
کتاب بعدی که مؤلفان داروخانه های 
دانش��کده داروس��ازی تأليف کرده اند، 

»دارو درمانی سالمندان« است. 
 این کتاب مسائل و نکات مهم تجویز 
داروه��ا در جمعيت س��المند را مورد 
توجه ق��رار داده اس��ت و بيماری هایی 
که در این گروه س��نی بيشتر به چشم 
می خورد و دارو درمانی آنها باید به دقت 
انجام شود، مورد بحث قرار گرفته است. 
پير شدن یک فرآیند غيرقابل اجتناب 

است که با از بين رفتن تدریجی فعاليت   های بيولوژیک 
بروز می کند و به همين دليل سالمندان ازجمله اقشار 

آسيب پذیر جامعه اند.
 با توجه به این که افزایش سن با نشانه های گوناگون 

و اغلب ب��ا مصرف داروه��ای متعددی 
هم��راه اس��ت، تجویز به ج��ا و مصرف 
صحيح داروها در س��نين ب��اال اهميت 

بيشتری می یابد.  
مطالعه این کت��اب کمک می کند تا 

اعضای کادر درمان بتوانند:  
     با آگاهی از فارماکولوژی داروهای 
س��المندان از صح��ت انتخ��اب خود 

اطمينان یابند.  
     ب��ا ورود به ش��رایط زندگی بيمار، 
بر مش��ارکت فعال او در درمان و بر ميزان تبعيت او از 

رژیم درمانی تأثير بگذارند.  
     با روش های مقایس��ه ای، تجویز خود را ارزیابی و 

بهترین تغييرات ممکن را ایجاد کنند.  

کتاب کارب��ردی دیگر ای��ن مجموعه 
»داروشناسی نس��خه های دارویی« است. 
این کتاب بس��يار مفيد که نمونه بيروني 
ن��دارد، نس��خه های رای��ج داروی��ی در 
بيماری ه��ای مختلف را مورد بررس��ی و 
تجزیه و تحليل قرار داده است. در تفسير 
و تجزیه نسخ دارویی نکات زیر مورد توجه 
قرار گرفته: بيان تش��خيص احتمالی در 
نسخه مربوطه، تحليل نس��خه، بررسی 
یک به یک داروهای نس��خه، ارایه نکات 

ضروری مربوط به نسخه جهت آموزش بيمار و ارایه نکات 
کاربردی هر نسخه به صورت مجزا.  

کتاب حاضر جلد نخس��ت از مجموعه داروشناس��ی 
نسخه های دارویی برگرفته از نسخه های واقعی پزشکان 

است که با روش��ی هدفمند فصل بندی 
شده و برای دانشجویان و دانش آموختگان 
داروسازی و پزشکی طراحی و تأليف شده 

است.  
در توضيحات این کتاب آمده است:  

عدم استفاده مناسب بيماران از داروها 
می تواند س��بب درمان غيرموثر، پرخطر 
یا طوالنی ش��دن بيماری به همراه ایجاد 
آسيب های جسمی و روحی در بيمار شود، 
مش��ارکت فعال بيماران در روند درمان و 
استفاده مناسب داروها سبب بهبود کيفيت درمان و الزمه  
آن انتقال اطالعات ضروری به بيمار اس��ت. داروسازان و 
داروپزشکان به عنوان متوليان اصلی ارایه خدمات دارویی 

در جامعه می توانند نقش موثری را ایفا کنند.  

 منبع بعدی این مجموع��ه کتاب »تغذیه 
تام وریدی« اس��ت. این کتابي بس��يار مهم و 
تخصصي درب��اره  اطالعات و اصول س��اخت 
محلول های تغذیه ت��ام وریدی براي بيماران 
بدحال یا جمعيت های خاص مانند بيماران 
کبدی، کليوی، بيم��اران دچار بيماری های 
مزمن مانند دیابت، نارسایی قلبی یا نوزادان و 
کودکان است. تغذیه تام وریدی در بيمارستان 

یا بيماران بدحال بس��تری در منزل کارب��رد فراوانی دارد 
و این کتاب راهنمای مناس��بی جهت اس��تفاده همکاران 
کادر درمان خصوصا، داروس��ازان، پزش��کان، پرستاران و 

متخصصان تغذیه است.  
در توضيحات این کتاب آمده اس��ت: »از حدود 50 سال 
پيش، تغذیه مناس��ب در بيمارانی که قادر به اس��تفاده از 
روش های فيزیولوژیک برای تغذیه نيستند، به عنوان یک 

بخش بس��يار مهم اقدامات پزشکی درمانی 
مورد توج��ه قرار گرفته اس��ت. تکنيک های 
موفق برای تغذیه وریدی بيم��اران در اواخر 
دهه  60 ميالدی وارد س��رفصل های علمی و 

تجربيات بالينی شد.  
امروزه اطمينان داریم در بعضی از شرایط، 
اس��تفاده از عروق مرکزی تنه��ا راه حمایت 

تغذیه ای بيمار است.  
این کتاب در 11 فصل، اصول پایه ای تغذیه وریدی اعم 
از نحوه ارزیابی بيمار، تهيه فرموالس��يون، مراحل ساخت 
استریل ترکيب مغذی، ارزیابی شرایط بيمار در بيماری های 
خ��اص و همچنين معرفی مش��کالت و عوارض ناش��ی از 
تغذیه وریدی و روش های برطرف ساختن آنها را به گونه ای 
کاربردی و با استفاده از مثال های واقعی مورد آموزش قرار 

داده است.  

کتاب کارب��ردی دیگری ک��ه در زمينه 
خدمات دارویی در داروخانه، توس��ط این 
مجموعه تدوین ش��ده اس��ت؛ »راهنمای 
جامع کار در داروخانه« اس��ت. این کتاب 
رون��د فعالي��ت داروس��ازان در داروخانه و 
فعاليت های حرف��ه ای مربوط ب��ه کار در 
داروخان��ه و ارایه خدم��ات دارویی در این 

زمينه را مورد بحث قرار داده است.  
فصول مهم این کتاب ش��امل موارد ذیل اس��ت:     انواع 
اشکال دارویی داروها در داروخانه /   دسته بندی و رده بندی 
داروها  /   انواع نسخه ها در داروخانه/  نسخه خوانی در فرآیند 
خدمات دارویی در داروخانه/  انواع بيمه ها /پذیرش نسخه 
و قيمت زنی /  ثبت نس��خه در داروخانه های بيمارستانی 
و شهری /  ثبت نس��خه در داروخانه های ش��هری /   تأیيد 
اینترنتی نسخه ها /   تحویل دارو به بيمار /  نام های تجاری 

ایرانی داروها/  نام های تج��اری خارجی داروها/ 
 پوش��ش بيمه ای تعدادی از داروه��ا/  داروهای 
یخچالی /  مواد حاجب /  انواع داروهای موضعی / 
 انواع داروهای تزریقی /  انواع داروهای استنشاقی 
/  اشکال دارویی تزریقی با راه مصرف اختصاصی 
/   داروهای با فرموالس��يون خ��اص /  داروهای 

ترکيبی 
در مقدمه ای��ن کتاب آمده اس��ت: در حرفه  
داروسازی برخی مشکالت و دشواری ها در برابر کارآموزان و 
کارورزان و حتی شاغالن این حرفه در محيط کار داروخانه 
پيش می آید که نبود منابع الزم جهت آموزش و فراگيری 
بر س��ختی های کار در این حرفه می افزای��د. در این منبع 
کوشيده شده است تا حد امکان اطالعات الزم برای شروع 
آموزش یا ادامه فعاليت در حرفه داروس��ازی در داروخانه 

ارایه شود.   
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قفسه

درنگی بر کتاب های دارویی   

دارو و داروشناسي به روايت كتاب 

اصول و روش های كاربردی

توصیه های دارويی پزشک، داروساز و پرستار به بیمار

اصول خدمات دارويی در بیمارستان

پاسخ دکتر ميثم اسماعيلي به پرسش های »شهروند«   

كنار مردم هستیم
 یک��ی از ای��ن کتاب ها 
اطالعات  منابع  »راهنمای 
دارویی« اس��ت. این کتاب 
ک��ه موف��ق ب��ه دریاف��ت 
جایزه کت��اب فصل وزارت 
فرهنگ و ارش��اد اسالمی 
در حوزه کتاب تخصصی و 
علوم کاربردی ش��ده باعث 
افزایش آگاه��ی همکاران 
کادر درم��ان نس��بت ب��ه 
مناب��ع اطالع��ات دارویی 

می شود.  
در ای��ن منب��ع نح��وه 
پاس��خگویی به س��واالت 
داروی��ی به ط��ور مختصر 

مورد بحث قرار گرفته است و در قسمت بعدی 
آن منابع اطالع��ات دارویی چاپی، نرم افزاری و 
اینترنتی مورد توج��ه قرار گرفته و خصوصيات 
هرک��دام اعم از نق��اط ضعف و ق��وت هر منبع 
مورد بررس��ي قرار گرفته است. در قسمت آخر 
این کتاب مقایس��ه منابع اطالعات دارویی در 
ارایه اطالعات تخصص��ی دارویی مورد ارزیابی 
قرار گرفته اس��ت و در جداول کاربردی و مفيد 
هرکدام از مناب��ع ارزش گ��ذاری و امتيازدهی 

شده اند. در مقدمه این کتاب می خوانيم:  
امروزه با افزایش حجم اطالعات در حوزه 

علوم پزشکی و به منظور 
عرض��ه خدم��ات بهينه 
بسترس��ازی  پزش��کی، 
مناس��ب برای دسترسی 
ب��ه اطالع��ات روزآم��د 
اس��ت.  اجتناب ناپذی��ر 
حوزه اطالع��ات دارویی 
ني��ز به عن��وان یک��ی از 
ارکان های اصلی درمان 
قابل توجه��ی  رش��د  از 
برخوردار بوده و با توجه 
ب��ه وج��ود روش ه��ای 
دسترس��ی  مختل��ف 
اینترن��ت،  از  اع��م 
نرم افزاره��ای رایانه ای و 
کتب اطالع��ات دارویی به منظور تس��هيل 
دس��تيابی ب��ه اطالع��ات، کادر پزش��کی 
نيازمند کس��ب مهارت و مدیریت اطالعات 
دارویی اس��ت.   ه��دف اصلی ای��ن کتاب، 
ارتق��ای توانای��ی مدیریت و کارب��ری موثر 
کادر بهداش��ت و درم��ان از منابع اطالعات 
داروی��ی اس��ت و خوانن��دگان ای��ن کتاب 
ق��ادر خواهن��د ب��ود نحوه جس��ت وجوی 
مناس��ب، تفسير و مقایس��ه، تهيه و تنظيم 
اطالع��ات داروی��ی را ب��ه بهتری��ن نح��و 
ممک��ن و به صورت��ی کارب��ردی فراگيرند.  

ای��ن  از  دوم  منب��ع   
کت��اب  مجموع��ه 
 » دارویی؛  »اطالع رس��انی 

است.  
در این منبع سعی شده 
است، روش های مواجهه با 
سوال هاي دارویی و اصول 
علمی و عملی پاسخگویی 
صحيح به سواالت دارویی 
به هم��کاران کادر درمان 

آموزش داده  شود.  
در توضيحات این کتاب 

می خوانيم: 
ب��ا گس��ترش روزافزون 

دانش پزشکی، مس��ئوليت مراکز اطالع رسانی 
دارویی در تولي��د و معرفی منابع مفيد بس��يار 

اهميت است.  فعاليت این 
مراکز، همزم��ان با توليد و 
معرفی منابع، می بایس��ت 
به توس��عه  روش ها و فنون 
علمی ب��رای پاس��خگویی 
هرچه دقيق تر به س��واالت 
دارویی مردم و اعضای کادر 
درمان بينجامد. این کتاب 
براس��اس اصولی روشمند 
تدوین و فصل بندی ش��ده 
اس��ت و ت��الش می کند تا 
ب��ا افزای��ش مهارت ه��ای 
پاس��خگویی  ب��رای  الزم 
س��واالت  ب��ه  صحي��ح 
بالينی بر دان��ش و آگاهی اعض��ای کادر درمان 
و عم��وم مردم تأثي��ر کيفی و مطل��وب بگذارد.  

یک��ی دیگ��ر از مناب��ع 
توس��ط  تأليف ش��ده 
مجموع��ه داروخانه ه��ای 
داروس��ازی  دانش��کده 
»توصيه ه��ای  کت��اب 
دارویی پزشک، داروساز و 
پرستار به بيمار« است. در 
ای��ن کتاب که ب��ه صورت 
داروی��ی  تک نگاره ه��ای 
برای ه��ر دارو در صفحات 
جداگان��ه  و  مش��خص 
تفکيک ب��ه عم��ل آمده، 
توصيه ه��ای مه��م مربوط 
ب��ه دارو ک��ه باید توس��ط 

کادر درمان به بيمار گوش��زد ش��ود، به صورت 
کاربردی و علمی مشخص شده است.  

در س��اليان گذش��ته دان��ش داروس��ازی ب��ا 
دگرگونی ه��ای ج��دی و روبه رش��دی مواج��ه 

ب��وده اس��ت. یک��ی از این 
یافت��ن  راه  دگرگونی ه��ا، 
تعریف��ی ت��ازه ب��ه عل��وم 
عن��وان  ب��ا  داروس��ازی 
داروی��ی«  »مراقبت ه��ای 
مراقبت ه��ای  اس��ت. 
خدم��ات  دارویی مح��ور 
س��نتی داروس��از را از روند 
تهيه و توزی��ع دارو به نتایج 
مطل��وب درمان��ی متمرکز 
می کن��د. ای��ن کت��اب که 
توس��ط جمعی از اس��اتيد 
داروس��ازی بالين��ی تهي��ه 
شده اس��ت، کمک می کند 
تا داروسازان، پزش��کان، پرستاران و سایر اعضای 
کادر درمان بتوانند با استفاه از آن، در زمان تجویز 
یا تحوی��ل دارو؛ مهم ترین توصيه های مناس��ب 
و ضروری را برای ه��ر دارو به بيم��ار ارایه دهند

کت��اب بع��دی از ای��ن 
»اص��ول خدمات  مجموعه 
دارویی در بيمارستان« است. 
این کتاب با رویکرد خدمات 
دارویی در بيمارس��تان که 
انجام  داروس��ازان  توس��ط 
می پذیرد، نوشته شده است.  
فص��ول مهم کتاب ش��امل 

موارد زیر است: 
آم��وزش     تاریخچ��ه  
دانش��جویان داروسازی در 
بيمارس��تان و اصول بخش 

مراقبت های دارویی 
ی��ک  به عن��وان     کار 

داروس��از حرف��ه ای در بخش و ن��کات الزم برای 
رسيدن به آن 

     اخالق حرفه ای در داروسازی 
    نگاهی اجمالی بر س��اختار واژگان پزشکی و 

تعاریف آنها 
    محاسبات در داروسازی 

   تفس��ير داده های آزمایش��گاهی )که فصلي 
بسيار درخشان در کتب پزشکي از نظر جامعيت 

بي نظير است( 

     اقدامات تشخيصی در 
پزشکی 

     نح��وه  پاس��خگویی به 
سوال های دارویی

     مهارت ه��ای ارزیاب��ی 
فيزیکی و معاینه بالينی 

   فارماکوکينتيک بالينی 
   مروری ب��ر اصول اوليه 

برقراری ارتباط
     ش��رکت در رانده��ای 
آموزش��ی در بيمارس��تان، 
روش های مستندس��ازی و 

آموزش بيمار 
     پای��ش دارو درمانی در 

بيمارستان 
     تغذیه وریدی در بزرگساالن

    مثال های��ی از بيمارانی ک��ه به طورعملی در 
بيمارستان با آنها مواجه می شوید

    حرفه پژوه��ی در داروس��ازی بالين��ي و 
بيمارستاني 

     توزیع دارو در بيمارستان 
     آماده س��ازی و ترکي��ب اس��تریل داروهای 

تزریقی وریدی 
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درنگ ش�هروند| مجموعه داروخانه های دانش�کده داروسازی دانش�گاه علوم پزشکی تهران 
با همکاری مرک�ز داروپزش�کی 13آبان، مرک�ز تحقيقات تجوی�ز و مصرف منطق�ی دارو که از 
زیرمجموعه های دانش�گاه علوم پزش�کی تهران اند،  اقدام به تأليف و تدوی�ن چندین کتاب در 
زمينه علوم نوین داروپزشکی با رویکرد مراقبت های دارویی کرده است. این منابع جهت استفاده 
همکاران کادر درمان شامل داروسازان، پزش�کان، پرستاران و سایر اعضاي تيم درمانی در نظام 
سالمت اس�ت. دکتر ميثم اس�ماعيلي یکي از همکاران پرکار در این مجموعه اس�ت. با ایشان 

گفت وگویي کوتاه پيرامون توليد این مجموعه آثار کتاب دارویي داریم. با هم مرور مي کنيم.  

راهنمای جامع کار در داروخانه

دارو درمانی سالمندان

تغذیه تام وریدی

داروشناسی نسخه های دارویی

 دکتر ميثم اس�ماعيلي یکي از هم�کاران تيم تحریریه 
مجموعه کتاب هاي داروشناسي اس�ت. با درنظر گرفتن 
محدودیت وقت ایش�ان و دیگر همکاران گرامي ش�ان، 
درصدد برآمدیم تا گفت و گویي مکتوب را به انجام رسانيم. 

مجموعه پرسش هاي »شهروند« در محورهاي زیر بود:  

   مصرف دارو به ش��کل خود تجویزی توسط بسياری از 
بيماران، یکی از بزرگترین مشکالت فرهنگ استفاده از دارو 

ميان مردم 
   معضلي به نام کتاب های خود درمانی 

   ضرورت توليد منابع و ماخذ رشته داروسازي در ایران 
   توليد منابع و ماخذ مورد نياز دانش��جویان رشته های 

علوم پزشکی در ایران 
    سطح دانش داروسازی و توليد کتاب مرجع 

   بضاعت و قابليت های موجود دانش��گاه هاي کشور در 
حوزه توليد

متن داروسازی و کتاب های مرجع 
    ارتباطات مرکز دارویي 13 آبان با مراکز علمی و توليد 

متون درسی در حوزه علوم دارویی و داروسازی جهان 
   بزرگترین مشکل موجود در توليد کتاب در حوزه هاي 

دارو و علوم پزشکی 
    سرمایه گذاری در حوزه نشر کتاب های علمی 

    ویراستاري کتاب هاي علمي در ایران 
    چشم انداز برای توليد کتاب های داروسازی در ایران 

دکتر ميثم اسماعيلي به خاطر ضيق وقت ترجيح بر این 
دیدند که پاس��خ هاي خود را به ش��کل کلي و در قالب متن 
زیر به روزنامه ارایه دهند. مرور متن حاضر نشان مي دهد که 
نزد داروسازان مجموعه 13 آبان چه توجه و دقتي مصروف 

بهداشت و درمان سالم عموم مردم است.  
مص��رف خودس��رانه داروه��ا در بعض��ی بيماری ه��ا، 
جمعيت های خاص و بر حسب فصول  سال در کشور افزایش 
پيدا می کند. به عنوان مثال مصرف آنتی بيوتيک ها و داروهای 
ضد تب، درد و س��رماخوردگی در فصول سرد سال، مصرف 
آنتی هيس��تامين ها در فصل بهار، مصرف داروهای موثر بر 
سيستم دستگاه گوارش جهت رفع مشکل اسهال در تابستان 
توسط مردم افزایش پيدا می کند که این مسأله می تواند باعث 
بروز عوارض جدی دارویی )مانند عوارض کبدی، کليوی و...( 
شود یا در جمعيت های خاص ممکن است مصرف خودسرانه 
داروها باعث بروز مش��کالت جدی و مهمی شود.  به عنوان 
مثال، مص��رف آنتی بيوتيک ها در ک��ودکان باعث به وجود 
آمدن مقاومت ميکروبی می ش��ود که بيمار مجبور می شود 
در عفونت ه��ای بعدی از آنتی بيوتيک های بس��يار قوی که 
عوارض زیادی نيز دارند و هزینه تهيه آنها هم بسيار باالست، 
استفاده کند یا حتی مصرف آنتی هيستامين ها و داروهای 
ضد سرفه در بعضی کودکان باعث کاهش عملکرد سيستم 
عصبی و تنفسی و حتی مرگ نوزاد و کودک می  شود. مثال 
دیگر از مصرف خودسرانه دارو در بيماران، مصرف داروهای 
ضد اسهال اس��ت، در بعضی انواع اس��هال مصرف داروهای 
ضد اس��هال منع مص��رف دارد. زیرا ممکن اس��ت اس��هال 
عفونی )باکتریایی، ویروس��ی، انگلی یا آميبی( باش��د و اگر 
بيمار خودس��رانه داروهای ضد اسهال مصرف کند، سم این 
عفونت ها در سيستم گوارش باقی می ماند و این عفونت در 

کل بدن پخش و بيمار دچار مشکالت عدیده ای می شود.  
مثال دیگر که بسيار مهم اس��ت، مصرف خودسرانه دارو 
در زمان بارداری و ش��يردهی اس��ت که بعض��ی داروها در 
زمان بارداری و شيردهی منع مصرف دارند و به هيچ عنوان 
نباید در زمان بارداری و ش��يردهی اس��تفاده شوند. بعضی 
از این داروها می توانند مکمل ها، ویتامين ها )ویتامين A( یا 
داروهای گياهی باشند. متاسفانه مردم مکمل ها، ویتامين ها 

و داروهای گياهی را دارو به حس��اب نمی آورند و در مصرف 
آنها خودسرانه و بدون مش��اوره با پزشک یا داروساز اقدام به 
تهي��ه دارو می کنند.  بعضی بيماران در ش��رایط خاص قرار 
دارند به عن��وان مثال در زمان پيری به س��ر می برند یا دچار 
مشکالت کليوی، کبدی یا بيماری های مزمن قلبی- عروقی 

یا دیابت و... هس��تند و در این شرایط 
نيز بعضی داروها، ویتامين ها، مکمل ها 
و فرآورده ه��ای گياهی نمی توانند در 
آنها مصرف شود و جهت مصرف آنها 
مشاوره با پزش��ک یا داروساز ضروری 

است. 
 منابع اطالعات دارویی به دو دسته 
کلی تخصصی و عمومی طبقه بندی 
می شوند که نوع تخصصی آنها جهت 
استفاده همکاران کادر درمان تأليف 
ش��ده اس��ت و نوع عمومی آن جهت 

استفاده   بيماران.  
بعضی از منابع اطالعات دارویی متاسفانه اطالعات کامل 
و دقيق داروه��ا را در اختيار بيماران قرار نمی  دهند و ممکن 
است از لحاظ علمی نيز اطالعات ناقص را ارایه کنند که این 
اطالعات ناقص در بعضی مواقع باعث به وجود آمدن مشکل 

برای بيمار می شود.   از این جهت مرکز دارو پزشکی 13 آبان 
بر آن ش��د تا منابع تخصصی جهت همکاران کادر درمان و 
منابع عمومی جهت بيماران را با این هدف به چاپ برساند. 
هموطنان گرامی جهت استفاده از منابع اطالعات دارویی باید 
به این نکته مهم توجه کنند ک��ه آن منابع، حاوی اطالعات 
ضروری داروی موردنظر آنها باش��د و 
همچنين گروه نویسندگان و سازمانی 
که این منابع را چاپ ک��رده، زیرنظر 

کدام مرکز علمی است.  
مرکز داروپزشکی 13 آبان به دليل 
این ک��ه زیرمجموع��ه داروخانه های 
دانشگاه علوم پزشکی تهران است، با 
بکارگيری کادر مجرب در زمينه توليد 
و تأليف کتاب های علمی فعاليت های 
گسترده ای را انجام داده و در این زمينه 
منابع معتبری را به چاپ رسانده است.  
منابع علمی داروسازی و اطالعات 
دارویی در کش��ور ما از نظر کمی ممکن است محدود باشد 
و دانش��گاه های علوم پزش��کی و مراکز علمی و تحقيقاتی 
علوم پزش��کی باید در زمينه تأليف و توليد منابع داروسازی 
و اطالعات دارویی تالش و س��رمایه گذاری بيشتری انجام 

دهند تا این منابع در دو سطح تخصصی و عمومی در اختيار 
همکاران کادر درمان و بيماران قرار گيرد.  

منابع اطالع��ات دارویی و مناب��ع دارو درمانی بيماری ها 
می تواند به عنوان یک کتاب جهت افزایش اطالعات عمومی 
استفاده شود.  ولی نباید هيچگاه به عنوان جایگزین پزشک 
یا داروساز ش��ده و جهت درمان بيماری ها و دریافت مشاوره 
دارویی استفاده از نظرات پزش��کان و داروسازان باید توسط 

بيمار انجام شود. 
 منابع اینترنتی، نرم افزارهای قابل نصب روی رایانه و موبایل 
نيز درحال حاضر بس��يار مورد اس��تفاده قرار می گيرند که 
بعضی از آنها ممکن است اطالعات کامل و معتبر دارویی در 
اختيار ش��ما قرار ندهند. لذا افرادی که مطالب علمی را روی 
این س��ایت ها و نرم افزارها قرار می دهند و منابع علمی مورد 
استفاده آنها در این گونه نرم افزارها نيز بسيار مهم است که از 

منابع معتبر، به روز و علمی دارویی و پزشکی  باشد.  
در حوزه اطالع رسانی جهت معرفی این منابع روزنامه ها 
و مجالت، سایت ها و شبکه های اجتماعی بسيار می توانند 
نقش مهمی را ایفا کنند و منابعی که در این زمينه معتبرتر 
هستند را به جامعه پزش��کی، دارویی و عموم مردم معرفی 

کنند.  
مرکز دارو پزشکی 13 آبان منابع زیر را جهت استفاده گروه 

پزشکی و دارویی به چاپ رسانده است:  
   »راهنمای منابع اطالعات دارویی« معرفی منابع معتبر 

دارویی چاپی، الکترونيکی و اینترنتی 
   »اطالع رسانی دارویی اصول و روش های کاربردی« منبع 

جامع نحوه پاسخگویی نظام مند به سواالت دارویی
   »توصيه های دارویی پزشک داروساز، پرستار به بيمار« 

کتاب علمی حاوی توصيه های مهم دارویی به بيمار 
    »اص��ول خدمات دارویی در بيمارس��تان« منبع کامل 

خدمات دارویی قابل ارایه توسط داروسازان در بيمارستان
    »راهنمای جامع کار در داروخانه« اصول کاربردی کار در 

داروخانه توسط تکنيسين های داروخانه و داروسازان
    »راهنمای استفاده از فرآورده های آرایشی، بهداشتی« 
منبع کامل معرفی فرآورده های پرکاربرد آرایشی بهداشتی 

در داروخانه ها 
    »س��اخت داروهای ترکيبی« راهنمای کاربردی اصول 

ساخت داروهای جالينوسی و ترکيبی در داروخانه 
    »تغذیه تام وریدی« منبع جامع تغذی��ه تام وریدی در 

بيماران بد حال و بستری در بيمارستان 
    »دارودرمان��ی س��المندان« راهنم��ای جام��ع اصول 
دارودرمان��ی و مصرف منطق��ی دارو در س��المندان دچار 

بيماری های مزمن 
    »داروشناسی نسخه های دارویی« منبع کاربردی بررسی 
نسخ دارویی از لحاظ تش��خيص، فارماکولوژی، توصيه های 

دارویی، نکات ضروری و ارایه نکات کاربردی دارویی
    »اطالع��ات داروی��ی ای��ران« منب��ع جام��ع ح��اوی 

تک نگاره های علمی دارویی جهت استفاده کادر درمان 
 کتاب های درحال چاپ در آینده نزدیک: 

   »اطالع��ات دارویی خان��واده« منبع کام��ل و کاربردی 
حاوی تک نگاره های علمی داروها جهت استفاده بيماران 

    »اصول خدمات دارویی در داروخانه« راهنمای کاربردی 
معرفی و توضيحات خدمات داروی��ی قابل ارایه در داروخانه 

توسط داروساز 
    »سواالت رایج در داروخانه« منبع جامع حاوی سواالت 

رایج و پاسخ آنها در داروخانه 
   »گياهان دارویی با رویکرد بالينی و پزش��کی مبتنی بر 
مستندات« راهنمای کاربردی معرفی فرآورده  های گياهی و 
تک نگاره های علمی گياهی براساس مستندات معتبر علمی و 

داروهای موجود در ایران.

منابع علمی داروسازی و 
اطالعات دارویی در کشور 
ما از نظر کمی ممکن است 

محدود باشد و دانشگاه های 
علوم پزشکی و مراکز علمی 

و تحقيقاتی علوم پزشکی باید 
در زمينه تأليف و توليد منابع 
داروسازی و اطالعات دارویی 

تالش کنند


