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Abstract
Introduction: Over-The-Counter (OTC) drugs, those that are available to patients without 
a prescription, generally sold by pharmacy technicians. The most common cause of drug 
errors is over-the-counter medications. A pharmaceutical technician is a provider of medical 
services that operates in a pharmacy under the direct supervision of a pharmacist. Due to the 
importance of the activities of pharmaceutical technicians and the impact they can have on the 
health of people in the community, in this study, their knowledge, attitudes and performance 
regarding over-the-counter drugs were evaluated.
Methods:KAP of pharmacy technicians about OTC drugs was evaluated by a Structured 
questionnaire. Data were analyzed using IBM SPSS Statics version 26 by Chi-Square test 
and Pearson correlation coefficients.
Results:After analyzing the data, it was found that the lower their experience as a pharmacy 
technician and their qualification, they stated that they had more information about OTC 
drugs. Also, there was a significant relationship between work experience, passing the course 
of pharmaceutical technician and the level of education by referring patients to the pharmacy 
technician.
Conclusions: In order to reduce drug errors caused by the mistakes of pharmacy technicians 
and increase the level of health of the community, it is necessary to create a codified and 
centralized educational structure for teaching and measuring knowledge, attitudes and 
performance of pharmacy technicians.
Keywords: Over-The-Counter, OTC, Pharmacy, Pharmacy technician.
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چکیده
مقدمــه: داروهــای بــدون نســخه آن دســته از داروهــا هســتند کــه بــدون نســخه پزشــک، دردســترس بیمــاران می باشــند. شــایعترین 
علــت خطــا در اســتفاده از دارو، مصــرف آن بــدون نســخه و دســتور پزشــک اســت. تکنســین دارویــی یکــی از ارائه دهنــدگان خدمــات 
درمانــی اســت کــه در داروخانــه و تحــت نظــارت مســتقیم یــک دکتــر داروســاز فعالیــت می کنــد. نظــر بــه اهمیــت فعالیــت تکنســین های 
دارویــی و تاثیــری کــه می تواننــد بــر ســامتی افــراد جامعــه بگذارنــد، در ایــن مطالعــه دانــش، نگــرش و عملکــرد ایشــان درخصــوص 

داروهــای بــدون نســخه مــورد ارزیابــی قــرار گرفــت. 
ــک  ــتفاده از ی ــا اس ــران و ب ــهر ته ــال 1398 در ش ــه در س ــی اســت ک ــی مقطع ــک پژوهــش توصیف ــه ی حاضــر، ی روش  کار: مطالع
پرسشــنامه ســاختار یافتــه بــه عنــوان ابــزار جمــع آوری داده هــا، انجــام شــد. پــس از ورود داده هــا بــه نــرم افــزار SPSS نســخه 26، از 
ــن داده هــا اســتفاده شــد.  ــط بی ــل رواب ــرای اســتنباط و تحلی ــف و از آزمــون Chi-Square ب ــار توصیفــی جهــت توصی بررســی های آم
یافته هــا: پــس از تحلیــل داده هــا مشــخص شــد، هــر چــه ســابقه افــراد بــه عنــوان تکنســین دارویــی و مــدرک تحصیلــی ایشــان پاییــن 
تــر بــود، بیــان داشــتند کــه اطاعــات بیشــتری درخصــوص داروهــای بــدون نســخه دارنــد. همچنیــن بیــن ســابقه کار ، گذرانــدن دوره 

تکنســین دارویــی و میــزان تحصیــات بــا ارجــاع بیمــاران بــه مســئول فنــی داروخانــه رابطــه معنــادار وجــود داشــت. 
نتیجــه گیــری: بــه منظــور کاهــش خطاهــای دارویــی ناشــی از اشــتباهات تکنســین های دارویــی و افزایــش ســطح ســامت جامعــه، 
ایجــاد ســاختار آموزشــی مــدون و متمرکــز بــرای آمــوزش و ســنجش دانــش، نگــرش و عملکــرد تکنســین هــای دارویــی ضــروری بــه 

نظــر مــی رســد. 
کلیدواژه ها: داروخانه، تکنسین دارویی، داروهای بدون نسخه.

مقدمه
ــرد:  ــته تقســیم ک ــه دو دس ــوان ب ــا را می ت ــی، داروه بصــورت کل
دســته اول داروهایــی کــه فقــط بــا ارائــه نســخه بــه داروخانــه بــه 
بیمــار تحویــل داده مــی شــوند و دســته دوم داروهایــی کــه امــکان 
تحویــل آنهــا بــدون نســخه وجــود دارد. داروهــای بــدون نســخه یا 
ــا هســتند  OTC) Over The Counter( آن دســته از داروه
کــه بــدون نســخه پزشــک، در دســترس بیمــاران می باشــند (1,2(. 
قوانیــن مربــوط بــه فــروش داروهــای بــدون نســخه در کشــورهای 
ــر  ــخه ب ــدون نس ــای ب ــن داروه ــت. در ژاپ ــاوت اس ــف متف مختل
اســاس میــزان خطــر مصــرف بــه ســه دســته تقســیم مــی شــوند، 
ــراد  ــی اف ــتند ول ــا هس ــه آن ه ــروش هم ــه ف ــاز ب ــازها مج داروس

ــی(  ــه (تکنســین های داروی ــده غیرداروســاز در داروخان آمــوزش دی
ــر  ــا خط ــته های 2 و 3 ب ــروش دس ــه ف ــاز ب ــال 2009 مج از س
ــای ضــد  ــی همچــون داروه ــامل داروهای ــه ش ــده اند ک ــر ش کمت
درد و التهــاب غیــر اســتروئیدی و آنتــی اسیدهاســت (3(. در ترکیــه، 
همــه داروهــا بایــد بــر اســاس نســخه پزشــک فروختــه شــوند (4(. 
ــکی و  ــور پزش ــررات ام ــون مق ــاده 4 قان ــاس م ــر اس ــران ب در ای
ــه  دارویــی، دخالــت افــراد فاقــد صاحیــت در امــور فنــی داروخان
ــرات  ــون تعزی ــاده 18 قان ــق م ــت و طب ــازات اس ــمول مج مش
 OTC ــر ــه داروی غی ــی ارائ ــتی و درمان ــور بهداش ــی ام حکومت
بــدون نســخه پزشــک برخــورد قانونــی در پــی خواهــد داشــت (5(.

ــای  ــا برنده ــخه ب ــدون نس ــوع داروی ب ــزار ن ــش از 300 ه بی
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ــای  ــروش داروه ــود دارد (1(. ف ــده وج ــاالت متح ــف در ای مختل
ــا 30  ــن 10 ت ــواًل بی ــف معم ــورهای مختل ــخه در کش ــدون نس ب
ــیاری  ــود (6(. بس ــامل می ش ــا را ش ــروش داروه ــد از کل ف درص
ــی ســعی در انتقــال  ــرای کاهــش هزینه هــای درمان از کشــورها ب
ــه لیســت  ــای نســخه  ای ب ــا از لیســت داروه ــک ســری داروه ی
ــد (1,2(. هــر دالری کــه در آمریــکا  داروهــای بــدون نســخه دارن
بــرای خریــد داروهــای بــدون نســخه صــرف می شــود، موجــب 6 
الــی 7 دالر صرفه جویــی در سیســتم بیمــه ای ایــاالت متحــده مــی 
شــود (1,6(. شــایعترین علــت اشــتباه در اســتفاده از دارو، مصــرف 
دارو بــدون نســخه و دســتور پزشــک اســت. همچنیــن حــذف یــک 
دارو از نســخه و اشــتباه در میــزان دوز مصرفــی دارو ســایر مــوارد 
هســتند. ایــن اشــتباهات در همــه کشــورها فــارغ از میــزان توســعه 
ــک و  ــال ســاالنه ی ــرای مث ــایع اســت (7(. ب ــا ش و پیشــرفت آنه
نیــم میلیــون اشــتباه دارویــی قابــل پیشــگیری در ایــاالت متحــده 
رخ مــی دهــد کــه 25 درصــد مشــکات درمانــی ناشــی از آن، در 
ــد،  ــود می آی ــخه بوج ــدون نس ــای ب ــا از داروه ــتفاده نابج ــر اس اث
ــذا توانایــی تشــخیص ایــن موضــوع کــه کــدام یــک از داروهــا  ل
قابلیــت فــروش بــدون نســخه دارنــد، بســیار حائــز اهمیــت اســت 

 .)2,7,8)
ــی در  ــه ارتباط ــن حلق ــی آخری ــینهای داروی ــازان و تکنس داروس
ــازان  ــی داروس ــد. گاه ــی رون ــمار م ــه ش ــی ب ــای داروی درمان ه
ــی  ــای علم ــه ه ــات و توصی ــذ اطاع ــع اخ ــترس ترین منب در دس
ــای  ــه ه ــی از مولف ــوان یک ــه عن ــازان ب ــتند. داروس ــر هس معتب
ــز و مصــرف داروهــا، ضمــن  ــی و تاثیرگــذار در چرخــه تجوی اصل
ارائــه اطاعــات صحیــح در خصــوص اســتفاده مناســب از آن هــا، 
نقــش بســزایی در چرخــه ســامت و درمــان خواهند داشــت (1,9(. 
ــدگان  ــی از ارائه دهن ــی یک ــین داروی ــا تکنس ــه ی ــتیار داروخان دس
خدمــات درمانــی اســت کــه در داروخانــه و تحــت نظارت مســتقیم 
یــک دکتــر داروســاز فعالیــت مــی کنــد. از آنجــا کــه اشــتغال فــرد 
ــوم در  ــور مرس ــه ط ــی ب ــوان تکنســین داروی ــه عن ــرادی ب ــا اف ی
تمــام داروخانه هــای دنیــا وجــود دارد کــه بعضــاً تحصیــات دوره 
تکنســین دارویــی یــا ســایر مــوارد مشــابه را گذرانده انــد و فــروش 
برخــی اقــام داروخانــه ممکــن اســت بــه صورت مســتقیم توســط 
تکنســین دارویــی و بــدون نظــارت و حضــور مســئول فنــی اتفــاق 
بیفتــد. بــه همیــن دلیــل ضــرورت دارد افــراد مذکــور هــم از ســطح 
دانــش و آگاهــی کافــی در خصــوص داروهــا برخــوردار باشــند (9(. 
لــذا داروســازان و تکنســین های دارویــی، هــر دو بــه صــورت خاص 
در سیســتم درمانــی دارای نقــش ویــژه ای بــرای پیشــبرد ســامت 
ــین های  ــر تکنس ــه اکث ــت ک ــن در حالیس ــتند (10(. ای ــراد هس اف

ــد  ــتان فاق ــه پاکس ــه از جمل ــی کشــورهای منطق ــی در برخ داروی
آمــوزش هــای الزم هســتند (8(. درخصــوص آمــوزش دیــده بــودن 

تکنســین هــای دارویــی در ایــران، آمــار مســتندی یافــت نشــد.
ــد در ســال 2016 عملکــرد تکنســین  در مطالعــه ای در کشــور هن
هــای دارویــی مــورد ارزیابــی قــرار گرفــت. در مطالعــه مذکــور50 
درصــد شــرکت کننــدگان موفــق بــه تشــخیص داروهــای بــدون 
نســخه از نســخه ای شــدند و در مجمــوع میــزان آگاهــی و دانــش 
تکنســین هــای دارویــی در ســطح خــوب و قابــل قبولــی ارزیابــی 
ــد،  ــور هن ــال 2018 در کش ــری در س ــه دیگ ــد (11(. در مطالع ش
ــین  ــامل تکنس ــندگان دارو ش ــرد فروش ــرش و عملک ــش، نگ دان
هــای دارویــی و داروســازان درخصــوص داروهــای بــدون نســخه 
بــه وســیله یــک پرسشــنامه ســاختار یافتــه توســط محقــق، مــورد 
ارزیابــی قــرار گرفــت. در مطالعــه مذکــور فقــط 27 درصــد شــرکت 
کننــدگان موفــق بــه تشــخیص داروهــای بــدون نســخه از نســخه 
ای شــدند و 74 درصــد آنهــا بیــان کردنــد کــه نیــاز بــه بروزرســانی 
اطاعــات دارویــی و شــرکت در دوره هــای آموزشــی درخصــوص 
ــزان آگاهــی و  ــن وجــود در مجمــوع می ــا ای ــد ب داروشناســی دارن
دانــش تکنســین هــای دارویــی در ســطح خــوب و قابــل قبولــی 
ارزیابــی شــد (1(. در مطالعــه دیگــری در ســال  2019 در کشــور 
ــاغل در  ــاز ش ــر داروس ــندگان غی ــی فروش ــش و آگاه ــن، دان ژاپ
داروخانــه هــا درخصــوص داروهــای بــدون نســخه بــرای بیمــاران 
ــع شــد و  ــورد بررســی واق ــوی م ــه نارســایی مزمــن کلی ــا ب مبت
ــوص  ــی درخص ــای داروی ــین ه ــش تکنس ــی و دان ــزان آگاه می
داروهــای بــدون نســخه کــم و ضعیــف بــرآورد شــد و مشــخص 
ــاط  ــا احتی ــر ب ــه ت ــا تجرب ــی ب ــد کــه تکنســین هــای داروی گردی
بیشــتری اقــدام بــه فــروش داروهــا کــرده و داروســاز را در فرآینــد 
ارائــه دارو دخیــل می کننــد (3(. در کشــور ایــران، مطالعــه دانــش، 
نگــرش و عملکــرد داروســازان شــهر قزویــن درخصــوص داروهای 
بــدون نســخه در ســال 1388انجــام شــد و مشــخص گردیــد کــه 
ــف و  ــخه ضعی ــدون نس ــای ب ــوص داروه ــا در خص ــی آنه آگاه
عملکــرد ایشــان در ارائــه داروهــای بــدون نســخه بســیار ضعیــف 
بــود (2(. در مطالعــه دیگــری دانــش، نگــرش و عملکــرد کارکنــان 
ــی در  ــای داروی ــل ه ــوص مکم ــا درخص ــه ه ــاغل در داروخان ش
ــاس آن  ــر اس ــه ب ــد ک ــی ش ــیراز بررس ــهر ش ــال 1394 در ش س
افــراد دارای دانــش مناســب بــرای تجویــز مکمــل هــا در داروخانــه 
نبــوده انــد. همچنیــن مشــخص شــد کــه بیــن دانــش و نگــرش و 

عملکــرد رابطــه معنــی دار و مثبــت وجــود دارد (9(. 
ــی  ــبد داروی ــخه در س ــدون نس ــای ب ــهم داروه ــه س ــه ب ــا توج ب
بیمــاران و امــکان بــروز خطاهــای دارویــی پیــرو مصــرف نابجــای 



علیرضا رستمی و همکاران

71

آنهــا و نظــر بــه اهمیــت فعالیــت تکنســین های دارویــی و تاثیــری 
ــا عنایــت  ــد و ب ــر ســامتی افــراد جامعــه بگذارن کــه می تواننــد ب
بــه اینکــه بررســی دانــش، نگــرش و عملکــرد ایشــان در ســالهای 
ــه  ــن مطالع ــت، در ای ــده اس ــام نش ــران انج ــهر ته ــر در ش اخی
ــی شــهر تهــران  ــش، نگــرش و عملکــرد تکنســین های داروی دان
درخصــوص داروهــای بــدون نســخه مــورد ارزیابــی قــرار گرفــت.

روش  کار 
مطالعــه ی حاضــر، یــک پژوهــش توصیفــی مقطعــی اســت کــه در 
ســال 1398 در شــهر تهــران انجــام شــد. یــک پرسشــنامه ســاختار 
یافتــه بــه عنــوان ابــزار جمــع آوری داده هــا مــورد اســتفاده قــرار 
گرفــت. پرسشــنامه مــورد اســتفاده دارای 29 ســوال در ســه بخــش 
اصلــی ســواالت  بــه همــراه یــک بخــش اطاعــات دموگرافیــک 
بــود. اطاعــات دموگرافیــک بــا 9 ســوال (شــامل ســن، جنســیت، 
ــتن،  ــی داش ــین داروی ــدرک تکنس ــودن، م ــی ب ــین داروی تکنس
ســابقه کار، مــدرک تحصیــل دانشــگاهی، ســایر دوره هــای 
آموزشــی مرتبــط بــا علــوم پزشــکی، احســاس نیــاز بــه گذرانــدن 
دوره هــای تکمیلــی تکنســین دارویــی و تجربــه شــخصی عارضــه 
جانبــی یــا تداخــل داروهــا( ســنجیده شــد. در بخــش اول، بــا 10 
ســوال میــزان دانــش و آگاهــی شــرکت کننــدگان ارزیابــی شــد. 
بدیــن ترتیــب کــه 5 ســوال در خصــوص تصــور شــخصی و ادعای 
داروهــای  دارویــی  اطاعــات  در خصــوص  شــرکت کنندگان 
بــدون نســخه (میــزان کلــی اطاعــات علمــی، کاربــرد، عــوارض 
ــای  ــرف داروه ــع مص ــوارد من ــی و م ــات داروی ــی، تداخ جانب
ــه داروی  ــع ب ــم راج ــوال ه ــیده شــد  و 5 س ــدون نســخه( پرس ب
ــودن  ــخه ای نب ــر نس ــخیص غی ــرم (تش ــن 400 میلی گ ایبوپروف
ــی  ــات داروی ــی، تداخ ــوارض جانب ــی، ع ــرد و اثربخش آن، کارب
ــه  ــن ب ــد. داروی ایبوپروف ــیده ش ــرف آن( پرس ــع مص ــوارد من و م
ــوده  ــران ب ــی ای ــازار داروی ــای پرمصــرف ب ــه از داروه ــل اینک دلی
ــی و  ــوص آگاه ــی درخص ــین های داروی ــی رود تکنس ــار م و انتظ
دانــش مناســب داشــته باشــند جهــت طراحــی پرسشــنامه انتخــاب 
شــد (7(. ســپس میــزان توانایــی ارائــه پاســخ صحیــح بــه ســواالت 
مربوطــه و ارتبــاط آن بــا ادعــا و تصــور افــراد از دانــش خــود مــورد 
ارزیابــی قــرار گرفــت. شــرکت کننــدگان بــه ســواالت ایــن بخــش 
ــم  ــر؛ 2: نمی دان ــه ای (1: خی ــرت 3 گزین ــف لیک ــاس طی ــر اس ب
ــد (1,4,9(. در بخــش دوم  ــه( پاســخ دادن ــدارم؛ 3: بل ــا نظــری ن ی
نگــرش شــرکت کننــدگان درخصــوص داروهــای بــدون نســخه بــا 
5 ســوال (تســریع و تســهیل درمــان بیمــاران بــا داروهــای بــدون 
ــای  ــل داروه ــخه در مقاب ــدون نس ــای ب ــت داروه ــخه، اهمی نس

ــی،  ــوارض جانب ــی و ع ــی و کارآی ــث اثربخش ــخه ای از حی نس
دانــش کافــی مســئول فنــی در خصــوص داروهــای بــدون نســخه، 
فــروش داروهــای بــدون نســخه زیــر نظــر داروســاز مســئول فنــی 
ــرای  ــخه ب ــدون نس ــای ب ــودن داروه ــرف ب ــد ص ــع درآم و منب
داروخانــه هــا فــارغ از مباحــث علمــی( مــورد ارزیابــی قــرار گرفــت 
ــه (1:  ــا 5 گزین ــرت ب ــف لیک ــق طی ــتند طب ــراد می توانس ــه اف ک
ــم و 5:  ــدارم؛ 4: موافق ــری ن ــم؛ 3: نظ ــم؛ 2: مخالف ــًا مخالف کام
ــد. در بخــش ســوم  ــه را انتخــاب کنن کامــًا موافقــم( یــک گزین
نحــوه عملکــرد افــراد درخصــوص داروهــای بــدون نســخه توســط 
5 ســوال (فــروش داروی بــدون نســخه بــدون هماهنگــی مســئول 
فنــی، ارجــاع بیمــاران بــه مســئول فنــی، ارائــه مشــاوره دارویــی 
ــرای  ــز دارو ب ــی در تجوی ــس کاف ــه نف ــاد ب ــاران، اعتم ــه بیم ب
مراجعیــن و اقــدام بــه مطالعــه اختصاصــی در خصــوص داروهــای 
بــدون نســخه( ارزیابــی شــد. شــرکت کنندگان می توانســتند بــرای 
ــا توجــه بــه طیــف لیکــرت از بیــن 3  پاســخ بــه ایــن ســواالت ب
گزینــه (1: خیــر، 2: نمــی دانــم و 3: بلــه( یــک گزینــه را انتخــاب 

ــد (1,3,9(.  کنن
بــه علــت نبــود اطاعــات مســتند در خصــوص تعداد تکنســین های 
دارویــی، امــکان بــرآورد کل جامعــه هــدف میســر نبــود. لــذا جهت 
ســهولت امــر، تعــداد 120 پرسشــنامه بیــن تکنســین های دارویــی 
بــه روش نمونــه گیــری در دســترس توزیع شــد. از معیارهــای ورود 
پرسشــنامه تکمیــل شــده بــه مرحلــه تحلیــل داده هــا مــی تــوان 
بــه کامــل بــودن همــه ی پاســخ ها و تکمیــل شــدن پرسشــنامه 
الزامــاً توســط تکنســین های دارویــی اشــاره نمــود و از معیارهــای 
عــدم پذیــرش نهایــی پرسشــنامه بــرای تحلیــل داده هــا می تــوان 
ــط  ــنامه توس ــل پرسش ــا تکمی ــخ ها و ی ــل پاس ــدم تکمی ــه ع ب
ــی مســئول  ــا حت ــدار ی تکنســین های آرایشــی بهداشــتی، صندوق

فنــی داروخانــه اشــاره کــرد (9(. 
 SPSS ــزار ــرم اف ــه ن پــس از جمــع آوری داده هــا و ورود آنهــا ب
 ،)SPSS Inc., Chicago, IL ,26 Statistics) 26 نســخه
از بررســی های آمــار توصیفــی جهــت توصیــف داده هــا بــر اســاس 
تعــداد، درصــد، میانگیــن و از آزمــون Chi-Square بــرای 
اســتنباط و تحلیــل روابــط بیــن داده هــا اســتفاده شــد. در محاســبه 
ضریــب همبســتگی Pearson ســطح معنــی داری کمتــر از 0/05 

درنظــر گرفتــه شــد (12(.
ــی،  ــول اخاق ــت اص ــور رعای ــه منظ ــش ب ــن پژوه ــام ای در انج
ــرای شــرکت  ــن پژوهــش ب ــت ای ــن اهــداف و اهمی ــس از تبیی پ
ــت  ــا رضای ــاری و ب ــل پرسشــنامه بصــورت اختی ــدگان، تکمی کنن
آگاهانــه توســط ایشــان انجــام شــد. همچنیــن نســبت بــه اصــول 
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ــود  ــل وج ــدی کام ــودن پایبن ــام ب ــی ن ــی و ب رازداری، محرمانگ
داشــت.

یافته ها 
ــی  ــین های داروی ــن تکنس ــنامه بی ــداد 120 پرسش ــوع تع در مجم
ــرخ پاســخدهی86/6   ــدد (ن ــداد 104 ع ــان تع ــن می ــع و از ای توزی
درصــد(، عــودت داده شــد در ادامــه 12 عــدد از پرسشــنامه ها بــه 

ــه  ــدم پاســخ ب ــورد ع اســتناد معیارهــای خــروج پرسشــنامه (9 م
ــر از  ــرادی غی ــط اف ــرم توس ــل ف ــورد تکمی ــواالت، 3 م ــه س هم
ــذا  تکنســین دارویــی(، از تحلیــل نهایــی داده هــا حــذف شــدند. ل
تعــداد نهایــی شــرکت کنندگان در ایــن پژوهــش 92 نفــر بــود کــه 
ــه  ــداول 1 و 2( ارائ ــه، در (ج ــناختی مربوط ــت ش ــات جمعی اطاع

شــده اســت. 

جدول 1: اطاعات کمی جمعیت شناختی افراد حاضر در پژوهش براساس سال

میانهمیانگیندامنهعنوان

1727/9227 تا 54 سن

3/232 صفر تا 20 سابقه کار 

جدول 2: اطاعات کیفی جمعیت شناختی افراد حاضر در پژوهش براساس درصد

مرد: 44/6 زن: 55/4 جنسیت

مدرک تحصیلی
دیپلم: 34/8 زیر دیپلم: 5/4 
کارشناسی: 41/3کاردانی: 10/9

دکتری: 1/1کارشناسی ارشد: 6/5 
خیر: 28/3بله : 71/7گذراندن دوره آموزشی تکنسین دارویی

پــس از بررســی و تحلیــل داده هــا، بیــن گذرانــدن دوره تکنســین 
ــن و  ــات، س ــزان تحصی ــیت، می ــراد و جنس ــط اف ــی توس داروی
ــی  ــه معن ــی رابط ــای تکمیل ــدن دوره ه ــه گذران ــاز ب ــاس نی احس
داری کشــف نشــد. بیــن داشــتن ســابقه کار بــه عنــوان تکنســین 
دارویــی و اعتقــاد بــه تاثیــر دوره تکنســین دارویــی در کار و زندگــی 
ــه نحــوی کــه هــر چــه  ــراد رابطــه معنــی دار وجــود داشــت؛ ب اف
ســابقه کار افــراد بــه عنــوان تکنســین دارویــی کمتــر بــود، مــدرک 
و دوره تکنســین دارویــی را در کار و زندگــی خــود مفیدتــر و موثرتر 
ــا  مــی دانســتند. بیــن ســابقه کار بــه عنــوان تکنســین دارویــی ب
میــزان تحصیــات دانشــگاهی رابطــه معنــی داری وجــود داشــت؛ 
ــر  ــه نحــوی کــه هــر چــه میــزان تحصیــات دانشــگاهی باالت ب
ــود. بیــن ســابقه کار  ــر ب ــه کمت ــراد در داروخان ــود، ســابقه کار اف ب
بــه عنــوان تکنســین دارویــی و احســاس نیــاز بــه گذرانــدن دوره 
هــای تکمیلــی در حــوزه تکنســین دارویــی رابطــه معنــی دار وجود 
ــود،  ــر ب ــراد کمت ــه نحــوی کــه هــر چــه ســابقه کار اف داشــت؛ ب
نیــاز بیشــتری بــه گذرانــدن دوره هــای تکمیلــی تکنســین دارویــی 

احســاس مــی کردنــد. 
48/9 درصــد شــرکت کننــدگان در مطالعــه بیــان داشــتند کــه بــه 
صــورت کلــی راجــع بــه داروهــای بــدون نســخه اطاعــات علمــی 
بــاال و کافــی دارنــد. بــه همیــن ترتیــب 45/7 درصــد در خصــوص 
اثــر بخشــی و کارآیــی، 44/6 درصــد در خصــوص عــوارض جانبــی 

، 44/6 درصــد در خصــوص تداخــات دارویــی و 47/8 درصــد در 
ــان  ــخه، بی ــدون نس ــای ب ــرف داروه ــع مص ــوارد من ــوص م خص
ــاال و کافــی داشــتند. بیــن ســابقه کار  وجــود اطاعــات علمــی ب
ــع  ــه راج ــن موضــوع ک ــان ای ــی و بی ــوان تکنســین داروی ــه عن ب
بــه داروهــای بــدون نســخه بــه صــورت کلــی اطاعــات بــاال و 
کافــی دارنــد ارتبــاط معنــی دار وجــود داشــت. بــه نحــوی کــه هــر 
ــوده،  ــه عنــوان تکنســین دارویــی کمتــر ب چــه ســابقه شــخص ب
بیــان داشــته کــه اطاعــات بیشــتری درخصــوص داروهــای بــدون 
نســخه دارنــد. بــرای مثــال از بیــن 16 نفــری کــه 2 ســال ســابقه 
کار داشــتند، 75 درصــد آنهــا، بیــان کردنــد کــه اطاعــات آنهــا در 
خصــوص داروهــای بــدون نســخه بــاال و کافــی اســت. هیچگونــه 
ارتبــاط معنــی داری بیــن گذرانــدن دوره تکنســین دارویــی و تصور 
ــدون  ــای ب ــوص داروه ــات درخص ــودن اطاع ــاال ب ــخصی ب ش
نســخه، وجــود نداشــت. ســطح تحصیــات و مــدرک دانشــگاهی 
بــا ادعــای اطاعــات بــاال و کافــی در خصــوص داروهــای بــدون 
نســخه ارتبــاط معنــی داری داشــت بــه نحــوی کــه هر چــه مدرک 
تحصیلــی دانشــگاهی پایینتــر بــود شــخص مدعــی باالتــر بــودن 
اطاعــات خــود در خصــوص داروهــای بــدون نســخه بــود. ایــن 
موضــوع در خصــوص مــدرک دیپلــم بــه صــورت واضحــی قابــل 
توجــه اســت. از میــان 34/8 درصــد افــراد کــه دارای مــدرک دیپلم 
بودنــد، 75 درصــد آنهــا بیــان کردنــد اطاعــات کافــی و بــاال در 
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خصــوص داروهــای بــدون نســخه دارنــد.
ــرکت  ــد کل ش ــر (48/9 درص ــان 45 نف ــر، از می ــوی دیگ از س
کننــدگان( کــه بیــان داشــتند اطاعــات بــاال و کافــی در خصــوص 
داروهــای بــدون نســخه دارنــد، فقــط 33/3 درصــد آنهــا توانســتند 
ــی  ــد کــه داروی ایبوپروفــن 400 میل ــه درســتی تشــخیص دهن ب
گرمــی جــزء داروهــای بــدون نســخه نیســت. همچنیــن فقــط 44 
درصــد آنهــا بــا فــروش داروهــای بــدون نســخه تحــت نظــر دکتــر 
داروســاز موافــق بودنــد و 60 درصــد آنهــا اعــام کردنــد اعتمــاد به 
نفــس کافــی بــرای تجویــز داروهــای بــدون نســخه دارنــد. بیــن 
ادعــای بــاال بــودن اطاعــات کلــی در خصــوص داروهــای بــدون 
نســخه و اقــدام بــه مطالعــه در خصــوص داروهــای بــدون نســخه 
ــان 42 نفــر (45  ــا داری کشــف نشــد. همچنیــن از می رابطــه معن
درصــد کل شــرکت کننــدگان( کــه بیــان کردنــد اطاعــات بــاال و 
کافــی در خصــوص اثــر بخشــی و کارایــی داروهــای بــدون نســخه 
ــه  ــت ب ــخ درس ــه پاس ــق ب ــا موف ــد آنه ــط 66/6 درص ــد، فق دارن
ســوال مربــوط بــه کاربــرد ضــد التهــاب ایبوپروفــن شــدند. از میان 
ــد  ــان کردن 41 نفــر (44/5 درصــد کل شــرکت کننــدگان( کــه بی
ــاال و کافــی در خصــوص عــوارض جانبــی داروهــای  اطاعــات ب
بــدون نســخه دارنــد، فقــط 29/2 درصــد آنهــا توانســتند بــه ســوال 
ــرای داروی ایبوپروفــن  ــه وجــود عارضــه زخــم معــده ب ــوط ب مرب
پاســخ درســت دهنــد. از میــان 41 نفــر (44/5 درصــد کل شــرکت 
کننــدگان( کــه بیــان کردنــد اطاعــات بــاال و کافــی در خصــوص 
ــط 63/4  ــد،  فق ــدون نســخه دارن ــای ب ــی داروه تداخــات داروی
ــه  ــوط ب ــوال مرب ــه س ــح ب ــه پاســخ صحی ــق ب ــا موف درصــد آنه
ــان 44 نفــر (47/8  ــا آســپرین شــدند و از می تداخــل ایبوپروفــن ب
ــوص  ــد در خص ــان کردن ــه بی ــدگان( ک ــرکت کنن ــد کل ش درص
ــاال و  ــات ب ــدون نســخه اطاع ــای ب ــع مصــرف داروه ــوارد من م
کافــی دارنــد فقــط 22/7 درصــد آنهــا موفــق بــه پاســخ صحیــح 

بــه ســوال منــع مصــرف ایبوپروفــن در بیمــاری آســم شــدند. 
ــد  ــه، 27/1 درص ــن مطالع ــده در ای ــرکت کنن ــراد ش ــان اف از می
معتقــد بودنــد مصــرف داروهــای بــدون نســخه منجــر بــه تســریع 
و تســهیل درمــان بیمــاران مــی شــود و 88 درصــد معتقــد بودنــد 
ــی  ــوارض جانب ــث اثربخشــی و ع ــدون نســخه از حی ــای ب داروه
ــتند.59/7  ــت هس ــخه ای دارای اهمی ــای نس ــدازه داروه ــه ان ب
درصــد معتقــد بودنــد کــه لــزوم داشــتن دانــش کافــی در خصــوص 
ــی  ــئول فن ــاز مس ــه داروس ــط وظیف ــخه فق ــدون نس ــای ب داروه
ــروش داروهــای  ــد ف ــد بودن ــه اســت و 56/5 درصــد معتق داروخان
ــئول  ــاز مس ــر داروس ــد تحــت نظ ــه بای ــدون نســخه در داروخان ب
فنــی صــورت گیــرد. همچنیــن 75 درصــد معتقــد بودنــد فــروش 

داروهــای بــدون نســخه فــارغ از مســائل علمــی بــه عنــوان یــک 
منبــع درآمــد صــرف بــرای داروخانــه بــه حســاب مــی آیــد. عــاوه 
بــر ایــن، هیــچ ارتبــاط معنــی داری بیــن اعتقــاد بــه ایــن موضــوع 
کــه داروهــای بــدون نســخه فــارغ از مســائل علمــی، فقــط یــک 
منبــع درآمــد بــرای داروخانــه هســتند و عملکــرد ارجــاع بیمــاران 
ــه  ــاد ب ــن اعتق ــی رابطــه بی ــی وجــود نداشــت ول ــه مســئول فن ب
ــخه  ــدون نس ــای ب ــروش داروه ــودن ف ــرف ب ــد ص ــع درآم منب
ــئول  ــاز مس ــا داروس ــی ب ــدون هماهنگ ــروش دارو ب ــرد ف و عملک
فنــی معنــی دار بــود، بــه نحــوی کــه 62/3 درصــد افــرادی کــه 
داروهــای بــدون نســخه را صرفــا یــک منبــع درآمــد می دانســتند، 
ــه  ــاز در داروخان ــی داروس ــدون هماهنگ ــروش دارو ب ــه ف ــدام ب اق

می نمودنــد.
 بیــن ســابقه کار بــه عنــوان تکنســین دارویــی، میــزان تحصیات، 
گذرانــدن دوره تکنســین دارویــی، گذرانــدن ســایر آمــوزش هــای 
ــدون  ــای ب ــتفاده از داروه ــه 1( اس ــا ک ــن نگــرش ه ــط و ای مرتب
نســخه منجــر بــه تســریع و تســهیل درمــان بیمــاران مــی شــود 
و 2( داروهــای بــدون نســخه هماننــد داروهــای نســخه ای حائــز 
اهمیــت هســتند و 3( لــزوم داشــتن دانــش در خصــوص داروهــای 
ــی اســت و 4(  ــه داروســاز مســئول فن ــط وظیف ــدون نســخه فق ب
فــروش داروهــای بــدون نســخه بایــد تحــت نظــر مســئول فنــی 
باشــد رابطــه معنــادار وجــود داشــت ولــی هیــچ ارتبــاط معنــاداری 
بیــن 4 نگــرش فــوق بــا جنســیت، احســاس نیاز بــه گذرانــدن دوره 
ــی و تداخــات  ــوارض جانب ــه شــخص ع ــی و تجرب ــای تکمیل ه

داروهــا وجــود نداشــت.
ــد  ــه، 30/4 درص ــن مطالع ــده در ای ــرکت کنن ــراد ش ــان اف از می
ــا داروســاز مســئول فنــی  اعــام کردنــد کــه بــدون هماهنگــی ب
اقــدام بــه فــروش داروی بــدون نســخه مــی نماینــد، 57/6 درصــد 
اعــام کردنــد کــه اقــدام بــه ارجــاع بیمــاران بــه مســئول فنی می 
ــه مشــاوره  ــه ارائ ــدام ب ــد کــه اق ــد، 62 درصــد اعــام کردن نماین
ــه  ــد ک ــام کردن ــد، 37 درصــد اع ــی نماین ــار م ــه بیم ــی ب داروی
اعتمــاد بــه نفــس کافــی بــرای تجویــز داروی بــدون نســخه دارنــد 
و 42/4 درصــد اعــام کردنــد کــه اقــدام بــه مطالعــه اختصاصــی 

ــد.  ــدون نســخه می-نماین در خصــوص داروهــای ب
بیــن اعتمــاد بــه نفــس بــرای تجویــز داروی بــدون نســخه توســط 
تکنســین هــای دارویــی بــا اقــدام بــه مشــاوره دارویــی به بیمــاران 
توســط تکنســین دارویــی رابطــه معنــی داری وجــود داشــت. بــه 
ــرای  ــه نفــس بیشــتری ب نحــوی کــه هرچــه شــخص اعتمــاد ب
ــه  ــه ارائ ــدام ب ــتر اق ــت، بیش ــخه داش ــدون نس ــز داروی ب تجوی
مشــاوره دارویــی بــه بیمــاران مــی نمــود. همچنیــن بیــن ســابقه 
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کار بــه عنــوان تکنســین دارویــی، گذرانــدن دوره تکنســین دارویــی 
و میــزان تحصیــات دانشــگاهی بــا ارجــاع بیمــاران بــه مســئول 
ــه  ــوی ک ــه نح ــت، ب ــود داش ــادار وج ــه معن ــه رابط ــی داروخان فن
ــدرک  ــا م ــتر ی ــات بیش ــا تحصی ــابقه کار ی ــخص س ــه ش هرچ

ــه  ــه ارجــاع بیمــاران ب تکنســین دارویــی داشــت، بیشــتر اقــدام ب
ــا  ــادار ب ــط معن ــای دارای رواب ــود. متغیره ــی می نم ــئول فن مس
روابــط مســتقیم یــا معکــوس در (شــکل 1( قابل مشــاهده هســتند.

شکل 1:  متغیرهای دارای روابط معنادار با روابط مستقیم یا معکوس
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بحث
مصــرف داروهــای بــدون نســخه ســهم باالیــی از ســبد دارویــی 
افــراد را شــامل می شــود و تکنســین هــای دارویــی نقــش اصلــی را 
در فــروش آنهــا برعهــده دارنــد. لــذا بــروز خطاهــای دارویــی پیــرو 
فــروش داروی اشــتباه توســط تکنســین هــای دارویــی درصورتــی 
ــند،  ــوردار نباش ــا عملکــرد مناســبی برخ ــش ی ــی، دان ــه از آگاه ک
ــزان  ــوع می ــر، در مجم ــه حاض ــود. در مطالع ــد ب ــل خواه محتم
آگاهــی تکنســین های دارویــی درخصــوص داروهــای بــدون 
ــه دیگــری کــه در  ــرآورد شــد. در مطالع ــف ب نســخه کــم و ضعی
ــود  ــده ب ــام ش ــکاران انج ــط Kondo و هم ــن توس ــور ژاپ کش
ــی  ــف ارزیاب ــی ضعی ــای داروی ــش تکنســین ه ــز آگاهــی و دان نی
شــده بــود. هــر چنــد Meher  و همــکاران در مطالعــه دیگــری 
ــش  ــی و دان ــزان آگاه ــه می ــد ک ــته ان ــان داش ــد بی در کشــور هن
تکنســین هــای دارویــی در ســطح خــوب و قابــل قبولــی قــرار دارد 
(1,3(. در ایــن مطالعــه در مجمــوع 27 درصــد شــرکت کننــدگان 
دارای آگاهــی کافــی بــرای تشــخیص داروهــای بــدون نســخه از 
داروهــای نســخه ای بودنــد و در مجمــوع مــی تــوان دانش شــرکت 
کننــدگان را ضعیــف ارزیابــی نمــود. در مطالعــه مشــابهی در کشــور 
هنــد کــه توســط Meher و همــکاران انجــام شــد، فقــط 4 درصد 
قــادر بــه تشــخیص ایــن موضــوع بودنــد و بدیــن ترتیــب نتایــج 
ــد در مطالعــه دیگــری  ــد مــی گــردد. هرچن پژوهــش حاضــر تایی
در همــان کشــور کــه توســط Soumya و همــکاران انجــام شــد 
ایــن رقــم بــه 50 درصــد مــی رســید (1,11(. از ســوی دیگــر نظــر 
ــوص  ــی الزم درخص ــد آگاه ــه فاق ــرادی ک ــده اف ــه عم ــه اینک ب
ــرای  ــه نفــس کافــی ب ــد، اعتمــاد ب ــدون نســخه بودن داروهــای ب
ــا داروســاز را  ــدون هماهنگــی ب ــدون نســخه و ب فــروش داروی ب
داشــتند، می تــوان نتیجــه گرفــت احتمــال وقــوع خطــای دارویــی 
در اثــر فــروش داروی اشــتباه باالســت. موضوعــی کــه در پژوهــش 
ــه آن اشــاره شــده کــه یکــی  Mostafavi  و همــکاران هــم ب
از شــایعترین علــت اشــتباه در اســتفاده از دارو، مصــرف دارو بــدون 
نســخه و دســتور پزشــک اســت (Mehralian .)7  و همــکاران 
ــر  ــد کــه بســیاری از مشــکات درمانــی در اث هــم اشــاره نموده ان
ــد (2(. از  ــدون نســخه بوجــود می آی اســتفاده نابجــا از داروهــای ب
ســوی دیگــر، بــا عنایــت بــه اینکــه بیــن ســابقه کار بــه عنــوان 
ــزان  ــی و می ــین داروی ــدن دوره تکنس ــی، گذران ــین داروی تکنس
ــی  ــئول فن ــه مس ــاران ب ــاع بیم ــا ارج ــگاهی ب ــات دانش تحصی
داروخانــه رابطــه معنــادار وجــود داشــت، بــه نظــر می رســد هرچــه 
یــک تکنســین دارویــی ســطح ســابقه یــا مــدرک باالتــری داشــته 
ــرف  ــی مص ــرات احتمال ــش و خط ــق دان ــت عم ــه اهمی ــد، ب باش
نابجــای داروهــا آگاهتــر بــوده، عملکــرد بهتــری داشــته و بیشــتر 

بیمــاران را بــه داروســاز مســئول فنــی ارجــاع می دهــد کــه خــود 
ــن  ــد. همچنی ــد ش ــی خواه ــای داروی ــش خطاه ــه کاه ــر ب منج
مطالعــهKondo  و همــکاران نیــز ایــن موضــوع کــه تکنســین 
ــه  ــدام ب ــتری اق ــاط بیش ــا احتی ــر ب ــه ت ــا تجرب ــی ب ــای داروی ه
ــل  ــه دارو دخی ــد ارائ ــا کــرده و داروســاز را در فرآین ــروش داروه ف
ــور  ــر در کش ــه حاض ــت (3(. در مطالع ــرده اس ــد ک ــد تایی می کنن
ایــران، 62 درصــد از شــرکت کننــدگان مایــل بــه گذرانــدن دوره 
ــی  ــه دارو و خدمــات داروی ــی در حــوزه ارائ هــای آموزشــی تکمیل
بودنــد. همچنیــن نتایــج مطالعــه Meher و همــکاران در کشــور 
هنــد هــم تاییــد کننــده ایــن موضــوع اســت، بــه نحــوی کــه 74 
ــات  ــانی اطاع ــه بروزرس ــاز ب ــه نی ــد ک ــان کردن ــراد بی درصــد اف
دارویــی و شــرکت در دوره هــای آموزشــی درخصــوص داروشناســی 
دارنــد (1(. مشــکل آمــوزش تکنســین هــای دارویــی یــک مســاله 
بیــن المللــی بــه نظــر می رســد، تــا جایــی کــه در کشــور ژاپــن، 
ــرکت در  ــی ش ــرای آمادگ ــخصی ب ــی مش ــه آموزش ــچ برنام هی
ــی  ــک تکنســین داروی ــه ی ــدن ب ــل ش ــرای تبدی ــژه ب ــون وی آزم
وجــود نــدارد لــذا بــا توجــه ضعــف در دانــش، نگــرش و عملکــرد 
تکنســین هــای دارویــی، آمــوزش صحیــح و کارآمــد بســیار حائــز 

ــود (3(.  اهمیــت خواهــد ب

نتیجه گیری
ــتم  ــی در سیس ــکات فراوان ــا مش ــعه ب ــال توس ــورهای در ح کش
بهداشــت و درمــان خــود از جملــه کمبــود تعــداد پزشــک، داروســاز، 
پرســتار و افــراد متخصــص در ســایر رشــته هــای علــوم پزشــکی 
مواجــه هســتند. ایــن کمبودهــا منجــر بــه عــدم دســترس همــه 
افــراد جامعــه بــه خدمــات درمانــی و دارویــی مناســب و یکســان 
ــی  می شــود. در نتیجــه ممکــن اســت قســمتی از نیازهــای داروی
یــا درمانــی بیمــاران، توســط افــراد غیر متخصــص بــرآورده شــود 
ــی  ــین های داروی ــا تکنس ــن آن ه ــترس تری ــی از در دس ــه یک ک
ایــن رو تکنســین های دارویــی نقــش بســیار  از  می باشــند. 
در  ایفــا می کننــد مخصوصــاً  پررنگــی در عرصــه ســامت 
شــرایطی کــه بســیاری از افــراد بــرای درمــان بیماری هــای ســاده 
ــاس  ــد. براس ــتفاده می کنن ــخه اس ــدون نس ــای ب ــود از داروه خ
ــش  ــزان آگاهــی و دان ــن پژوهــش، می ــج مطــرح شــده در ای نتای
تکنســین های دارویــی، ضعیــف بــرآورده شــد. بــا توجــه بــه اینکــه 
درصــد باالیــی از افــراد شــرکت کننــده اعــام کردنــد اعتمــاد بــه 
نفــس کافــی را بــرای فــروش دارو بــدون هماهنگــی بــا داروســاز 
دارا هســتند، بــروز خطــای دارویــی ناشــی از فــروش داروی اشــتباه 
محتمــل خواهــد بــود. از ســوی دیگــر مشــخص شــد اگــر شــخص 
ــی  ــین داروی ــدرک تکنس ــا م ــر ی ــگاهی باالت ــات دانش تحصی
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ــه داروســاز می نمــود  ــه ارجــاع بیمــاران ب داشــت، بیشــتر اقــدام ب
ــی  ــی کاهــش م ــای داروی ــروز خطاه ــال ب ــب احتم ــن ترتی و بدی
ــود  ــم وج ــی ه ــت های ــش محدودی ــن پژوه ــام ای ــت. در انج یاف
ــراد  ــل پرسشــنامه در محــل کار اف ــه اینکــه تکمی داشــت. از جمل
ــه  ــدگان ب ــه انجــام شــد و ممکــن اســت شــرکت کنن در داروخان
علــت حضــور داروســاز مســئول فنــی یــا شــرایط خــاص داروخانــه 
نتوانســته باشــند گزینــه مطابــق بــا نظــر واقعــی خــود را انتخــاب 
کــرده باشــند. هــر چنــد در ایــن خصــوص بــه آنــان اطمینــان داده 
ــود  ــام خواهنــد ب ــه و بــی ن شــد کــه تمــام نتایــج کامــًا محرمان
ــن در حجــم  ــد. همچنی ــه اصــل رازداری پایبندن و پژوهشــگران ب
ــذا پیشــنهاد می شــود در  ــی وجــود داشــت ل ــه محدودیت های نمون
پژوهش هــای بعــدی، تعــداد بیشــتری از تکنســین های دارویــی و 
حتــی المقــدور در فضایــی خــارج از محــل کار آنهــا، مــورد ارزیابــی 

قــرار بگیرنــد. درمجمــوع بــا عنایــت بــه یافته هــای پژوهــش و بــا 
ــه اینکــه نگــرش و آگاهــی صحیــح افــراد، کــه حاصــل  توجــه ب
ــد  ــر خواهن ــح موث ــرد صحی ــتند، در عملک ــب هس ــوزش مناس آم
بــود و بــه منظــور کاهــش خطاهــای دارویــی ناشــی از اشــتباهات 
تکنســین های دارویــی و در نتیجــه افزایــش ســطح ســامت 
جامعــه، ایجــاد ســاختار آموزشــی مــدون و متمرکــز بــرای آمــوزش 
ــی  ــای داروی ــرد تکنســین ه ــش، نگــرش و عملک و ســنجش دان

ضــروری بــه نظــر مــی رســد.

سپاسگزاری
ــین های  ــکاری تکنس ــکر از هم ــر و تش ــت تقدی ــیله نهای بدینوس
ــد. ــه عمــل مــی آی ــن پژوهــش، ب ــده در ای ــی شــرکت کنن داروی

References
1. Meher BR, Balan S, Pugazhentni E. 

Knowledge, attitude and practice of over the 
counter drugs among dispensers working in 
the retail pharmacies of a south indian city-a 
cross-sectional questionnaire based study. 
J Clin Diagnostic Res. 2018;12(1):17-20. 
https://doi.org/10.7860/JCDR/2018/26253.11054

2.  Mehralian GH, Meshkani Z, Javadi MR. 
Knowledge, Atitude and Practice of Pharmacicts 
on OTC Drugs in Qazvin. J Qazvin Univ Med 
Scinces. 2009;13(2):102-6.

3.  Kondo Y, Ishitsuka Y, Kawabata N, 
Iwamoto N, Takahashi R, Narita Y, et al. 
Knowledge and awareness of nonpharmacist 
salespersons regarding over-the-counter 
drug use in patients with chronic kidney 
disease in Japan. PLoS One. 2019;14(3):1-11. 
https://doi.org/10.1371/journal.pone.0213763 
PMid:30893364 PMCid:PMC6426248

4. Uzun GD, Sancar M, Okuyan B. Evaluation 
of knowledge and attitude of pharmacist and 
pharmacy technicians on emergency contraception 
method in istanbul, turkey: A simulated patient 
study. Marmara Pharm J. 2019;23(3):395-402. 
https://doi.org/10.12991/jrp.2019.147

5. Rostami AR, Peikanpoor M. Collection of 
Pharmaceutical Laws in Iran. 1st ed. Tehran: 
Raze Nahan; 2014. 9-11 p.

6. Zargarzadeh A, Mostafavi SA, Chamanara 
M. Community Pharmacists’ Performance in 
Management of Cough, Diarrhea and Obesity 
Using Over-the-Counter Medications. J Isfahan 
Med Sch. 2016;16(6):127-37.

7.  Mostafavi SA, Chamanara M, Khabazian 
E. Evaluating the Professional Practice of 

Pharmacists Working at Pharmacies in Isfahan 
City, Iran. J Isfahan Med Sch. 2013;31(237):690-
700.

8. Hussain A, Ibrahim MIM. Qualification, 
knowledge and experience of dispensers 
working at community pharmacies in Pakistan. 
Pharm Pract (Granada). 2011; 9 (2):93-100. 
h t t p s : / / d o i . o r g / 1 0 . 4 3 2 1 /
S 1 8 8 6 - 3 6 5 5 2 0 1 1 0 0 0 2 0 0 0 0 6 
PMid:24688615 PMCid:PMC3969832

9. Ghanbarzadegan A, Bastani P, Rezaeean M, 
Jooybar M, Ahmadzadeh MS. Knowledge, 
Attitude, and Performance of Pharmacy Staff 
Toward Dietary Supplements in Shiraz in 2015. J 
Rafsanjan Univ Med. 2018;17(6):567-78.

10. Zekovic M, Krajnovic D, Nikolic M, Stojkovic 
T, Gurinovic M, Glibetic M. Periconceptional 
folic acid supplementation: Knowledge, 
attitudes and counselling practice of Serbian 
pharmacists and pharmacy technicians. 
Vojnosanit Pregl. 2019;76(11):1127-38. 
https://doi.org/10.2298/VSP171226020Z

11. Soumya R, Devarashetty V, Jayanthi C, Sushma 
M. Drug dispensing practices at pharmacies 
in Bengaluru: A cross-sectional study. Indian 
J Pharmacol. 2016 Jul 1; 48 (4):360-4. 
https://doi.org/10.4103/0253-7613.186204 
PMid:27756944 PMCid:PMC4980921

12. Hanoch Y, Katsikopoulos K V, Gummerum 
M, Brass EP. American and German 
Students’ 2Perceptions, and Behaviors 
With Respect to Over-the-Counter Pain 
Relievers. Heal Psychol. 2007;26(6):802-6. 
https://doi.org/10.1037/0278-6133.26.6.802 
PMid:18020854

https://doi.org/10.7860/JCDR/2018/26253.11054
https://doi.org/10.1371/journal.pone.0213763
https://doi.org/10.12991/jrp.2019.147
https://doi.org/10.4321/S1886-36552011000200006
https://doi.org/10.4321/S1886-36552011000200006
https://doi.org/10.2298/VSP171226020Z
https://doi.org/10.4103/0253-7613.186204
https://doi.org/10.1037/0278-6133.26.6.802

