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اخالق در داروسازي آموزشهاي  ضرورت  
  *محمد عبداللهی

  آموزش داروسازي و تخصصی کشور استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران و دبیر شوراي
  

امروزه اخالق پزشکی به عنوان یکی از ارکان اصلی آموزش در حوزه پزشکی به شمار مـی رود و بـه ایـن سـبب الزم اسـت آمـوزش       
اراي داروسازي د. نهادینه شود... اخالق در کلیه گروههاي علوم پزشکی اعم از پزشکی، داروسازي، دندانپزشکی، پیراپزشکی، پرستاري و 

دارویی، امـور بـالینی، پژوهشـی، مـدیریتی و     هاي  تخصصی متعدد اعم از آکادمیک، صنعت داروسازي، توزیع و پخش فراوردههاي  شاخه
  . غیره می باشد
این در حالی است . سال گذشته، درس اخالق داروسازي براي دانشجویان دکتراي حرفه اي داروسازي تدریس می شود 10از حدود 
دهـه اخیـر ایجـاد شـده اسـت اهمیـت        1-2بر مبناي تغییرات اساسی که در حدود وظایف و مسـؤولیتهاي داروسـازان در    که امروزه و

یکی از ارائـه کننـدگان خـدمات     عنوان بهبه طور کلی داروسازان . فراگیري دانش اخالق در داروسازي و تنوع کاري چند برابر شده است
جارت از نظر اخالقی بسیار آسیب پذیر بوده و چالشهاي اخالقی جدي در این زمینه مطرح می سالمت و به دلیل تقابل ارائه خدمات و ت

به این منظور الزم است که داروسازان عالوه بر دسترسی به راهنماها و کدهاي اخالقی، دانش علمی کافی در زمینه مباحث پایه و . شود
خالقی مشارکت فعال داشـته باشـند چراکـه نـاگزیر از مشـارکت در اینگونـه       اهاي  گیري بالینی اخالقی کسب کنند تا بتوانند در تصمیم

  . ها هستند تصمیم
کاربردي بر مبناي نیـاز و حیطـه فعالیـت داروسـازان     هاي  با توجه به توسعه وظایف و مسؤولیتهاي داروسازان الزم است که درسنامه

هـاي مواجـه    تعارضات اخالقی و راه، پزشکیعلوم داروسازي و خالق اصول ا: موضوعات زیر قابل توجه و بحث هستند. تهیه و تدوین شود
روابط با سـایر اعضـاي تـیم    آکادمیک علم داروسازي، هاي  جنبه و همراهان ایشان، ارتباط با بیمار، اي تعهد حرفه، حقوق پزشکی، با آنها
، گویی حقیقت، حریم خصوصیو  رازداري، رعایت هشاخالق در پژو، ضوابط پوشش حرفه اي، و خانواده ارتباط داروساز با جامعه، درمان
ژنتیک، پیوند، سلولهاي (هاي نوین ي اور مالحظات اخالقی در فن ،ارتباطات تجاريمالحظات اخالقی پایان حیات، ، گفتن خبر بدنحوه 
  .قوانین و مقررات، و دارویی هايخطا، اخالق بحرانعلمی،  انتشارات، پیوند اعضا، )بنیادي

  خطاهاي دارویی، سلولهاي بنیادي  ،داروسازي: ديیکل واژگان
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