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 ساختار دوره

 1 شهری داروخانه در عرصه کارآموزی:ه تعریف دور

 2و1 کاراموزی داروخانه شهریپیش نیاز دوره: 

 گروه( 16نفره ) 2به ازائ هر گروه  ساعت 72 :نوشته شود( روز /)به ساعت مدت دوره

 داروخانه اموزشی دانشكده داروسازی )داروخانه ولیعصر و امام خمینی ( دوره: بخش /حیطم
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 ی آموزشیامحتو

 بر اساس سر فصل دروس

 

 آماده سازی و ارائه صحیح نسخ به بیماران هدف کلی دوره:                 

 

 .اهداف ویژه به تفكیک هر بخش:

 یر نسخه ایغایجاد ارتباط با بیماران، گرفتن شرح حال دارویی، توصیه در خصوص مصرف داروهای نسخه ای و  .1

 قوانین و قیمت زنیآشنایی با اصول بیمه ،  .2

 اشنایی با نحوه نسخه پیچی در محیط کار داروخانه .3

ب و هورموونی، اعصوا   عروقی، غدد و-رایج مصرفی در بیماری های گوارشی، قلبیاشکال دارویی داروهای  آشنایی با .4

 روان، مغزو اعصاب، زنان، عفونی، تنفسی، روماتولوژی، پیوند و کلیه 

 وخانه، تشخیص احتمالی نسخآشنایی با خواندن نسخ رایج دار .5

 آشنایی با عوارض جانبی، توصیه های مهم، تداخالت موجود در هر نسخه .6

 آشنایی با منابع اطالعات دارویی موجود در داروخانه .7

 :مهارت های مورد انتظار

 یادگیری مهارت های ارتباطی در برخورد با بیماران .1

 گرفتن شرح حال دارویی .2

 یاز به نسخه پزشکشناخت بیماری های رایج بدون ن .3

 آماده سازی نسخ .4

 سخهم هر نتشخیص احتمالی بیماری هر نسخه، توصیه به بیماران هنگام تحویل نسخ، عوارض و نكات مه .5

 استخراج اطالعات از منابع اطالعات دارویی معتبر .6

 پاسخگویی به اعضا كادر درمانی .7
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 داروخانه مدل:روزانه در  یبرنامه کار

هر جلسه ی كنند. ساعته( در داروخانه حضور پیدا م 6جلسه  12ساعت ) 72های دو نفره به مدت  دانشجویان به صورت گروه

ه توضیح ر ادامدساعته به دو قسمت سه ساعته تقسیم می گردد. در سه ساعت اول دانشجو موظف است دستنامه ای را كه  6

رده و به كپیدا  اد مربوطه در پشت گیشه حضورداده خواهد شد، تكمیل و تحویل دهد. در سه ساعت دوم نیز به همراه است

عه به پزشک از به مراجا كه نیدر انتها نیز استاد مربوطه یكی از بیماری های رایج ربررسی نسخ و ارائه ان به بیمار می پردازد. 

 ( را به كارآموزان تدریس می نماید. OTCنداشته و می توان در داروخانه مدیریت نمود )مباحث 

 مقررات:و  قوانین

 داروخانهحضور به موقع در  .1

 مربوط به هر جلسه OTCپیش مطاله مباحث  .2

 مرتب و تمیز پوشیدن روپوش .3

 ساعته در داروخانه 6حضور حداقل  .4

 عدم غیبت غیر موجه .5

 داروخانهحضور فعال در  .6

 و ارائه نسخ به بیمارداروها  تحویلهمكاری در  .7

 :کارآموزانوظایف حرفه ای و اخالقی 

 معرفی شده توسط فرهنگستان علوم پزشكی كدهای اخالق در داروسازی ایتو رع شناخت -

 احترام متقابل و شركت در فعالیت  های گروهی -

 ادر درمانكبرخورد مناسب با بیماران، پرسنل و اعضای  -

 رعایت حریم خصوصی بیماران -

 :نحوه ارزشیابی دوره
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 ت مهارتی و امتحان پایانی صورت می پذیرد.ارزشیابی بر اساس دستنامه ها، الگ بوک، چک لیس

ک یبوط به دستنامه ها شامل سواالتی در رابطه با تحلیل چهار نسخ مر :دستنامه های پر شده در هر جلسه . 1

ه ساعت ایان سپبیماری خاص، داروهای جدید موجود و نكات مهم و رایج دارویی می باشد كه در هرجلسه تكمیل و در 

 تحویل داده می شود.داروییبه مسئول مربوطه 

 واقعی از هر یک از مباحث زیر : نسخه 12تهیه الگ بوک شامل :  الگ بوک. 2

- Infectious Disease 

- Gastrointestinal Diseases 

- Cardiovascular Diseases 

- Neurology Disorders 

- Respiratory Disorders 

- Hormonal Diseases 

- Endocrine Disorders 

- Pain 

- Nephrology and Rheumatology 

- Psychiatric Disease  

 در رابطه به نسخ الزم است موارد زیر رعایت گردد:

 .نسخه مورد نظر واقعی بوده که پرینت عکس یا فایل آن تحویل داده شود 

  به بعد باشد. 13/11/97نسخه جدید بوده و تاریخ  آن از 

 ارد زیر برای هر یک نوشته شود:هر نسخه ابتدا بازنویسی شده و مو 

 تشخیص احتمالی -

 جایگاه درمانی هر یک از اقالم تجویز شده -

 توصیه به بیمار -

 عوارض جانبی کلی -

 تداخالت دارویی یا غذایی -
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 موارد احتیاط یا منع مصرف -

 بیان نظر در رابطه با صحت داروهای تجویزی -

 مصرف در بارداری شیردهی -

 اشکال دارویی موجود در بازار -

 تم های مورد ارزشیابی: آی

 نمره 5  تكالیف

 نمره 2 حضور و غیاب

 نمره 7)چک لیست( ارزشیابی مهارتی

 نمره 6 آزمون پایان دوره:

 کارورزی /کارآموزی چک لیست ارزشیابی در 

 0 25/0 5/0 75/0 1 عنوان مهارت ردیف

   5/0   پوشیدن روپوش 1

   5/0   الق حرفه ای(نحوه صدا کردن و برخورد مناسب با بیمار )اخ 2

     1 در صورت مراجعه OTCراهنمایی در مورد داروی  3

     1 خواندن نسخه و فرستادن به صندوق 4

     1 چک کردن اقالم و دستور مصرف 5

     1 توصیه به بیمار 6

     1 پاسخ به سوال سوپروایزر در رابطه با نسخه 7

     OTC 1پاسخ به سوال  8
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 ) بصورت ونكوور نوشته شود( آموزشی منابع

1. Rutter. PCommunity Pharmacy: Symptoms, Diagnosis and Treatment, 4e. 2017 

2. Zeind CS,  Carvalho MG. applied therapeutic: the clinical use of drugs. 10th edition. 

2018 

 (كامل سری) رایج نسخ داروشناسی: همكاران و حسین خلیلی .3

 ۹3 چاپ سال. دف انتشارات دارویی های توصیه: همكاران و خیراهلل غالمی .4
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 ل :رسااتاریخ تحویل:                          تاریخ ارسال:                                   تاریخ 

          

 

 


