــه عفونــت هــای 

تنفســی و ... مــی شــوند.
افزایش ضربان قلب :

ــی  ــش م ــس از کشــیدن، افزای ــا 3 ســاعت پ ــب را ت ــان قل ــا ضرب ماریجوآن
دهــد. ایــن اثــر ممکــن اســت خطــر وقــوع ســکته هــای قلبــی را افزایــش 

دهــد.
ــتقیم در  ــور غیرمس ــه ط ــه ب ــرادی ک ــرای اف ــدر ب ــاده ی مخ ــش م آزمای

ــاد(  ــد )اعتی ــرار دارن ــرض دود ق مع
ــی  ــراد منف ــن اف ــدر در ای ــاده ی مخ ــش م ــت آزمای ــن اس ــه ممک ــا اینک ب
شــود امــا احتمــال آن نیــز کــم اســت. مطالعــات نشــان  دادنــد کــه مقــدار 

Mar i juana
مـــاریــجـــوآنـــــا

نیایش آقایی
داروسازی ۹۳ اهواز
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ــی  ــرون م ــده بی ــرد مصــرف کنن ــه ف ــی ک ــی در هوای ــیار کم THC   بس
دهــد وجــود دارد. یافتــه هــای تحقیقاتــی نشــان مــی دهنــد در صورتیکــه 
افــراد در یــک فضــای بســته، مقــدار بســیار زیــادی از دود را بــرای ســاعات 
طوالنــی تنفــس کننــد بــا احتمــال زیــاد امــکان دارد کــه تســت اعتیــاد در 

آنهــا منفــی نشــود.
آیا نشئگی در اثر مصرف غیر مستقیم ماریجوانا هم اتفاق می افتد؟

 احتمــال کمــی وجــود دارد کــه تنفــس غیرمســتقیم ماریجوانــا بتوانــد باعــث 
ــی در  ایجــاد نشــئگی در فــرد غیــر مصــرف کننــده ای کــه بصــورت انفعال
معــرض دود قــرار گرفتــه اســت، بشــود. مطالعــات نشــان داده اند کــه افرادی 
ــرات خفیفــی از  ــم یکننــد فقــط مــی تواننــد اث ــا را مصــرف ن کــه ماریجوآن
مــاده مخــدر را نشــان دهنــد و آن هــم در شــرایط خــاص ) تنفــس میــزان 

زیــادی از دود ماریجوآنــا بــرای ســاعات طوالنــی و در فضایــی بســته ( .
اثرات دیگر بر سالمتی :

یــک مطالعــه اخیــر بــر روی مــوش هــای صحرایــی نشــان مــی دهــد کــه 
ــر  ــد آســیب هــای بیشــتری ب ــا مــی توان تنفــس غیرمســتقیم دود ماریجوان
ــذارد.  ــو بگ ــتقیم تنباک ــبت دود غیرمس ــه نس ــی ب ــروق خون ــب و ع روی قل
ــار موجــود  ــد ایــن اســت کــه ســم و ت آنچــه آنهــا بطــور قطعــی مــی دانن
ــل :  ــر مث ــیب پذی ــراد آس ــر روی اف ــی ب ــد اثرات ــی توان ــا م در دود ماریجوان

ــه آســم بگــذارد. ــا افــراد مبتــال ب کــودکان و ی
آیا ماریجوآنا اعتیاد آور است ؟

ــا مــی توانــد بــه اختــالل مصــرف مــواد_ یــک بیمــاری  مصــرف ماریجوان
پزشــکی کــه در آن فــرد بــا وجــود مشــکالت ســالمتی و اجتماعــی ایجــاد 

ــف مصــرف آن  نمیباشــد _ منجــر شــود.  ــه توق ــادر ب ــاده،  ق ــده ی م کنن
افــرادی کــه مصــرف را قبــل از ســن 18 ســالگی شــروع مــی کننــد شــانس 
ابتــال بــه اختــالل مصــرف ماریجوانــا در آنهــا نســبت بــه بزرگســاالن ۴ تــا 
ــدت  ــد م ــورت بلن ــا را بص ــه ماریجوان ــراد ک ــیاری از اف ــت. بس ــر اس ۷ براب
ــم  ــد یــک ســری عالئ ــرک آن دارن ــرای ت ــد و تــالش ب اســتفاده مــی کنن
ــرای  ــرک کــردن را ب ــد کــه ت ــرک را نشــان مــی دهن ــف از ســندرم ت خفب
ایــن افــراد ســخت مــی کنــد. ایــن عالئــم  شــامل بدخلقــی، بــی خوابــی، 

ــرای مصــرف مــی باشــند. کاهــش اشــتها، اضطــراب، اشــتیاق ب
در حــال حاظــر چــه درمــان هایــی بــرای اختــالالت مصــرف مــاری وجــود 

د ارد؟
ــود  ــا وج ــرف ماریجوان ــالل مص ــان اخت ــرای درم ــرا ب ــی اخی ــچ داروی هی
نــدارد امــا حمایــت هــای رفتــاری ، موثــر شــناخته شــده انــد. مثــال هایــی 
ــه  ــاداش ب ــی ) پ ــای انگیزش ــی و تشــویق ه ــداوای روح ــل : م ــن قبی از ای
بیمارانــی کــه مــی تواننــد عــاری از مــاده مخــدر بماننــد( مــی باشــند. ادامــه 
ی مطالعــات ممکــن اســت  بــه تولیــد و کشــف داروهــای جدیــدی کــه بــه 

ــد، منجــر شــود. ــم ســندرم تــرک کمــک مــی کنن عالئ

رفرنس:
gov.drugabuse.www

 www.drugsfacts.com
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قهــوه یکــی از پرمصــرف تریــن نوشــیدنی هــا در 
سراســر جهــان اســت و بــه عنــوان دومیــن کاالی 
جهانــی معاملــه شــده پــس از نفــت رتبــه بنــدی 
ــوان  ــه عن ــبز ب ــوه س ــتفاده از قه ــود. اس ــی ش م
نوشــیدنی بهتــر از قهــوه معمولــی اســت. عبــارت 
قهــوه ســبز بــه دانــه خــام میــوه قهــوه اشــاره می 
کنــد. دانــه هــای قهــوه پــس از برشــته شــدن بــه 
ــی  ــل م ــره تبدی ــا تی ــن ت ــوه ای روش ــگ قه رن
ــبز  ــوه س ــال قه ــات فع ــفانه ترکیب ــوند. متاس ش
ــی  ــرار م ــدن ق ــته ش ــد برش ــر فرآین ــت تاثی تح
ــیدهای  ــی، اس ــات فنول ــوای ترکیب ــد و محت گیرن
آن  اکســیدانتی  آنتــی  و ظرفیــت  کلروژنیــک 
کاهــش مــی یابــد. بنابرایــن دانــه های قهوه ســبز 
ــک  ــیدهای کلروژنی ــری از اس ــطح باالت دارای س
ــک  ــیدهای کلروژنی ــود اس ــی ش ــه م ــت. گفت اس
ــی دارد. ــواص درمان ــبز خ ــوه س ــود در قه  موج

ــوان ایــن طــور نتیجــه گرفــت کــه  پــس مــی ت
ــرای ایــن ترکیبــات  قهــوه ســبز منبــع بهتــری ب
مفیــد اســت و اســتفاده از قهــوه ســبز بــه عنــوان 
نوشــیدنی یــا مکمــل غذایــی بهتــر از قهــوه 
ــخ آن  ــم تل ــه طع ــد ک ــر چن ــت ه ــی اس معمول
مــورد پســند همــه واقــع نیســت و مصــرف آن را 
محــدود مــی کنــد. بــرای حــل ایــن مشــکل مــی 
ــی بجــای  ــوط قهــوه ســبز و معمول ــوان از مخل ت
قهــوه معمولــی اســتفاده کــرد. همچنیــن اســتفاده 
ــد  از مکمــل هــای عصــاره قهــوه ســبز مــی توان

راهــکار مناســبی باشــد.
ــبز  ــوه س ــود در قه ــک موج ــیدهای کلروژنی اس

خــواص درمانــی دارد.

ــرد آن در  ــبز و کارب ــوه س ــواص قه ــی از خ برخ
ــا: ــاری ه بیم

چاقی

ــه نشــان مــی دهــد کــه کاهــش  ــات اولی تحقیق
در  ســبز  قهــوه  عصــاره  مصــرف  بــا  وزن 
بزرگســاالن چــاق  بــه طــور میانگیــن 2.5 _ 3.۷ 
ــه از  ــت ک ــوده اس ــانی ب ــتر از کس ــرم بیش کیلوگ
ــد. ــتفاده کردن ــی اس ــوه ی معمول ــا قه ــا ی دارونم

قهــوه ســبز مــی توانــد بــه عنــوان یــک ترکیــب 
ــرای کاهــش وزن اســتفاده شــود. هــر  طبیعــی ب
چنــد بایــد بدانیــد کــه اســتفاده از مکمــل هــای 
ــکان  ــه ام ــادات روزان ــر در ع ــدون تغیی ــی ب غذای
پذیــر نیســت. ســازمان پیشــگیری و کنتــرل 
ــه،  ــه روزان ــد ک ــی کن ــه م ــا توصی ــاری ه بیم
کالــری دریافتــی خــود را 1۰۰۰-5۰۰ کالــری 
ــطی در  ــی متوس ــت بدن ــد و فعالی ــش دهی کاه

ــید. ــته باش ــه داش ــای هفت ــتر روزه بیش

دیابت
ــن  ــه کافئی ــود ک ــی ش ــه م ــه گفت ــد ک ــر چن ه
ــد قنــد خــون را  موجــود در قهــوه ســبز مــی توان
ــواهد  ــا ش ــد ام ــش( ده ــا افزای ــر )کاهــش ی تغیی
علمــی زیــادی وجــود دارد کــه نشــان مــی دهــد 
ــت  ــه دیاب ــال ب ــبز و ابت ــوه س ــرف قه ــن مص بی
ــر  ــن اث ــه ای ــود دارد ک ــی وج ــر عکس ــوع 2 اث ن
ــا مصــرف قهــوه بــدون کافئیــن بیشــتر اســت.  ب
ــت  ــرات مثب ــه اث ــود ک ــی ش ــه م ــن گفت بنابرای
ــوالت  ــا محص ــوع 2 ب ــت ن ــر دیاب ــی ب محافظت
ــای  ــم ه ــت. مکانیس ــتر اس ــن بیش ــدون کافئی ب
ذکــر شــده بــرای اثــرات ضــد دیابــت قهــوه ســبز 
شــامل افزایــش حساســیت بــه انســولین، کاهــش 
قنــد خــون ناشــتا، کاهــش گلوکاگــون ناشــتا و ... 

مــی باشــد.

فشار خون باال
تحقیقــات اولیــه نشــان مــی دهــد کــه مصــرف 1 

_ 3 مــاه عصــاره قهوه ســبز در بزرگســاالن ژاپنی 
کــه فشــار خــون بــاالی خفیــف درمــان نشــده ی 
داشــتند توانســت فشــار خــون سیســتولی را 5 _ 
1۰ میلــی کتــر جیــوه و فشــار خــون دیاســتولی را 

3 – ۷ میلــی متــر جیــوه کاهــش دهــد.

بیماری آلزایمر
کافئیــن موجــود در قهــوه ســبز مــی توانــد تولیــد 
بتــا آمیلوئیدهــا رامهــار کنــد. گفتــه مــی شــود کــه 
ــرم  ــی گ ــا 5۰۰ میل ــوه ی ــان قه ــرف 5 فنج مص
ــی روی  ــر محافظت ــد اث ــی توان ــن در روز م کافئی

مغــز داشــته باشــد.
همچنیــن آخریــن مطالعــات بــر روی اســید 
ــبز  ــوه س ــه قه ــی دان ــز اصل ــه ج ــک ک کلروژنی
ــر  ــب اث ــن ترکی ــه ای ــد ک ــی ده اســت نشــان م
ــی  ــن م ــا دارد. بنابرای ــورون ه ــر ن ــی ب محافظت
ــد  ــی مانن ــرب نورون ــای مخ ــاری ه ــد از بیم توان

ــد. ــری کن ــکمیک جلوگی ــزی ایس ــکته مغ س
ــی  ــر محافظت ــز اث ــبز، روی مغ ــوه س مصــرف قه

دارد.

دوز مناسب قهوه سبز
دوز مناســب قهــوه ســبز وابســته بــه فاکتورهــای 
مختلفــی از جملــه ســن مصــرف کننــده، وضعیــت 
ــی  ــات علم ــون اطالع ســالمتی و ... اســت. تاکن
کافــی بــرای تعییــن محــدوده دوز مناســب بــرای 
قهــوه ســبز وجــود نــدارد. امــا بــه خاطــر داشــته 
ــی  ــه ب ــی همیش ــوالت طبیع ــه محص ــید ک باش
ــم  ــد مه ــی توان ــا م ــتند و دوز آن ه ــر نیس خط
ــق دســتور برچســب محصــول  باشــد. پــس مطاب
ــود  ــاز خ ــا داروس ــک ی ــا پزش ــد و ب ــل کنی عم
مشــورت کنیــد. در مطالعاتــی کــه صــورت گرفتــه 
اســت دوزهــای ۴8۰ و 1۰۰۰ میلــی گــرم روزانــه 

هر آنچه درباره

قهوه سبز
باید بدانیم 

گاهنامه علمی- صنفی ژنریک - سال اول . شماره اول . اسفند ماه 1396
دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز - دانشکده داروسازی مقاله12



گاهنامه علمی- صنفی ژنریک - سال اول . شماره اول . اسفند ماه 1396
13دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز - دانشکده داروسازی

ــن دوزهــا  ــاه مصــرف شــدند و ای ــه مــدت 3 م ب
ــد. کامــال بــی خطــر بــوده ان

عوارض جانبی
قهــوه ســبز احتمــاال بــی خطــر اســت. امــا مهــم 

اســت کــه بدانیــد:
ــن در  ــت. کافئی ــن اس ــاوی کافئی ــبز ح ــوه س قه
قهــوه معمولــی، چــای، کاکائــو، کــوال و ... وجــود 
ــوه  ــن، قه ــود کافئی ــل وج ــه دلی ــن ب دارد. بنابرای
ــا  ــط ب ــی مرتب ــوارض جانب ــد ع ــی توان ــبز م س
ــر  ــوارد زی ــامل م ــه ش ــد ک ــاد کن ــن را ایج کافئی
اســت: بــی خوابــی، عصبــی بــودن، بــی قــراری، 
ناراحتــی معــده ، تهــوع و اســتفراغ، افزایــش 
ــرر  ــس و تک ــداد تنف ــش تع ــب، افزای ــان قل ضرب
ــوه  ــاالی قه ــر ب ــن مصــرف مقادی ادرار و همچنی
مــی توانــد ســبب ســردرد، اضطــراب، آژیتاســیون، 
زنــگ زدن گــوش و ضربــان قلــب نامنظــم شــود.

هشدار مصرف
ــاط مصــرف  ــا احتی ــر ب ــوارد زی ــر اســت در م بهت
ــا داروســاز مشــورت شــود. ــا پزشــک ی شــود و ب

اختالالت اضطرابی

کافئیــن موجــود در قهــوه ســبز مــی توانــد 
اضطــراب را بدتــر کنــد.

اختالالت انعقادی
ــوه  ــود در قه ــن موج ــد کافئی ــی رس ــر م ــه نظ ب
ســبز اثــر ضدپالکتــی دارد. لــذا در صــورت 
مصــرف همزمــان دوزهــای بــاالی ایــن مکمــل 
ــی  ــا و گیاهان ــاد، مکمــل ه ــا داروهــای ضدانعق ب
ــدا  ــد ابت ــادی دارن ــرات ضدپالکتی/ضدانعق ــه اث ک

ــد. ــورت کنی ــک مش ــا پزش ب
ممکن است اختالالت انعقادی را بدتر کند.

دیابت
برخــی تحقیقــات نشــان مــی دهنــد کــه کافئیــن 
ــد قنــد خــون را  موجــود در قهــوه ســبز مــی توان
ــن در صــورت  ــا افزایــش دهــد. بنابرای کاهــش ی
ــراد  ــن در اف ــاوی کافئی ــوالت ح ــرف محص مص
ــری و  ــدازه گی ــد ان ــا بای ــون آنه ــد خ ــی، قن دیابت

ــرل شــود. کنت

مشکالت گوارشی
اســید کلروژنیــک موجــود در فــرآورده مــی توانــد 
ــذا  ــود. ل ــده ش ــید مع ــح اس ــش ترش ــبب افزای س

بیمــاران دارای زخــم معــده و یــا دیگــر مشــکالت 
ــن  ــده، ای ــید مع ــش اس ــن افزای ــا ای ــط ب مرتب

ــد. ــاط مصــرف کنن ــا احتی ــرآورده را ب ف

اسهال
ــد  ــی توان ــاال م ــر ب ــن در مقادی ــرف کافئی مص

ــد. ــر کن ــهال را بدت اس

گلوکوم
کافئیــن موجــود در قهــوه ســبز مــی توانــد فشــار 

داخــل چشــم را افزایــش دهــد.

فشار خون باال
ــت  ــن اس ــبز ممک ــوه س ــود در قه ــن موج کافئی
فشــار خــون را در افــرادی کــه فشــار خــون 
ــا ایــن وجــود، ایــن  بــاال دارنــد افزایــش دهــد. ب
اثــر ممکــن اســت در افــرادی کــه بطــور مــداوم 
ــد  کافئیــن )قهــوه، چــای و ...( مصــرف مــی کنن

ــد. ــر باش کمت
افــرادی کــه فشــار خــون بــاال دارنــد ، قهــوه ســبز 

را بــا احتیــاط مصــرف کنند.
  

کلسترول باال
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مطالعــات نشــان داده اســت کــه اجــزای خاصی از 
قهــوه فیلتــر نشــده مــی توانــد ســطح کلســترول 
ــوه  ــزا در قه ــن اج ــد. ای ــش ده ــون را افزای خ
ــوز  ــا ایــن حــال هن ســبزهم یافــت مــی شــود. ب
بــه طــور دقیــق مشــخص نیســت کــه آیــا قهــوه 
ــا  ــد کلســترول را افزایــش دهــد ی ســبز مــی توان
نــه ؟ بهتــر اســت در افــرادی کــه کلســترول بــاال 

دارنــد تحــت نظــر پزشــک مصــرف شــود.

)IBS(سندرم روده تحریک پذیر
کافئیــن موجــود در قهــوه ســبز بــه ویــژه هنگامی 
ــد  ــی توان ــود م ــرف ش ــاال مص ــر ب ــه در مقادی ک
عالئــم ســندروم روده تحریــک پذیــررا بدتــر کند.

پوکی استخوان )استئوپروز(
کافئیــن مــی توانــد دفــع ادراری کلســیم را 
افزایــش دهــد. اگــر شــما پوکــی اســتخوان 
ــه  ــی را ب ــر منبع ــن از ه ــرف کافئی ــد مص داری
ــدود 2-3  ــرم در روز )ح ــی گ ــر از 3۰۰ میل کمت
فنجــان قهــوه معمولــی( کاهــش دهیــد. مصــرف 
ــد  مکمــل هــای کلســیم در ایــن افــراد مــی توان
بــه جبــران کلســیم از دســت رفتــه کمــک کنــد. 
ــه  ــانی ک ــوان و کس ــان ج ــان، زن ــا در نوجوان ام
ــد  ــی کنن ــرف م ــیم مص ــی کلس ــزان کاف ــه می ب
ــد  ــه نشــان ده ــدارد ک ــود ن ــواهدی وج ــچ ش هی
کــه کافئیــن مــی توانــد بــر هموســتاز کلســیم و 

ــذارد. ــر بگ ــتخوان اث ــم اس تراک

تداخالت دارویی
هنوزاطالعــات کاملــی دربــاره تداخــالت دارویــی 

قهــوه ســبز وجــود نــدارد.
ــبز،  ــوه س ــود در قه ــی موج ــی فنول ــات پل ترکیب
ســبب کاهــش جــذب آهــن، روی و ... مــی 
شــود. بهتــر اســت ایــن ترکیبــات در زمــان هــای 

ــود. ــرف ش ــی مص مختلف

موارد منع مصرف
ــزای  ــک از اج ــر ی ــه ه ــیت ب ــورت حساس در ص

ــود. ــرف نش ــرآورده، مص ف

مصرف در بارداری و شیردهی:
اطالعــات قابــل اعتمــاد کافــی در مــورد اســتفاده 

از قهــوه ســبز در دوران بــارداری و شــیردهی 
وجــود نــدارد. پــس بــرای رعایــت جانــب احتیــاط 

ــر اســت از مصــرف آن خــودداری شــود. بهت
قهوه سبز نباید در کودکان مصرف شود.
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آب 6۰ درصــد وزن بــدن افــراد بالــغ و حــدود ۷۰ درصــد وزن بــدن کــودکان 
ــا و ارگان  ــلول ه ــه س ــرد مناســب هم ــرای عملک ــد. ب ــی ده را تشــکیل م
ــت  ــل، محافظ ــازی مفاص ــت. آب در روان س ــاز اس ــه آب نی ــدن ب ــای ب ه
ــن  ــش دارد. همچنی ــاس نق ــای حس ــت ه ــایر باف ــی و س ــاب نخاع از طن
آب بــه تنظیــم دمــای بــدن و عبــور غــذا از دســتگاه گــوارش کمــک مــی 
کنــد. آب بــدن را نمــی تــوان جــدا از مــواد معدنــی محلــول درآن در نظــر 
ــا مــواد  ــدن ب گرفــت. حتــی وقتــی آب خالــص مــی نوشــیم، ایــن آب در ب
ــوط شــده و مایعــی را مــی ســازد کــه تمــام مکانیســم هــای  ــی مخل معدن
حیاتــی بــدن، در آن اتفــاق مــی افتــد. تمــام ســلول هــای بــدن در مایعــی 
ــر  ــای ه ــاز ه ــه نی ــه ب ــا توج ــت و ب ــه دق ــات آن ب ــه ترکیب ــد ک ــرار دارن ق
ســلول نتظیــم شــده اســت. بــدون آب ســلول هــا بــه ســرعت مــی میرنــد. 
مکانیســم هــای معمــول بــدن تنهــا در صورتــی تعــادل آب بــدن را ایجــاد 
ــه 5۰۰  ــل روزان ــد حداق ــدن بای ــد. ب ــی بنوش ــرد آب کاف ــه ف ــد ک ــی کنن م
میلــی لیتــر آب از طریــق ادرار دفــع کنــد. عــالوه بــر ادرار، مقــداری آب بــه 
صــورت بخــار از شــش هــا دفــع مــی شــود. مقــداری از طریــق مدفــوع و 
بخشــی نیــز از طریــق پوســت دفــع مــی شــود. مجمــوع ایــن مقادیــر ســبب 

ــر آب در روز مــی شــود. ــع 2/5 لیت دف
آب چه کارهایی در بدن انجام می دهد:

- مواد معدنی و مواد زائد را در بدن جابجا می کند.
ــزرگ ماننــد پروتئیــن هــا و گلیکــوژن را حفــظ  - ســاختار ملکــول هــای ب

مــی کنــد.
- در واکنش های متابولیک شرکت می کند.

- بــه عنــوان حــالل بــرای مــواد معدنــی، ویتامیــن هــا، آمینواســیدها، گلوکــز 
و بســیاری از ملکــول هــای کوچــک دیگــر عمــل مــی کنــد، تــا  آنهــا بتوانند 

در فعالیــت هــای متابولیــک شــرکت نماینــد.
- از طریق مکانیسم دفع عرق به تنظیم دمای بدن کمک می کند.

- باعث حفظ حجم خون می شود.
ــه گیــر در اطــراف مفاصــل، داخــل  ــه عنــوان یــک روان کننــده و ضرب - ب
چشــم هــا، نخــاع و کیســه آمنیــون )ایــن کیســه جنیــن را احاطــه مــی کنــد 

و از آن محافظــت مــی کنــد( عمــل مــی نمایــد.

بدن چگونه می فهمد که چه موقع باید آب مصرف کند؟
بــدن تنهــا چنــد روز بــدون آب دوام مــی آورد. زمانــی کــه خــون غلیــظ مــی 

شــود، دهــان خشــک مــی شــود و مرکــز مغــزی در هیپوتاالمــوس ســبب 
ــنگی  ــس تش ــن، ح ــش س ــا افزای ــود. ب ــی ش ــنگی م ــاس تش ــاد احس ایج
ممکــن اســت از بیــن بــرود. بــه همیــن دلیــل خطــر  دهیدراتاســیون )کــم 
ــد را  ــیدن آب ندارن ــه نوش ــادت ب ــه ع ــنی ک ــراد مس ــدن(، اف ــدن آب ب ش

ــد. ــد مــی کن تهدی

تاثیر مصرف آب در سالمت بدن چیست؟
سیستم ادراری:

مصــرف مقادیــر بــاالی آب راه ســاده ای بــرای کاهــش ابتــال بــه عفونــت 
ــاد آب در کســانی کــه  هــای دســتگاه ادراری اســت. همچنیــن مصــرف زی
ــی ســنگ  ــه مــی شــود. یکــی از عوامــل اصل ــد توصی ــت ادراری دارن عفون
ــی  ــج آمریکای ــال 2۰1۴ کال ــت. در س ــم آب اس ــدار ک ــرف مق ــه مص کلی
پزشــکان، دســتورالعمل جدیــدی را بــرای کســانی کــه ســابقه ســنگ کلیــه 
ــه  ــن انجمــن افزایــش مصــرف مایعــات ب ــه ای داشــتند اعــالم کــرد. توصی
ــق  ــود. طب ــع ش ــق ادرار دف ــر آب از طری ــه 2 لیت ــه روزان ــود ک ــدازه ای ب ان
ادعــای ایــن ســازمان بــا نوشــیدن ایــن مقــدار آب، خطــر عــود ســنگ کلیــه 

حداقــل نصــف مــی شــود. 

پوست:
پوســت حــاوی مقــدار زیــادی آب اســت و بــه عنــوان یــک ســد محافظتی در 
مقابــل تبخیــر آب عمــل مــی کنــد. آب کمــک مــی کنــد تــا پوســت خــوب 
و شــاداب بــه نظــر برســد. دهیدراســیون پوســت را خشــک و چروکیــده مــی 
کنــد، ایــن بــه ایــن معنــی نیســت کــه مصــرف بیــش از حــد آب ســبب از 
ــر  ــی کــه شــما مقادی ــرا زمان ــن چــروک و خطــوط مــی شــود زی ــن رفت بی

بســیار زیــادی آب مصــرف مــی کنیــد توســط کلیــه هــا دفــع مــی شــود. 

سیستم گوارشی:
دهیدراســیون مــی توانــد ســبب مشــکالت گوارشــی و یبوســت شــود. کــم 
شــدن آب بــدن مــی توانــد ســبب ترشــح بیــش از حــد اســید معــده شــده 
کــه ایــن مســئله مــی توانــد باعــث ســوزش ســر دل و زخــم معــده شــود.

مفاصل:
ــن بخــش  ــود دارد. ای ــرات وج ــتون فق غضــروف در مفاصــل و دیســک س

آب، سالمتی
و باورهای غلط درباره آن

مارال خداپرست
داروسازی علوم دارویی
تهران
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ــیون،  ــورت دهیدراس ــن در ص ــت. همچنی ــد آب اس ــاوی 8۰ درص ــم ح مه
مفاصــل قــدرت ضربــه پذیــری کمتــری خواهنــد داشــت و ایــن مســئله مــی 

ــروز درد در مفصــل شــود. ــد باعــث ب توان

کمک به کنترل دریافت کالری:
ســال هاســت کــه مصــرف زیــاد آب بــه عنــوان یــک راهــکار کاهــش وزن 
بــرای افــرادی کــه رژیــم غذایــی دارنــد توصیــه مــی شــود. ایــن در حالــی 

اســت کــه آب هیــچ اثــر جادویــی در کاهــش وزن نــدارد. 

پس آب چگونه باعث کاهش وزن می شود؟
مصــرف آب ســبب بهبــود ســوخت و ســاز مــی شــود. همچنیــن رژیــم هــای 
غذایــی کــه غنــی از غذاهایــی هســتند کــه آب بیشــتری دارنــد پرکننــده تــر 
مــی باشــند و کمــک مــی کننــد کــه کالــری کمتــری مصــرف شــود. ایــن 
غذاهــا آهســته تــر جــذب مــی شــوند و بــه علــت حجــم بیشــتر بــه جویــدن 
ــد. درنهایــت ایــن غذاهــا کمــک مــی کننــد کــه  ــاز دارن ــی تــری نی طوالن

شــما احســاس ســیری کنیــد. 

سیستم تنفسی:
هنــگام دهیدراســیون، طــی مکانیســم هــای دفاعــی کــه در بــدن فعــال مــی 
ــن موضــوع  ــده و ای ــم ش ــود در مجــاری تنفســی ک ــدار آب موج ــود، مق ش

ــرژی را بیشــتر مــی کنــد.   احتمــال بدتــر شــدن آســم و آل

سیستم اعصاب مرکزی:
ــد.  ــته باش ــر داش ــز اث ــرد مغ ــاختار و عملک ــر س ــد ب ــی توان ــیون م دهیدراس
ــد توانایــی شــناختی فــرد  اگــر کمبــود آب طوالنــی مــدت باشــد، مــی توان

ــد. ــل کن را مخت

مصرف آب در ورزشکاران:
مصــرف آب باعــث بهبــود ســوخت و ســاز مــی شــود. ســلول هــای ماهیچــه 
ــد.  ــی کار کنن ــه خوب ــد ب ــد، نمــی توانن ــی آب ندارن ــزان کاف ــه می ای کــه ب
در صــورت کمبــود آب، ســلول نمــی توانــد تعــادل آب و الکترولیــت خــود را 
حفــظ کنــد، درنتیجــه فــرد دچــار خســتگی عضالنــی مــی شــود. مصــرف آب 
در هنــگام ورزش بســیار مهــم اســت. توصیــه مــی شــود دو ســاعت قبــل از 
ورزش، حــدود نیــم لیتــر مایعــات مصــرف شــود و در طــول ورزش مصــرف 
آب در فواصــل منظــم ادامــه یابــد تــا جایگزیــن آبــی باشــد کــه از طریــق 

عــرق از دســت مــی رود. 

بهترین زمان مصرف آب چه زمانی است؟
بعد از بیدار شدن از خواب: 

مصــرف یــک لیــوان آب بعــد از بیــدار شــدن از خــواب، بــه فعــال شــدن اندام 
هــای داخلــی بــدن و حــذف ســموم از بــدن کمــک مــی کنــد. صبحانــه را 

نیــم تــا یــک ســاعت بعــد از نوشــیدن آب میــل کنیــد.
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قبل از غذا :
مصــرف یــک لیــوان آب نیــم ســاعت قبــل از غــذا بــه هضــم غــذا کمــک 

مــی کنــد.  

قبل از حمام:
ــه کاهــش فشــار خــون کمــک  ــوان آب قبــل از حمــام ب نوشــیدن یــک لی

مــی کنــد. 

قبل از خواب:
ــه در  ــی ک ــی مایعات ــه جایگزین ــواب ب ــل از خ ــوان آب قب ــک لی ــرف ی مص

ــد.  ــی کن ــی رود، کمــک م شــب از دســت م

چه مقدار  مایعات در روز باید مصرف کرد؟
مقــدار توصیــه شــده مصــرف آب در روز از فــردی بــه فــرد دیگــر متفــاوت 
اســت. نیــاز بــدن بــه آب بــا توجــه بــه میــزان فعالیــت فــرد، شــدت عــرق، 
ــط و برخــی  ــای محی ــت و دم ــد، رطوب ــی کن ــرد مصــرف م ــه ف ــی ک غذای
ــداری را  ــوان مق ــی ت ــه ســختی م ــر اســت. در نتیجــه ب ــوارد دیگــر متغی م
ــکی  ــه پزش ــه موسس ــد. توصی ــب باش ــه مناس ــرای هم ــه ب ــرد ک ــن ک تعیی
ــر در  ــدود 2/2  لیت ــان ح ــرای زن ــر و ب ــدود 3 لیت ــردان ح ــرای م IOM ب
ــوان آب  ــه 8 لی ــه روزان ــد ک ــنیده ای ــارت را ش ــن عب ــا ای ــت. حتم روز اس
ــه  ــه ب ــی باشــد ک ــر م ــادل 1/9 لیت ــدار حــدودا مع ــن مق ــد، ای مصــرف کنی
مقــدار توصیــه شــده IOM بــرای زنــان نزدیــک تــر اســت. پــس مصــرف 
8 لیــوان آب در روز مقــدار مناســبی بــرای رفــع نیازهــای بــدن نمــی باشــد. 
البتــه بایــد ایــن نکتــه را مــد نظــر داشــت کــه بســیاری از نوشــیدنی هــا و 

غذاهــا حــاوی آب هســتند و در تامیــن آب بــدن مــی تواننــد مفیــد باشــند. 
ــی آب  ــزان کاف ــه می ــرد ب ــد ف ــوان فهمی ــی ت ــه م ــی ک ــبتا تجرب  راه نس
مصــرف مــی کنــد یــا خیــر رنــگ ادرار اســت. زرد کمرنــگ بــه ایــن معنــی 

ــد. ــی دریافــت مــی کن ــرد آب کاف اســت کــه ف

 چه نوشیدنی هایی انتخاب بهتری هستند؟ 
ــتند،  ــری هس ــدون کال ــا ب ــد ی ــری دارن ــری کمت ــه کال ــی ک ــیدنی های نوش
ــا  ــد. ب ــی نماین ــن م ــاز را تامی ــورد نی ــر وزن، آب م ــذاری ب ــر گ ــدون تاثی ب
توجــه بــه اینکــه چاقــی از مهمتریــن مشــکالت روز ســالمتی اســت و تقریبــا 
2۰ درصــد انــرژی دریافتــی از طریــق نوشــیدنی هــا تامیــن مــی شــود، آب 
بهتریــن گزینــه بــرای اکثــر افــراد اســت. از منابــع دیگــر آب مــی تــوان بــه 
آب میــوه هــا و ســبزیجات، شــیر کــم چــرب، چــای، قهــوه و ... اشــاره کــرد. 
مــواد غذایــی آبکــی ماننــد ســوپ، پرتقــال و ... نیــز مــی تواننــد مقــداری از 
آب بــدن را تامیــن کننــد. نوشــیدنی هــای شــیرین شــده بــا شــکر انتخــاب 

مناســبی نمــی باشــند زیــرا کالــری غیــر مفیــد زیــادی دارنــد. 

آیــا نوشــیدنی هــای کافئیــن دار ماننــد قهــوه و چــای مــی تواننــد نیــاز آب 
بــدن را برطــرف ســازند؟

ــراد  ــی اف ــت، برخ ــف اس ــدر )ادرار آور( ضعی ــک م ــن ی ــه کافئی ــا ک از آنج
ــیدنی  ــی نوش ــوه و برخ ــای، قه ــد چ ــن مانن ــاوی کافئی ــای ح ــیدنی ه نوش
ــی  ــب نم ــدن مناس ــاز آب ب ــردن نی ــرف ک ــرژی زا و ... را در برط ــای ان ه
داننــد. کمیتــهDRI  ایــن گفتــه را رد کــرده و بــا در نظــر داشــتن اثــر مــدر 
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ایــن مــواد، نوشــیدنی هــای کافئینــه و غیــر کافئینــه را در برطــرف کــردن 
ــدن، مشــابه یکدیگــر دانســته اســت.  ــاز آب ب نی

مصرف آب بعد از غذا: اشتباه یا درست؟
ــذا  ــد از غ ــا را بع ــیدنی ه ــایر نوش ــرف آب و س ــن مص ــی متخصصی  برخ
ــیره  ــق شــدن ش ــد آب ســبب رقی ــده دارن ــون عقی ــد، چ ــی کنن ــه نم توصی
گوارشــی مــی شــود و عمــل هضــم را مشــکل مــی ســازد و ایــن مســئله را 
بــه ویــژه در افــرادی کــه دچــار ســو هاضمــه هســتند را مهــم مــی داننــد. 
ــی  ــس م ــد و برعک ــول ندارن ــئله را قب ــن مس ــن ای ــی متخصصی ــا برخ ام
گوینــد کــه مصــرف آب و ســایر نوشــیدنی هــا بعــد از غــذا مــی توانــد ســبب 
تســهیل حــرکات لولــه گــوارش و عمــل هضــم شــود. بــا بررســی هایــی کــه 
مــا انجــام دادیــم بــه نظــر مــی رســد عقیــده گــروه دوم صحیــح تــر اســت 

امــا بــا در نظــر گرفتــن چندیــن شــرط:
ــرف  ــود. مص ــع ش ــما رف ــنگی ش ــه تش ــد ک ــرف کنی ــداری آب مص 1- مق
مقــدار زیــاد آب مــی توانــد ســبب ایجــاد برخــی مشــکالت گوارشــی ماننــد 

ــده و .. شــود. ــده، نفــخ، رفالکــس مع ســو هاضمــه، درد مع
2- آبــی کــه مصــرف مــی کنیــد ســرد نباشــد و ترجیحــا هــم دمــای محیــط 

. شد با
3- بعــد از غذاهــای تنــد نبایــد آب نوشــید کــه دلیــل آن در آدامــه توضیــح 

داده مــی شــود.

از مصرف آب بعد از غذاهای تند حاوی فلفل خودداری کنید
فلفــل حــاوی کاپسائیســین اســت. ایــن مــاده بعــد از اینکــه در معــرض بافت 
قــرار مــی گیــرد باعــث ایجــاد احســاس ســوختگی مــی شــود. هنگامــی کــه 
شــما غذاهــای تنــد مصــرف مــی کنیــد مولکــول کاپسائیســین بــه گیرنــده 
درد متصــل شــده و ســبب ایجــاد احســاس درد مــی شــود. شــدت ســیگنال 
ــوردن  ــد از خ ــس بع ــذا دارد. پ ــود در غ ــدار آب موج ــه مق ــتگی ب درد، بس

غذاهــای تنــد نبایــد آب نوشــید. 
 

منابع:
1- DeBruyne LK, Pinna K, Whitney EN. Nutrition and 
diet therapy: Nelson Education; 2015.
2-  https://www.medicalnewstoday.com/articles/290814.
php
3- https://www.webmd.com/diet/features/6-reasons-to-
drink-water
4- https://www.healthxchange.sg/food-nutrition/food-
tips/drinking-water-right-
5- http://www.newhealthadvisor.com/Drinking-Wa-
ter-After-Eating.html
6- https://steptohealth.com/danger-of-drinking-cold-wa-
ter-after-eating 
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JAMA internal med- ــه در ــک مطالع  ی
ــه  ــل ب ــه حداق ــی ک ــان داد، مادران icine  نش
ــد  ــیر داده ان ــود ش ــودک خ ــه ک ــاه ب ــدت 6 م م
نســبت بــه  مــادران غیــر شــیرده، در بلنــد مــدت 
ــت مواجــه  ــه دیاب ــال ب ــر ابت ــن ت ــا ریســک پائی ب
هســتند. محققــان آمریکایــی مطالعــه ای بــر 
ــت  ــفید پوس ــت و س ــیاه پوس روی 12۰۰ زن س
ــت  ــابقه دیاب ــه س ــالگی ک ــا3۰ س ــنین 18ت در س
نداشــته و حداقــل یــک زایمــان کــودک زنــده در 

ــد، انجــام  ــته ان ــالگی داش ــن ســنی 25 س میانگی
ــارداری  ــر ب ــت غی ــزان دیاب ــد کــه شــیوع می دادن
در ایــن بــازه ی زمانــی 6.6 در هــر 1۰۰۰ فــرد در 
ســال بــوده اســت. پــس از  بررســی هــای انجــام 
ــی کــه در مدتــی بیــن  شــده مشــخص شــد زنان
ــاه شــیر داده  ــا بیشــتر از 12 م ــاه و ی ــا 12 م 6 ت
ــت را  ــه دیاب ــال ب ــد، حــدود نصــف ریســک ابت ان
ــد،  ــداده ان ــیر ن ــه اصــال ش ــی ک ــه زنان نســبت ب
ــه  ــوند ک ــی ش ــادآور م ــان ی ــد. محقق ــته ان داش

ــن  ــی پایی ــز خون ــطوح گلوک ــیرده  از س ــان ش زن
ــری  ــولین کمت ــح انس ــد و ترش ــری برخوردارن ت
نیــز دارنــد. آنهــا مــی گوینــد کــه افزایــش منابــع 
ــه منظــور توســعه ی بیشــتر شــیوع  ــی ب اطالعات
میــزان شــیر دهــی در مــادران مــی توانــد نقطــه 
ــای  ــه ه ــش هزین ــمت کاه ــه س ــروعی ب ی ش
ــگیری  ــا پیش ــط ب ــی مرتب ــای درمان ــت ه مراقب

ــن  باشــد. ــای مزم ــاری ه بیم

گایدالیــن هایــی مصــرف مکمــل هــا را بــرای ســالمندان بــاالی 6۰ ســال کــه 
در معــرض خطــرات ناشــی از پیــری هســتند توصیــه مــی کننــد، ایــن مســئله 
در رابطــه بــا ســالمندانی کــه بــه تنهایــی زندگــی مــی کننــد بــکار بــرده شــوند.

چندیــن گایدالیــن مصــرف کلیســم _ ویتامیــن D  یــا ترکیــب هــر دو را بــه 
ــراد ســالمند ) مخصوصــا ســالمندان الغــر و نحیــف  ــرای اف صــورت مکمــل ب
ــه  ــه در موسس ــالمندانی ک ــن س ــتند و همچنی ــتگی هس ــرض شکس ــه در مع ک
ــان 33  ــز، محقق ــرا آنالی ــن ف ــد. در ای ــی کنن ــه م ــد( توصی ــی میکنن ــا  زندگ ه
مطالعــه ی بالینــی کنتــرل شــده کــه شــامل افــراد بــاالی 6۰ ســال و در معــرض 
ــامل  ــه ش ــات  ک ــن مطالع ــد. ای ــن کردن ــود را تعیی ــری ب خطــرات ناشــی از پی
ــروه دوم  ــی ، گ ــه تنهای ــیم ب ــل کلس ــروه اول مکم ــه گ ــود، ب ــی ب ــروه کل 3 گ
ــه تنهایــی و گــروه ســوم ترکیــب  هــر دو مکمــل داده  مکمــل ویتامیــن D  ب
مــی شــد. جمــع بنــدی آنالیــز هــر 3 گــروه هیــچ فایــده ای را بــرای مصــرف 
ــا در کاهــش ریســک شکســتگی  ــت داشــتن آنه ــه منظــور دخال ــا ب مکمــل ه
اســتخوان لگــن نشــان ندادند)نتایــج اولیــه( و در نتایــج ثانویــه شکســتگی هــای 
اســتخوان ســتون فقــرات و شکســتگی هــای غیــر مهــره ای و بــه طــور کلــی 
شکســتگی هــا نیــز تحــت تاثیــر هیــچ یــک از مداخلــه هــا ) مصــرف مکمــل( 

قــرار نگرفــت.
ایــن نتایــج کلــی شکســتگی ها بــه زیر گــروه هایــی با ســطوح 25-هیدروکســی 
ویتامیــن D  پاییــن تــر از 2۰ng/ml  و یــا دریافــت روزانــه کلســیم  کمتــر از 

9۰۰mg  ، زنــان و افــرادی کــه شکســتگی قبلــی داشــته انــد، تعلــق داشــتند.
تفسیر:

ایــن نتایــج بــه طــور واضــح نشــان مــی دهنــد کــه توصیــه هــا بــرای مصــرف 
کلســیم، ویتامیــن D  یــا ترکیــب هــر دو در افــراد مســنی کــه ضعیــف انــد و 
یــا آنهایــی کــه در موسســه هــا زندگــی مــی کننــد نبایــد در افــراد مســن دیگــر 
بــه کار بــرده شــوند. اختــالف نتایــج بــا مصــرف مکمــل هــای مختلــف در گــروه 
هــای مختلــف نیــز مــی توانــد بــا افزایــش ریســک شکســتگی در افــراد مســن 

نحیــف و بــا آنهایــی کــه در موسســه هــا زندگــی مــی کننــد، توجیــه یابــد.

شیر دهی در مادران  و کاهش ریسک ابتال به دیابت
Breast-Feeding Tied to Reduced Risk for Diabetes in Mothers

مکمل های کلیسم و ویتامین D ریسک شکستگی استخوان ها را کاهش نمی دهند!
Thomas L. Schwenk, MD reviewing Zhao J-G et al. JAMA 2017 Dec 26

تازه های بالینی

تازه های بالینی

تازه های بالینی
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ــی  ــتگاه تنفس ــی دس ــاد ویروس ــای ح ــت ه عفون
  MI(( ــی ــای قلب ــش ریســک ســکته ه ــا افزای ب
ارتبــاط  در   myocardial Infraction
ــدت  ــی از م ــاد آنفوالنزای ــای ح ــت ه ــد. عفون ان
ــرای  ــوری ب ــوان ریســک فاکت ــه عن ــش ب ــا پی ه
ــا،  ــد ام ــر بودن ــورد نظ ــی م ــای قلب ــکته ه س
مطالعــات درایــن ایــن زمینــه بــا محدودیــت های 
بســیاری مواجــه بــوده اســت. آزمایــش کننــدگان 
ــونده و  ــرل ش ــود کنت ــه ی خ ــک مطالع ــک ی این

ــق  ــی دقی ــه منظــور ارزیاب Case-Series  را ب
و قطعــی وقــوع  بســتری شــدن بیمــاران ســکته 
ی قلبــی کــه مبتــال بــه آنفوالنــزا نیــز بــوده انــد، 
ترتیــب دادنــد. ایــن مطالعــه در اونتاریــو – کانــادا 
Ontario-Canada(( و در طــول ســال هــای 

ــت. ــام گرف ــا 2۰15  انج 2۰۰8 ت
تفسیر مطالعه و نتیجه گیری :

  MI ایــن مطالعــه ی تخصصــی افزایــش ریســک
حــاد را در بیمارانــی کــه مشــکالت حــاد و عفونــی 

ــزا را  ــوص آنفوالن ــه خص ــی ، ب ــی  تنفس ویروس
ــا  ــه ه ــن یافت ــد. ای ــی کن ــد م ــد ، تایی ــته ان داش
ــه منظــور ایمــن ســازی  توجیهــات بیشــتری را ب
در برابــر ویــروس آنفوالنــزا در هــر دو گــروه 
ــری  ــروق کرون ــداد ع ــه انس ــال ب ــاران  مبت بیم
ــت و  ــش مراقب ــان بخ ــت کارکن ــرای جمعی و ب

ــد.  ــی ده ــه م ــاران، ارائ ــن بیم ــان ای درم

  در میــان بیمــاران بــا بیمــاری انســداد ریــوی مزمــن، شــروع درمــان توســط 
برونکودایلتورهــای بلنــد اثــر مــی توانــد بــا افزایــش بیمــاری هــای قلبــی-

ــور  ــد. برونکودایلت ــط باش ــی Cardovascular diseases( )مرتب عروق
 long-acting β-agonists [LABAs] and( اثــر  بلنــد  هــای 
نقطــه   )[long-acting muscarinic antagonists [LAMAs
اتــکای اصلــی در بحــث درمــان بیمــاران بــا بیمــاری انســداد ریــوی مزمــن 
ــا  ــت ب ــن اس ــات ممک ــن ترکیب ــال ای ــن ح ــا ای ــند. ب ــی باش ))COPD م
ــی مثــل بیمــاری هــای قلبــی- عروقــی، بواســطه ی  پیامــد هــای نامطلوب
ــر چــه  ــدن، همــراه باشــند. اگ ــی ســمپاتیک ب ــی سیســتم عصب ــش فعال بی
ــه طــور قطعــی  ــات ب ــن ترکیب ــی مــدت ای ــوب و طوالن پیامــد هــای نامطل
ــروع  ــا ش ــط ب ــوار مرتب ــامدهای ناگ ــان پیش ــا محقق ــت ام ــده اس ــت ش ثاب
ــش  ــاران LAMA-  naive and   LABA   را آزمای ــان در بیم درم
نکــرده انــد. در یــک مطالعــه ی کیــس _بیــس در تایــوان ، حــدود 28۴۰۰۰ 
ــدا  ــد، ابت ــه LABA and LAMA-naïve  بودن ــار COPD ک بیم
ــد. در طــول دوره ی  ــرار گرفتن ــت ق ــاله تحــت مراقب ــک دوره ی 2 س در ی
 )CVD(مطالعاتــی نزدیــک بــه 38۰۰۰ بیمــار بدلیــل بیمــاری قلبی-عــروق
ــه  ــس مراجع ــه اوژان ــه ب ــا اینک ــد ی ــده بودن ــتری ش ــتان بس ــا در بیمارس ی

داشــته انــد.
ایــن پیشــامد هــای ناگــوار شــامل: بیمــاری عــروق کرونــر، نارســایی قلبــی، 

حملــه هــای ایســکمیک، آریتمــی
ــابه  ــک CVD  مش ــه ریس ــرل ک ــروه کنت ــاران گ ــا بیم ــاران  ب ــن بیم ای
ــامد  ــدام از پیش ــچ ک ــال Follow-up  هی ــول 2 س ــا در ط ــتند، ام داش
هــای حــاد CVD  را نداشــتند ، تطبیــق داده شــدند. در طــول 3۰ روز اول 
از زمــان شــروع درمــان بــا LABA  و LAMA ، ریســک پیامــد هــای 
ــال  ــن ح ــا ای ــود. ب ــرل بیشــتر ب ــروه کنت ــر از گ ــوب CV  ، 1.5 براب نامطل
بــرای بیمارانــی کــه یکــی از ایــن ترکیبــات را اســتفاده مــی کردنــد ریســک 
پیشــامد هــای CVD در طــول 2 ســال 1۰% از ریســک موجــود در میــان 

افــراد گــروه کنتــرل پاییــن تــر بــود.
تفسیر :

 ایــن مطالعــه کــه محدودیــت هــای خــاص یــک مطالعــه ی مشــاهده ای 
را دارا مــی باشــد نبایــد رونــد مدیریــت هــای درمانــی بیمــاران COPD  را 
تغییــر دهــد. ایــن، احتمــال افزایــش ریســکCVD  را در همــه ی بیمــاران 
COPD  و نیــاز بــه مانیتورینــگ دقیــق آنهــا در زمانــی کــه یــک داروی 
جدیــد بــه رژیــم دارویــی آنهــا اضافــه مــی شــودف پــر رنــگ تــر مــی کنــد.

David J. Amrol, MD reviewing Wang MT et al. JAMA Intern Med 2018 Jan 2.

 MIابتال به آنفوالنزا ، ریسک فاکتوری برای سکته های قلبی
Richard T. Ellison III, MD reviewing Kwong JC et al. N Engl J Med 2018 Jan 25.

 COPD در بیماران  CVD مصرف گشاد کننده های برونش )برونکودایلتور( نوین و ریسک

نیایش آقایی
داروسازی 93 اهواز

تازه های بالینی

تازه های بالینی

تازه های بالینی
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ــور  ــر کش ــازی سراس ــجویان داروس ــمینار دانش س
یکــی از بزرگتریــن و قدیمــی تریــن ســمینار 
دانشــجویی بــا تــداوم برگــزاری در 21 دوره مــی 
باشــد . هــدف از برگــزاری ایــن ســمینار معرفــی 
ــازی  ــتآوردهای پژوهشــی دانشــجویان داروس دس
ــد  ــی باش ــمینار م ــن س ــی ای ــای علم در محوره
ــمینار  ــن س ــی ای ــای علم ــور ه ــر مح ــالوه ب ع

ــت. ــز هس ــی نی ــور صنف دارای مح
ایــن ســمینار بــه عنــوان قوی تریــن و تنهــا مرجع 
رســمی صنفــی و مطالبــه گــر دانشــجویی در یک 
ســال منتهــی بــه برگــزاری ایــن ســمینار در جهت 
رفــع مشــکالت صنفــی جامعــه داروســازی کشــور 

تــالش مــی کنــد 
ــط  ــک راب ــن ســمینار ی ــزاری ای در هــر دوره برگ

ــازی  ــکده داروس ــر دانش ــی از ه ــی و علم صنف
ــده  ــاط دهن ــا ارتب ــردد ت ــی گ ــی م ــور معرف کش
ــمینار  ــه س ــا دبیرخان ــکده ب ــجویان آن دانش دانش
باشــند . دوره 21 ایــن ســمیناردر اســفندماه ســال 
ــکی  ــوم پزش ــگاه عل ــی دانش ــه میزبان ــاری ب ج

ــردد .  ــی گ ــزار م ــواز برگ ــاپور اه ــدی ش جن
ــن جلســه  ــخ 1 شــهریور ســال 1396 اولی در تاری
رابطین دانشــکده های داروســازی سراســر کشــور 
ــازی  ــکده داروس ــمینار در دانش ــه س ــا دبیرخان ب
ــن  ــه ضم ــن جلس ــد . در ای ــزار گردی ــران برگ ته
آشــنایی نماینــده هــای دانشــجویان سراســر 
کشــور بــا یکدیگــر و بــا دبیرخانــه ســمینار . لــزوم 
ــیر  ــدن از مس ــارج ش ــراف و خ ــری از انح جلوگی
ســمینار بــه عنــوان قدیمــی تریــن و تنهــا مرجــع 

مطالبــه گــر تمامــا دانشــجویی مــورد بحــث قــرار 
ــادر  ــه ص ــن بیانی ــه آن در اولی ــه نتیج ــت ک گرف
ــال مشــهود  ــمینار کام ــه س شــده توســط دبیرخان

اســت . 
ــام  ــن ن ــا ای ــار ب ــن ب ــه اولی ــک ک ــریه ژنری نش
ــمینار  ــتمین س ــمی بیس ــریه رس ــوان نش ــه عن ب
ــا  ــی شــد بن دانشــجویی داروســازی کشــور معرف
ــر رای و نظــر اکثریــت نماینــدگان دانشــجویان  ب
داروســازی کشــور ایــن نتیجــه حاصــل شــد کــه 
ــوی  ــام و لوگ ــا ن ــاله ب ــر س ــمینار ه ــریه س نش
ــان منتشــر خواهــد  »ژنریــک« در دانشــکده میزب
شــد و میزبــان قبلــی پــس از اتمــام دوره میزبانــی 
موظــف بــه لغــو امتیــاز نشــریه ژنریــک در 
ــه  ــی ک ــود. و در صورت ــد ب ــود خواه دانشــکده خ
ــه  ــف ب ــد، موظ ــته باش ــاز نداش ــو امتی ــد لغ قص
تغییــر نــام نشــریه در دانشــکده خــود خواهــد بــود 
ــوی  ــام و لوگ ــتفاده از ن ــه اس ــچ گون ــق هی و ح
نشــریه ســمینار و نــام ژنریــک را نخواهــد داشــت. 
ــازه انتشــار نشــریه  ــان اج ــا دانشــکده میزب و تنه
رســمی ســمینار را در دوره میزبانــی خــود خواهــد 

ــت. داش
در ایــن جلســه دبیرخانــه ســمینار و رابطیــن 
مســائل مهــم و چالــش هــای پیــش روی جامعــه 
داروســازی و فضــای ایجــاد شــده در صنــف 
داروســازی را بــه بحــث گذاشــتند. در ایــن بــاب، 
ــه  ــن نام ــالح آیی ــزوم اص ــون ل ــواردی چ ــر م ب
ــد  ــذاری در رون ــه ، اثرگ ــیس داروخان ــای تاس ه
ــن  ــازان و همچنی ــات داروس ــه خدم ــن تعرف تعیی
ــوان  ــه عن ــرش دانشــجو ، ب ــئله کاهــش پذی مس
مهمتریــن دغدغــه هــای خــود تاکیــد کردنــد و در 
ــی  ــزی هــا و تصمیمات ــه ری ــن خصــوص برنام ای

ــد. ــه ش گرفت

تعیین تعرفه خدمات داروسازان
و کاهش پذیرش دانشجو

بعنوان دغدغه های پیشرو
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ــش  ــورد چال ــا در م ــر لطف ــای دکت -آق
هــای ســازمان غــذا و دارو در ایــن دوره 
ــا  ــرای م ــدری ب ــده ق ــته و آین و گذش

ــد؟ ــح دهی توضی
یــک چالــش دایمــی در حــوزه دارویــی، دسترســی 
ــت و  ــا کیفی ــاز و ب ــورد نی ــه داروهــای م ــردم ب م
ــن  ــا ای قیمــت مناســب اســت. در شــروع دوره م
ــود، اول  ــه خطــر افتــاده ب ــه دو دلیــل ب چالــش ب
اینکــه 3۰۰ تــا ۴۰۰ قلــم کمبــود دارویــی داشــتیم 
کــه امنیــت روانــی و درمانــی در جامعــه خطشــه 
دار شــود. دوم اینکــه افزایــش شــدید قیمــت دارو 
ناشــی از تغیــر نــرخ ارز، دارو و کاالهــای اساســی 
ــت در  ــه دول ــد ک ــی بودن ــروه کاالهای ــن گ آخری
مــورد آنهــا ارز مرجــع را بــه ارز مبادلــه ای تبدیــل 
ــه وارد  ــای ک ــود داروه ــرار ب ــر ق ــال اگ ــرد، ح ک
ــت  ــالح قیم ــا اص ــورد آنه ــوند در م ــور میش کش
ــه  ــم دارو ب ــد قل ــود چندص ــرد، کمب ــورت نگی ص
ــن  ــد. بنابرای ــی ش ــل م ــم تبدی ــزار قل ــد ه چن
ــه  ــدند ک ــور ش ــت مجب ــیولین وزارت بهداش مس
قیمــت داروهــا را در اردیبهشــت مــاه ســال 
92 اصــالح کننــد . چــون داروهــای وارداتــی 

افزایــش قیمتشــان مضربــی ازافزایــش قیمــت ارز 
بود)بــاالی دو برابــر افزایــش قیمــت( و داروهــای 
تولیــد داخــل هــم افزایــش قیمتشــان  درصــدی 
ــش  ــد افزای ــا ۴۰ درص ــود )3۰ت ــش ارز ب از افزای
قیمــت(؛ زمانــی کــه دولــت یازدهــم در شــهریور 
ــرو  ــی دارو روب ــا گران ــرد ب ــه کار ک ــروع ب 92 ش
ــت دارو  ــری قیم ــش دو براب ــن افزای ــه ای ــود ک ب
ــر نبــود بلکــه خیلــی بیشــتر  بــرای مــردم دو براب
ــود )مثــال داروی 1۰۰۰تومانــی کــه  ــر ب از دو براب
2۰۰۰ تومــان شــده بــود، بیمــار تــا قبــل از ایــن 
ــت  ــان را  پرداخ ــن 1۰۰۰ توم ــان از ای 3۰۰ توم
ــد 13۰۰  ــه ازای 2۰۰۰ تومــان بای ــی ب میکــرد ول
ــل اینکــه  ــه دلی ــان را پرداخــت مــی کــرد، ب توم
ــده را  ــه ش ــان اضاف ــر آن 1۰۰۰ توم ــه دیگ بیم
تحــت پوشــش قــرار نمیداد(.پــس پرداختــی مردم 

۴-5 برابــر شــد. و در ابتــدای دولــت یازدهــم 68 
درصــد مــردم درخواستشــان حــل معظــل افزایــش 
ــور در 22  ــس جمه ــای رئی ــود؛ آق ــت دارو ب قیم
بهمــن اعــالم کردنــد کــه کمبــود دارویــی از 3۰۰ 
ــران دارورا  ــیده و بح ــم رس ــر 5۰ قل ــه زی ــم ب قل
پشــت ســر گذاشــته ایــم. پــس مشــکل افزایــش 
ــه  ــه بیم ــور ک ــود اینط ــده ب ــل ش ــت دارو ح قیم
قیمــت پایــه را پذیرفــت و مــا بــه تفــاوت قیمــت 
ــت از  ــد و حمای ــت ش ــا پرداخ ــه ه ــه بیم ارزی ب
بیمــاران صعــب العــالج و خــاص از طریــق بیمــه 
متمرکــز شــد و شــاهد یــک آرامــش در اواخــر92 
ــرد.  ــدا ک ــه پی ــا 93-9۴-95 ادام ــه ت ــم ک بودی
امــروزه دچــار یــک چالــش بزرگتــر شــدیم و آن 
چالــش نقدینگــی در صنعــت دارو اســت، بــه ایــن 
ــی و  ــز درمان ــول مراک ــا پ ــه ه ــه بیم ــورت ک ص
دارویــی را بــا تاخیــر زیــاد پرداخــت میکنــد پــس 
مراکــز درمانــی و دارویــی هــم بدهــی هــای خــود 
ــه شــرکت هــای پخــش دارو  ــاد ب ــا تاخــر زی را ب
ــن  ــد و ای ــزات پزشــکی تســویه مــی کنن و تجهی
ــده هــای  ــات تامیــن کنن ــز مطالب شــرکت هــا نی
ــی  ــد، یعن ــی دهن ــر م ــا تاخی ــود را ب ــای خ کااله

طرح تحول سالمت اهداف خوبی 
را در برداشت ولی اعتبارات آن به 

طور کامل تامین نشد
مصاحبه با دکتر رسول دیناروند
رئیس سابق سازمان غذا و دارو در تابستان 96

آقای رئیس جمهور در 
22 بهمن اعالم کردند که 

کمبود دارویی از 300 قلم به 
زیر 50 قلم رسیده و بحران 
دارورا پشت سر گذاشته ایم
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اگــر در ابتــدای دوره یازدهــم دوره گــردش مالــی 
12۰ روز بــود االن آن بــه دو برابــر افزایــش پیــدا 

کــرده اســت.

- چــرا قانــون مصــوب ســال 1334 تــا 
کنــون تغییــری نداشــته اســت؟

ــد  ــد بای ــون کن ــد اصــالح قان ــت بخواه ــر دول اگ
تبدیــل بــه یــک الیحــه قانونــی شــود کــه یــک 
ــس  ــه رئی ــر اینک ــت. مگ ــی اس ــه طوالن پروس
ــه آن را در  ــد ک ــم بگیرن ــت تصمی ــور و دول جمه
ــن  ــت همچی ــه هیچوق ــد ک ــرار بدهن ــت ق اولوی
تصمیمــی گرفتــه نمــی شــود. ولــی مســیر 
دیگــری بــه صــورت طــرح وجــود دارد کــه 
ــده  ــد و ۴5 نماین ــه ش ــی تهی ــال 8۷ طرح در س
ــان در  ــا خودم ــد و م ــا کردن ــس آن را امض مجل
طراحــی آن کمــک کردیــم و بــه مجلــس تقدیــم 
ــه کمیســیون  شــد و از هیئــت رئیســه مجلــس ب
بهداشــت و درمــان ارجــاع شــد و در دســتور 
ــت  ــا چــون دول ــت ام ــرار گرف ــن کمیســیون ق ای
عــوض شــد، دوســتان وزارت بهداشــت در دولــت 
ــت و  ــیون بهداش ــد، کمیس ــری نکردن ــم پیگی ده
درمــان هــم چــون کــه گرفتــاری هایــی داشــت 
ــداد. در  ــرار ن ــت هــا ق ــون را جــزو اولوی ــن قان ای
ــم،  ــاده کردی ــی آم ــش نویس ــک پی ــن دوره ی ای
فراخــوان دادیــم و نظرهــا را گرفتیــم انشــااهلل کــه 
بــه صــورت یــک طــرح اعــالم شــود و اصالحیــه 
ــا  ــالب م ــد از انق ــی خــب بع ــرد؛ ول صــورت بگی
اصالحاتــی مطابــق روز داشــتیم کــه هنــوز اضافــه 

ــم. نکردی

ــذا و دارو را  ــازمان غ ــارت س ــا چ -لطف
ــا چــه حــدی  توضیــح دهیــد و اینکــه ت
ــا  ــت؟ آی ــیده اس ــود رس ــداف خ ــه اه ب

ــرای جــدا شــدن از وزارت  ــه ای ب برنام
بهداشــت و تبدیــل شــدن بــه ســازمانی 
ــور  ــس جمه ــر ریی ــت نظ ــتقل تح مس

ــد؟ داری
ــود  ــر وج ــال اخی ــا در ۴۰ س ــی درکل دنی حرکت
ــه دســتگاه  ــوده اســت ک ــن ب داشــته و هــدف ای
هــای نظارتــی غــذا و دارو و تجهیــزات پزشــکی 
ــه ســمت  تقویــت شــوند. در خیلــی از کشــورها ب
تقویــت ایــن ســازمان هــا پیــش رفتــه انــد حتــی 
ــرای  ــازمان، ب ــر از س ــورها فرات ــی از کش در بعض
ایــن کار وزارت خانــه دارنــد. ماننــد چیــن و کــره 

ــی. ی جنوب

درایــران دردولــت دهــم یــک تهدیــدی بــه وجــود 
ــل  ــه فرصــت تبدی ــرای داروســازان ب ــه ب ــد ک آم
ــه کــه وزارت بهداشــت در دولــت  شــد، ایــن گون
ــه  ــت و برنام ــازمان مدیری ــم تحــت فشــار س ده
ریــزی موظــف شــد کــه تعــداد معاونــت هــا را کم 
ــد بیشــتر از 5  ــه ای نبای ــچ وزارت خان ــد و هی کن
یــا 6 معــاون داشــته باشــد و تصمیــم بــر این شــد 
ــه  کــه وزارت بهداشــت، معاونــت غــذا و دارو را ب
مرکــز توســعه ی غــذا و دارو تبدیــل کنــد؛ همــه 
ــت  ــم وزارت بهداش ــن تصمی ــازان از ای ی داروس
ــه  ــارهایی ک ــس فش ــراض کردند.پ ــاد واعت انتق
ــن  ــه ای ــاره را ب ــه وزارت بهداشــت وارد شــد چ ب
ــه  ــت و برنام ــازمان مدیری ــه س ــه ب ــید ک اندیش

ریــزی اعــالم کندکــه راه حلــی بیابنــد، درنهایــت 
گفتنــد حــال کــه نمیشــود معاونــت وجــود داشــته 
باشــد بــا همیــن چــارت ســازمان تشــکیل دهنــد، 
در ادامــه رییــس ســازمان غــذا و دارو بــه معــاون 
وزیــر بهداشــت منصــوب شــد و چــون بــرای ایــن 
ســازمان وظایفــی تبییــن شــد دیگــر تهدیــد لغــو 

ایــن ســازمان را نخواهیــم داشــت.
ــذا و  ــت غ ــا معاون ــذا و دارو ب ــازمان غ ــاوت س تف
ــی 2-  ــارات مال ــت: 1- اختی ــورد اس دارو در دو م

ــارات اداری اختی
ــی و  ــارات مال ــذا و دارو اختی ــازمان غ ــی س یعن
اداری دارد و اجــازه ی خــرج را از قانــون میگیــرد 

ولــی معاونــت نــدارد و اختیــارات خــود را از وزیــر 
مــی گیــرد. ســازمان غــذا و دارو در دنیــا تعریفــی 
ــه آن  ــی دارد و هم ــار خاص ــرام و اعتب دارد و احت
ــر  ــذا و دارو زی ــند. غ ــی شناس ــمیت م ــه رس را ب
مجموعــه ی بهداشــت و ســالمت کشــور اســت و 

امروزه دچار یک چالش 
بزرگتر شدیم و آن چالش 

نقدینگی در صنعت
دارو است

در خیلی از کشورها به 
سمت تقویت این سازمان 
ها پیش رفته اند حتی در 
بعضی از کشورها فراتر 

از سازمان، برای این کار 
وزارت خانه دارند. مانند 

چین و کره ی جنوبی

مصاحبه
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مــن بــا جــدا شــدن آن از وزارت بهداشــت موافــق 
نیســتم.

ــه  ــالمت چ ــول س ــرح تح ــداف ط -اه
ــه نظــر شــما طــرح تحــول  ــوده ؟ و ب ب

ــوده  ــق ب ــدازاه موف ــه ان ــا چ ــالمت ت س
ــادی را  ــه زی ــرای هزین ــا ب ــت؟ و آی اس

ــت؟ ــده اس ــل ش متحم
ــارت  ــالمت عب ــول س ــرح تح ــای ط ــدف ه ه

ــداز: ان
1- مردمــی کــه بــه بیمارســتان هــا مراجعــه مــی 
کننــد دارو و وســیله پزشــکی را بیمارســتان تامیــن 
کنــد و هزینــه پرداختــی بیمــار بــه بیمارســتان از 
ــی و  ــن گام اصل ــه ای ــود ک ــتر نش 1۰ درصدبیش

مهــم بــود.  
2- دولــت بــه همــه کســانی کــه فاقــد دفترچــه 
ــد، دفترچــه رایــگان داد. کــه بیــش از  بیمــه بودن
ــه  ــد. )هزین ــی ش ــامل م ــر را ش ــون نف 1۰ میلی
ــادل  ــزی مع ــر چی ــون نف ــرای 1۰میلی ــه ب دفترچ

ــود.( ــارد میش 38۰۰ میلی
3- اصــالح تعرفــه هــای پزشــکی را 12۰ درصــد 
ــزار  ــا 5 ه ــدود ۴ ت ــه ای ح ــش داد. )هزین افزای

ــان.( ــارد توم میلی
تامیــن اعتبــار طــرح ســالمت: دولــت بــرای ایــن 
طــرح ۷ هــزار و8۰۰ میلیــارد تومــان را در دو قالب 
ــاالنه  ــرد، 1۰درصــد هدفمندی)س ــی ک ــش بین پی
حــدود ۴ هــزار و 8۰۰ میلیــارد تومــان( و 1 درصــد 
ارزش افــزوده )ســاالنه حــدود 3 تــا ۴ هــزار 

میلیــارد تومــان(
تامیــن اجتماعــی هــم ازطرفــی اعــالم کــرد کــه 
ــه تامیــن  هزینــه ی تعرفــه هایــی کــه مربــوط ب
ــم.  ــی کنی ــل م ــان تقب ــت را خودم ــی اس اجتماع

هزینــه ی بیمــه ســالمت را هــم قــرار شــد نصــف 
آن را دولــت تامیــن کنــد و نصــف دیگــر آن 
را)حــدود 1۰۰۰ میلیــارد تومــان( وزارت بهداشــت 
ــد. ــارد تومــان تامیــن مــی کن از ایــن ۷8۰۰ میلی

ــرح  ــد ط ــی کنن ــده ای فکرم ــه ع ــس اینطورک پ
تحــول ســالمت ده هــا میلیــارد خــرج برداشــت، 

ــد. کامــال اشــتباه مــی کنن
هــدف اصلــی طــرح ســالمت:1- رضایــت منــدی 
مــردم 2- حــذف زیرمیــزی )یعنــی پزشــک دیگــر 

جداگانــه از بیمــار پــول نگیــرد.(
ــع  ــگاه مناب ــال اول، هیچ ــز س ــه ج ــفانه ب متاس
طــرح تحــول ســالمت بــه طــور کامــل پرداخــت 
نشــد؛ درســال 93 حــدود85 درصــد منابــع طــرح 
تحــول ســالمت داده شــد و در ســال 9۴ حــدود 
5۰ درصــد و در ســال 95 حــدود 3۰ درصــد داده 
شــد، درنتیجــه انباشــت بدهــی هــا صــورت 
گرفــت و چرخــه ی تامیــن اعتبــار متوقــف 
شــده اســت در صورتــی کــه ارائــه خدمــت 
ــا اینکــه ارزش افــزوده  ــان ادامــه یافــت. ب همچن
از مــردم گرفتــه میشــود ولــی بــاز هــم بــه دلیــل 
مشــکالتی کــه وجــود دارد بدهــی هــا پرداخــت 
ــه  ــی ک ــرج های ــرج و م ــل ه ــه دلی ــود، ب نمیش
درایــن طــرح صــورت گرفتــه اســت بــه نظــر مــن 
ــه  ــه بیم ــرانه ب ــه صــورت س ــول را ب ــد پ ــا بای م

ــه بیمــه هــا  ــم. )مثــال ب هــا ودانشــگاه هــا بدهی
ــک  ــر ی ــون نف ــه ازای 1میلی ــه ب ــود ک ــالم ش اع
ــم(. ــی دهی ــرانه م ــه شــما س ــغ مشــخصی ب مبل

ــداد 500  ــال 83 تع ــر درس ــای دکت -آق
نفــر دانشــجوی داروســاز پذیرفتــه 
ــر  ــدود  1500 نف ــه ح ــون ب ــد و اکن ش
رســیده، لطفــا توضیــح دهیــد کــه ایــن 
رشــد ســریع پذیــرش دانشــجویان 

ــاد ؟ ــاق افت ــه اتف ــازی چگون داروس
ــی  ــراط و گاه ــار اف ــات دچ ــی اوق ــفانه گاه متاس
دچــار تفریــط میشــویم، 2۰ ســال تمــام در برابــر 
افزایــش دانشــکده هــای جدیــد مقاومــت کردیــم، 

ــد ۴  ــه بای ــردم ک ــالم ک ــال 8۴ اع ــن س ــود م خ
دانشــکده کال اضافــه شــود کــه ظرفیــت از 
ــداد  ــن تع ــا ای ــر برســد و قطع ــه ۷5۰ نف 5۰۰نفرب
جوابگــوی کمبــود داروســاز بــود ولــی بــه جــای ۴ 
دانشــکده 1۴ دانشــکده اضافــه شــد کــه ظرفیــت 
بــه 15۰۰ نفــر رســید؛ مــن بــا اینکــه میبینــم ایــن 
تعــداد از حــد باالنــس بــاال میــرود ولــی میتــوان 
ــرای داروســازان ایــن کشــور خدمــت واقعــی و  ب
منطقــی تعریــف کــرد، مــا فقــط بــرای بیمارســتان 
هــای دولتــی حــدود 2۰۰۰ داروســاز نیــاز داریــم 
ــذا  ــه درســازمان غ ــن هســتیم ک ــال ای ــه دنب و ب
را  داروســازان  خدمــت  اســتانداردهای  ودارو، 
دربیمارســتان هــا تعییــن کنیــم و بــه ازای تعــداد 
تخــت مشــخص داروســاز جــذب بیمارســتان هــا 
ــرای وزارت بهداشــت  ــا ب ــب قطع ــی خ ــود، ول ش
ــر  ــن غی ــی اســت ای ــه جوی ــال صرف ــه دنب ــه ب ک
ــداد داروســاز  ــن تع ــاره ای ممکــن اســت کــه یکب
را در بیمارســتان هــا اســتخدام کنــد پــس شــاید 
ــرد و  ــورت نگی ــرح ص ــن ط ــال ای ــک س ــی ی ط

متاسفانه به جز سال 
اول، هیچگاه منابع طرح 

تحول سالمت به طور کامل 
پرداخت نشد

هدف اصلی طرح 
سالمت:1- رضایت مندی 
مردم 2- حذف زیرمیزی 

20 سال تمام در برابر 
افزایش دانشکده های جدید 

مقاومت کردیم، خود من 
سال 84 اعالم کردم که باید 
4 دانشکده کال اضافه شود 

که ظرفیت از 500نفربه 
750 نفر برسد و قطعا 

این تعداد جوابگوی کمبود 
داروساز بود ولی به جای 
4 دانشکده 14 دانشکده 
اضافه شد که ظرفیت به 

1500 نفر رسید
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ــدود  ــد، االن ح ــول بکش ــال ط ــج س ــاید پن ش
ــور دارد  ــا حض ــتان ه ــردر بیمارس ــا۷۰۰ نف 6۰۰ت
ــن  ــر در ای ــاز دیگ ــدود 15۰۰ داروس ــه ح ــه ب ک

ــم. ــاز داری ــه نی زمین
اگــر ســهم بــازار دارویــی کشــور ارتقــا پیــدا کنــد، 
ــد خدمــت  ــداد داروســازان بیشــتری مــی توانن تع
کننــد. مــا ســال گذشــته بیــش از 15 هــزار 
ــدود  ــتیم و ح ــی داش ــازار داروی ــان ب ــارد توم میلی
ــز حــدود ۷  ــان مکمــل و نی ــارد توم 3 هــزار میلی
هــزار میلیــارد تومــان آرایشــی بهداشــتی داشــتیم، 
ــن  ــارد تومــان، کــه از  ای درمجمــوع 25 هزارمیلی
مقــدار قریــب بــه 12 هــزار میلیــارد تومــان آن بــه 
ــا توجــه  ــه ب ــوط مــی شــود ک ــا مرب ــه ه داروخان
ــم  ــران رق ــود در ای ــه موج ــزار داروخان ــه 1۰ ه ب
ــش  ــال پی ــه 3 س ــبت ب ــه نس ــت ک ــی اس باالی
ــل  ــد قاب ــان( رش ــارد توم ــزار میلی ــدود ۴ ه )ح
توجهــی کــرده اســت. بــه هرحــال بــازار دارویــی 
ــا شــرایطی  درحــال رشــد پیــدا کــردن اســت و ب
کــه مــا داریــم حداقــل تــا ده ســال آینــده بــرای 

ــت. ــم داش ــکل کار نخواهی ــازان مش داروس

-آقــای دکتــر لطفــا درمــورد رفــع 
ــه  ــیس داروخان ــه تاس ــت فاصل محدودی

ــد؟ ــح دهی ــا توضی ــرای م ب
ــون  ــط و قان ــع ضواب ــه تاب ــیس داروخان ــد تاس بای

باشــد ولــی واقعــا اینکــه مــا دموکراســی را 
بــاال ببریــم و ســخت گیــری هــای زیــادی 
ــه ی نســل جــوان  داشــته باشــیم و از کار و حرف
جلوگیــری کنیــم را قبــول نــدارم؛ مــا در ایــن دوره 
ــرای  ــا ب ــم ت ــم کردی ــت را ک ــاب جمعی ــد نص ح

ــود. ــاز ش ــه راه ب ــادی داروخان ــداد زی تع

-نظــر شــما درمــورد ورود شــورای 
ــت؟ ــوع چیس ــن موض ــه ای ــت ب رقاب

ــوزه را  ــن ح ــه ای ــق ورود ب ــت ح ــورای رقاب ش
نــدارد چــون شــورای رقابــت بــه موجــب قانــون 
مربــوط بــه اصــل ۴۴ قانــون اساســی برپــا شــده 
اســت و در ایــن قانــون بــه صراحــت نوشــته شــده 
ــوزه ی  ــت در ح ــق دخال ــت ح ــورای رقاب ــه ش ک

ــد. ــوزش و پژوهــش را ندارن ســالمت و آم

هــای  »داروخانــه  افزایــش  -علــت 
دولتــی« چــه بــوده و نظــر شــما در 

مــورد ایــن موضــوع چیســت؟ 
ــه بیمارســتان مراجعــه  هــر چنــد بیمارانــی کــه ب
ــد بیمارســتان موظــف اســت داروهــای  ــی کنن م
آنهــا را تامیــن کنــد ولــی مــن گســترش داروخانــه 
هــای دولتــی را قبــول نــدارم زیــرا بعــد از اجــرای 
طــرح تحــول ســالمت خیلــی از داروخانــه هــای 
ــراف  ــای اط ــه ه ــا داروخان ــی مخصوص خصوص
بیمارســتان هــا اعتــراض کردنــد کــه تعــداد 
کســانی کــه بــه داروخانــه هــای آنهــا مراجعــه می 
کردنــد خیلــی کــم شــده اســت ، هرچند ایــن طرح 
بــه ضــرر یــک ســری از داروخانــه هــای اطــراف 
بیمارســتان هــا می شــود ولــی در کل کار درســتی 
اســت کــه الجــرم بایــد انجــام مــی گرفــت. مــا 
باالخــره موافقــت وزیــر بهداشــت را گرفتیــم کــه 

ــژه در  ــک وی ــل 25۰ کلینی ــای حداق ــه ه داروخان
ــه بخــش دولتــی داده نشــود درحالیکــه  کشــور ب

دانشــگاه هــا و معاونــت درمــان وزارت بهداشــت 
بــه شــدت دنبــال ایــن بودنــد کــه داروخانــه هــا 

را بــرای خودشــان تاســیس کننــد. 

افزایــش  طــرح  مــورد  در  -لطفــا 
قــدری  تعاونــی«  هــای  »داروخانــه 

دهیــد؟ توضیــح 
تعاونــی هایــی هســتند کــه بــرای داروخانــه 
هــای بــزرگ کلینیــک هــا برپــا مــی شــوند کــه 
ــازان اســت  ــز دســت داروس ــا نی ــی ه ــن تعاون ای
و درآمــد داروخانــه تعاونــی بیــن داروســازان 
ــدف  ــود و ه ــی ش ــیم م ــی تقس ــو آن تعاون عض
ــه  ــت ک ــن اس ــرای ای ــا ب ــی ه ــکیل تعاون از تش
نیــازی بــه دولتــی کــردن داروخانــه هــا نباشــد و 
داروخانــه فقــط دســت یــک نفــر داروســاز نباشــد. 
در تعاونــی هــا حداقــل پنجــاه درصــد داروســازان 
آن منطقــه بایــد عضــو باشــند و بــرای عضویــت 
ــد.  ــاز باش ــتان راه ب ــازان آن اس ــه ی داروس هم

االن حدود 600تا700 
نفردر بیمارستان ها حضور 
دارد که به حدود 1500 

داروساز دیگر در این زمینه 
نیاز داریم

هدف از تشکیل تعاونی 
ها برای این است که نیازی 
به دولتی کردن داروخانه ها 
نباشد. در تعاونی ها حداقل 

پنجاه درصد داروسازان 
آن منطقه باید عضو باشند 

و برای عضویت همه ی 
داروسازان آن استان

راه باز باشد
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در اول آبــان مــاه، دبیرخانــه ســمینار و رابطیــن 
ــذا و دارو کشــور  ــازمان غ ــس س ــا رئی جلســه ای ب
ــر دارو  ــارت ب ــرکل نظ ــری ومدی ــر اصغ ــای دکت آق
و مــواد مخــدر آقــای دکتربرندگــی برگــزار کردنــد .

در ایــن جلســه ابتــدا دبیــر ســمینار آقــای کوشــکی 
ــری و  ــور دکتراصغ ــندی ازحض ــراز خرس ــن اب ضم
دکتربرندگــی در جمــع دانشــجویان، بــا توضیحاتــی 
درخصــوص جایگاه ســمینار دانشــجویان داروســازی 
در بیــن دانشــجویان و هیئــت علمــی سراسرکشــور 
ــه  ــث و دغدغ ــه مباح ــرد. درادام ــاز ک ــه را آغ جلس
هــای مهــم صنفــی و دانشــجویی بــه صــورت کلــی 
بــه مســئولین حاضــر در جلســه ارائــه شــد .ســپس 
دبیــر صنفــی ســمینار بــا تاکیــد برضــرورت افزایــش 
ــه  ــه ب ــا توج ــوان ب ــازان ج ــتغال داروس ــه اش زمین
ــازار کار و از دیگــر ســو افزایــش پذیــرش  اشــباع ب
دانشــجو بــه ارائــه پیشــنهادات قشــر دانشــجو 
ــاره  ــا اش ــن ب ــدادی از رابطی ــه تع ــت. درادام پرداخ
بــه فرصــت طالیــی پیــش روی صنــف داروســازی 
ــه  ــاز در زمین ــورد نی ــات م ــام اصالح ــت انج جه
خدمــات محــور کــردن داروخانــه هــا بــا زبــان آمــار 

ــد . ــل ســخن گفتن ــه تفصی ب
ــه،  ــجویان درجلس ــه  دانش ــنهاد و مطالب ــم پیش اه
پیگیــری اصــالح آییــن نامــه هــای تاســیس 
داروخانــه از جانــب ســازمان غــذا و دارو و همچنیــن 
ورود ایــن ســازمان ، بــه عنــوان تنهــا مرجــع 
تخصصــی مــورد توافــق تمــام داروســازان بــه 
ــن  ــاب بی ــه کت ــا و ترجم ــه ه ــن تعرف ــه تعیی پروس
ــالمت  ــات س ــبی خدم ــذاری نس ــی ارزش گ الملل

ــود .  ب
ــنهادات  ــه پیش ــا و ارائ ــه ه ــان دغدغ ــس از بی پ
ــری  ــای دکتراصغ ــن، آق ــه و رابطی ــط دبیرخان توس
ــوزه  ــی در ح ــا توضیحات ــود را ب ــای خ ــت ه صحب
کاری ســازمان غــذا و دارو آغــاز کردنــد. دکتــر 
اصغــری همچنیــن از لــزوم ارتقــای ذهنیــت عمــوم 
ــه  ــخن ب ــازان س ــات داروس ــبت خدم ــه نس جامع
ــد. بخــش علمــی- پژوهشــی ســمینار  ــان آوردن می
دانشــجویان از نظــر دکتراصغــری مهمتریــن عامــل 
ــار چندیــن ســاله ایــن ســمینار مــی باشــد.  در اعتب
دکتراصغــری بــا بیــان اینکــه مطالبــات دانشــجویان 
ــذا و دارو  ــازمان غ ــدگاه س ــد کار و دی ــا در رون قطع

تعییــن کننــده خواهــد بــود، خاطــر نشــان کــرد در 
ــنهادات  ــی پیش ــه بررس ــش رو ب ــای پی ــت ه فرص

ــت . ــد پرداخ ــجویان خواه دانش
پــس ازدکتراصغــری، آقــای دکتربرندگــی نیــز 
مباحثــی را عنــوان کردنــد. ازدیــدگاه ایشــان جهــت 
افزایــش جایــگاه اجتماعــی و حرفــه ای داروســاز و 
همچنیــن افزایــش اشــتغال داروســازان جــوان مــی 
ــانی  ــت رس ــو در خدم ــای ن ــده ه ــه ای ــت ب بایس
ــل  ــان از کام ــن ایش ــد. همچنی ــازان بپردازن داروس

شــدن پیــش نویــس جدیــد قوانیــن جایگزیــن 
قوانیــن ســال 133۴خبــر دادنــد و ذکــر کردنــد کــه 
ایــن پیــش نویــس قبــل از نهایــی شــدن بــه گــروه 
هــای مختلــف داروســازی مــن جملــه دانشــجویان 
ــرای دریافــت نقطــه نظــرات ارائــه خواهــد شــد . ب

ــا تشــکر از دو  ــمینار ب ــز دبیرس ــان جلســه نی در پای
مســئولی کــه در جلســه حاضــر شــدند و همچنیــن 
رابطیــن سراسرکشــور جلســه را بــه پایــان رســاند .

گزارش رئیس سازمان غذا و دارو به وزارت بهداشت در خصوص

تعداد داروساز مورد نیاز کشور
و لزوم کاهش ظرفیت پذیرش
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 جلســه ی دبیرخانــه بیســت و یکمیــن ســمینار دانشــجویان سراســر کشــور 
بــا معاونــت غــذا و دارو اســتان خوزســتان:

ــذا و دارو  ــت غ ــر )معاون ــر برزگ ــای دکت ــاب آق ــا حضــور جن ــن جلســه ب ای
ــتان(،  ــور داروي خوزس ــر کل ام ــادوی )مدی ــر ه ــای دکت ــاب آق ــواز( جن اه
ــت پخــش  ــره انجمــن صنع ــت مدی ــس هیئ ــای هاشــم زاده )رئی ــاب آق جن
ــای  ــتان( و اعض ــتان خوزس ــی رازی اس ــش داروی ــر پخ ــتان و مدی خوزس

ــد. ــذار ش ــمینار برگ ــه س دبیرخان
ــه  ــاره ب ــا اش ــمینار، ب ــی س ــن معرف ــمینار ضم ــر س ــت دبی ــن نشس در ای
ســابقه بیســت و یــک ســاله فعالیــت هــای ســمینار در حــوزه هــای علمــی 
و صنفــی، اهمیــت ایــن ســمینار را بــه عنــوان بزرگتریــن گردهمایی مســتقل 

دانشــجویی کشــور ،یــادآور شــدند و تاکیــد کردنــد کــه دســتاوردهای صنفــی 
ــوزه  ــذاران ح ــت گ ــه سیاس ــده ب ــا و کمک کنن ــواره راهگش ــمینار، هم س

ــوده اســت. ــی کشــور ب داروی
جنــاب آقــای دکتــر برزگــر ضمــن اعــالم پشــتیبانی و حمایــت از اهــداف و 
فعالیــت هــای ســمینار، آینــده ی داروســازی را خروجــی اصلــي ایــن ســمینار 

دانســتند .
ــجویان  ــه ی دانش ــمینار از دغدغ ــن س ــت و یکمی ــه بیس ــای دبیرخان اعض
ــه،  ــاز در جامع ــگاه داروس ــن جای ــازان، تبیی ــوق داروس ــاق حق ــت احق جه
ســخن گفتنــد و از معاونــت غــذا و دارو خواســتار پیگیــری حقــوق و جایــگاه 

ــدند. ــاز ش داروس

 دستاوردهای صنفی سمینار، 
همواره راهگشا و کمک کننده به 

سیاست گذاران حوزه دارویی 
کشور بوده است
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 دکتر برزگر،
معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز:

گزارش
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ــجویان  ــمینار دانش ــن س ــت و یکمی ــه ی بیس ــای دبیرخان ــه ی اعض جلس
ــا دکتــر یوســفی، نائــب رئیــس کمیســیون بهداشــت مجلــس  داروســازی ب
ــالمی : ــوراي اس ــس ش ــواز در مجل ــهر اه ــده ش ــالمی و نماین ــورای اس ش

 در ایــن جلســه اعضــاي دبیرخانــه ســمینار بــه معرفــي ســمینار دانشــجویان 
داروســازي پرداختنــد و توضیحاتــی در رابطــه بــا پیشــینه ســمینار و اهــداف 
آن ارائــه دادنــد و برگــزاري هرســاله ایــن ســمینار بــا حضــور جمــع کثیــری 
ــا  ــور، ب ــر کش ــي سراس ــذاران داروی ــت گ ــجویان و سیاس ــاتید، دانش از اس
هــدف ارائــه دســتاوردهاي علمــي و صنفــي دانشــجویان داروســازی، بحــث 
و بررســی مشــکالت صنفــی جامعــه داروســازی و تــالش در راســتای ارائــه 
راهکارهــا و پیشــنهادات کاربــردی در جهــت رفــع آن هــا و در نهایــت 

افزایــش آگاهــی بخشــی و ارتقــای ســطح علمــی و پژوهشــی دانشــجویان 
داروســازي را از اهــداف اصلــي مســتقل تریــن ســمینار دانشــجویي سراســر 

کشــور برشــمردند.
 همچنیــن اعضــای دبیرخانــه، نظــر دانشــجویان داروســازی مبنــی بــر لــزوم 
احقــاق حقــوق داروســاز در کتــاب تعرفــه هــای کالیفرنیــا و تعریــف ضرایــب 
ــد و  ــن ناکارآم ــاب  و اصــالح قوانی ــد کت ــش جدی ــد در ویرای ــی جدی خدمات
قدیمــی ســال 133۴ را منعکــس نمودنــد و از دکتــر یوســفي برگــزاري جلســه 
ــیون  ــاي کمیس ــازي و اعض ــجویان داروس ــدگان دانش ــور نماین ــا حض اي ب

بهداشــت و درمــان مجلــس را خواســتار شــدند.

 افزایش آگاهی بخشی

و ارتقای سطح علمی و پژوهشی

دانشجویان داروسازي

 از اهداف اصلي
مستقل ترین سمینار دانشجویي سراسر کشور:
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تحلیلی در خصوص
محتوای برنامه آموزشی داروسازی
در ایران

امید خیری اوروند
داروسازی 92 اهواز

صحبــت در خصــوص محتــوای برنامــه آموزشــی داروســازی در ایــران بحــث تــازه ای نیســت 
، مطالعــات فراوانــی در خصــوص کارآمــدی آن صــورت گرفتــه و در ســالیان گذشــته تــالش 

هایــی نیــز بــرای ایجــاد تحــوالت مثبــت در ایــن خصــوص صــورت گرفتــه .
امــا ســوال اصلــی کــه همچنــان پابرجاســت ایــن اســت کــه هــدف از ایــن برنامــه چیســت؟ 
ــا  ــرای صنعــت ؟و ی تربیــت داروســاز جهــت حضــور در فضــای بالینــی ؟ تربیــت داروســاز ب
هدفــی متشــکل از همــه ی ایــن مــوارد و تربیــت فــردی کــه قابلیــت حضــور در همــه عرصــه 

هــا را پــس از فــارغ التحصیلــی دارد؟
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ــدف  ــوان ه ــوارد را بعن ــن م ــک از ای ــر ی ــر ه اگ
ــم  ــه بگویی ــد صادقان ــم بای ــی در نظــر بگیری اصل
کــه ایــن برنامــه پاســخگوی هیچکــدام نیســت.در 
عیــن حــال کــه حداقــل روی کاغــذ و در مقدمــه 
ی برنامــه آموزشــی همــه ایــن مــوارد  بــه همــراه 
ــه  ــداف برنام ــوان اه ــر بعن ــه ی دیگ ــد حیط چن

آموزشــی در نظــر گرفتــه شــده انــد .
ــک و  ــوزش آکادمی ــف از آم ــن تعری در ســاده تری
ارتبــاط آن بــا منافــع عمومــی بــه ایــن مــورد مــی 
ــت  ــت تربی ــوال در جه ــوزش اص ــه آم ــیم ک رس
ــده ی  ــدارد کــه برطــرف کنن ــر می ــرادی گام ب اف
نیازهــای جامعــه در هــر مــورد باشــند.واقع بینانــه 
ــه  ــیم ک ــی رس ــه م ــن  نکت ــه ای ــم ب ــگاه کنی ن
اکثریــت غالــب جمعیــت دانشــجویان داروســازی 
ورود بــه فضــای داروخانــه کــه نمــادی از فضــای 
بالینــی و بیانگــر حیطــه ی مراقبــت هــای دارویی  
ــرای خــود  اســت را پــس از خــروج از دانشــگاه ب
ــا اندکــی  ــن ب ــن حی ــا در همی ــد . ام ــر میگزینن ب
ــن  ــه ای ــازی ب ــی داروس ــه آموزش ــل در برنام تام
ــر  ــس از ه ــی ، پ ــر حالت ــه در ه ــیم ک ــی رس م
تغییــر و تحولــی و هــر بازبینــی همچنــان ســهم 
دروس مرتبــط بــا حــوزه مراقبــت هــای دارویــی 
کمتــر از 25 درصــد کل محتــوای آموزشــی مــی 

باشــد.
نتیجه گرفــت حداقــل بــر  پــس مــی تــوان 
حســب اعــداد و ارقــام  و بصــورت تئوریــک برنامــه 
ی آموزشــی مــا  برنامــه ای صنعــت محــور اســت 
، پــس چــرا وقتــی  بــه صنعــت داروســازی نــگاه 
ــازان در آن  ــور داروس ــد حض ــن ح ــم در ای میکنی
کمرنــگ اســت کــه گاهــا فقــط در جایــگاه هایــی 
کــه شــخصی جــز داروســاز قــادر بــه تصــدی آن 
ــی  ــت؟ در حال ــازان نیس ــری از داروس ــت خب نیس
کــه در مــواردی کــه حضــور داروســازان در صنعت 
پــر رنــگ شــده آن چنــان تحولــی در آن حیطــه 
ــزد  ــای آن زبان ــه پیشــرفت ه ــه ک صــورت گرفت
خــاص و عــام و بــا بازتــاب جهانــی همــراه شــده 

اســت .

ــت  ــن  وضعی ــبب ای ــادی مس ــرایط اقتص ــا ش آی
ــت ؟ اس

ــازان  ــرای داروس ــت ب ــتغال در صنع ــای اش فض
ــت؟ ــذاب نیس ج

و آیــا بــاز هــم ایــن ضعــف متوجــه برنامــه 
اســت؟ آموزشــی 

امــا  از دیــدی دیگــر  بــه ایــن ماجــرا ، آیــا 
برنامــه  آموزشــی مــا  کــه در اعــداد و ارقــام 
ــم  ــی ه ــورت عملیات ــت، بص ــور اس ــت مح صنع
ــرای صنعــت موفــق اســت  در تربیــت داروســاز ب
؟آیــا امکانــات الزم بــرای تربیــت داروســاز صنعتی 
ــا )کــه  در همــه ی دانشــکده هــای داروســازی م
ــک  ــی از ی ــوارد محتوای ــت م ــا و در اکثری عمدت
ــی  ــروی م ــوزش پی ــرای آم ــد ب ــه ی واح برنام

ــت؟ ــان اس ــد( یکس کنن
ــش  در  ــم و بی ــاال ک ــل ب ــه ی دالی ــاید هم ش
وضعیــت فعلــی دخیــل باشــند ، صنعــت ، بــازار ، 

ــی . ــه آموزش برنام
ــم از   ــی توانی ــی نم ــچ  نگاه ــا در هی ــا مطمئن ام
ــا  ــداف حقیقت ــی و اه ــه آموزش ــه برنام ــه  ب توج
ــد  ــی کن ــال م ــه دنب ــری ک ــاوت از یکدیگ متف

ــویم. ــل ش غاف

درســت اســت کــه نبایــد داروســازی را در دو حوزه 
ــت  ــت اس ــم، درس ــدود کنی ــن مح ــت و بالی صنع
کــه حــوزه فعالیــت داروســاز بســیار گســترده تــر 
از ایــن دو مــورد اســت ، امــا بــا بررســی ایــن دو 
ــه نوعــی  ــم ب ــوان شــاخص  مــی توانی مــورد بعن
چندهدفــی کــه گاهــا منجــر بــه بــی هدفــی مــی 

شــود در ایــن برنامــه پــی بــرد.
راه حــل هــای گوناگونــی بــرای حــل ایــن مســاله 

ــن  ــی از  ای ــت، یک ــده اس ــنهاد ش ــون پیش تاکن
ــت ،  ــروز اس ــان ب ــث آن همچن ــه بح ــوارد ک م
ــی   ــل در دوره عموم ــردن تحصی ــاخه ک ــد ش چن
داروســازی در قالــب ایــن  برنامــه 6 ســاله، پــس 

ــد. ــی باش ــه م ــوای دروس  پای ــذر از محت از گ
ــای  ــگاه ه ــدادی از دانش ــه در تع ــی ک موضوع
ــال  ــت.بطور مث ــال اجراس ــز درح ــا نی ــرح دنی مط
ــت  ــاخه ی مراقب ــه ش ــگاه UCSF  س در دانش
هــای دارویــی ، سیاســت گــذاری ســالمت و علوم 
دارویی)مشــتمل بــر محتــوای مرتبــط بــا صنعــت( 
هریــک بطــور انتخابــی مــی تواننــد مســیر ادامــه 
ــه  ــام دروس پای ــس از اتم ــجو پ ــل دانش تحصی

مــی باشــد .
بــدون شــک اجــرای ایــن مــدل آموزشــی و 
بومــی ســازی آن بــا توجــه بــه امکانــات آموزشــی 
داخلــی نیازمنــد مطالعــات بیشــتر و برنامــه ریــزی 

هــای دقیــق تــر اســت.
ــرف  ــز از ط ــته نی ــالیان گذش ــه در س ــری ک ام
ــه نظــر مــی  برخــی مســئولین دنبــال شــد امــا ب
ــرای ایــن  ــاز اســت ب رســد مقدمــات بســیاری  نی

ــزرگ. ــر ب تغیی
در حــال حاضــر آخرین تحــول در برنامه آموزشــی 
ــن  ــخ آکادمیــک ای داروســازی کــه شــاید در تاری
رشــته در ایــران بزرگتریــن تحــول و بنیــادی 
تریــن آن باشــد طــرح حــذف آزمــون علــوم پایــه 

و برقــراری آزمــون 18۰ واحــدی مــی باشــد.
ــکالت  ــدی مش ــا ح ــد ت ــب ش ــه موج ــری ک ام
ــبتا  ــنایی نس ــه  آش ــی از جمل ــدل قبل ــاص م خ
ــی  ــا دروس تخصص ــجویان ب ــگام دانش ــر هن دی

ــود. ــالح ش ــازی اص داروس
البتــه محتــوا و هــدف منــدی برنامــه تغییــر 
زیــادی پیــدا نکــرد و همچنــان بــر اکثریــت 

اصــول برنامــه قبلی در آن پافشــاری شــده اســت.
در هــر حــال بنظــر مــی رســد پــس از همــه ی 
بحــث هــا و پژوهــش هــا  نتیجــه گیــری کــه از 
ــوان داشــت  ــی ت ــازی م ــی داروس ــه آموزش برنام
ــل   ــا حداق ــدن آن و ی ــد ش ــدف من ــه  ه ــاز ب نی
تناســب محتــوای آن بــا اهــداف مــورد نیــاز 

ــت. ــازی اس ــه از داروس جامع
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ــدود  ــت ح ــده اس ــام ش ــه انج ــی ک ــق مطالعات طب
ــی  ــازی عموم ــالن داروس ــارغ التحصی ۷8 درصــد ف
ــی  ــکار م ــه مشــغول ب ــه داروخان ــران، در زمین در ای
شــوند. امــا بــه علــت اینکــه درکوریکولــوم آموزشــی 
ــرد  ــاد خ ــم اقتص ــه عل ــی ب ــهم اندک ــازی س داروس
و مدیریــت  تخصیــص یافتــه اســت، نیــاز بــه 
کســب آگاهــی و اطالعــات در ایــن زمینــه در فــارغ 
ــود.  ــاس میش ــدت احس ــه ش ــوان ب ــالن ج التحصی
ــی  ــمینار همایش ــی س ــه صنف ــتا، کمیت ــن راس در ای
ــوان  ــا عن ــه ب ــادی داروخان ــث اقتص ــون مباح پیرام
ــور  ــا حض ــه« ب ــب و کار در داروخان ــت کس »مدیری
مســولین معاونــت غــذا و داروی خوزســتان و اســاتید 
ــاه  ــخ دوم آذرم ــواز در تاری ــازی اه ــکده داروس دانش
ســال جاری در دانشــکده داروســازی برگــزار کرد. در 
ایــن همایــش کــه عــالوه بــر دانشــجویان دانشــکده 
داروســازی اهــواز بــا حضــور رابطیــن سراســر کشــور 
ــی  ــث مختلف ــه مباح ــش ب ــود، در دو بخ ــراه ب هم
پرداختــه شــد.  نخســت آقــای دکتــر برزگر)معــاون 
غــذا و داروی اســتان خوزســتان(، آقــای دکتــر 
هــادوی ) مدیــرکل نظــارت بــر داروی اســتان 
ــی  در  ــی مباحث ــم هوش ــرکار خان ــتان( و س خوزس
حــوزه آییــن نامــه هــا و ضوابــط تاســیس داروخانــه 
ــای  ــش،  آق ــش دوم همای ــد و در بخ ــرح کردن مط
دکتــر باختــر عناوینــی کاربــردی را در حیطــه 
مدیریــت و اقتصــاد در داروخانــه شــرح دادنــد. 
ــه  ــی ب ــش، فرصــت های ــن در خــالل همای همچنی
ــاتید  ــا اس ــخ ب ــش و پاس ــت پرس ــجویان جه دانش

ــد. ــاص داده ش اختص

یــت یــر مــد
کــسـب و کــار
در داروخــانــه

گزارش
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داســتان از جایــی در میانــه ی روزهــای دانشــجوییمان شــروع مــی شــود ، 
یکــی ازهمــان روزهایــی کــه دیگــر نــه یــک تــرم پایینــی نــا پختــه و نــا 
آشــنا بــه احــوال دانشــجویی هســتیم و نــه یــک تــرم باالیــی گرفتــار شــیفت 
و پایــان نامــه و نــا امیــد از اصــالح وضــع موجــود. روزی کــه احســاس مــی 
ــا  ــام دانشجواســت و م ــر از یــدک کشــیدن ن ــزی فرات ــم رســالتمان چی کنی
ــن  ــا از همی ــیم. دقیق ــور باش ــن کش ــازی ای ــیح داروس ــه مس ــم ک ــده ای آم
ــی  ــان را م ــی خبریم ــه ی ب ــی پیل ــودای کار صنف ــه س ــت ک ــه اس لحظ
ــی  ــجویی م ــوغ دوران دانش ــد از بل ــه ای جدی ــا را وارد مرحل ــکافد و م ش
ــچ  ــا هی ــود ت ــی ش ــر م ــان بازت ــم هایم ــز و چش ــان تی ــوش هایم ــد. گ کن
خبــری را کــه مســتقیم یــا غیــر مســتقیم مــی توانــد مرتبــط بــه حــال یــا 
ــان مســتمر و پیوســته  ــده ی داروســازی باشــد از دســت ندهــد و خودم آین
در جلســات همــه ی نهــاد هــا از انجمــن تــا کمیتــه تحقیقــات شــرکت مــی 
ــی  ــن مملکــت م ــر داروســازی ای ــت از آنچــه ب ــا مگــر دچــار غفل ــم ت کنی
رود نشــویم ؛ کــه البتــه جــای خوشــحالی اســت کــه افــرادی بــدون هیــچ 
چشــم داشــتی بــه دنبــال بهبــود شــرایط درس امروزشــان و آینــده حرفــه ای 
فردایشــان هســتند . امــا مــا را چــه مــی شــود کــه ایــن دغدغــه کار صنفــی 
در بزنــگاه هــا و بحــران هــای اساســی کاری از پیــش نمــی بــرد و بــه جــای 
ایجــاد حــس همدلــی در میــان کســانی بــا دغدغــه هــای مشــابه ،عرصــه ای 
مــی شــود بــرای عقــده گشــایی از حــس مدیریــت و خــود برتربینــی شــمار 

اندکــی از دوســتانمان ؛ کــه متاســفانه باعــث ایجــاد چنــد دســتگی و ورود بــه 
دور باطــل حاشــیه ســازی و از بیــن رفتــن آن اتحــادی مــی شــود کــه مــی 
تــوان از آن بــه عنــوان نیرویــی بســیار ارزشــمند بــرای بــه کرســی نشــاندن 
خواســته هــای بــه حقمــان اســتفاده کــرد. و همیــن رویارویــی دوســتانی بــا 
اهــداف مشــترک ،بزرگتریــن دشــمن مــا مــی شــود در مقابلــه بــا تهدیــدات 
ــان  ــان رشــته و صنفم ــروز گریب ــر از دی ــوی ت ــه هــر روز ق و مشــکالتی ک
مــان را مــی فشــارد و همــت و اراده مــان را بــرای مقابلــه بــا آنهــا تحلیــل 

مــی بــرد.
همــه ی مــا هــم شــاگردی هــای امــروز یکدیگــر در نهــاد علمــی دانشــگاه 
ــم  ــه خواهی ــگاه و داروخان ــت ، دانش ــر در صنع ــرم یکدیگ ــکاران محت و هم
ــن روزهایمــان را در  ــی ای ــروی جوان ــرژی و نی ــذا شایســته نیســت ان ــود ل ب
بطالــت خودخواهــی هایمــان بســوزانیم . حــال بیاییــد کمــی بــه ایــن ســوال 
بیندیشــیم کــه مــا فعالیــت صنفــی مــی کنیــم تــا گرهــی از کالف ســردرگم 
مشــکالت بــاز کنیــم یــا بــا هــم متحــد میشــویم در تفرقــه ای کــه آتشــش 
ــی  ــرت م ــر از حس ــان را پ ــد و آروزی خودم ــر از امی ــای پ ــم ه روزی چش

کنــد ؟ 

ما با هم متحد می شویم تا ...؟

زهرا عامری
ترم 8 داروسازی

علوم دارویی تهران

یادداشت
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بحــث  داروســازی  نظــام  تشــکیل  هرچنــد 
ــی  ــمار نم ــه ش ــازی ب ــه داروس ــدی در جامع جدی
ــات  ــه در انتخاب ــی ک ــل اتفاقات ــه دلی ــا ب رود ام
انجمــن داروســازان شــعبه تهــران در ســال 1395 
ــژه  ــاره اهمیــت وی رقــم خــورد، ایــن مســئله دوب

ــت. ــه اس ای یافت
ــس  ــی آذر رئی ــر مژده ــات. دکت ــد از آن انتخاب بع
وقــت انجمــن داروســازان ایــران در نامــه ای بــه 
مورخــه 95/9/2۴ اعــالم کردنــد کــه »وزارت 
کشــور بــه دلیــل ایــراد نســبت بــه عــدم صــدور 
شناســه فرعــی شــعب انجمــن هــا وجاهــت 
ــار  ــعب را از اعتب ــت ش ــه فعالی ــر گون ــی ه قانون
ــت  ــه عل ــرآن ب ــالوه ب ــت«. ع ــرده اس ــاقط ک س
ــا«  ــن ه ــزاب و انجم ــت اح ــون فعالی تغییر»قان
ــار  ــه اعتب ــد تائیدی وزارت کشــور دیگــر نمــی توان
فعالیــت شــعب انجمــن داروســازان را صــادر کنــد، 
ــوان  ــت به عن ــی بایس ــوص، م ــن خص و در ای
یــک انجمــن صرفــا اقتصــادی تحــت نظــر اتــاق 
ــا  ــک انجمــن صرف ــوان ی ــه عن ــا ب ــی و ی بازرگان
علمــی تحــت نظــر وزارت بهداشــت بــه فعالیتهای 
خــود ادامــه دهنــد. الزم بــه ذکــر اســت کــه تــا 
ــه  کنــون نیــز مشــخص نشــده اســت کــه تائیدی
اعتبــار فعالیــت شــعب انجمــن داروســازان را 
ــک  ــد و در ی ــی کن ــادر م ــه ص ــدام وزارتخان ک

ــد. ــر میبرن ــه س ــاله ب ــی یکس بالتکلیف
بعــد از ایــن وقایــع برخــی  داروســازان در گــروه 
ــو  ــث و گفتگ ــاب بح ــاره ب ــف دوب ــای مختل ه
ــازی را  ــام داروس ــازمان نظ ــکیل س ــاره تش درب
گشــودند و مشــکالت چندیــن و چندســاله ی 

داروســازان اعــم از حقــوق پاییــن مســؤولین فنــی، 
حاشــیه کــم ســود دارو، بــه ارث رســیدن داروخانه 
ــی  ــده باق ــل نش ــه ح ــا و... ک ــک ه ــا و پراتی ه
ــده اســت و در عیــن حــال  تــالش جــدی از  مان
جانــب انجمــن داروســازان بــرای حــل آنهــا دیــده 
نشــده بــود، مزیــد بــر علــت شــد و بدیــن ترتیــب 
نیــاز بــه یــک نهــاد قدرتمندتــر و کارآمــد بیــش از 

پیــش احســاس شــد.
مــی تــوان گفــت یکــی از نقــاط ضعــف انجمــن 
ــدم  ــور، ع ــی کش ــتم مدیریت ــازان در سیس داروس
ــری  ــم گی ــب در تصمی ــذاری مناس ــدرت اثرگ ق

ــت. ــازی اس ــوزه داروس ــای کالن ح ه
در واقــع نهــاد هــای مدنــی )انجمــن داروســازان( 
ــت و  ــم )دول ــاد حاک ــن نه ــط بی ــه ی واس حلق
ــه داروســازان(  ــاد اجتماعــی )جامع ــس( و نه مجل
ــت باعــث  ــزد دول ــدرت ن ــز ق ــا تمرک هســتند. ام
ــی  ــم، ماهیت ــارکت ه ــر مش ــا ام ــت ت ــده اس ش
دولتــی بــه خــود بگیــرد و اکثــرا از طریــق 
ــل  ــدم تمای ــرد. ع ــی صــورت پذی ــای دولت نهاده
ــه مشــارکت  ــی در ب سیســتم مدیریتــی و حاکمیت
گرفتــن نهادهــای غیــر دولتــی در تصمیــم گیــری 
هــا باعــث مــی شــود کــه ایــن نهادهــا اثرگــذاری 
خــود را تــا حــد زیــادی از دســت بدهنــد و 
ــداد شــود.  ــه نوعــی ســمبلیک قلم حضورشــان ب

ــت. ــهود اس ــران مش ــه در ای ــن قضی ای
ــی از  ــه یک ــت ک ــه گرف ــوان نتیج ــی ت ــس م پ
دالیــل ضعــف انجمــن هــای داروســازان، نحــوه 
ــا  ــی و سیاســی کشــور ب ــل سیســتم مدیریت تعام
نهادهــای مدنــی اســت. البتــه ناگفتــه نمانــد کــه 

عــدم اراده کافــی اعضــای انجمــن داروســازان بــه 
علــل مختلفــی از جملــه تقابــل منافــع بــا اقشــار 
ــن بعضــی  ــازی و همچنی ــه داروس ــف جامع مختل
مســایل پشــت پــرده نیــز بــه هرچــه ناکارآمدتــر 
شــدن انجمــن داروســازان از نظــر ســایر اعضــای 

صنــف داروســازی دامــن زده اســت.
حقــوق  مدافــع  دولتــی  نهادهــای  بــاب  در 
داروســازان. در حــال حاضــر ســازمان نظــام 
ــوق  ــع حق ــی مداف ــازمان قانون ــا س ــکی تنه پزش
ــد  ــد »ب« و بن ــاس بن ــت و براس ــازان اس داروس
»ه« از مــاده 2 اهــداف ســازمان نظــام پزشــکی، 
ایــن ســازمان مکلــف به حفــظ و حمایــت از حقوق 
ــن  ــکی و همچنی ــه پزش ــاغالن حرف ــی ش صنف
تــالش در جهــت ارتقــای کیفــی مجموعــه هــای 
صنفــی شــاخه پزشــکی مــی باشــد  و تنهــا مرجــع 
قانونــی اســت کــه میتوانــد در کلیــه شــئونات زیــر 

ــد. ــود ورود کن ــه خ مجموع
ــم متاســفانه جهــت  ــی دانی ــا همانطــور کــه م ام
ــمت  ــه س ــتر ب ــازمان بیش ــن س ــای ای ــری ه گی
ــی  ــه عبارت ــت و ب ــکان اس ــه پزش ــوی جامع و س
ــه  ــود را ب ــدان خ ــه ی فرزن ــازمان هم ــن س ای
ــال : در  ــوان مث ــه عن یــک چشــم نمــی نگــرد! ب
طــرح تحــول نظــام ســالمت چیــزی کــه تــا بــه 
امــروز بــر همــه عیــان گشــته )فــارغ از مشــکالت 
ــه  ــر ب ــد و حص ــی ح ــه ب ــع آن( توج ــن مناب تامی
ــوده اســت و همانطــور  ــی پزشــکان ب ــن مال تامی
کــه میدانیــم داروســازان در چنیــن طــرح بزرگــی 
ــل  ــای تام ــن ج ــه ای ــد ک ــی ندارن ــچ جایگاه هی
ــم  ــر بگویی ــا بهت ــال و ی ــز اهم دارد.) در اینجــا نی

از نا کارآمدی
انجمن داروسازان
تا سرابی به نام
نظام داروسازان
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ــورد  ــن م ــازان در ای ــن داروس ــدی انجم ناکارآم
ــت.( ــخص اس ــوص. مش بخص

میتــوان دو دلیــل اصلــی بــرای هرچــه غیــر 
کارآمدتــر شــدن نظــام پزشــکی بــرای داروســازان 

ــود: متصــور ب
ــازان از 25 کرســی  ــه ســهم داروس نخســت اینک
ــی  ــا 3 کرس ــکی، تنه ــام پزش ــی نظ ــورای عال ش
ــر در  ــی باشــد. دوم اینکــه، در ادوار گذشــته اگ م
ــه  ــا ب ــه ت ــازان ک ــده داروس حــل مشــکالت عدی
حــال بــه وجــود آمــده ،ایــن ســه عضــو را منفعــل 
ــر و ضعیفــی از  ندانســت الاقــل عملکــرد کــم اث
ــم  ــد ه ــه میبینی ــور ک ــد. همانط ــته ان ــود داش خ
ــودن  ــد ب ــی  ناکارآم ــم کیف ــی و ه ــاظ کم از لح
نظــام پزشــکی بــرای حــل مشــکالت داروســازان 

مشــهود اســت.
ــازان  ــه شــد برخــی از داروس ــه گفت ــه ک همانگون
خواســتار تشــکیل ســازمان نظــام داروســازی 
نیــز در  داروســازی  نظــام  هســتند؛ ســازمان 
صــورت تشــکیل بــه ماننــد ســازمان نظــام 
پرســتاری، ســازمانی مســتقل و دارای شــخصیت 
ــق   ــور تحق ــه منظ ــه ب ــود ک ــد ب ــی خواه حقوق
بخشــیدن بــه اهــداف و وظایــف ســازمان »مقــرر 
ــای  ــد. از مزای ــد ش ــکیل خواه ــون « تش در قان
قابــل ذکــر بــرای چنیــن ســازمانی، داشــتن 
ــه و  ــنامه مربوط ــق اساس ــی آن طب ــدرت اجرای ق
همچنیــن مقبولیــت بیشــتر نــزد ســایر ارگان هــا 
ــازمانی  ــن س ــرا چنی ــت زی ــی اس ــع قانون و مراج
ــس شــورای  ــم مجل ــت و تصمی ــا پیشــنهاد دول ب
ــه از  ــن نکت ــد. ای ــد ش ــکیل خواه ــالمی تش اس
ــالوه  ــه ع ــت ک ــت اس ــل اهمی ــت قاب ــن جه ای
ــه  ــبت ب ــه نس ــری ک ــی بهت ــتوانه قانون ــر پش ب
انجمــن داروســازان دارد حضــور نماینــدگان وزارت 

بهداشــت و اعضــای کمیســیون بهداشــت مجلس 
کــه نقــش عمــده ای در سیاســت گــذاری حــوزه 
دارو دارنــد باعــث انتقــال بهتــر و بیشــتر نظــرات 

ــود. ــی ش ــا م ــه آنه ــازان ب داروس
ــی  ــاد دولت ــوع نه ــن ن ــه ای ــه ب ــی ک از نقدهای
میتــوان وارد کــرد عــالوه بــر وجــود تقابــل 
ــازان،  ــن داروس ــد انجم ــه مانن ــا ب ــع اعض مناف
میــزان اســتقالل رای آن در برابــر فشــارهای 
ــب  ــه آن از جان ــه بودج ــرا ک ــت، چ ــی اس دولت
ــتقالل  ــه اس ــا ک ــود و از آنج ــن میش ــت تامی دول
ــات فعالیــت مســتقل  ــی نســبی یکــی از الزام مال
نهادهــای مدافــع حقــوق جمعیــت هــای مختلــف 
اســت گمــان مــی رود کــه ســازمان مذکــور 
نتوانــد تصمیــم هایــی برخــالف میــل دولــت و در 

ــرد. ــود بگی ــای خ ــت از اعض ــت حمای جه
نکتــه قابــل توجهــی کــه در همــه ی انــواع 
نهادهــای دولتــی و غیــر دولتــی مــورد بحــث  بــه 
چشــم میخــورد وجــود تقابــل منافــع بیــن اقشــار 
مختلــف جامعــه داروســازی و تامیــن منابــع 
مالــی مــورد نیــاز بــرای انجــام فعالیتهــای الزم و 

مســتقل  اســت و بــه نظــر مــی رســد کــه ایــن دو 
ــا  ــه از چالــش هــای اساســی  باشــند و قطع مقول
بــدون حــل ایــن دســت مســائل ریشــه ای تغییــر 
ــا محــل کار نهــاد مــورد نظــر مثمــر ثمــر  ــام ی ن

ــود. نخواهــد ب
 حــال میتــوان اینگونــه نتیجــه گیــری کــرد کــه 
قــدرت یــک مجموعــه بــرای حــل چالــش هــای 
ــگاه آن بســتگی  ــه جای ــش از آنکــه ب اساســی بی
داشــته باشــد بــه افــراد تشــکیل دهنــده آن 
ــم  ــا ه ــا ب ــال تنه ــوان مث ــه عن ــتگی دارد؛ ب بس
ــع  ــوان  مناب ــراد دلســوز و کارا مــی ت اندیشــی اف
ــت  ــق عضوی ــن ح ــق گرفت ــدار از طری ــی پای مال
هــا ،کارگاه هــا و همــکاری هــای علمــی و 
ــه هــا، شــرکتهای پخــش و  ــا کارخان ــی ب مدیریت
داروخانــه هــا ایجــاد کــرد تــا هــم باعــث حداکثــر 
اســتقالل مالــی شــود و هــم اینکــه بــا عملکــرد 
مالــی شــفاف ایــن افــراد، بــه پایــدار بــودن منابــع 
نیــز امیــدوار بــود و بــرای رفــع تقابــل منافــع نیــز 
راهکارهایــی اندیشــید البتــه عوامــل دیگــری 
ــی  ــی و مدیریت ــاختار سیاس ــه س ــه ب ــون توج چ
کشــور و داشــتن اساســنامه قدرتمنــد و همچنیــن 
ــود  ــان خ ــه از منتخب ــای مجموع ــت اعض حمای
ــا  ــی رود ام ــمار م ــه ش ــت ب ــوازم موفقی ــم از ل ه
در هــر حــال بــدون داشــتن افــراد کارا و شــجاع، 
ــوده  ــاع بیه ــود اوض ــرای بهب ــالش ب ــه ت هرگون
ــد ســرابی دســت  ــه مانن ــه نظــر مــی رســد و ب ب

ــود. ــد ب ــی خواه نیافتن

محسن حسن پور
داروسازی 92 تبریز
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با این همه داروساز چه کنیم !!!
را  داروســازي  تمامــي مــا رشــته  روزي کــه 
ــیس  ــود تاس ــود اگاه خ ــر ناخ ــم در ضمی برگزیدی
ــماره  ــال ش ــدیم،اما ح ــور میش ــه را متص داروخان
نظــام داروســازي بــه 25۰۰۰ نزدیــک شــده 
اســت و فقــط 11۰۰۰ داروخانــه فعــال در سراســر 
ــه  ــد ک ــکار هســتند،ناگفته نمان کشــور مشــغول ب
ــته  ــن رش ــر در ای ــه 15۰۰ نف ــک ب ــالیانه نزدی س
ــت  ــم بعل ــي ه ــده و از طرف ــل ش ــارغ التحصی ف
ــه  ــچ داروســاز داروخان شــرایط خــاص شــغلي هی

ــود! ــته نمیش ــم بازنشس داري ه
ــت کــه رشــته داروســازي  ــد پذیرف ــه ناچــار بای ب
ــه  ــر چ ــت و ه ــاک اس ــس خطرن ــي ب در پرتگاه
امــار  اندیشــید.طبق  اي  چــاره  بایــد  زودتــر 
ــه 9۰ درصــد  رســمي وزارت بهداشــت نزدیــک ب
ــه مشــغول  ــه کار در داروخان ــارغ التحصیــالن ب ف
میشــوند.که از علــل آن میتــوان بــه تمایــل 
ــه  ــد البت ــي و ص ــت خصوص ــه مالکی ــان ب انس
آن  مناســب  اقتصــادي  و  اجتماعــي  موقعیــت 
ــنتي و  ــه داري س ــر داروخان ــا عص ــاره کرد.ام اش
ــت،  ــده اس ــام ش ــادي آن تم ــن اقتص ــیه ام حاش

ــا  ــي رقابت)لطف ــه داري یعن ــد داروخان عصــر جدی
ــد!!!(، ــرش نکنی ت

ــت  ــگ ؛ رقاب ــت، هلدین ــکار، دول ــا هم ــت ب رقاب
بــراي جلــب و حفــظ بیمــار؛ رقابــت بــراي حفــظ 

ــه اي و ... ــنل حرف پرس
ــا  ــم، م ــگاه کنی ــه ن ــه قضی ــه ب ــع بینان ــر واق اگ
دانشــحویان کنونــي در تاســیس و اداره داروخانــه 
در اینــده بــه مشــکالت بزرگــي برخواهیــم خــورد.

پــس بایــد چــاره اي اندیشــید و شــغل و کســوتي 
در شــان تحصیــالت و بــار علمــي داروســاز 

ــرد. جســت و جــو ک

داروساز بیمارستاني:
موقعیــت شــغلي جدیــدي کــه البتــه بــه علــت بــه 
کار گرفتــن داروســاز در بالیــن طرفداران بســیاري 
ــکان هــا  ــن م ــدا کــرده اســت، یکــي از بهتری پی
بــراي اســتفاده صحیــح و بجــا از داروســازان 
ــه  ــرا ک ــد بود،چ ــتان خواه ــک بیمارس ــدون ش ب
هــم باعــث اشــتغال زایــي مفید،اســتفاده بــه جــا 
از تعلیمــات داروســاز و در نهایــت بهبــود ســالمت 

جامعــه و کاهــش هزینــه هــاي دولــت مــي گردد.
ــتاني  ــازان بیمارس ــا داروس ــن روزه ــفانه ای متاس
ــاز  ــوت نی ــن کس ــي ندارند،ای ــورد قبول ــاع م اوض
ــژه اي مــن  ــر ســاخت هــا و تمهیــدات وی ــه زی ب
وظایف،تعییــن  دقیــق  شــرح  و  جمله:تعریــف 
و محاســبه دقیــق ضریــب k بــراي خدمــات 
دارویــي،و پذیرفتــه شــدن توســط کادر بیمارســتان 

ــد. دارن

ــد حــل  ــده کلی ــم؛ از نظــر نگارن ســخن دراز نکنی
مشــکل داروســازان را بایــد در سیســتم بیمــه هــا 
جســت و جــو کرد.بــه علــت اینکــه بیمــه هــا در 
ایــران بــر خــالف ســایر کشــورهاي توســعه یافتــه 
ــه  ــه لحــاظ خدمتشــان متنــوع نبــوده و ملــزم ب ب
رعایــت فرامیــن بیمــه مرکــزي مــي باشــند کــه 
ــت را از ســازمان هــاي  ــوان رقاب ــورد ت ــن م همی
ــش  ــه کاه ــور ب ــا مجب ــه و متفق ــر گرفت ــه گ بیم
ــن  ــده گرفت ــود و در نتیجــه نادی ــای خ ــه ه هزین
ــازی  ــه داروس ــا منجمل ــته ه ــی رش ــات برخ خدم

مــي شــوند.

دکترعلی نظافتی
ورودی 9۰ داروسازی اهواز
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اعتبــار بخشــی و مدیریــت داروخانــه هــای 
ــذار  ــل تاثیرگ ــن عوام ــه مهمتری ــی از جمل آموزش
ــازی در  ــجویان داروس ــی دانش ــت آموزش در کیفی
دوره هــای کارآمــوزی و کارورزی مــی باشــد. 
ــرایط  ــتفاده از ش ــا اس ــدیم ب ــرآن ش ــن رو ب از ای
ــت  ــزاری بیس ــول دوره برگ ــده، در ط ــم ش فراه
داروســازی  دانشــجویان  ســمینار  یکمیــن  و 
ــجویان  ــرم، دانش ــئولین محت ــکاری مس ــا هم ب
داروســازی سراســر کشــور و اعضــای کمیتــه 
آمــوزش ســمینار بــه بررســی ایــن موضــوع مهــم 

ــم. بپردازی
در ایــن شــماره از نشــریه بــه توضیــح مختصــری 

از ایــن طــرح و ضــرورت اجــرای آن میپردازیــم:
اعتبــار بخشــی در واقــع اســتانداردهایی می باشــد 
کــه بــر بهبــود مــداوم کیفیــت ، بهبــود امنیــت و 
محوربــودن بیمــار و کارکنــان تأکیــد دارد، بنابراین 
بــا توجه بــه موقعیت و شــرایط شــغلی داروســازان 
در داروخانــه هــای ســطح شــهر و داروخانــه هــای 

ــا  ــازان ب ــتقیم داروس ــاط مس ــتانی و ارتب بیمارس
مراجعــه کننــدگان و همچنیــن درخواســت هــای 
مکــرر بیمــاران و ضمــن مراجعــه، ایــن مســئله را 

پراهمیــت کــرده اســت.
ــی  ــار بخش ــرح اعتب ــتفاده از ط ــا اس ــن ب بنابرای
ــای  ــه ه ــی داروخان ــی کیف ــه بررس ــوان ب ــی ت م
آموزشــی و بیمارســتانی پرداخــت و بــا اســتفاده از 
اســتاندارهای ذکــر شــده در طــرح مذکــور موجــب 
ــتای آن  ــا و در راس ــه ه ــت داروخان ــود کیفی بهب
ارتقــای کیفیــت آموزشــی دانشــجویان داروســازی 

شــد.
ــه مــوارد  از مزایــای اعتبــار بخشــی مــی تــوان ب

ذیــل اشــاره کــرد:
ــی  ــار م ــوزش و رفت ــو در آم ــر الگ ــث تغیی - باع

شــود.
- تعهــد بــه ارتقــا کیفیــت عملکــرد و آمــوزش را 

افزایــش مــی دهــد.
ــه هــای  ــح را در داروخان ــر و صحی ــاط موث - ارتب

آموزشــی و بیمارســتانی افزایــش مــی دهــد.
- مشــارکت دو طرفــه بیمــار و دکتــر داروســاز را 

افزایــش مــی دهــد.

بارزتریــن حقــوق انســان هــا حــق ایمــن بــودن از 
خطــرات و آســیب هــا، هنــگام دریافــت خدمــات 
اســت. یکــی از اهــداف اصلــی اعتباربخشــی 
تامیــن، حفــظ و ارتقــای ایمنــی بیمــار، همراهــان 

و کارکنــان مــی باشــد.
ــه  ــی داروخان ــار بخش ــتر از اعتب ــات بیش توضیح
ــده  ــف ش ــای تعری ــتاندار ه ــای آموزشــی و اس ه
ــجویان  ــمینار دانش ــن س ــت یکمی در آن در بیس

ــد. ــد ش ــرح خواه ــازی مط داروس

اعتباربخشی داروخانه های آموزشی
گامی مؤثر در جهت ارتقای کیفیت آموزشی

دانشجویان داروسازی

منا صفایی زاده
داروسازی 93 اهواز

یادداشت
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ــال 13۷۰  ــی س ــازی عموم ــی ورودی داروس ــتی خویدک ــیمین دش ــر س دکت
دانشــکده داروســازی دانشــگاه علــوم پزشــکی اصفهــان و ورودی دســتیاری 

داروســازی بالینــی 13۷۴ دانشــگاه علــوم پزشــکی تهــران اســت.
ــش از  ــاپ بی ــه چ ــوان ب ــی ت ــای پژوهشــی ایشــان م ــت ه ــه فعالی از جمل
116 مقالــه و 15 کتــاب اشــاره کــرد و همچنیــن برمبنــای بانــک اطالعاتــی 

اســکوپوس دارای اچ-ایندکــس 16 مــی باشــد.
ــرای  ــا ب ــد اعض ــی پیون ــوژی و فارماکوتراپ ــی نفرل ــدازی فارماکوتراپ راه ان
اولیــن بــار در ایــران در مجتمــع بیمارســتانی امــام خمینــی )ره( تهــران، راه 
ــد  ــی و گرن ــک فارماکوتراپ ــی و کلینی ــات مشــاوره فارماکوتراپ ــدازی خدم ان
ــه  ــی )ره( از مجموع ــام خمین ــتانی ام ــع بیمارس ــی در مجتم ــد فاماکوتراپ ران

فعالیــت هــای وی مــی باشــد.
ــب و ...  ــراس، قل ــد، پانک ــد کب ــا )پیون ــد اعض ــم پیون ــو تی ــن عض همچنی
ــتان  ــی از دو بیمارس ــه یک ــند ک ــی باش ــی )ره( م ــام خمین ــتان ام ( بیمارس
هــای ایــران مــی باشــد کــه تمامــی انــواع پیونــد اعضــای جامــد را انجــام 
مــی دهــد. بــا توجــه بــه تعــدد داروهــای مصرفــی بیمــاران پیونــدی، نیــاز 
خیلــی ضــروری بــه مانیتورینــگ داروهــای ایمونوساپرســور بــه دلیــل پنجــره 
درمانــی باریــک و تداخــالت دارویــی گســترده اســت؛ کــه نقــش خانــم دکتر 
دشــتی و دیگــر متخصصیــن فارماکوتراپــی در تیــم پیونــد اعضــا و همچنیــن 

در بیمــاران کلیــوی بســیار مهــم و حیاتــی مــی باشــد.
ــد  ــم پیون ــا تی ــر دشــتی ب ــم دکت خوشــبختانه از ســال 1385 همــکاری خان
آغــاز گردیــد و همچنــان ادامــه دارد و بــا انتشــار نتایــج فــوق العــاده ی ایــن 
همــکاری، تیــم هــای پیونــد دیگــر بیمارســتان هــا نیــز راغــب بــه همــکاری 

بــا متخصصیــن داروســازی بالینــی گردیــده انــد.

افتخارات
ــن  ــنواره اب ــن جش ــی هفدهمی ــم جرجان ــی حکی ــزه آموزش ــده جای - برگزی

ــران ــگاه ته ــینا، 139۴، دانش س
- راهنمایــی پایــان نامــه برگزیــده هجدهمیــن جشــنواره ابــن ســینا، 1395، 

دانشــگاه تهــران

دکتر سیمین دشتی خویدکی

داروساز موفق

گردآورنده : صدیقه بهزادی
داروسازی 91 اهواز
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علوِم پایه

ــی  ــه دروس تخصص ــود پای ــرار ب ــه ق ــی ک علوم
داروســازی باشــد وذهــن دانشــجوی تــازه وارد را 

ــد. ــنا کن ــی اش آش ــته ی تحصیل بافضــای رش
و امتحان علوِم پایه.

ــازی  ــوان اّول داروس ــود خ ــرار ب ــه ق ــی ک امتحان
شــود وتنهــا دانشــجویان خبــره و ماهــر در دروس 

مهــم پایــه ازیــن خــوان عبــور کننــد.
ــه و امتحانشــان  ــوم پای ــا چــه شــد؟ دروس عل ام
ــتم  ــه سیس ــیدند ک ــا رس ــه کج ــازی ب در داروس
ــام  ــان و ادغ ــذف امتح ــه ح ــم ب ــی تصمی آموزش

ــت؟ ــه گرف ــی و پای دروس تخصص
 93 مهــر  ورودی  دانشــجوی  یــک  نــگاه  از 
ــازی، همــان آخریــن دانشــجویانی کــه  داروس
ــه را پشــت  ــوم پای ــدان ســخت عل ــه چن خــوان ن
ســر گذاشــتند، مــی تــوان بــه جــرأت بیــان کــرد 
کــه چهــار تــرم ابتدایــی داروســازی، بــدون 
گذرانــدن حتــی یــک واحــد تخصصــی، نــه تنهــا 
ذهــن دانشــجو را بــا فضــای رشــته ی تحصیلــی 
ــود  ــی ش ــث م ــه باع ــد، بلک ــی کن ــنا نم اش آش
دانشــجو طالیــی تریــن دوران دانشــجویی اش را 
در یــک فضــای دور و پــرت از داروســازی ســپری 

ــد. کن
واحــد هــای بافــت شناســی، آناتومــی، فیزیولوژی، 
میکــروب شناســی، بیوشــیمی، سلســله شــیمی ها 
ــردن  ــگ ک ــدون پررن ــر، ب ــن درس دیگ و چندی
ــرای  ــی ب ــان در دروس تخصص ــزان اهمیتش می

ــه مــی شــود. دانشــجو ارائ
و قــرار گرفتــن ایــن دروس کــه اغلب دانشــجویان 
ــه  ــای ب ــد ه ــار واح ــد، در کن از اهمیتشــان غافلن

نســبت زیــاد عمومــی در هــر تــرم، یــک فضــای 
ــه  ــی آورد ، ک ــود م ــه وج ــی روح ب ــک و ب خش
ــه از  ــی ک ــا جای ــد ت ــی کن ــته م ــجو را خس دانش
ــورد  ــته ی م ــان رش ــن هم ــد ای ــی پرس ــود م خ

ــود؟؟؟ ــازی، ب ــن، داروس ــه ی م عالق
و دانشــجو پــس از گذرانــدن ایــن چهــار تــرم، بــه 
امتحــان علــوم پایــه کــه مــی رســد بــا یــک جــوِّ 
ســاده پنــداری روبــرو مــی شــود کــه امتحــان را 
ــی  ــه راحت ــی ب ــه ی حداقل ــا مطالع ــوان ب ــی ت م

قبــول شــد.
و اگــر صــد در صــد نــه، امــا هشــتاد درصــد ایــن 
ــرم  حــرف صحــت دارد و متأســفانه دانشــجوی ت
ــوم  ــوان عل ــور از خ ــرای عب ــازی ب ــار داروس چه
ــار علمــی  ــادی نمــی کشــد و ب ــه ســختی زی پای
اش زیــاد نمــی شــود. فقــط گویــا کــه یــک مــرز 
میــان دروس پایــه و تخصصــی قــرار داده باشــند 
و دانشــجوی داروســازی بــرای عبــور از آن پایــش 
را بلنــد کنــد و یــک قــدم بــردارد و بــه آن طــرف 

مــرز بــرود ...

ــا  و امــان از روز عبــور ازیــن مــرز کــه ناگهــان ب
ــی در  ــار دروس تخصص ــر فش ــد و پ ــای جدی دنی

ــرو مــی شــود... ــرم هــای پنــج و شــش ، روب ت
و بیچــاره دانشــجویان غافــل از دروس پایــه کــه 
ــی و  ــختی دروس تخصص ــا س ــاره ب ــک ب ــه ی ب
ــته  ــای گذش ــه ه ــا پای ــان ب ــاط تنگاتنگش ارتب

ــوند. ــی ش ــرو م روب
حــال آنکــه مــی شــد یــا ایــن خــوان را آن چنــان 
ســخت گرفــت کــه فقــط کســانی کــه بــه دروس 
ــور از آن  ــه عب ــادر ب ــد ق ــت داده بودن ــه اهمی پای
باشــند، یــا بــه کل حذفــش کننــد. کــه مســئولین 
رده بــاالی مدیریــت آمــوزش داروســازی، راه 
آســان تــر را انتخــاب کردنــد و بــا حــذف یکبــاره 
ــکالت  ــه مش ــوم پای ــزی عل ــه ری ــدون برنام و ب

ــد. ــه سیســتم اضافــه کردن جدیــدی را ب

نگار قناعتیان جهرمی
داروسازی ورودی مهر 93

دانشگاه علوم پزشکی آزاد تهران
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ــان یکــی از دانشــجویان  در ادامــه از زب
ــار  ــن ب ــرای اولی ــه ب ورودی مهــر 94 ک
ــه  ــوم پای ــون عل ــدن آزم ــدون گذران ب
وارد تــرم پنــج شــدند، ایــن مشــکالت 

ــم: را میخوانی

روز معارفــه مــا بــود کــه رئیــس دانشــکده اعــالم 
ــی خواهیــد  ــد شــما اولیــن دانــش آموختگان کردن
ــه  ــد، و ب ــه را نداری ــوم پای ــوان عل ــه خ ــد ک ش
ــوان 18۰  ــک خ ــم ی ــار و نی ــال چه ــای آن س ج
ــد  ــع« خواهی ــون جام ــام »آزم ــه ن ــدی ، ب واح
بــا مســئولین،  داشــت. در جلســه ای دیگــر 
ــی در  ــت تغییرات ــرار اس ــه ق ــد ک ــخص ش مش
کوریکولــوم آموزشــی نیــز ایجــاد شــود. تغییراتــی 
کــه بعضــًا باعــث تعجــب دانــش آموختــگان ایــن 
ــان  ــب آور گریب ــر تعج ــن تغیی ــد ؛ اولی ــته ش رش
فارماســیوتیکس را گرفــت، درس فارماســیوتیکس 
مقدماتــی از تــرم 5 بــه 2 منتقــل شــد و همانطــور 
ــبت  ــه نس ــن درس ب ــت، ای ــی رف ــار م ــه انتظ ک

بــرای دانشــجوی تــرم 2 کــه آنچنــان کــه بایــد 
ــه، ســنگین  ــو نگرفت ــا دروس خ ــوز ب ــاید هن و ش
بــود و خــودش بــی برنامگــی را یــادآور مــی شــد 
ــیوتیکس  ــد فارماس ــاق، واح ــن اتف ــس از ای و پ
مقدماتــی بــرای ورودی بعــدی بــه تــرم 3 منتقــل 
شــد. دومیــن تغییــر فیزیولــوژی را دچــار تعجــب 
کــرد بــه ایــن صــورت کــه دروس فیزیولــوژی 1 
ــی  ــدون قبل ــه م ــر از برنام ــرم زودت ــک ت و 2، ی
بــود، بــه طــوری کــه نــه تنهــا بیــن فیزیولــوژی 
2 و داروشناســی 1 یــک تــرم فاصلــه افتــاد) کــه 
ــت(،  ــد اس ــارت جدی ــزرگ چ ــب ب ــن از معای ای
بلکــه بیوشــیمی پایــه پــس از فیزیولــوژی 2 ارائــه 
شــد کــه بــا اعتــراض دانشــجویان و اســاتید، ایــن 
دروس بــرای ورودی بعــدی هــم نیــاز ارائــه شــد 
گرچــه کــه بــرای آن هــا هــم یــک تــرم فاصلــه 
ــن دروس و داروشناســی 1 وجــود دارد!!!! ــن ای بی

از دیگــر تغییــرات تعجــب آور ارائــه گیاهــان 
ــجویان  ــرای دانش ــارم ب ــرم چه ــی 1 در ت داروی
ــه  ــه ب ــا توج ــجویان ب ــر دانش ــه از نظ ــود؛ ک ب
ــال  ــه 6، انتق ــبت ب ــرم ۴، نس ــبی ت ــنگینی نس س

ایــن درس بــه تــرم 6 اقدامــی مناســب بــه نظــر 
ــید. ــی رس م

ــاد  ــع 18۰ واحــدی، مف ــاره خــوان جام ــا درب و ام
ــد  ــزان تأثیــرش در آزمــون تخصــص بای آن و می
گفــت همچنــان اطالع رســانی مناســبی از ســمت 
دانشــگاه هــا بــرای دانشــجویان صــورت نگرفتــه 
کــه البتــه جــز ایــن نمــی تــوان انتظــار داشــت؛ 
ــی شــویم  ــن موضــوع م ــر ای ــه پیگی ــی ک و زمان
ــات  ــه پاســخ مکاتب ــود ک ــد ب ــن خواه ــه ای جوابی
هنــوز از مراجــع باالدســتی بــه دســت مــا نرســیده 

اســت کــی ایــن مکاتبــات برســد خــدا دانــد!!!
جالــب اســت بدانیــم کــه هنــوز مکاتبــه ای 
ــانی  ــالع رس ــد و اط ــرایط جدی ــورد ش ــم در م ه
ــام  ــم مق ــغلی قائ ــت ش ــاره ی فرص ــب درب مناس
1۴۰ واحــدی نشــده اســت ، و همچنــان مشــخص 
ــه  ــا ب ــگاه ه ــه و دانش ــهم وزارت خان ــت س نیس
ــانی  ــالع رس ــدم اط ــن ع ــه در ای ــور جداگان ط

ــت!!! ــدر اس چق

علیرضا یزدان پناه
داروسازی ورودی مهر 9۴
دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسالمی تهران
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»دغدغه ی سفر«
مصاحبه با خانم دکتر سلیمانی

1-کمــی راجــع بــه تاریــخ و مــکان 
ــی و  ــه در کودک ــی ک ــون و محیط تولدت
نوجوانــی آنجــا بــزرگ شــدید بفرماییــد؟

مــن متولــد اردیبهشــت مــاه 1363 در تهــران 
ــی و  ــالت ابتدای ــی و تحصی ــتم. دوران کودک هس
ــد از  ــردم و بع ــپری ک ــران س ــطه را در ته متوس
ــازی  ــته داروس ــل در رش ــه تحصی ــغول ب آن مش

ــدم. ــتی ش ــهید بهش ــگاه ش دانش
2-وقتــی کــه وارد دانشــگاه شــدید چــه 
چشــم انــدازی داشــتید و چــه آینــده ای 
را بــرای خودتــان در ایــن رشــته تصــور 
ــما  ــرای ش ــزی ب ــه چی ــد؟ چ ــی کردی م
ــراغ  ــه س ــه ب ــرد ک ــزه ک ــاد انگی ایج

ــد؟ ــی بروی ــای پژوهش کاره
ــودم  ــه خ ــود ک ــن ب ــن ای ــم م ــن تصمی  مهمتری
ــه  ــم. ب ــت خــاص نکن ــک موقعی ــه ی را محــدود ب
همیــن علــت اصلی تریــن کار ایــن بــود کــه 
ــه  ــام چ ــانس انج ــم ش ــه بش ــدم اول متوج در ق

صنعــت،  داروخانــه،  در  کار   ( دارم  را  کارهایــی 
شــرکت داروســازی، موسســه تحقیقاتــی و یــا 
ادامــه تحصیــل در داخــل یــا خــارج از کشــور و...( 
تــا در قــدم بعــدی ایــن فرصــت هــا را بــرای خودم 
الویــت بنــدی کــرده و در نهایــت تمــام تالشــم را 
بــرای احــراز شــرایط ایــن فرصــت هــا انجــام بــدم 
ــارج از کشــور  ــل در خ ــه تحصی ــن ادام ــرای م . ب
یکــی از ایــن الویــت هــا بــود و بــه همیــن خاطــر 
ــع  ــاوره ام راج ــتاد مش ــگاه از اس ــال دوم دانش س
ــه  ــرای ادام ــه ب ــردم ک ــوال ک ــی س ــه کارهای ب
ــا  ــد انجــام بدهــم ت ــل خــارج از کشــور بای تحصی
ــان  ــم زم ــن گرفت ــه رفت ــم ب ــده تصمی ــر در آین اگ
ــن  ــتادم ای ــه اس ــم و توصی ــداده باش را از دســت ن
بــود کــه کارهــای تحقیقاتــی انجــام بــدم و البتــه 

ــم. ــته باش ــم داش ــی ه ــدل خوب مع
ــما  ــه ش ــروی محرک ــزی نی ــه چی 3-چ
ــا  ــور ) ب ــارج از کش ــل خ ــرای تحصی ب
ــاش(  ــیب ه ــراز و نش ــه ی ف ــود هم وج

ــه هــدف گــذاری  ــا نگاهــی ب شــاید ب
ایــن روزهای دانشــجویان داروســازی 
بخصــوص دانشــگاه هــای ســطح اول 
کشــور، میــل و اقــدام بــرای مهاجــرت 
ــی دور از  ــل خیل ــه تحصی ــرای ادام ب
ــه  ــرای ادام ــفری ب ــد. س ــار نباش انتظ
تحصیــل و یافتــن راهــی بــرای مفیدتر 
ــه  ــه ب ــا توج ــه ب ــی ک ــودن، مهاجرت ب
ــال  ــوب ح ــدان مطل ــه چن ــرایط ن ش
ــتی  ــور و کاس ــازی کش ــر داروس حاض
ــوص  ــی بخص ــاختار آموزش ــای س ه
ــه  ــال ب ــی ، س ــای تخصص در دوره ه

ــش دارد.  ــه افزای ــاری رو ب ــال آم س
قصــد  نگارنــده  مطلــب  ایــن  در 
کنــکاش در علــت و معلولــی ایــن 
ــرا هــر تصمیــم  ــدارد. زی موضــوع را ن
ــراه  ــی هم ــا و معایب ــا مزای ــی ب مهم
خواهــد بــود، کــه میتوانــد زندگــی هــر 
ــرار دهــد.  ــر ق شــخص را تحــت تاثی
در ایــن شــماره بــا خانــم دکتــر هــدا 
ســلیمانی یکــی از داروســازان موفق در 
حــوزه علمــی مصاحبــه ای داشــته ایم 
ــش  ــای پی ــش ه ــا و چال ــختی ه و س
روی ایــن تصمیــم را از زبــان ایشــان 

ــم ... میخوانی
گردآورنده : صبا تدبیری
ورودی 92 علوم دارویی

آزاد تهران
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ــود؟ ب
ــد و آشــنا  ــک کشــور جدی ــل در ی ــه تحصی تجرب
شــدن بــا سیســتم آموزشــی و پژوهشــی آن هــا، 
ــان انگلیســی، فرصــت آشــنا شــدن و  تکمیــل زب
کار کــردن بــا دانشــجویان و اســتادها از کشــورها 
ــه  ــه ب ــک کلم ــف و در ی ــای مختل ــت ه و ملی
چالــش کشــیدن هــر روزه توانایــی هایــم و ســعی 
در تســریع رشــد کاری و البتــه مهمتــر از آن رشــد 

شــخصیتی ام.
4-همانطــور کــه خودتــان هــم میدانیــد 
ــازی  ــجوهای داروس ــتند دانش ــم نیس ک
ــارج  ــل خ ــه تحصی ــه ادام ــه ب ــه عالق ک
از کشــور دارنــد در حالیکــه ممکــن 
اســت از شــرایط تحصیــل و زندگــی در 
آنجــا اطالعــات کافــی نداشــته باشــند.

شــما چــه توصیــه ای بــرای ایــن دســته 
ــان  ــه نظرت ــد و ب ــجویان داری از دانش
فــردی کــه قصــد مهاجــرت دارد از چــه 

ــد؟ ــوردار باش ــد برخ ــه ای بای روحی
ــاال و پاییــن هــای زندگــی یــک  کمــی هــم از ب
دانشــجوی  phD داروســازی کــه در کشــور 

ــد؟ ــد بگی ــی میکن ــی زندگ غریب
ــت  ــن اس ــئله ای ــن مس ــن مهمتری ــر م ــه نظ ب
ــه  ــر تصمیمــی ک ــان باشــد ه ــه همیشــه یادم ک
ــری  ــک س ــا و ی ــری مزای ــک س ــم ی ــی گیری م
ــی  ــر تصمیم ــن ه ــل از گرفت ــب دارد. و قب معای
بایــد مطمئــن باشــیم کــه مزایــای ایــن تصمیــم 
ــد.  ــی کن ــول م ــل قب ــا قاب ــرای م ــش را ب معایب
همیــن حالــت هــم در مــورد تصمیــم بــرای ادامــه 
ــود دارد. درس  ــور وج ــارج از کش ــل در خ تحصی
خوانــدن و تحقیــق مثــل یــک شــغل تمــام وقــت 
ــد ) در  و بــدون ســاعت کاری مشــخص مــی مان

ــوق  ــی و حق ــاعات کاری طوالن ــات س ــر اوق اکث
ــما  ــم ش ــا ه ــه ه ــر هفت ــیاری از آخ ــم(، بس ک
وقتتــان را در دانشــگاه و آزمایشــگاه مــی گذرانیــد، 
حجــم کاری واحدهــای درســی هــم خیلــی 
بیشــتر از واحدهــای درســی در ایــران اســت 
ــن(  ــجویی م ــان دانش ــا زم ــاس ب ــل در قی )حداق
و مهمتــر از همــه چــون زبــان تدریــس بــه زبانــی 
غیــر از زبــان فارســی اســت حجــم و ســختی کار 
بیشــتر هــم خواهــد بــود. یکــی از اولیــن وشــاید 
مهم تریــن تفــاوت هــای قابــل لمــس بــرای مــن 
بیــن سیســتم آموزشــی ایــران و کانــادا، سیســتم 
ــما  ــود. ش ــا ب ــوس آنه ــی محس ــویقی- تنبیه تش
ــد  ــت تالشــتان را بکنی ــد نهای ــادا( بای اینجــا )کان
ــا  ــد )ب ــز کنی ــه متمای ــا بقی ــود را ب ــد خ ــا بتوانی ت
اســتفاده از مقالــه بیشــتر، معــدل باالتــر و ...( ولــی 
ــن (  ــجویی م ــان دانش ــل در زم ــران )حداق در ای
ــرای یــک  ــه شــده ب ــای در نظــر گرفت بیــن مزای
دانشــجوی ممتــاز و ضعیــف تفــاوت چندانــی نبود 
کــه شــاید همیــن مســئله انگیــزه را بــرای بهتــر 
شــدن و ارتقــا بیــن دانشــجویان کمتــر مــی کــرد. 
در کانــادا هرچــه شــما دانشــجوی بهتــری باشــید،  
 scholarship شــانس بیشــتری بــرای گرفتــن
ــانس  ــن scholarship ش ــن اولی ــد. گرفت داری
گرفتــن ســایر جوایــز را برایتــان بیشــتر مــی کنــد 
ــم  ــما ه ــه ) CV( ش ــردن رزوم ــر ک ــه قویت و ب

کمــک مــی کنــد. 
ــختی  ــه س ــدا ب ــه در ابت ــی ک ــه برف ــل گلول مث
شــکل میگــرد ولــی در دفعــات بعــد بــزرگ 

شــدنش راحــت ترمــی شــود. 
از آنجــا کــه هــر ســکه دو رو دارد در کنار ســختی 
هــای گفتــه شــده بایــد بگویــم کــه تحصیــل در 
خــارج از کشــور شــانس تجربــه و آشــنایی و 

دوســتی بــا آدم هــا، فرهنــگ هــا، سیســتم هــای 
آموزشــی و موقعیــت کارهــای جدیــد را بــه وجــود 
ــرایط را  ــختی ش ــا س ــه اینه ــه هم ــی آورد ک م
ــیرین  ــا ش ــت ه ــی وق ــی خیل ــول و حت ــل قب قاب

مــی کننــد.
ــه  ــور چ ــارج از کش ــل خ ــه تحصی ــرای ادام 5-ب
اقداماتــی انجــام دادیــد و چــه کســانی در ایــن راه 

ــد؟ از شــما حمایــت کردن
ــان  ــازی زب ــوی س ــدام ق ــن اق ــن و اولی  مهمتری
انگلیســی اســت. مــن از دوران دبیرســتان ســعی 
در تقویــت زبــان انگلیســی ام کــردم. بــرای مــن 
ــار روز  ــدن اخب ــا خوان ــن روش ه ــی از بهتری یک
 Time دنیــا در ســایت هــای معتبــر خبــری مثــل
Magazine بــوده و هنــوز هــم هســت. چــون 
ــتی  ــه درس ــر ب ــه گرام ــتید ک ــن هس ــما مطمئ ش
ــار از  ــر ایــن در اخب اســتفاده شــده اســت.عالوه ب
ــی  ــود. یک ــتفاده می ش ــیعی اس ــات وس ــه لغ دامن
ــره  ــگاه آوردن نم ــرش در هردانش ــرایط پذی از ش
قابــل قبــول بــرای زبــان اســت )ایــن نمــره بــرای 
ــی  ــی م ــته انتخاب ــه رش ــر دانشــگاه و بســته ب ه
ــای  ــر از کاره ــد(. یکــی دیگ ــاوت باش ــد متف توان
مهــم داشــتن رزومــه خــوب و در صــورت امــکان 
ــل  ــه مث ــا مقال ــت. در آکادمی ــه اس ــن مقال چندی
ــاالت  ــه مق ــه هرچ ــه طورک ــد ب ــی مان ــول م پ
ــتید و  ــر هس ــید ثروتمندت ــته باش ــتری داش بیش
ــای  ــارت ه ــر مه ــت ب ــدی اس ــر تایی ــن مه ای
شــما. البتــه ایــن کــه ایــن مقالــه در چــه ژورنالــی 
چــاپ شــده )impact factor( و اینکــه شــما 
نویســنده چنــدم باشــید هــم اهمیــت زیــادی دارد.

ــد دانشــگاه و اســتاد مــورد نظــر را  بعــد از آن بای
ــد  ــه داری ــی ک ــش ومهارت های ــه دان ــه ب ــا توج ب
ــما  ــودن ش ــه ب ــد ک ــان بدهی ــد و نش ــدا کنی پی
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ــی  ــی م ــه صورت ــه چ ــتاد ب ــگاه آن اس در آزمایش
توانــد ســودمند باشــد. بــرای ایــن موضــوع بایــد 
پروفایــل و مقــاالت اســتاد مــورد نظــر را بررســی 
ــما  ــای ش ــه مهارت ه ــد ک ــان بدهی ــرده و نش ک
در راســتای موضوعــات تحقیقاتــی آن اســتاد 
ــا اســتاد مــورد  ــد ب ــه آخرهــم بای اســت. در مرحل
را  خودتــان  وعالقه منــدی  کنیــد  نظرمکاتبــه 
ــتاد  ــا اس ــد ت ــرح کنی ــا او مط ــکاری ب ــرای هم ب
ــی الزم  ــع مال ــتن مناب ــورت داش ــه در ص مربوط
وعالقــه بــه رزومــه شــما بــرای جــذب  تــان بــه 
ــورد  ــه در م ــد. البت ــدام کن ــتقیم اق ــورت مس ص
ــد  ــان بای ــدا دپارتم ــا ابت ــگاه ه ــی از دانش بعض
ــما را  ــد ش ــرده و بع ــد ک ــان را تایی ــت ت صالحی
بــه اســتاد مرجــوع کنــد ولــی معمــوال اگــر اســتاد 
عالقمنــد بــه                                   جــذب دانشــجویی باشــد، دپارتمــان 

ــد. ــی کن ــت نم ــم مخالف ــه ه مربوط
ــر ازایــن از طریــق وبســایت هایــی مثــل  ــه غی ب
sciencejobs. یــا      naturejobs.com

ــون  ــی همچ ــه اطالعات ــوان ب ــی ت ــم م org ه
ــا  ــرای جــذب دانشــجو در آزمایشــگاه ی آگهــی ب
ــرد.  ــدا ک ــی پی ــف دسترس ــای مختل ــگاه ه دانش
ــت  ــه ای فعالی ــه زمین ــر در چ ــال حاض 6-در ح
ــد؟ و  ــی دهی ــه م ــان را ادام ــی خودت ــای علم ه
ــه االن در حــال انجامــش  ــی ک ــت های ــا فعالی آی
هســتید بــا موضــوع پایــان نامــه ی دوره دکتــری 

ــط اســت؟  ــران مرتب ــان در ای ــی ت عموم
موضــوع اصلــی پایــان نامــه دوره تخصــص مــن 
در مــورد طراحــی سیســتم هــای دارورســانی 
داروهــای  اثربخشــی  افزایــش  بــرای  نویــن 
ــاد  ــرای جلوگیــری از ایج ــژه ب ــرطانی)به وی س
مقاومــت دارویــی( بــود کــه متفــاوت بــا موضــوع 

ــت. ــن اس ــی م ــری عموم ــه دوره دکت ــان نام پای
ــه ادامــه تحصیــل در  ــم ب ۷-از وقتــی کــه تصمی
ــی را  ــا زمــان رفتــن چــه مراحل ــد ت ــادا گرفتی کان
ــی  ــون های ــه آزم ــتید و در چ ــر گذاش ــت س پش

ــد؟  ــرکت کردی ــرش ش ــرای پذی ب
مــن امتحــان هــای TOEFL و GRE رو دادم 
و بعــد بــرای چندیــن دانشــگاه اقــدام کــردم )بــر 
حســب دانشــگاه، تعــداد و نــوع امتحــان هــا مــی 
توانــد متفــاوت باشد).خوشــبختانه از طریــق اســتاد 
ــی از  ــا یک ــتی ب ــهید بهش ــگاه ش ــای دانش راهنم
ــه  ــردم و رزوم ــاط برقرارک ــادا ارتب ــاتید در کان اس
خــودم را برایشــان فرســتادم وبعــد از کســب 
ــه فرســتادن  رضایــت اســتاد مــورد نظــر اقــدام ب
ــه  ــان مربوط ــرای دپارتم ــاز ب ــورد نی ــدارک م م

کــردم.
8-چــه جوایــزی را تــا بــه اینجــا بــرای کارهایتان 

ــب کردید؟  کس
 Major خوشــبختانه مــن موفــق بــه کســب دو
 Minorچندیــن و  دوســاله   scholarship
scholarship   شــدم. در بخــش تدریــس 
بــه دانشــجویان لیســانس داروســازی در دانشــگاه 

ــدم. ــزه ش ــب جای ــه کس ــق ب ــم موف ــا ه آلبرت
9-کمــی راجــع بــه مقــاالت و کتبــی کــه منتشــر 

کردیــد برایمــان بگوییــد؟
اســتفاده  مقــاالت مــن در مــورد طراحــی و 
نــام  بــه  جدیــد  دارورســانی  سیســتم های  از 
مایســل micelle(( بــرای افزایــش اثــر درمانــی 

داروهاســت. 
ایــن سیســتم هــا مثــل یــک اتوموبیــل هســتند و 
شــما مــی توانیــد آن هــا را طــوری طراحــی کنیــد 
کــه بعــد از ســوار کــردن دارو آن را مســتقیم بــه 

محــل بیمــاری ) مثــال تومــور ســرطانی( برســانند. 
ــت  ــن اس ــا ای ــتم ه ــن سیس ــاد ای ــه ایج فرضی
ــه محــل  ــال دارو ب ــد ســازی انتق ــا هدفمن ــه ب ک
بیمــاری، مقــدار داروی بیشــتری بــه تومــور برســد 
)افزایــش اثــرات درمانــی( و درعیــن حــال داروی 
ــود  ــش بش ــالم پخ ــای س ــت ه ــری در باف کمت
ــی کاهــش  ــن ترتیــب عــوارض داروی ــه ای کــه ب
پیــدا مــی کنــد. بخــش دوم تحقیقــات مــن هــم 
مربــوط بــه مطالعــه عوامــل محیطــی تومــور بــود 
ــلول  ــی در س ــت داروی ــاد مقاوم ــث ایج ــه باع ک
هــای ســرطانی مــی شــود. بــرای مثــال کمبــود 
میــزان اکســیژن)Hypoxia( کــه می توانــد 
ــلول  ــادی از س ــداد زی ــردن تع ــن ب ــث از بی باع
هــای ســرطانی شــود خــود عامــل ایجــاد دســته 
ــلول  ــن س ــاوم از ای ــیار مق ــی بس ــک ول ای کوچ
ــاوم می باشــند و  ــه دارو مق هاســت کــه نســبت ب
معمــوال ایــن ســلول هــای مقــاوم باعــث شــکل 
ــن  ــروژه م ــوند. پ ــور می ش ــدد توم ــری مج گی
ــدا می کــرد کــه  ــن موضــوع اختصــاص پی ــه ای ب
ــر  ــی دراث ــه مکانیزم های ــق چ ــا از طری ــلول ه س
Hypoxia مقــاوم بــه دارو می شــوند و بــه چــه 
ــن  ــری ای ــکل گی ــوی ش ــوان جل ــی می ت طریق

ــت. ــی را گرف ــت داروی مقاوم
1۰-برنامــه هایتــان بــرای آینــده در امــور مربــوط 

بــه زندگــی و کار چیســت؟
ــی  ــذت م ــیار ل ــس در دانشــگاه بس ــن از تدری  م
ــوز  ــرم. کار در صنعــت، بخشــی هســت کــه هن ب
ــه را  ــه نکــرده ام و امیــدوارم کــه ایــن تجرب تجرب

ــاورم.  ــه دســت بی ــه زودی ب هــم ب
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ــت  ــان نشس ــواز،  میزب ــال ، اه ــاه امس دوم آذرم
نماینــدگان دانشــجویی داروســازی سراســر کشــور 
ــا هــدف نشــان  ــار دیگــر ب ــه ب ــود. نشســتی ک ب
دادن اتحــاد و اســتقالل دانشــجویی در لــوای 
ــی دانشــجویی در  ــان خواهــی و اصــالح طلب آرم
جــوار رودخانــه زیبــای کارون بــا فضــای متفاوتــی 
ــم  ــت و یک ــمینار بیس ــه س ــود. دبیرخان ــراه ب هم
ــای  ــکده ه ــود در دانش ــن خ ــرای رابطی ــه پذی ک
ــود مباحــث مدنظــر  داروســازی سراســر کشــور ب
خــود را جهــت اجــرای بــی نقــص ســمینار 
اســفندماه در جلســه مطــرح کــرد. از جملــه  
معرفــی داوران مقــاالت، مــوارد مــورد نیــاز جهــت 
مدیریــت مقــاالت دریافتــی، برگــزاری کارگاه 
ــور و  ــای کش ــکده ه ــگ در دانش ــای هماهن ه
ــه بحــث گذاشــته  دیگــر مــوارد علمی-اجرایــی ب
شــد. پــس از هماهنگــی هایــی کــه طــی جلســه 
در مــورد مباحــث فــوق حاصــل شــد، دانشــجویان 
بــه ارائــه راهکارهــا و گفــت و گــو دربــاره مســائل 
ــه  ــجویی و جامع ــای دانش ــروی فض ــی پیش صنف
بیــن  ایــن  در  پرداختنــد.  کشــور  داروســازی 
ــا مشــکالت  ــه ب ــر دانشــکده در رابط ــن ه رابطی
ــه  ــش ب ــای خوی ــکده ه ــای دانش ــریح فض و تش

ــد. ــخن گفتن ــل س تفصی

دومین جلسه ی دبیرخانه با رابطین
در اهواز تشکیل شد

گزارش
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ــد و  ــی کنی ــه صــورت خالصــه معرف ــون رو ب 1.خودت
ــد؟ ــان کنی ــون رو بی ســوابق ت

مرجــان آقایوســف کردســتانی فــارغ التحصیــل رشــته 
ــال 91  ــه ای. از س ــرای حرف ــع دکت ــازی مقط داروس
وارد کار داروخانــه شــدم، بــا قائــم مقامــی در داروخانــه 
هــای مناطــق مختلــف تهــران شــروع کــردم و بعــد 
تــا ســال 9۴ مســئول فنــی داروخانــه هــای مختلــف 
ــران  ــه ته ــران و حوم ــتانی در ته ــهری و بیمارس ش
بــودم. بطــور همزمــان، از ســال 93 وارد صنعــت 
داروســازی شــدم و تــا االن هــم در صنعــت مشــغول 
ــازی  ــه داروس ــه ب ــل عالق ــه دلی ــتم. ب ــه کار هس ب
بالینــی واعتقــاد بــه نفــس کار مشــاوره ای هــر 
ــی  ــای آموزش ــدن دوره ه ــه گذران ــق ب ــاز، موف داروس
 )DPIC( ــموم ــانی دارو و س ــز اطــالع رس کار در مرک
داروخانــه 13 آبــان و اخــذ مــدرک مربوطــه نیــز شــدم، 
ــه  ــت، وارد حیط ــه صنع ــارن ورودم ب ــل تق ــا بدلی ام

ــدم. ــی کار در DPIC نش عمل
2. بــاوری کــه در شــما از همــه قــوی تــر بــود و باعــث 

شــد وارد بخــش صنعــت شــوید را چــه میدانید؟
ــرور  ــار غ ــه ســخت کوشــی در کن ــن ک ــه ای ــاور ب  ب
ــن  ــد، ضام ــب جدی ــری مطال ــرای یادگی ــتن ب نداش
ــی  ــمتی م ــته و س ــر رش ــس در ه ــر ک ــت ه موفقی
ــورد  ــت، دورادور در م ــه صنع ــل از ورود ب ــد. قب باش
محیــط کار و ســختی هــای احتمالــی کار در صنعــت، 
ــابقه  ــازهای باس ــی داروس ــاتید و بعض ــی از اس مطالب

ــن  ــه ای ــا ورود ب ــودم ب ــودم و مشــتاق ب ــر شــنیده ب ت
حیطــه، خــود را در معــرض ایــن آزمــون قــرار دهــم. 
مهــم تــر از هــر چیــز، ایــن نکتــه کــه در صنعــت، در 
کنــار مســائل تئــوری، قــدر تجربــه دانســته و بــه افراد 
ــتفاده  ــا اس ــش آنه ــته و از دان ــرام گذاش ــه احت باتجرب
ــی  ــاس م ــون احس ــود، چ ــب ب ــم جال ــود برای می ش
ــه، در ارزش  ــا داروخان ــت ب ــز صنع ــه تمای ــردم وج ک
ــنل  ــان در پرس ــت زم ــا گذش ــه ب ــت ک ــزوده ایس اف
ایجــاد خواهــد شــد، حــال آن کــه داروخانــه بــا تمــام 
جذابیــت هایــی کــه برایــم مثــل هــر داروســاز دیگــر 
ــوده و در  ــی ب ــن ویژگ ــد ای ــا فاق داشــت و دارد، تقریب
آن، در صــورت دارا بــودن تجربــه و مهــارت کاربــردی 
حداقلــی، مســائل روز و افــزودن بــه تجربیات،مــالک 
ــر  ــالوه ب ــود؛ ع ــی نمی ش ــراد تلق ــذاری اف ارزش گ

ایــن، وجــود افــرادی نظیــر پراتیــک هــا در داروخانــه 
ــت،  ــه صنع ــر ورود ب ــی ب ــم مبن ــه تصمیم ــز ب ــا نی ه

ــوت بخشــید. ق
3. تجــارب یادگیــری از دوران تحصیــل دکتــرای 
شــما  وضعیــت  بهبــود  باعــث  چقــدر  عمومــی 
ــجوی  ــک دانش ــرای ورود ی ــدی ب ــد؟توانایی کلی ش
تــازه فــارغ التحصیــل بــه بخــش صنعــت را چــه مــی 

ــد؟ دانی
ــری بســیار  ــرای یادگی ــوری ب ــا دانســته هــای تئ قطع
مهمنــد، در غیــر ایــن صــورت فلســفه وجــودی 
آمــوزش عالــی زیــر ســوال مــی رفــت، امــا نکتــه مهم 
ــازی"،  ــت داروس ــت در "صنع ــه موفقی ــت ک ــن اس ای
ــته  ــی و دانس ــارب عمل ــود تج ــد وج ــدت نیازمن بش
هــای حیــن کار مــی باشد.متاســفانه در دانشــگاه 
ــق  ــه عالی ــته ب ــی بس ــوارد عمل ــازی، م ــای داروس ه
ــه ای  ــده و خالص ــک نش ــجو تفکی ــای دانش و نیازه
از تمامــی مســائل دارویــی بــه هــر دانشــجو تدریــس 
می شــود کــه بســیاری از آنهــا در آینــده بــه کار ایــن 
ــجویان  ــیاری از دانش ــد. بس ــد آم ــجویان نخواهن دانش
بــه ناچــار و بــا بــی عالقگــی، 
را  اجبــاری  واحدهــای 
گذرانــده و پــس از فراغــت 
ــه ســرعت  ــز ب ــل نی از تحصی
ــورد  ــد. در م ــوش می کنن فرام
ــه وارد عرصــه  ــازانی ک داروس
بالیــن )انــواع داروخانــه هــای 
خصوصــی و دولتــی و مراکــز 
ایــن  می شــوند،  مشــابه( 
دانســته هــای تئــوری مفیــد، 
بســیار کمترنــد، بطــوری کــه 
در  دانشــجویان  از  بســیاری 
ــس از  ــه پ ــای اولی ــال ه س
فراغــت از تحصیــل، بــه جــز مــوارد روزمــره، بخــش 
ــوش  ــود را فرام ــی خ ــای علم ــه ه ــی از اندوخت بزرگ
می کننــد، در حالــی کــه الزمــه ی موفقیــت در رشــته 
ــت  ــه، صنع ــه کاری )داروخان ــر زمین ــازی در ه داروس
و...( ،بــه روز رســانی اطالعــات و جلوگیــری از وجــود 
اطالعــات علمــی منســوخ در ذهــن میباشــد. در مــورد 
ــه  ــه عرص ــا ب ــگاه پ ــازه از دانش ــه ت ــازانی ک داروس
ــی  ــای عمل ــارت ه ــود مه ــد، کمب ــت می گذارن صنع
ــنایی  ــا آش ــگاهی ت ــای آزمایش ــتگاه ه ــا دس )از کار ب
عملــی حداقلــی بــا مشــخصات دســتگاه هــای تولیدی، 
یــا حتــی اســتانداردهای کیفــی دارو و... ( بشــدت وجود 
دارد کــه ایــن امــر باعــث دشــواری هــای شــغلی برای 
داروســازان و شــرکت هــای داروســازی محــل اشــتغال 

آنــان می گــردد؛ حــال آنکــه بســیاری از ایــن مهــارت 
هــا در دوران دانشــجویی بــه ســادگی قابــل آمــوزش 
می باشــند.در خصــوص ویژگــی هــا و توانمنــدی هــای 
الزم بــرای ورود فــارغ التحصیــالن بــه عرصــه صنعت، 
ــی کــه در بخــش عمــده  ــه هــوش فراوان ــا توجــه ب ب
ــور  ــود، بط ــده می ش ــته دی ــن رش ــالن ای فارغ التحصی
ــی  ــدان تعصــب علم ــه پشــتکار، فق ــوان ب ــی می ت کل
ــری  ــوص یادگی ــی الخص ــری، عل ــه یادگی ــوق ب و ش
مســائل صنعتــی )کــه بســیاری از ایــن مســائل، صرفــا 
دارویــی نبــوده و حتــی جنبــه مکانیــک، تاسیســات و... 

ــد( اشــاره کــرد. ــز دارن را نی
ــوان در  ــی ت ــی م ــری عموم ــا رشــته ی دکت ــا ب ۴. آی

ــود؟ ــن عرصــه موفــق ب ای
ــای  ــاب ه ــه انتخ ــز ب ــوال نی ــن س ــه ای ــخ ب  پاس
ــا  ــدگاه وی بســتگی دارد، ام ــرد و دی ــر ف شــخصی ه
ــورداری از  ــه برخ ــن نظــر می باشــم ک ــر ای شــخصا ب
ــه پیشــبرد  مــدرک تخصص،گرچــه کمــک شــایانی ب
ــدرک  ــودن م ــرف دارا ب ــا ص ــود، ام ــد نم ــور خواه ام
تحصیلــی نیــز ضامــن موفقیــت نبــوده و الزمــه 
ــرش  ــت و پذی ــه صنع ــه ب ــتکار و عالق ــت، پش موفقی
ــداوم  شــرایط و مشــکالت اشــتغال در آن و کســب م
ــن  ــد. در عی ــه میباش ــن زمین ــارت در ای ــه و مه تجرب
حــال، ادامــه تحصیــل و اخــذ مــدرک تخصــص 
داروســازی، مغایرتــی بــا تجربــه کار عملــی در صنایــع 
ــه  دارویــی نداشــته و در صورتــی کــه در کنــار هــم ب
کار گرفتــه شــود، موفقیــت بیشــتری حاصــل خواهــد 

شــد.
ــه  ــال اول ورود ب ــد س ــت در چن ــن موفقی 5. بزرگتری

ــد؟ ــی دانی ــه م ــت را چ صنع
ــدگاه  ــه دی ــادی ب ــا حــد زی ــن ســوال ت ــه ای  پاســخ ب
شــخصی هــر فــرد بســتگی دارد؛ ممکــن اســت برخــی 
ــی  ــاال، برخ ــغلی ب ــت ش ــام و موقعی ــراد کســب مق اف
برخــورداری از شــرایط مالــی رضایــت بخــش و برخــی 
ــوآوری و  ــد، ن ــات جدی ــب تجربی ــری، کس ــز یادگی نی
ــه بیمــاران را  ــرای کمــک ب ــد ب یافتــن راههــای جدی
ــن  ــر ای ــخصه ب ــا بش ــد؛ ام ــمار آورن ــه ش ــت ب موفقی
بــاورم کــه یادگیــری و کســب تجربیــات جدیــد حرفــه 
ــای  ــود ج ــز در خ ــداف را نی ــایر اه ــد س ای، می توان
داده و موفقیــت بــه شــمار آیــد، چــرا کــه یــه اعتقــاد 
شــخصی، فــرد در صــورت دســتیابی بــه ایــن هــدف، 

ــه ســایر موفقیــت هــا نیــز دســت خواهــد یافــت. ب

مصاحبه با خانم دکتر مرجان آقایوسف کردستانی:
وجه تمایز صنعت با داروخانه،
در ارزش افزوده ایست که با گذشت زمان
در پرسنل ایجاد خواهد شد

وحید فاضلی
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