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 بسمه تعالی
 دانشجو راهنماي

2 راهنماي واحد کارآموزي شهري  

 واحد عملی 3درسی:  واحد این مختصات

 هنرمندآقاي دکتر  جناب: درس استاد مسئول

  جناب آقاي دکتر هنرمندمعاون آموزشی داروخانه های دانشکده داروسازی : 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 معرفی درس: 

به ه فراگرفته شد (1)مباحثی که در دوره کارآموزی شهری در آن  واست جلسه عملی  21جلسه تئوری و  1، شامل یدرسواحد این 

ایجاد  در واقع شرایطی .داشته باشند داروخانه فعالیتاند زیر نظر مربی در موظف دانشجویان جلسات عملیطی در شود. کار گرفته می

در ارائه مشاوره  ورا انجام دهد به عنوان اهداف آموزشی درس شده بتواند موارد ذکر شده کارآموز بر حسب اطالعات کسبشود که می

دارویی و آموزش نحوه صحیح مصرف دارو به بیمار در شرایط واقعی به وجود آمده، توانایی و مهارت کسب کند در واقع به صورت 

با توجه به مسائل مورد یادگیری و تمرین های مورد  و رسانی دارویی آشنا شودارتباط با اطالع کاربردی و عملی با وظایف داروساز در

 نظر مربی، از نزدیک بازدهی و توانمندی خود را مورد قضاوت قرار دهد.
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 اهداف درس:

 این واحد درسی عبارتند از: رد تعریف شده اهداف کلی

 اینترنت جهت استخراج اطالعات در محیط داروخانه اطالعات داروئی وافزارهای نرم منابع چاپی و به کارگیری 

  و خوانیپیچی و نسخه)آشنائی با انواع نسخ و نسخه هاهای اجرائی داروساز در داروخانهبا فعالیتکسب مهارت در ارتباط 

 (های ژنریک و تجاری واشکال داروئی رایجپیدا کردن تسلط کافی به نام

  کسب اطالعات کافی) مشارکت در تیم درمان به عنوان مشاور دارویی بیماران سرپایی و کادر پزشکیکسب مهارت جهت 

 به بیمار(دارو مصرف صحیح نحوه  آموزشو موارد منع مصرف دارو در مورد عوارض و تداخالت و 

  های ارتباطی مناسب با بیماران و کادر درمانیکسب توانایی و مهارت 

 گرهای بیمهآشنایی با روابط داروخانه و شرکت و پیچیقوانین بیمه در نسخه بکارگیری 

 )مدیریت داروخانه )امور اجرایی 

 منابع درس: 

 منابع اطالعات دارویی معتبر چاپی و الکترونیک  -

 هانامهدست -

 هاداروهای موجود در داروخانه -

 مشخصات دوره:

. گرددساعته برگزار می 5های در قالب کالسو جلسه عملی  21جلسه تئوری و  1در مطالب آموزشی  ،دوره کارآموزیدر این  

 15بعد ازظهرها از ساعت و  11الی  9 از ساعتها )صبح کننددا میها حضور پیریزی شده در داروخانههای برنامهدانشجویان در ساعت

 ردازند.پهای آموزشی میفنی( به فعالیت ینیا مسئول اساتید، دستیاران ودر هر جلسه هر گروه از دانشجویان زیر نظر یک مربی ) .(22الی

 :دانشجویان در طول دوره بایستی در دو داروخانه حضور داشته باشند این دو داروخانه به صورت مکمل هستند

 

 22212225، جنب درمانگاه طالقانی . تلفن :  داروخانه نمونه طالقانی : خیابان شریعتی ، نرسیده به میدان قدس

 66522522. تلفن :  جنب بیمارستان طرفهخیابان ابن سینا ، داروخانه شهیدعابدینی : میدان بهارستان ، 

 22222221رستان بوعلی . تلفن : ان دماوند ، جنب بیماخیابمیدان امام حسین ، داروخانه بوعلی : 

 88212982.  داروخانه ایثار : خیابان کریمخان زند ، خیابان میرزای شیرازی ، نبش کوچه هفتم

 22529911داروخانه سرپائی امام : انتهای بلوار کشاورز ، مجتمع بیمارستانی امام خمینی )ره( . تلفن : 

 88819211کریمخان زند ، ابتدای خردمند شمالی . تلفن : آبان : میدان هفت تیر ، خیابان  12دارخانه 

  

 هانام داروخانه
 آبان33 -امام خمینی

 شهیدعابدینی  -نمونه طالقانی
  ایثار  –بوعلی 



 

3 
 

 کالس عملی:

 پردازند:های آموزشی میبه فعالیتساعت را به قرار زیر  5دانشجویان در هر جلسه 

  ساعت(:  2) مربوط به هر جلسهي دست نامه تکمیلدر عدم حضور مربی:  -1

شود و بالفاصله بعد از آخر هر هفته برای شروع سری جدیدِ هفته بعد برای کمک حسابداران هر داروخانه ارسال می اینامهدست

آن را در بازه اند دهند و دانشجویان موظفحضور دانشجو، کمک حسابداران دست نامه مربوط به هر فرد را در اختیار وی قرار می

بعد از ساعته که مربی حضور ندارد، با استفاده از منابع اطالعات دارویی و داروهای موجود در داروخانه تکمیل کنند.  2زمانی 

ر ها پس از تکمیل، آخر هنامهنامه را به کمک حسابدار تحویل دهند. دستنامه و تأیید آن توسط مربی مربوطه، دستتکمیل دست

ای که فنیها برای تصحیح برای مسئولیننامهشود. در نهایت دستو به معاونت ارجاع داده میآوری شده ها جمعهفته از داروخانه

ای تحت نامه صفحهشود. در پایان هر دستگردد و بعد از تصحیح به معاونت تحویل داده میاند ارسال میاز قبل مشخص شده

ه ضروری است. پرنکردن و یا نقص در تکمیل آن به منزله نامعنوان نظرخواهی موجود است که پرکردن آن برای تصحیح هر دست

 های مربوطه از طریق سایت معاونت به آدرسرسانیباشد. اطالعنامه میحذف نمره آن دست
http://sites.google.com/site/pharmacyclerkship 

 گیرد.صورت می pharmacy.clerkship@gmail.comو ایمیل معاونت به آدرس 

 باشد:حاوی سواالتی است که مطالب آن شامل موارد زیر میهر دستنامه 

 های مختلف دارویی ها و دستهسؤاالت مربوط به برندها، اشکال دارویی، اندیکاسیون 

 سؤاالت مربوط به داروهای جدید موجود در بازار دارویی کشور 

 سؤاالت مربوط به تداخالت دارویی و medication errors        

 های داروییبه توصیه سؤاالت مربوط 

  سؤاالت مربوط به دارودرمانی در کودکان، سالمندان و زنان باردار و شیرده 

 ی خاصی آورده ها به هدفِ آموزش نکتهها گنجانده شده که هر کدام از آننامههای واقعی در این دستچنین نسخههم

 ...(شده است )ناخوانا بودن، تداخالت موجود و 

 : ساعت( 3) در حضور مربی -2

دانشجو به ها برای ی این دفترچهاشود. محتوها و سواالتی جهت فعالیت دانشجو به مربی و دانشجو داده میای حاوی فرمدفترچه

 شرح زیر است:

 دفترچه دانشجو: 

  :دقیقه(: 12) آزمونپیشبخش اول 

)درسنامه برای دانشجویان ارسال خواهد شد( و جلسات  سرفصل مربوطه از درسنامه ایگزینهتی چهارحاوی سواالپیش آزمونی 

  شود.زیر نظر مربی گرفته میگذشته 

  (:ساعت 1)بخش دوم 

ا در را ب نسخی این سواالت و گیرد که مربی در این بازه زماندر اختیار دانشجویان و مربی قرار می و نسخی در دفترچه سواالت

 گذارد:نظر گرفتن اهداف زیر به بحث می

 مباحث کادر درمان 

 نحوه برقراری ارتباط با کادر درمان 

  سواالت شایع کادر درمان در سرفصل مربوطه 

 OTC Therapy سرفصل مربوطه 

  آشنائی با نسخ 
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 نسخه پیچی 

 خوانینسخه 

  های ژنریک و تجاری واشکال داروئی رایجپیدا کردن تسلط کافی به نام 

  تداخالت و عوارض شایع 

  دارونحوه صحیح مصرف 

  :(دقیقه 52ساعت و  1) حضور در پشت گیشهبخش سوم:  

 52و  ساعت 1 ) شود که در بازه زمانی مذکور به انجام وظایف قانونی مسئول فنی  با اهداف ذیل پرداخته شودپیشنهاد می

 :(دقیقه

  پرکردنSOAP NOTE  کننده به داروخانهبرای یک مراجعهزیر نظر مربی 

  مدیریت فروش داروها و امور داروخانه 

  ارائه داروهاي آزاد(OTC) دید به تشخیص مسئول فنی.درخواستی بیماران در صورت صالح 

 دهی به سؤاالت بیماران در خصوص مسائل مختلف از قبیل:پاسخ 

o دارو در بارداری و شیردهی  مصرف 

o  هانحوه صحیح مصرف دارو 

o   تداخالت دارویی 

o  عوارض دارویی 

o  های کمکی مصرف دارو و تجهیزات پزشکی روش استفاده از تجهیزات و دستگاه 

 تر به مشکالت خفیف مراجعان و ارجاع موارد جديو هاي دارویی یا غیردارویی جهت کنترل عالئم ارائه توصیه

 پزشک )آشنایی با ارزیابی نیازهاي درمانی بیماران(

 اروهاهاي کنترل مسمومیت ناشی از دآشنایی با روش 

 بندي داروهاي تجویز شده بر طبق ارائه دارو در مقابل نسخ پزشکان و درج دستور مصرف هر دارو روي بسته

 به صورت خوانا و دقیق و حصول اطمینان از:) آشنایی با عالئم اختصاری متداول در نگارش(   دستور پزشک

o  صحت نوع دارو و شکل دارویی 

o  صحت مقدار دارو 

o بتواند محاسبات دارویی را در خصوص نسخه یا دستور دارویی انجام دهد(  صحت دوز دارو ( 

o  صحت دستور دارو در زمان تحویل دارو 

 برقراري ارتباط صحیح با بیمار و صحبت به گونه اي که براي بیمار قابل فهم باشد 

 هاي الزم در زمان تحویل دارو در ارتباط باارائه توصیه: 

o ر روز و در ارتباط با غذابهترین زمان مصرف دارو د 

o  نحوه صحیح مصرف دارو )پمادهای جلدی، قطره های چشمی، پمادهای واژینال، داروهای استنشاقی و داروهای داخل

 بینی(

o  نحوه نگهداری دارو در منزل 

o غذا( -دارو و تداخالت دارو -تداخالت موجود در نسخه )تداخالت دارو 

o ل رساندن آنعوارض دارویی معمول و روش های به حداق 

o اطمینان از درک بیمار نسبت به روش صحیح مصرف دارو 
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 .مشاوره با پزشک معالج بیمار در مواردي که ابهام و تردید در نسخه تجویزي مالحظه گردد 

 مختلف تیم درمان در صورت نیاز ءدهی به سواالت اعضاپاسخ 

 ،ها نآکیفیت فیزیکی ،تاریخ مصرف داروها و منبع تهیه  اعمال نظارت بر شرایط نگهداري داروها، شکل ظاهري

 در داروخانه

 کمک به ارتقاء سالمت جامعه 

o )آموزش جهت مصرف منطقی داروها )خصوصا آنتی بیوتیک ها 

o  آموزش جهت خطرات سوء مصرف مواد و داروها 

o توصیه به عدم مصرف داروها در طی بارداری 

o پیشگیری از سمیت داروها 

o تنظیم خانواده 

o توصیه به مصرف مکمل های غذایی 

  گرهاي بیمهها و سازمان، بیمهگویی به سواالت بیماران در زمینه قوانین مالی نسخهپاسخ 
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 هاهاي دست نامهفصلها و سربندي تشکیل کالسبرنامه زمان

 
 OTC Therapy مباحث سرفصل تاریخ

33/80 
 SOAPآشنایی با اصول 

note )تئوري( 
  بیمه هاآشنایی با قوانین 

 )تئوري(
 

33/80 
  شنایی با قوانین بیمه هاآ

 )تئوري(
 SOAPآشنایی با اصول 

note )تئوري( 
 

 داروهاي گوارشی 22/80الی  23/80
GERD  ، ، زخم هاي گوارشیIBS 

، 
IBD  ،اختالالت کبدي و صفرا 

هاضمه، سوزش سردل و سوء
 دردهاي شکمی و نفخ

 داروهاي مغز و اعصاب 83/80الی  20/80
 رد ، صرع ، پارکینسون ، آلزایمر،سرد

ام اس ، سکته مغزي ، میاستنی 
 گراویس

مدیریت اختالالت سردرد در 
 داروخانه

 داروهاي اعصاب و روان 38/80الی  80/80
افسردگی ، اسکیزوفرنی ، اختالل 

دوقطبی ، اختالالت اضطرابی ، 
 Jet Lagخوابی و بی ADHDاختالالت خواب ، 

 داروهاي تنفسی 31/80الی  32/80
 COPDآسم ، رینیت آلرژیک ، 

 هاي تنفسیآموزش کار با دستگاه
درمان بدون نسخه عالیم تنفسی 

سرفه ، گلودرد ،   فوقانی مانند:
 ریزش و ...آبریزش بینی،اشک

 22/80الی  30/80
داروهاي ضد درد و 

 روماتولوژي
استئوپروزیس ، روماتیسم مفصلی ، 

 درد و نقرس
 درد در داروخانه مدیریت انواع

 83/38الی  22/80
 هاي پوستدارو

 و مو
 آکنه، پسوریازیس و ریزش مو 

مدیریت اختالالت شایع پوست و 
مو در داروخانه شامل:آکنه ، 

 شوره سر ، درماتیت ، ریزش مو

 3داروهاي آنتی بیوتیک  80/38الی  83/38

هاي مقاربتی و ادراري، عفونت 
هاي هاي چشمی و عفونتعفونت

تنفسی شامل پنومونی، فارنژیت ، 
 برونشیت و سینوزیت

 ترشحات و عفونت هاي واژینال
 اختالالت شایع چشم و گوش

 2داروهاي آنتی بیوتیک  82/33الی  3/33
هاي گوارشی ، پوست و عفونت 

هاي مفصل و استخوان ، عفونت
 قارچی، ویروسی و انگلی  

راش ناشی از پوشک ، کولیک 
 نوزادان ،

دندان درآوردن نوزادان ، کرمک ، 
 شپش سر و بدن

 فشارخون، آنژین و نارسایی قلبی  3اروهاي قلب و عروق د 33/33الی  80/33
مشکالت شایع دهان و دندان 

)آفت، برفک دهان، زخم دهان و 
 درد دندان(

 2اروهاي قلب و عروق د 28/33الی  30/33
لیپیدمی و اختالالت انعقادي، دیس

 ها دیس ریتمی
اسهال ، یبوست ، همورویید و 

 شقاق

-دیابت، اختالالت تیروئید و هورمون  3اروهاي هورمونی د 33/ 21الی 22/33

 هاي کورتیکواستروئیدي
 تهوع و استفراغ ، بیماري حرکت

 2اروهاي هورمونی د 30/32الی  33/32
هاي هاي جنسی و هورمونهورمون 

 هیپوتاالموس-محور هیپوفیز

 بارداريپیشگیري از 
 دیسمنوره و منوراژي

 قاعدگیسندرم پیش
 سندرم پس از یائسگی
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 نحوه ارزشیابی: 

 (2نحوه ارزشیابی واحد کارآموزي شهري ) 

 هرجلسه براساس درسنامه ارسالی  آزمونپیش

2 

 نمره 28

 نامه در داروخانهدستپرکردن 

 ایو رعایت رفتار حرفه یت مطلوب علمی و عملی در داروخانهفعال

و برخورد با   flash examو  SOAP noteبراساس  نمرات ارزشیابی مربی

 بیمار پشت گیشه

 2 امتحان پایان ترم کتبی

 OSCE 0 امتحان پایان ترم 

 

o دستنامه و  آزمونپیش 

o ايفعالیت مطلوب علمی و عملی در داروخانه و رعایت رفتار حرفه: 

وسیله مربی به شرح زیر در هر ه شده وی در فضای داروخانه بوضعیت  فعالیت دانشجو در وظایف از پیش تعییندر این بخش 

 گیرد: جلسه مورد ارزیابی قرار می
 کردن دستنامهفعالیت و دقت در پر 
 فعالیت و دقت در بررسی داروهای هر قفسه 

 انگیزه و دقت در انجام وظایف مسول فنی 

  خواندن نسخه 

 های ژنریک و تجارتیافی به نامتسلط ک 

 داشتن اطالعات کافی در مورد عوارض دارویی 

 داشتن اطالعات کافی در مورد تداخالت دارویی 

 داشتن اطالعات کافی در مورد موارد مصرف و موارد منع مصرف دارو 

 توانایی در انجام مشاوره دارویی و آموزش نحوه صحیح مصرف دارو 

 مناسب با بیمارانهای ارتباطی داشتن مهارت 

 کارگیری قوانین بیمهه ب 

 رعایت ساعت دقیق حضور و غیاب 

 احترام به مربی 

  ،عدم استفاده از موبایل، خوردن خوراکی، صحبت با صدای بلندرعایت پوشش و اصول اسالمی  

 .ه در فرایند معمول داروخانه اختالل ایجاد کندچنآو هر  

 براساس جدول زیر رعایت نماید:ای را دانشجو موظف است اخالق حرفه 
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هاویژگی ش اصلزار ده یادگیريبرون   

 

در اولویت  قرار 

 دادن بیماران

 

 عدم دخالت اعتقادات فردی  -

 عدم دخالت عالئق فردی  -

 عدم دخالت مشکالت شخصی  -

 اشنایی به حقوق بیمار   -

 فعالیت بر اساس حقوق بیمار   -

 قادر باشد بدون دخالت اعتقادات فردی با بیمار ارتباط برقرار کند  ●

 قادر باشد بدون دخالت عالئق فردی با بیمار ارتباط برقرار کند  ●

 قادر باشد بدون دخالت مشکالت شخصی با بیمار ارتباط برقرار کند  ●

 حقوق قانونی بیمار را بشناسد●

 به گونه ای عمل کند که حقوق قانونی بیمار رعایت  شود ●

 احترام به دیگران
 

 احترام به فرهنگها -

 احترام  به نظرات و عقاید -

 عدم برخورد قضاوت گرانه - 

 گوش دادن محترمانه -

 احترام به همکاران -

 احترام به کارمندان داروخانه -

 احترام به مربی -

 مودبانه استفاده از ادبیات و لحن -

 حفظ فاصله حرفه ای با بیمار -

 حفظ فاصله حرفه ای با  کارمندان -

 احترام به حریم خصوصی بیماران -

 مالیمت در رفتار با اطفال -

 مالیمت در رفتار با سالمندان -

 صرفنظر از فرهنگ افراد وظایف قانونی خود را انجام دهد ●

 ایف قانونی خود را انجام دهدصرفنظر از تفاوت در نظرات و عقاید افراد وظ ●

 بدون پیش داوری با بیماران برخورد کند  ●

 قادر باشد که محترمانه به بیماران گوش فرا دهد ●

 با سایر افراد تیم درمان برخورد محترمانه داشته باشد ●

 در برخورد با پرسنل داروخانه رعایت کامل احترام را داشته باشد ●

 در سخن گفتن از کلمات و لحن مودبانه استفاده کند ●

 قادر باشد که علی رغم صمیمی بودن فاصله حرفه ای خود را با بیمار حفظ کند ●

 ای خود را با پرسنل داروخانه حفظ کند جهت انجام نقش مدیریتی خودفاصله حرفه●

 مطرح نماید.شرایطی فراهم کند که بیمار بتواند به راحتی مشکل خود را با وی  ●

 در برخورد با کودکان مالیمت ویژه داشته باشد ●

 در برخورد با سالمندان احترام ویژه را رعایت کند ●

تالش در راه منافع 

 جامعه   و بیماران

 در اولویت قرار دادن منافع بیمار  -

 اختصاص مراقبتهای پزشکی به همه اقشار جامعه -

 به گونه ای عمل کند که منافع مالی داروخانه منافع بیمار را تحت الشعاع قرارندهد ●

 بین افراد با طبقه اجتماعی متفاوت رفتار مشابه داشته باشد ●

دخیل کردن  

بیمار در تصمیمات 

 حرفه اي خود
 

 احترام به حق بیمار در به کارنگرفتن توصیه شما -

 پزشکیهمکاری با پزشک و سایر حرف  -

 برقراری ارتباط با بیمار به گونه ای  قابل فهم -

حق انتخاب بیمار را در پذیرش توصیه های خود درک کرده و برای یافتن  راه حل  ●

 در این مشکل مهارت پیدا کنید

 قادر باشد به عنوان عضوی از تیم درمان فعالیت کند ●

 قادر باشد که با زبان ساده و قابل فهم با بیمار ارتباط برقرار کند ●

تالش در جهت 

افزایش دانش و 

شایستگی حرفه 

 اي خود
 

 سعی  در افزایش  دانش و شایستگی خود -

 فعالیت در حدود مهارت و دانش خود -

 اتخاذ تصمیمات منطقی و آگاهانه -

 در طی این دوره همواره جهت به روز رسانی دانش علمی خود تالش کند ●

 

 صادق و قابل اعتماد بودن
 

 رازداري -

 انتقاد پذیر بودن -

 عمل بر اساس قوانین حرفه اي -

 مشکالت پزشکی  بیماران را فاش نسازد ●

 قادر باشد که از انتقادات دیگران در جهت اصالح  ضعفهاي خود استفاده کند ●

 قوانین حرفه اي رشته داروسازي را بشناسد و به ان عمل کند ●

پذیرفتن مسئولیت رفتار 

 حرفه اي خود

 

 برخورد سازنده با اشتباهات -

 سعی در برطرف کردن مشکالت -

کمک گرفتن از دیگران در حل  -

 مشکالت به وجود امده

 وقت شناسی -

 پوشش حرفه ای -

 در مورد مسائل خارج از دانش و مسولیت حرفه ای خود اظهار نظر نکند ●

 قادر باشد بر اساس دانش و مهارت خود تصمیمات منطقی و آگاهانه اتخاذ کند ●

 از اشتباهات خود درس گیرد و ان را تکرار نکند ●

 در صورت ارتکاب اشتباه در جهت جبران ان تالش کند ●

 شهامت ان را داشته باشد که در صورت اشتباه از دیگران در جهت رفع ان کمک گیرد ●

 کلیه وظایف را در زمان مقرر انجام دهد ●

 پوشش حرفه ای را رعایت کند ●

 نظم

 

 رعایت ساعت دقیقح حضور و غیاب

 عدم استفاده از تلفن همراه

 نخوردن خوراکی

 رعایت پوشش و اصول اسالمی

 جلسات کاراموزیحضور مستمر در 

 در ساعت مقرر در داروخانه حضور داشته و پیش از موعد مقرر از داروخانه خارج نشود ●

 در زمان حضور در داروخانه با تلفن همراه صحبت نکند ●

 در زمان حضور در داروخانه اصول اسالمی را در پوشش و رفتار خود رعایت کند ●

 در تمام جلسات حضور داشته باشد ●
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o :نمرات ارزشیابی مربی از کالس عملی 

 گردد.به کارشناس آموزشی ارسال می SOAP NOTEاین نمرات توسط مربی از مجموع سواالت دفترچه و 

o   ترمامتحان پایان: 

 آید.به عمل میهای تئوری برگزارشده و کالسها شده در دستنامهدر پایان ترم از مباحث مطرح امتحان تئوری

o  امتحانOSCE: 

  باشد:میبه قرار ذیل  ایستگاه نوع پنجاز  OSCEامتحان 

 خوانیپیچی و نسخهایستگاه نسخه: 

دانشجو باید این توانایی را داشته باشد که نسخه را کامل  .گیردپیچیده شده از قبل در اختیار دانشجو قرار میدر این ایستگاه یک نسخه

توسط  شدهخوانده و بازنویسی نماید )با دستورات مربوطه( ضمنا اشتباهات نسخه پیچی اعم از نوع و شکل و تعداد و برند درخواست

 پزشک را شناسایی کند و در برگه امتحانی بنویسد.

ذکر تداخالت دارویی و چگونگی مدیریت آن، ذکر تداخالت دارو و غذا و چگونگی  همچنین در این ایستگاه یک سری پرسش شامل

مدیریت آن، بیان عوارض  مهم داروها و موارد ارجاع به پزشک، مصرف داروها در بارداری و شیردهی، علت تجویز دارو و شرایط 

 باشد.ها گویی به آنشود که باید قادر به پاسخنگهداری آن، از دانشجو پرسیده می

  ایستگاهOTC کننده(مراجعهفرد )با رویکرد مدیریت درمان بیماري  تراپی: 

در این ایستگاه یک بیمار فرضی به داروخانه مراجعه کرده و برای بیماری خود درخواست داروی مناسب را دارد دانشجو بایستی قادر 

وی قابل درمان در داروخانه است یا بایستی به پزشک مراجعه  باشد سواالت الزم را از بیمار بپرسد، تصمیم گیری کند که آیا بیماری

 .کند، و بتواند درصورت امکان درمان در داروخانه داروی مناسب را به وی پیشنهاد کرده و توصیه های الزم را به وی داشته باشد

 

  ایستگاهOTC با رویکرد مدیریت درخواست دارو از سوي بیمار( تراپی(: 

را از نسخه  OTCدارد دانشجو بایستی قادر باشد که داروی   خانه مراجعه کرده و درخواست داروییدر این ایستگاه بیمار فرضی به دارو 

داروی درخواستی بیمار را بپرسد، در صورت وجود  حویلای تشخیص دهد، سواالت الزم جهت اطمینان از وجود اندیکاسیون برای  ت

 .انتخاب بهتر آن را به بیمار معرفی کند، داروی مناسب را به تعداد مناسب به بیمار تحویل داده و توصیه های الزم را به او داشته باشد

  تعامل با کادر درمانایستگاه: 

یا افراد تیم درمان در مورد نام تجارتی، روش مصرف، عوارض جانبی، تداخالت، مصرف در بارداری  پزشکدر این بخش یک سوال از سوی 

 .شود و دانشجو بایستی قادر باشد به نحو مقتضی پاسخگو باشدو شیردهی و ... مطرح می

 :ایستگاه شناسایی مشکالت دارو درمانی و مشاوره به بیمار 

م اخذ شرح حال از بیماران و ارائه مشاوره دارو درمانی، شناسایی مشکالت احتمالی دارو درمانی یکی از مهمترین وظائف داروسازان هنگا

مشکالت دارو درمانی در چهار گروه اصلی  باشد.مشکالت میراهنمایی در جهت برطرف ساختن این در رژیم دارویی بیمار و کمک و 

 طبقه بندی می شوند:

    مشکالت مربوط به اندیکاسیون 

  مشکالت مرتبط با اثر بخشی درمان 

 مشکالت مرتبط با ایمنی درمان 

 مشکالت مرتبط با پذیرش درمان از طرف بیمار 

 

راهکارهای مناسب برای به حداقل رساندن این مشکالت از طرف داروسازان می تواند متفاوت باشد و بستگی به نوع و شدت مشکل 

مصرف، ارائه اطالعات الزم در مورد بیماری و دارو درمانی،  رتند از: آموزش نحوه صحیحشناسایی شده دارد. برخی از این راهکارها عبا

فوری به پزشک، اطمینان بخشی به بیمار، مذاکره و ارائه فوری و یا غیرپایش اثر بخشی درمانها و عوارض احتمالی دارویی، ارجاع 

 ن و یا زمان مصرف و اقداماتی دیگر.مشاوره به پزشک معالج، پیشنهاد تغییر در داروها یا تغییر میزا
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 :اهداف نهایی

ود ردانشجو انتظار می حضور در گیشه( ازنامه و ف درس کارآموزی و پیش بینی موارد آموزشی )مانند تکمیل دستابا توجه به اهد

 : ، به دست آورد هایی است که در طول ترم دریافت کردههای زیر را که در راستای آموزشدرپایان ترم مهارت

 فنی و قوانین داروخانه آگاه باشد و بتواند اجرا کند.دانشجو باید به وظایف مسئول 

 گیری از بیمار و مهارت ارتباط با پرسنل و سایر حالبرقراری ارتباط مناسب با بیماران و شرحهای الزم برای دانشجو باید مهارت

 کادر پزشکی را کسب و اعمال کند.

 ف، رها را از نظر تداخالت دارویی، موارد احتیاط، موارد منع مصها را بداند و بتواند نسخهدانشجو باید نحوه صحیح خواندن نسخه

زنی براساس اطالعات نسخه ارزیابی کند و قادر به تشخیص حدودی بیماری از داروهای مندرج در صحیح دستورعوارض مهم و نحوه 

 نسخه باشد.

 های صحیح مصرف کلیه اشکال دارویی های ژنریک وتجاری، دوز داروها و اشکال دارویی و روش، نامهای داروییدانشجو باید گروه

 هایهای تنفسی، کپسولاسپری های تزریق انسولین،قلمپمادهای چشمی، ، های جلدیکرمو هاپماد، هاموجود در ایران )نظیر قطره

 ها را بداند و به بیمار توضیح دهد.های نگهداری آنهای واژینال و رکتال( و روشها وکرمها، شیافها، قرصاستنشاقی، چسب

 های بیمه و محاسبه بهای نسخ و افزارهای کامپیوتری جهت تهیه لیستها و روش استفاده از نرمدانشجو باید قواعد و تعهد بیمه

 حق فنی را بداند.

 های انتقال اطالعات و همچنین روش ،رسانی داروئیدانشجو باید وظایف داروساز در ارتباط با مدیریت نسخ اشتباه و اطالع

 های دارویی به متقاضیان را بداند و اجرا کند. توصیه

   بداند.را ها باید منابع اطالعات دارویی را بشناسد و نحوه استفاده از آندانشجو 

 

 

 موفق و پیروز باشید

 باشند.در قفسه دارویی نمیمجاز به پرکردن دستنامه و بررسی داروهای موجود دانشجویان در زمان حضور مربی  .1

 استفاده از تلفن همراه در ساعت کارآموزی داروخانه ممنوع است. .2

باشد و در صورت غیبت نمره مربوط به آن جلسه را از دست دانشجو فقط مجاز به یک بار غیبت موجه )با ارائه گواهی( می .3

 خواهد داد.

 گردد .یبت تلقی میتاخیر در ورود و تعجیل در خروج به هر میزان به منزله غ .4

 


