داروگ ،ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ آﻧﻼﯾﻦ ﺗﺒﺎدل دارو  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
واﺣﺪ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت | دوﺷﻨﺒﻪ ۱۰ ،ﺧﺮداد ۱۴۰۰
ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ داروﺧﺎﻧﻪ
ﻧﻈﺮ ﺑﻪ اﻫﻤﯿﺖ ﻣﻮﺿﻮع ﮐﻤﺒﻮدﻫﺎی داروﯾﯽ در ﮐﺸﻮر و ﻟﺰوم اﻃﻼعرﺳﺎﻧﯽ ﺻﺤﯿﺢ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎران و
ﻫﻤﮑﺎران درﺑﺎره ﺗﻮزﯾﻊ داروﻫﺎ در داروﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﺳﺮاﺳﺮﮐﺸﻮر ،ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ داروﺧﺎﻧﻪ داروگ ﮐﻪ
اوﻟﯿﻦ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﺑﯿﻦ ﻣﺮدم ،داروﺧﺎﻧﻪﻫﺎ و ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺗﻮزﯾﻊﮐﻨﻨﺪه اﺳﺖ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺗﺒﺎدل و
ﺗﺎﻣﯿﻦ زﻧﺠﯿﺮه داروﯾﯽ ،ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺧﻮد را در اﯾﻦ ﻋﺮﺻﻪ ﻣﻬﻢ آﻏﺎز ﻧﻤﻮده اﺳﺖ .ﻣﺤﻮر ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﯾﻦ
ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ،ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﺮ داروﺧﺎﻧﻪﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان واﺳﻄﻪ ﺻﻨﻌﺖ داروﯾﯽ اﺳﺖ.
داروگ ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ ﺷﺒﮑﻪ ﺧﺼﻮﺻﯽ از داروﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر و ﺳﺎﻣﺎﻧﻪای ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ و ﺟﺎﻣﻊ
ﺗﺒﺎدﻻت داروﯾﯽ ﺑﻮده ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اوﻟﯿﻦ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ آﻧﻼﯾﻦ داروﺧﺎﻧﻪ ،ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺧﻮد را در ﺣﻮزه ﺳﻼﻣﺖ
دﯾﺠﯿﺘﺎل آﻏﺎز ﮐﺮده اﺳﺖ .در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ  ۹۵۰۰داروﺧﺎﻧﻪ از  ۱۳۰۰۰داروﺧﺎﻧﻪ ﺧﺼﻮﺻﯽ و دوﻟﺘﯽ ﮐﺸﻮر،
ﻋﻀﻮ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ آﻧﻼﯾﻦ داروگ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﮐﻪ ﻣﯽداﻧﯿﻢ ،ﻣﺼﺮف ﺑﺮﺧﯽ داروﻫﺎ ﺑﺮای ﺑﻌﻀﯽ از اﻓﺮاد ﺑﺴﯿﺎر ﺿﺮوری اﺳﺖ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
ﺑﺮﺧﯽ داروﻫﺎی ﺣﯿﺎﺗﯽ ،ﮐﻤﯿﺎب ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﻪ ﺳﺨﺘﯽ ﻣﯽﺗﻮان آنﻫﺎ را ﺗﻬﯿﻪ ﮐﺮد .ﻫﺪف داروگ ﺗﺎﻣﯿﻦ
داروﻫﺎی ﺿﺮوری ﻣﺮدم و دﺳﺘﺮﺳﯽ آﺳﺎن آنﻫﺎ ﺑﻪ اﻧﻮاع ﻣﺤﺼﻮﻻت داروﯾﯽ و ﻏﯿﺮ داروﯾﯽ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز
آنﻫﺎﺳﺖ.

ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻫﺪر رﻓﺖ داروﻫﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺧﺮﯾﺪ ﺑﯿﺶ از ﻧﯿﺎز داروﺧﺎﻧﻪﻫﺎ و ﮔﺬﺷﺘﻦ ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺼﺮف آنﻫﺎ
اﺗﻔﺎق ﻣﯽاﻓﺘﺪ ،در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در داروﺧﺎﻧﻪای دﯾﮕﺮ ،ﻧﯿﺎز ﻓﺮدی را ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﻨﺪ .ﻫﺪف ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ
داروگ ﮐﺎﻫﺶ دور رﯾﺰ دارو و اﯾﺠﺎد اﻣﮑﺎن ﺗﺒﺎدل دارو ﺑﯿﻦ داروﺧﺎﻧﻪﻫﺎ اﺳﺖ.
داروﺧﺎﻧﻪﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ اﻃﻼﻋﺎت و ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﺧﻮد را در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪای ﻗﺎﻧﻮﻧﻤﻨﺪ و رﺳﻤﯽ ﺑﻪ اﺷﺘﺮاک ﺑﮕﺬارﻧﺪ
و ﺧﺮﯾﺪی اﯾﻤﻦ و ﺑﺎﮐﯿﻔﯿﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ داروگ ﺑﻪ زودی اﻣﮑﺎن درﯾﺎﻓﺖ آﻧﻼﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت و ﺧﺪﻣﺎت داروﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎی دارای
ﻣﺠﻮز ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ آﻧﻼﯾﻦ را ﺑﺮای ﻣﺮدم از ﻃﺮﯾﻖ ﺟﺴﺘﺠﻮی ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﻣﺤﺼﻮل در ﺳﺎﯾﺖ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ.

ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺗﺒﺎدل دارو در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ داروگ
در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ داروگ ﭘﺲ از اﺣﺮاز ﻫﻮﯾﺖ ﺣﻘﯿﻘﯽ و ﺣﻘﻮﻗﯽ داروﺳﺎزان ،ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن داروگ ،ﭘﻨﻞ
ﮐﺎرﺑﺮی داروﺧﺎﻧﻪ در دﺳﺘﺮس داروﺳﺎز ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد.
در ﺑﺨﺶ ﺛﺒﺖ ﻣﺤﺼﻮﻻت و ﺛﺒﺖ ﭘﮏ ،داروﺳﺎزان ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ اﻗﻼم ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺧﻮد ﺑﺮای ﺗﺒﺎدل دارو را
ﺑﻪ دو ﺷﮑﻞ ﻟﯿﺴﺖ )ﻫﻤﻪ دﺳﺘﻪﻫﺎﯾﯽ داروﯾﯽ( و ﭘﮏ )دﺳﺘﻪﻫﺎی ﺧﺎص( ﺛﺒﺖ ﮐﻨﻨﺪ.
ﭘﺲ از ﺛﺒﺖ ﻣﺤﺼﻮﻻت اﯾﻦ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻮارد زﯾﺮ ،ﻧﺰدﯾﮏﺗﺮﯾﻦ و ﺷﺒﯿﻪﺗﺮﯾﻦ
ﻟﯿﺴﺖﻫﺎ ﺑﻪ اﻗﻼم ﻣﻄﻠﻮب داروﺳﺎز را از ﻃﺮﯾﻖ ﭘﯿﺎﻣﮏ و ﺳﯿﺴﺘﻢ اﻋﻼن وﯾﮋه در ﭘﻨﻞ ﮐﺎرﺑﺮی ﺑﻪ اﻃﻼع
او ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ.
دﺳﺘﻪﻫﺎی داروﯾﯽ ﻣﻮرد ﻋﻼﻗﻪ داروﺳﺎز
رﻓﺘﺎر و ﻋﻼﯾﻖ داروﺳﺎز در ﺗﺒﺎدﻻت ﻗﺒﻠﯽ او
ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﻟﯿﺴﺖ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﺮای ﺗﺒﺎدل ،ﭘﯿﺎﻣﮏ درﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺒﺎدل ﺑﻪ داروﺳﺎزی ﮐﻪ آن ﻟﯿﺴﺖ را ﺛﺒﺖ

ﮐﺮده ،ارﺳﺎل ﻣﯽﺷﻮد و آن داروﺳﺎز ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﭘﻨﻞ ﮐﺎرﺑﺮی ﺧﻮد و ﺑﺮرﺳﯽ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺷﻤﺎ ،درﺧﻮاﺳﺖ
را ﺗﺎﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
در آﺧﺮﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ،اﻃﻼﻋﺎت ﺗﻤﺎس و آدرس ﭘﺴﺘﯽ دو ﻃﺮف ﺗﺒﺎدل ﭘﺲ از ﭘﺮداﺧﺖ ﭘﻮرﺳﺎﻧﺖ داروگ
ﺑﺮای آنﻫﺎ ﻧﻤﺎﯾﺶ داده ﻣﯽﺷﻮد.
ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﺎ ﺑﻪ ﺟﺎﯾﯽ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ دارو و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ اﻧﺠﺎم ﺗﺒﺎدل ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﻃﺮﻓﯿﻦ ﺗﺒﺎدل ﺑﻮده
و داروگ ﺻﺮﻓﺎً اﻃﻼﻋﺎت ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ داروﺧﺎﻧﻪ داروﺳﺎز و اﻗﻼم ﺛﺒﺖ ﺷﺪه را در اﺧﺘﯿﺎر ﻃﺮﻓﯿﻦ ﻗﺮار
ﻣﯽدﻫﺪ .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ،ﺑﻌﺪ از ﻫﺮ ﺗﺒﺎدﻟﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﻓﺎﮐﺘﻮر از ﺳﻮی داروﺧﺎﻧﻪ ﻣﺒﺪا ﭼﺎپ ﮔﺮدﯾﺪه و ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ
ﻣﺤﺼﻮﻻت درﺧﻮاﺳﺖ ﺷﺪه ﺑﻪ داروﺧﺎﻧﻪ ﻣﻘﺼﺪ ارﺳﺎل ﮔﺮدد .ذﮐﺮ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﻣﻬﻢ ﻧﯿﺰ اﻟﺰاﻣﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺛﺒﺖ ﻧﺎم و آﻏﺎز ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ داروگ ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ ﭘﺬﯾﺮش ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮارت اﺳﺖ.

ﻣﺰاﯾﺎی ﺗﺒﺎدل دارو ﺑﺎ ﺳﺒﺪ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ داروگ
اﯾﻦ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ اﻓﺘﺨﺎر ﺛﺒﺖ رﮐﻮرد رﺳﻤﯽ اﻧﺠﺎم ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺗﻌﺪاد ﻣﺒﺎدﻻت اﻗﻼم داروﯾﯽ در ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر در
ﯾﮏ روز ،ﯾﮏ ﻫﻔﺘﻪ و ﯾﮏ ﻣﺎه را از ﻃﺮﯾﻖ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ داروگ در زﻣﺴﺘﺎن  ۹۹دارد .از ﻣﺰاﯾﺎی ﺗﺒﺎدل دارو از
ﻃﺮﯾﻖ اﯾﻦ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﻣﻮارد زﯾﺮ اﺷﺎره ﮐﺮد:
ﺗﺒﺎدل دارو در داروگ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻧﯿﺎز ﻋﻤﻮم ﻣﺮدم ﺑﻪ داروﻫﺎی ﺿﺮوری ،ﮐﻤﯿﺎب و
ﮐﺎﻫﺶ دور رﯾﺰ اﻧﻮاع دارو اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد.
ﺗﺒﺎدل دارو ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ داروﺧﺎﻧﻪﻫﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻧﯿﺎز ﺧﻮد اﻋﻢ از داروﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﮐﻤﺒﻮد دارﻧﺪ
ﯾﺎ داروﻫﺎی ﮐﻤﯿﺎب ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﻣﺸﺘﺮیﻫﺎی ﺧﻮد را ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪ.
ﺗﺒﺎدل دارو ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ داروﺧﺎﻧﻪﻫﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻣﺎزاد ﻣﺼﺮف ﺧﻮد را ﺑﺎ داروﺧﺎﻧﻪﻫﺎی دﯾﮕﺮ
ﺑﻪ اﺷﺘﺮاک ﺑﮕﺬارﻧﺪ ﯾﺎ ﺑﺎ داروﻫﺎی ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺧﻮد ،ﻣﺒﺎدﻟﻪ ﮐﺎﻻ ﺑﻪ ﮐﺎﻻ اﻧﺠﺎم ﺑﺪﻫﻨﺪ.

ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﺒﺎدل دارو و ﺗﻬﯿﻪ داروﻫﺎی ﮐﻤﯿﺎب ،اﻣﮑﺎن ﮐﺴﺐ اﻃﻼﻋﺎت درﺑﺎره داروﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن)داﻧﺶ
ﻧﺎﻣﻪ داروﯾﯽ( ،ﺟﺴﺘﺠﻮی داروﺧﺎﻧﻪ ،درﺧﻮاﺳﺖ دارو و ﮐﺎرﯾﺎﺑﯽ از ﺟﻤﻠﻪ دﯾﮕﺮ ﺧﺪﻣﺎت داروگ اﺳﺖ .ﺑﺎ
ﻋﻀﻮﯾﺖ در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ داروگ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ از اﯾﻦ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺮه ﺑﺒﺮﯾﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

