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 مقدمه
امور دارویی یکیی ا  مسئلۀ مدیریت و نظارت بر 

درمییاو و  حسییاو و ارت ب دا،ییت  امییور م یی  و
بی  نحیوک  ی   .،یودمیآمو ش پز،کی محسوب 

و تدارک  تأمین  جزء هشت  مراقبت اولی  ب دا،ت
ب دا،تی و درمیانی  هاک،بک داروهاک اساسی در 

مردم دراقصی نقاط  شور امکیاو    طورکب  است.
را دسترسی س ل و آساو ب  نیا هاک دارویی خیود 

راهبیردک   یایک عنواوبی دارو (. 1) دا،ت  با،ند
مشمول یاران  در  شور و نیا ک اساسی براک عامی  

براک  با توج  ب  اهمیت و حساسیت آومردم است. 
میدیریت حیحیو و  قطعیاً  درماو و ب بود بیمیاراو

ر فرایند ت ی   تدارک  انباردارک  نگ دارک  نظارت ب

تو یع و تحویل در موفقیت و پیشبرد توسع  پایدار 
 اسیت. و سالمت جامع  ا  جایگاه م می برخیوردار

داروییییی در  شیییورهاک  هاکسیاسیییتاحیییال  
احالحات  هاک مین  ترینم  یکی ا   توسع درحال

امرو ه در (. 2) با،دمیدر بخش ب دا،ت و درماو 
تی  مدیریتی ساماو  هاکدغدغ دولت اخیر یکی ا  

دادو ب  اوضاع نامناسب ب دا،ت و درمیاو و امیور 
بیمیاراو  با،د.میخدمات درمانی  هاکبیم دارو و 

بلک  آخرین   نند میمراقبت ب ین  را طلب  تن ان 
را همیراه بیا جدییدترین  هیامراقبتو ب ترین نیوع 

(. 3) بییا آخییرین فنییاورک خواهییاو هسییتند داروهییا
 هاکداروخانی بررسیی وضیعیت  بی  پژوهش حاضر
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بخشی ا  مشکالت امور دارویی موجود ،ناسایی و 
راهکارهاک مناسبی براک ب بود اوضاع امور داروییی 

  ،ده است.ارائ   هاداروخان مرتبط با 
 

 کارروش 
هیاک هدف در  میره پژوهش ا  نظراین پژوهش 
اسیتااده ا   درحیدد   ییرا گییردمی اربردک قیرار 

،ی ر  هاکداروخان نتایج طر  براک ب بود عملکرد 
هیا ا   رمانشاه است و ا  جنب  نحوه گردآورک داده

 منظوربی . آییدمیپیمایشی ب  ،مار  -نوع توحیای
ار ،یابی  م ا  پرسشنا مورد نیا  هاکدادهگردآورک 
 1394، رستاو  رمانشیاه در سیال  هاکداروخان 

اسییت   ،ییدهت ی  یی  توسییط سییا ماو غییوا و دارو 
ا  آنجییایی  یی  پرسشیینام  هییاک  د.یییاسیتااده گرد

معاونییت غییوا و دارو بییراک ار یییابی هییاک دوره اک 
داراک س  آیت  تطابق  امل  نسبی و عیدم تطیابق 

ک در دا،ت  برآو ،دی   ی  مقییاو انیدا ه گییر
قرار گیرد تا اوی دقت پاسی   10تا  0طیف لیکرت 

گویی را افزایش داده و ثانییا بتیواو در سی  نقطی  
میییزاو انطبییا  را بییا ،ییرایط  10و  7  3بییرش 

استاندارد توحیف نمود. ب  نحوک    امتیا   متر ا  
را عدم انطبا  ،رایط با وضعیت استاندارد   متر  3
را  7بیایتر ا  امتییا   را داراک انطبا  نسبی و 7ا  

 مورد نظیرده آیت  انطبا   امل درنظر گرفت  ،د. 
بود عبارت بودند  مختلف سؤایت،امل  هر دام   
 ا :

 -2( سیؤال 8) وضعیت خیدمات دارودرمیانی -1
مجو هییا و  -3( سییؤال10) پیچینسییخ وضییعیت 

وضیعیت  -4( سیؤال 7) وضعیت عمومی داروخانی 
 12) وضیعیت انبیار -5( سؤال17) فضاک داروخان 

 وضییعیت سییاخت داروهییاک تر یبییی -6( سییؤال
( سیؤال 5) وضعیت داروهاک یخچالی -7( سؤال8)
 وضیییعیت دسیییتورالعمل  یییارک اسیییتاندارد -8
(Standard operating procedure) (10سؤال) 9- 

 -10( سیؤال 3) وضعیت منیابع علمیی داروسیا ک
 (.سؤال3 ) ربطهاک ذکسا ماووضعیت تعامل با 

توسییط اسییاتید راهنمییا و پرسشیینام  روایییی 
و بییا  مییش روش آلاییاک  تائییید ار،ناسییاو فیین 

. ضیرایب ،ید و تاییید پاییایی آو تعییین  رونباخ
پایایی هر آیت  جداگان  و سپس بی  حیورت  لیی 

محاسب  ،د. ب  نحوک    عدد بی  دسیت آمیده ا  
ب  دست آمید  787/0 ضریب آلااک  ل پرسشنام 

 قابل قبول پرسشنام  بود.   نشاو بر پایایی 
تصیادفی بیود.  -خو،  گییرک گیرکنمون روش 

،یی ر  رمانشییاه ،ییامل پیینج منطقیی    یی نحوکب 
داروخانی   120در این پنج منطق   است.، ردارک 

منطقی  ییش  ا . با،یندمیدر حال ارائی  خیدمات 
 26داروخانی   ا   8داروخان  فعیال  16با ، ردارک 

 12میییورد   13طقییی  دو ،ییی ردارکنداروخانییی  م
 40داروخانی   ا   6داروخان  منطق  س  ،ی ردارک 

 20داروخان  مسیتقر در منطقی  ا یار ،ی ردارک 
داروخانی  فعیال در منطقی  پینج  26داروخان  و ا  

 داروخان  انتخاب ،د.  13، ردارک 
با استااده ا  آمار توحیای  آمدهدستب  هاکداده

و  ،یدهمشخصاف معییار میانگین  واریانس و انحر
 بنیدکرتب آ موو تی و آ میوو سپس با استااده ا  

نرم افیزار  فریدمن رابط  بین متغییرها بررسی ،د.
دارک و سطو معنی 21نسخ   SPSSمورد استااده 

05/0>p .در نظر گرفت  ،د 
 

 هایافته
،اخص 10ب  بررسی آمار توحیای   1جدول  در

، رستاو  رمانشیاه ار یابی وضعیت داروخان  هاک 
  پرداخت  ،ده است.

وضیعیت ارائی  خیدمات  میانگین و انحراف معیار
وضیییعیت نسیییخ  پیچیییی   15/8±84/0 درمیییانی

  مجو ها و ،رایط عمومی داروخانی  724/0±98/6
  وضییییعیت فضییییاک داروخانیییی  558/0±40/6
  63/7±551/0  وضییییعیت انبیییییار555/0±71/6

  51/7±346/1وضعیت ساخت داروهیاک تر یبیی 
  رعاییت 38/6±555/0وضعیت داروهاک یخچیالی 

  08/7±787/0دسیییتورالعمل  یییارک اسیییتاندارد 
و  35/9±577/0وضعیت منیابع علمیی داروسیا ک 

 طییییهییاک ذک ربوضییعیت تعامییل بییا سییا ماو
بیی  دسییت آمیید. بییا توجیی  بیی   003/0±12/9

هاک ب  دست آمده می تواو گات وضعیت میانگین
وضیعیت انبیار  وضیعیت ارائ  خدمات دارودرمانی  

ساخت داروهاک تر یبی  رعایت دستورالعمل  ارک 
(  منیییابع علمیییی داروسیییا ک و SOP) اسیییتاندارد

وضعیت تعامیل بیا سیا ماو هیاک ذک ربیط داراک 
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و داراک انطبا   امل با ،رایط  7میانگینی بایتر ا  
استاندارد بود. ،اخص هاک وضعیت نسخ  پیچیی  

خان   وضعیت فضیاک مجو ها و ،رایط عمومی دارو
داروخان  و وضعیت داروهاک یخچالی بیا توجی  بی  

در تطابق نسبی قرار گرفت. ه  7میانگین  متر ا  
انین در نتایج ب  دست آمیده هییش ،اخصیی در 
وضییعیت عییدم تطییابق بییا ،ییرایط اسییتاندراد قییرار 

 نگرفت.
ب  منظیور تعییین  متیرین و بیشیترین تطیابق 

ستاندارد  ا  آ موو ،اخص هاک ده گان  با ،رایط ا
رتب  بندک فریدمن اسیتااده ،ید. وضیعیت منیابع 
علمی داروسا ک با بیشیترین مییانگین و وضیعیت 
داروهاک یخچالی  مترین میانگین رتبی  بنیدک را 
در بین ،اخص هاک دهگان  بی  دسیت آورد. ایین 

 معنییی دار ،یید p<05/0رتبیی  بنییدک در سییطو 
 (.3و  2ول اجد)

دولتییی و  هاکداروخانیی مقایسیی  بییین بییراک 
ا   دارویی انبارخصوحی در سیست  ت ی  و تو یع و 

آ موو تی مستقل استااده ،د. ابتدا فرض برابیرک 
واریانس ها با آ موو لوو بررسیی ،ید. در حیورت 

  ا  آ موو تی P>05/0 معنی دار ،دو آ موو لوو
توج  ب  مقایسی  با  4استااده ،د. براساو جدول 

معنی دارک  متر  و سطو در آ موو تی هامیانگین
وضعیت نسیخ  پیچیی  مجو هیا و وضیع   05/0ا  

عمومی داروخان  ها  وضعیت فضاک داروخان   انبار  
وضعیت ساخت داروهاک تر یبی و ،رایط داروهاک 
یخچالی بیین داروخانی  هیاک دولتیی و خصوحیی 

 (. p>05/0) اختالف وجود دارد
اما در ارتباط با ،اخص هیاک وضیعیت خیدمات 
دارودرمانی  دستورالعمل  یارک اسیتاندارد  منیابع 

هییا بییین علمییی داروسییا ک و تعامییل بییا سییا ماو

 شهرستان کرمانشاه با شرایط استاندارد هایداروخانهوضعیت  توای،ی شاخص های ارزیابیبررسی  -1 جدول

 اریمع انتراف نیانگیم ممینیم ممیماکی هاشاخص فیرد

 84/0 15/8 7 10 یدارودرمان خدمات ارائه تیوضع 1

 724/0 98/6 6 8 یچیپنسخه تیوضع 2
 558/0 40/6 6 8 داروخانه یعموم طیشرا و مجوزها 3

 555/0 71/6 6 8 داروخانه یفضا تیوضع 4
 551/0 63/7 7 9 انبار تیوضع 5

 346/1 51/7 6 10 یبیترک یداروها ساخت تیوضع 6

 555/0 38/6 6 8 یخچالی یداروها تیوضع 7

 8 6 08/7 787/0 (SOP)استاندارد یکار دستورالعمل تیرعا 8

 577/0 35/9 7 10 یداروساز یعلم مناب  تیوضع 9

 003/0 12/9 9 9 ربطیذ یهاسازمان با تعامل تیوضع 10

 
 رتبه بندی فریدمن شاخص های ارزیابی وضعیت داروخانه های شهرستان کرمانشاه -2جدول

 یبند رتبه نیانگیم ریمتغ

 38/9 یداروساز یعلم مناب  تیوضع
 88/8 ربط یذ یها سازمان با تعامل تیوضع
 14/7 یدارودرمان تیوضع

 14/6 انبار تیوضع
 51/5 یبیترک یداروها ساخت تیوضع

 49/4 (SOP)استاندارد یکار دستورالعمل تیوضع

 38/4 یچیپ نسخه تیوضع
 62/3 داروخانه یفضا تیوضع

 78/2 داروخانه یعموم طیشرا و مجوزها

 70/2 یخچالی یداروها تیوضع
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هاک دولتیی و خصوحیی اخیتالف آمیارک داروخان 
 (.p<05/0) معنی دارک مشاهده نشد

 
  گیرینتیجه بحث و

امرو ه در  شورهاک    داراک سیست  پیشیرفت  
 ها وو مدرو ب دا،یت و درمیاو هسیتند داروخانی 

ها نقش مؤثر و م می را در داروسا او ،اغل در آو
داروسیا   د تیر . ننیدیفرآیند دارودرمانی ایایا می

 ،دهرفت ییکی ا  اعضاء م   تی  درماو پو عنواوب 
اقمیییارک در بسییییارک ا  ،ییی رها  کهاداروخانییی 

و در ارتباط نزدیش با روند درمیاو در  افت یاستقرار
   در  شورهاک  . ا جمل  خدماتیدبا،یآو ، ر م

 تیواویمی ،وندیپیشرفت  توسط داروسا او ارائ  م
دارویی ب  پز،کاو و پرسیتاراو  کهاب  ارائ  مشاوره

دارویی و حضور  یرساندر ایجاد یش سیست  اطالع
فعال در  میت  دارو و درمیاو و  میتی  فارما وپی  

 (.4) ا،اره نمود
امییرو ه   در مقایسیی  بییا  شییورهاک پیشییرفت 

مشیاب ت   لحیا  عملکیرد ها در اییراو ا داروخان 
نقیش  .آمریکا دارند 40دهۀ  کها یادک با داروخان 

ها عمدتاً در حد ت یۀ دارو و ملزومات پز،کی و آو
اگر ارتبیاط علمیی و  و ،ودیها خالح  متو یع آو

بیمارستانی وجود دارد در حد  کهادارویی با بخش
بنییابراین ی م بیی  نظییر  .نسییبتاً نییاایزک اسییت

میا و داروسیا او   شیور ها درداروخانی    رسدیم

هیا در راسیتاک ارتقیاء ارائی  خیدمات ،اغل در آو
داروییی در  کدارویی و بالینی    توسیط واحیدها

. دنیگیام بردار ردییگی شورهاک پیشرفت  انجام می
این تغیییر و تحیول مسیتلزم  میاو  یافی و  البت 
 (.5) استدقیق  کزیربرنام 

و ار یییابی  بییا ارائیی  خییدمات دارویییی در ارتبییاط
در داخییل  شییور ها داروخانیی  وضییعیت و ،ییرایط
 پژوهشییگرفت  اسیت. در انجاممطالعات محدودک 

رونید تو ییع و تجیویز      توسط و یرک انجام ،د
 اجتماعی مورد نیمنتخب تأم کهادارو در داروخان 

ا   آمده حیا یدسیتنتیایج ب  ار یابی قرار گرفیت.
متعیددک در ایین  کهیاکو ناهنجار هایوجود است

 یی  مجموعییاً موجییب اتییالف بخییش  بییودرابطیی  
مالی و انسیانی سیا ماو  کها یا  سرما یتوج قابل

و ایمنیی  یی یارآهش در ن ایت سیبب  یا،ده و 
 (. 6) سا مانی می ،ود

  بیا عنیواو 1390   توسط قره باغ  در پژوهشی
 کهامارستاویبررسی نظام ت ی  و تدارک دارو در ب

نتیایج   انجیام پیویرفت آمو ،ی اسیتاو  رمانشیاه
 کهامارسیتاوی ی  در بد حا ی ا  ایین مسیئل  بیو

فضیاک  یی ا  جمل نظر فا تورها استاو  رمانشاه ا 
درحد  ،رایط انبار داروخان  و ذخییره  32داروخان 

درحید   28درحد  پروس  انبار  ردو دارو 30مواد 
درحیید  تحویییل گییرفتن دارو ا   61سییاارش دارو 

درحد  تحویل دارو ب  بیمیار  67تو یع  کها،ر ت

 آزمون رتبه بندی فریدمن شاخص های ارزیابی وضعیت داروخانه های شهرستان کرمانشاه -3جدول 

 م دار احتمال درجه آزادی تعداد مشاهدات مجذور خی دو

43/35 60 9 004/0* 
 معنی دار است P<0.05*در سطح 

 دولتی و خصوای شهرستان کرمانشاه هایوضعیت داروخانه ارزیابی هایشاخص م ایسه -4 جدول

 م دار احتمال   نیانگیم ت،اوت یآزاد درجه tآزمون آماره یبررس مورد ریمتغ

 147/0 -897/0 58 -469/1 یدرمان دارو خدمات تیوضع
 043/0 -051/1 58 -074/2 یچیپ نسخه تیوضع

 <001/0 -65/1 58 96/49 داروخانه یعموم تیوضع و مجوزها

 001/0 -327/1 58 -657/3 داروخانه یفضا تیوضع

 <001/0 -413/1 58 -991/3 انبار تیوضع

 007/0 -568/2 58 -802/2 یبیترک یداروها ساخت تیوضع

 <001/0 -672/1 58 -955/4 یخچالی یداروها تیوضع

 96/49 58 948/0- 094/0 (SOP) استاندارد یکار دستورالعمل تیوضع

 106/0 -672/0 58 -643/1 یداروساز یعلم مناب  تیوضع

 109/0 -662/0 58 -632/1 ربط یذ یسازمانها با تعامل تیوضع
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درحد و متأساان  در مورد  نترل موجودک بیا  55
ارد بییا درحیید مییو 100اسییتااده ا   ییارت ذخیییره 

و در بقیی  میوارد  ،ت ی م تطابق ندا کاستانداردها
،رایط  ب  نحوک    حورت نسبی بوده  انطبا  ب 

بیمارستانی حا    کهاقانونمندک در اداره داروخان 
(. نتایج ب  دست آمده ا  مطالع  حاضر 7) با،دینم

نشییاو دهنییده ب بییود ،ییرایط در داروخانیی  هییاک 
 89-90  سیال اک نسبت بی 94، رستاو در سال 

می با،د. در مطالع  حاضر خو،بختان  هیش  یدام 
ا  ،اخص ها عدم تطابق بیا وضیعیت اسیتاندارد را 
نشاو نداد. ا  طرفی باید ب  تااوت هاک بین نمونی  
آمارک این دو تحقیق نیز توج  دا،ت. ب  نحوک    
در مطالع  قبل حرفا ب  داروخان  هاک بیمارسیتانی 

ی نیحسییدر مطالعیی  ،اهپرداختیی  ،ییده اسییت. 
سیست  ت ی  و تو یع دارو در  ن ی م  مبودهایی در

 (.8) نیز گزارش ،ده است تبریز کهاداروخان 

در  مینیی  ار یییابی  کادر مطالعیی علیجییاو  اده 
سیست  ت ی   تو ییع  نگ یدارک  نتیرل و مصیرف 

   اعالم نمودآمو ،ی قزوین کهامارستاویدارو در ب
 در مو ور دارویی کهاست یس و دارویی    مدیریت

 کادهیعد هاک و استی مشکالت داراک هاداروخان 
 در اساسیی سیاختارک تحول و تغییر ب  نیا  و است

 ارایی و  بتواو تا رسدیم نظر ب  ضرورک بخش این
طور بیی  را بیمارسییتانی کهاداروخانیی  یاثربخشیی
 (.9) داد افزایش کریاشمگ

،یده  ی  نکت  مطر این   ابراهی  نیاپژوهش در 
ها  لیی  وایایف تمامی مدیراو ،اغل در داروخان 

و ایین  دهنیدیخود را طبق ،ر  واایف انجام نمی
منجر ب  بیرو  مشیکالت میدیریتی  تواندیمسئل  م

نقییش آمییو ش عباسییی  کدر مطالعیی (. 10) ،ییود
 کهیاییدیدگاه بای بیردو توانیا ا  مدیراو داروخان 

 کورو ب ییره ییمییدیریتی و همچنییین ب بییود  ییارآ
بسیار م ی   داروخان واحد و رسیدگی ب  امور مالی 

مطالعات مشاب  (. ه  انین 11) ت،ده اس،ناخت 
ها را در ارائ  آمو ش مدیراو داروخان  دیگرک نقش

مطالعی  در  .اندخدمات ب تر دارویی میؤثر دانسیت 
ادارۀ مشییکالت احییلی   2010اسییدک و همکییاراو 

ها توسط مدیراو داروخانی   ماهییت  یار  داروخان 
 یار و بودج  واحید و مسیائل میالی   ار نیاو تا ه

 مبود  ار ناو و نیا  ب  تضمین مسیتمر  یاییت 

در بیریج  (.12) نیواو ،یددر ارائ  خدمات دارویی 
اسیتااده ا  ییش میدیر با رگیانی در  پژوهش خود 

داروخان  را براک مقابل  با میدیریت پیچییده واحید 
عنواو آمو ش ضمن خدمت بی . مطر  نموده است

یکی دیگر ا  نکات م   در تقویت تیواو اجراییی و 
 مطیر  در مطالعیات هامدیریتی مدیراو داروخانی 

حضییور مییؤثر و فعییال مییدیراو  (.13) مییی با،یید
  درمییاو-دارو مییالی  کهاتیی یدر  مها داروخانیی 

دا،ییتن ارتبییاط نزدیییش بییا بخییش بیمارسییتانی  
پز،کاو و  ادر پرسیتارک ج یت اطیالع ییافتن ا  
 مشکالت موجود آمیو ش دادو پرسینل داروخانی  

نییوین دارو ا جملیی  سیسییت   کهاسییت یاجییراک س
  بکار گرفتن پرسنل  ارآمید کدو تش یچیپنسخ 

 ییردو مشییکل  مبییود ها و برطییرف در داروخانیی 
نیروک انسانی ،اغل در داروخان  همراه بیا بررسیی 

عنواو بی  روهای،غلی این ن کهاییعملکردک و توانا
و رفع مشیکالت ها نکات م   در مدیریت داروخان 

(. هرانید 14) ذ ر،یده اسیتداخلی داروخان  ها 
پییژوهش اخیییر بیی  توحیییف وضییعیت موجییود در 

ب  طور مسیتقی  بی  داروخان  ها پرداخت  و در آو 
ار یابی راهکارهاک مدیرتی و آمو ،ی ا،اره نشیده 
است. اما می تواو براساو نتایج تحقیقیات قبلیی  
مشکالت آمو ،ی و مدیریتی را در راستاک  نترل 
مشکالت و استاندارد سیا ک ،یرایط داروخانی  هیا 

 ماید دانست.
در ارتبییاط بییا نتییایج پییژوهش اخیییر و بررسییی 

وضیعیت  ها   ار ییابی داروخانی گانده کها،اخص
خدمات دارودرمانی با استاندارد انطبا   امیل دارد 

برگرفت  ا  این حقیقیت با،ید  تواندیاین مسئل  م
مقیام آو در ها ییا قائ    مسیئول فنیی داروخانی 

سیاعت فعالییت  دارنید وها حضیور فعیال داروخان 
ها مطابق با پروان  مسئولین فنیی رعاییت داروخان 

ها نیییز بییا وضییعیت انبییار در داروخانیی  .،ییودیمیی
 ییرا فضیاک  .استاندارد انطبا   امل دا،یت  اسیت

انبار داراک گنجایش  افی و نظ  و ترتیب و دمیاک 
و اوو براک گردش  یای در انبیار  با،دیمناسب م
  ،یودیاسیتااده می ((First in, first out ا  ،ییوۀ

در داروخان   متیر فاقید داروهیاک تیاری  گو،یت  
. وضعیت سیاخت داروهیاک استدارویی  کهاقاس 

تر یبی با استاندارد نیز انطبا   امل رعاییت ،یده 
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ت یی   دربرگیرنده رعاییت تواندیبود. این موضوع م
ا  منابع معتبر  مواد دارویی مواد اولی  براک ساخت

،رایط نگ دارک مناسب و تاری  انقضا  و ه  انین
  همچنین نظی نیز در نظر گرفت  ،ده است. ها آو

مکاو ساخت داروهیاک تر یبیی و ب دا،ت نظافت 
در ارتبیاط بیا  ،یده اسیت.طور  امل رعایت نیز ب 
( SOP) استانداردبا  ارک  کهادستورالعمل انطبا 

مربیوط  کهارعایت دسیتورالعمل دلیلی بر تواندیم
بیی  نظیی  و نظافییت  تحویییل دارو  فراخییواو دارو و 
سیییاارش دارو و همچنیییین دسیییتورالعمل بیییراک 

و ثبیت  هاتینظارت و رسیدگی ب  ،کا ک آورجمع
منیابع در پیژوهش اخییر . با،یدعوارض ناخواست  

علمی داروسیا ک نییز بیا اسیتاندارد تطیابق  امیل 
آخرین ها حداقل یکی ا  دا،ت ارا   در داروخان 

ویرایش فارما وپ  هاک معتبر و همچنیین آخیرین 
 .دا،یتوجیود   تاب دارونام  رسمی ایراوویرایش 

بیا اسیتاندار  ربطکذ کهابا سا ماو وضعیت تعامل
همکارک  دا،ت    می تواند دلیلی برانطبا   امل 

 کهاب  خاطر نسیخ  گرم یب کهامتقابل با سا ماو
مجیا   کهابا ،ر ت بیم  و همچنین ساارش دارو

با  نیان. ه با،دپخش اقالم دارویی و غیر دارویی 
ها  همکارک ا  داروخان  کاتوج  ب  با دیدهاک دوره

مناسب با ار یابین معاونت غوا و دارو دانشگاه علوم 
 یچیپنسیخ  تیاما وضع .گرفتیپز،کی حورت م

 توانیدیایین مسیئل  میندا،یت. با استاندار انطبا  
 برگرفت  ا  این حقیقت با،د  ی  فیروش داروهیاک

((Over-the-counter  نظییارت مسییئول فنییی بییا
همچنیین فیروش داروهیاک  و گرفیتیحورت نمی

OTC مجو هیا و وضیعیت ،ودیدر رایان  ثبت نم .
عمومی داروخان  با استاندارد انطبا  ندا،یت. ایین 
 مسئل  حا ی ا  عدم آمو ش  افی پرسنل داروخان 

رنگ مناسیب و داراک  همچنین ا  روپوش با است.
فضییاک  ،یید.نمیی طور  امیل اسییتااده اتیکیت بیی 
 ب  نحوک  ی استاندارد انطبا  ندا،ت.  داروخان  با

دریافت دارو و   فضاک داروخان  براک تحویل نسخ 
و همچنیین فضیاک  نبیودهحیندو  مناسیب محل 

 ننیدگاو در  افی و مناسیب بیراک انتظیار مراجع 
براک افراد معلول و  بود. ه  انین نظر گرفت  نشده

 .نشده بیودجاد ای مناسب تواو جسمی تس یالت  
اسیتاندارد انطبیا   بیایخچیالی  کوضعیت داروهیا

بکیار  کهیاخچالبسیارک ا  ی ندا،ت. ب  نحوک   
ها قیدیمی بیوده و فاقید سیسیت  رفت  در داروخان 

 2 و  متیر ا  8هشداردهنده براک دماک بیشیتر ا  
در بررسی مقایس  ،رایط بودند. درج  سانتی گراد 

ی ،ی ر  رمانشیاه خصوحیی و دولتی کهاداروخان 
-خدمات دارو   در ارتباط با ارائ   نتایج نشاو داد

 یارک اسیتاندارد   کهادرمانی  رعایت دستورالعمل
وضییعیت منییابع علمییی و وضییعیت تعامییل بییا 

یکسییانی بییین عملکییرد  ربییطکذ کهاسییا ماو
امیا در  .وجود داردخصوحی و دولتی  کهاداروخان 

خصیییوج مجو هیییا و وضیییعیت عمیییومی بیییین 
خصوحییی عییدم یکسییانی  دولتییی و کهاداروخانیی 

بی  سیبب  توانیدیمیاحتمیای مالحظ  گردید  ی  
 کها افی و بیشیتر پرسینل داروخانی ک هاآمو ش

رعاییت  نیاندولتی نسبت ب  خصوحی بوده و ه 
استااده ا  لباو مناسب و متمایز با اتیکیت ،رایط 

 شطور  امل نسبت ب  بخپرسنل و مسئول فنی ب 
 یچیپدر ارتباط با وضیعیت نسیخ  ا،د.بخصوحی 

خصوحی و دولتی نییز یکسیانی  کهابین داروخان 
در  یچیپنسیییخ   ییی کنحوبییی   وجیییود ندا،یییت

،یده انجام SOPدولتی بیشتر مطابق  کهاداروخان 
و همچنین سوابق نس  داروئیی بیمی  بیمیاراو در 

. در ارتباط با فضاک ،دیطور  امل ثبت میاران  ب 
خصوحییی و دولتییی  کهابییین داروخانیی داروخانیی  

در . بییی  نحیییوک  ییی  یکسیییانی وجیییود ندا،یییت
تعییدد  ی چیپدولتییی فضییاک نسییخ  کهاداروخانیی 
مختلیف  کهابین قسمتتاکیش مناسب پرسنل و 
و اییدماو دارو  کبندو قاسی  جاد،دهیداروخان  ا

در  نیانتر ا  بخش خصوحی دیده ،د. ه مناسب
خصوحییی و دولتییی  کهاوضییعیت انبییار داروخانیی 

می تواند مرتبط یکسانی دیده نشده    این مسئل  
بیییا فضیییاک  یییافی و گنجیییایش مناسیییب انبیییار 

بیراک هیاک دولتیی نسیبت بی  خصوحیی داروخان 
با،ید. هی  انیین بی  طیور وییژه نگ دارک داروها 

خورنده اتشیگیر ) مخاطرات نگ دارک بعضی ا  مواد
میورد ی داروخانی  هیاک دولتیدر انبار دارویی  و...(

 کداروهابود. یکسانی وضعیت قرارگرفت   ینیبشیپ
خصوحییی  دولتییی و کهاتر یبییی بییین داروخانیی 

دولتیی میواد  کها ییرا در داروخانی  نشد.مشاهده 
اولی  مناسب و لوا م سیاخت و تر ییب بی  تعیداد 
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 ،یامل:) کتر افی وجود دارد و ا  براسب مناسب
دسییتور  تر یبییات  ذ ییر تییاری  سییاخت فییرآورده 

نییام سییا نده و نییام  ،ییرایط نگ ییدارک  مصییرف 
می ،د. داروخان ( بر روک فرآورده تر یبی استااده 

و ،ییرایط نگ ییدارک  کسییا همچنییین عییدم انبوه
 نتییرل تییاری  سییاخت ) ،یدیفیرآورده رعایییت میی

دولتییی  کهاموجییود(. در داروخانیی  کهییافرآورده
تر بیوده و دمیاک مناسبوضعیت داروهاک یخچالی 

 و میی ،یدبا استااده ا  دماسینج  نتیرل  یخچال
یخچییالی در  کهمیی  داروهییاضییرورت نگیی  دارک 

 رعایت می ،د. یخچال 

با توج  ب  نتایج آ موو فریدمن مطابقت وضعیت 
ک بیشترین رتب  انطبا  امنابع علمی داروسا ک دار

با استاندارد معاونت غوا و دارو و وضعیت داروهیاک 
بود. در این خصیوج  مترین رتب   یخچالی داراک

و  نترل داروهیاک  کدارتوج  ویژه ب  وضعیت نگ 
   عمدتاً جز داروهاک تزریقی و هورمونی  یخچالی

 بایید در نظیر گرفتی  ،یود. هی  انیین با،یدیم
اسیییتااده ا   نیییگ هشیییدار و ترمیییوگراف هیییاک 

 در ا  ضرورت دارد. در این راستا  نترل دماییقابل
 هیاخچالیفضیاک  تی اادارویی و عیدم کسا انبوه
  ،ود.جلوگیرک نیز 

مسییتمر  تسیی یالت ی م در  کهییاارائیی  آمو ش
ها و خصییوج تج یییز و تاکیییش فضییاک داروخانیی 

 نیو تیأم هاخچالیداروها ا جمل   کداروسایل نگ 
نظیارت بیر رونید  یار و  نیانیپرسنل  افی و ه 
ها داروخان  تواندیطور مستمر مفعالیت داروخان  ب 

و ایجاد فضایی با امنیت  کمت استانداردسا را ب  س
  ب دا،تی  امل تبدیل نماید.

در ارتباط با محدودیت هاک پژوهش می تواو ب  
محدود بودو تعداد داروخان  هاک دولتی نسبت بی  

در تحقیقات آتیی خصوحی ا،اره نمود. ه  انین 
می تواو با گسیترده  یردو دامنی  جغرافییایی بی  

 بین داروخان  ها پرداخت. مقایس   امل تر تااوت
پژوهش اخیر و نتایج ب  دست آمده ا  آو  بیراک 
ار ییابی ،یرایط فعلیی داروخانی  هیاک ، رسیتاو 
 رمانشییاه و آگییاهی ا  مشییکالت آو انجییام ،یید. 
راهکارهییاک بیی  دسییت آمییده در ج ییت ب بییود 
ساختارهاک مربوط ب  ارائ  خدمات رسانی دارویی  
مشییاوره اک داروخانیی  هییاک اییین ، رسییتاو و در 

المتی جامعی  را در پیی خواهید نتیج  تضمین سی
 دا،ت.

 
 تقدیر و تشکر

این مقال  برگرفت  ا  پایاو نام  ار،د نظیارت بیر 
امور دارویی بیوده و ا  معاونیت پژوهشیی دانشیگاه 
آ اد اسالمی واحد ، رضا ب  سبب تایید و حمایت 

 ا  این پژوهش تشکر و قدردانی می ،ود.
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Abstract 
Background: Supervision of drug affairs is one of the highly important affairs of the 

Ministry of Health, Treatment and Medical Education. This study was to evaluate the 

pharmacies of Kermanshah City based on the standard of Food and Drug Organization. 

Methods: This study was a descriptive-analytic one which was carried out on 60 pharmacies 

in Kermanshah. The evaluative questionnaire developed by Food and Drug organization was 

used to collect data and its content validity and reliability estimating Cronbach’s alpha were 

confirmed. The data were analyzed descriptively (mean and standard deviation) and 

inferentially (T-test and Friedman rank sum test) 

Results: The findings of the study revealed that pharmacy space, prescription status, 

refrigerated medicinal products, licenses, and general status of pharmacies of Kermanshah 

are not in parallel with the related standards, but the status of medicine and treatment 

services, production of synthesis drugs, following the related instructions, warehousing 

condition, provision of pharmaceutical scientific resources, and interaction with other 

pharmacy-related organizations matched the standard well. There was also a significant 

difference between private and public pharmacies. 

Conclusion: According to the findings of this research study, the status of preparation, 

storing, and delivery of medicine in Kermanshah is in line with the standards but in some 

cases there was a relative adaptation. Constant and concise supervision of the Food and Drug 

Organization, and public and private informing through educational brochures and related 

workshops for pharmacies’ managers and personnel’s can promote the current status. 

  

Keywords: Drug procurement and administration, Pharmacy, Kermanshah City, Standards of 

Food and Drug Organization 
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