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Abstract   
Background and Aim: In addition to undergoing classical pharmacy training, military pharmacists have 

acquired capabilities that enable them to perform their assigned responsibilities well in operational situations and 

crises. Today, military pharmacists are an integral part of the world's armies. Due to their mastery of pharmaceutical 

services, military pharmacists are able to easily manage pharmaceutical affairs in operational areas or crises and 

determine and monitor the priorities of pharmaceutical services in operational or crisis areas. 

Methods: This study was conducted using the method of reviewing and analyzing the content of the published 

papers.  

Results: The main task of pharmacists in military operations and crises is to monitor the supply chain of 

medicines and provide pharmaceutical services. Military pharmacists have a duty to ensure that the required 

medicines are available in the operating scene, timely transfer of required drugs, and proper storage including 

maintaining a cold chain for specific medicines, as well as monitoring the proper return of unused medicines to 

warehouses after the operation. 

Conclusion: The main difference between military and civilian pharmacists is their presence in military 

operations. Military pharmacists have a duty to ensure that the medicines needed by the operational forces are 

present in the operational fields. 
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   دهکیچ
 قادر را هاآن که اندکرده کسب را هاییتوانایی داروسازی کالسیک هایآموزش گذراندن برعالوه نظامی داروسازان ف:هدزمینه و 

 هایارتش ناپذیرجدایی بخش نظامی داروسازان امروزه. دهند انجام خوبیبه را محوله هایمسئولیت هابحران و عملیاتی شرایط در سازدمی

 نمایند مدیریت را دارویی امور هابحران یا و عملیاتی مناطق در راحتیهب قادرند خدمات دارویی بر تسلط دلیلبه نظامی داروسازان. هستند دنیا

  .نمایند نظارت بر آن و تعیین زدهبحران یا و عملیاتی مناطق خدمات دارویی را در هایالویت و

 .ستااین مطالعه با استفاده از روش بررسی و تحلیل محتوای منتشر شده در سایر منابع انجام شده  :هاروش

دارویی است. د نیاز و ارائة خدمات ها نظارت بر زنجیرة تأمین داروهای موروظیفة عمده داروسازان در عملیات نظامی و بحران ها:یافته

ینان از انتقال به موقع داروهای های عملیاتی اطمینان حاصل کنند. اطمداروسازان نظامی وظیفه دارند از وجود داروهای مورد نیاز در صحنه

سب ن نظارت بر بازگشت مناها از جمله حفظ زنجیرة سرد در مورد داروهای خاص و همچنیمورد نیاز، ذخیرة مناسب و رعایت نکات فنی آن

 .تهای عملیاتی اسداروهای مصرف نشده به انبارها بعد از پایان عملیات، از وظایف اصلی داروسازان در صحنه

ست. وظیفة عمدة داروسازان اهای نظامی های عملیاتها در صحنهتفاوت عمدة داروسازان نظامی و غیرنظامی حضور آن گیری:نتیجه

ی وظیفه دارند از وجود داروهای داروهای مورد نیاز و ارائة خدمات دارویی است. داروسازان نظامها، نظارت بر زنجیرة تأمین در این صحنه

 . های عملیاتی اطمینان حاصل کنندمورد نیاز نیروهای عملیاتی در صحنه
 

 

  .داروسازی نظامی، نظام سالمت نیروهای مسلح، شرایط بحران :هاکلیدواژه
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 مقدمه
 قبل هاقرن به نظامی هایسازمان در داروسازان فعالیت چه اگر

 رد داروسازان مشارکت شدة ثبت مورد اولین گردد ولیمی بر
 دهرسی ثبت به میالدی پانزدهم قرن در نظامی هایبیمارستان

 سطتو صحرایی بیمارستان اولین که میالدی 1476 سال در. است
 Jaime امنبه داروساز نفر یک شد تأسیس اسپانیا در ایزابال ملکه

Pascual  1552 سال در. داشت قرار بیمارستان این پرسنل جمع در 
 ایفوظ از مشخصی تعریف فرانسه در دوم هنری پادشاهی زمان در

 حمل قابل هایکیف مسئولیت که شد مطرح نظامی داروسازان
 داروساز وانعن 1579 سال در وجود این با. داشتند عهده بر را داروها
 ازانداروس عملکرد نحوة برای نیز مقرراتی و شد فراگیر نظامی
 ارب اولین برای میالدی هیجدهم قرن در. گردید تدوین نظامی

 آغازی این و گردید طراحی نظامی داروسازان برای خاصی یونیفورم
 وظایف تدااب همان از. بود نظامی داروسازان هایفعالیت برای رسمی

 دادن اورهمش یا و داروها عرضة و تولید به صرفاً نظامی داروسازان
 شد.نمی محدود پزشکان به

 داروهای فهرست تدوین در مهمی نظامی نقش داروسازان
 موظف ازانداروس این. دارند عهده بر نظامی هایسازمان در موردنیاز
 فاکتورهای به بالینی پارامترهای برعالوه فهرست این تدوین در هستند

 توجه ند. باکن توجه نیز داروها انتخاب به مربوط عملیاتی و اقتصادی
 طتسل و نظامی هایعملیات پشتیبانی در دارو حیاتی نقش به

 جایگاه ازانداروس قبل هاقرن از دارو به مربوط مسائل در داروسازان
 نقش این .اندداشته نظامی هایسازمان پزشکی هایتیم در ایویژه

 ترررنگپ بسیار نظامی هایعملیات نوع شدن ترپیچیده با امروزه
 تادهایس در تریویژه جایگاه روز هر نظامی داروسازان و است شده

 المللینبی انجمن. کنندمی پیدا هابحران هایمدیریت و عملیاتی
 ستا دنیا داروسازی هایتشکل مهمترین از که (FIP) داروسازان

 سازاندارو و دارد  (MEPS)نظامی داروسازان نامبه ایویژه بخش
 به یاجداگانه جلسات در یکبار سال دو هر بخش این عضو نظامی
 . (1پردازند )می یکدیگر با خود تجارت تبادل
 

 هاروش
استفاده  در این مقاله از روش بررسی متون منتشر شده در منابع

ان در شده است. مقاالت منتشر شده در مورد شرح وظایف داروساز
قرار  کشورهای مختلف مورد بررسی و ارزیابیهای نظامی سازمان

یروهای نگرفتند. شرح وظایف داروسازان نظامی در شرایط فعلی در 
ست. در انظامی جمهوری اسالمی ایران نیز مورد توجه قرار گرفته 
، شرح هانهایت با تجمیع و تخلیص نظرات و تحلیل و ارزیابی آن

  .وظایف داروسازان نظامی تبیین شده است

 

 تایجن
ها قبل نقش و جایگاه بسیار مهمی داروسازان نظامی از سده

اند. های سالمت نیروهای نظامی کشورهای مختلف داشتهدر نظام
و در دوران سلطنت ملکه ایزابال اولین  1476در اسپانیا در سال 

بیمارستان نظامی این کشور تأسیس شد. در آن زمان در این 
کردند. با این وجود در خدمت میبیمارستان چند داروساز نظامی 

های و در دوران پادشاهی فلیپ دوم در اسپانیا بیمارستان 16قرن 
 1647نظامی جایگاه مهمتری در ارتش اسپانیا پیدا کردند. در سال 

و دوران پادشاهی فلیپ چهارم واحد داروسازی نظامی در هنگام 
 و حتی طی دوران 1930های ها تأسیس شد. در سالعملیات

های داخلی اسپانیا جایگاه داروسازان نظامی در ارتش اسپانیا جنگ
به میزان زیادی تقویت گردید. با توجه به اهمیت نیروی دریایی در 
ارتش اسپانیا به همان میزان نیز جایگاه داروسازان شاغل در نیروی 
دریایی اسپانیا از اهمیت بیشتری برخوردار بود. این داروسازان نقش 

می در کنترل کیفیت غذای مورد استفاده افراد نیروی بسیار مه
مرزی داشتند. همچنین های برونخصوص طی مأموریتدریایی به

این داروسازان به ارزیابی اثرات احتمالی درمانی موادی که برای 
. پرداختندکردند، میها برخورد میاولین بار در مناطق مستعمره به آن

ای برای آموزش اسپانیا مدرسه ویژهنیروی هوایی  1947در سال 
داروسازان نظامی شاغل در این نیرو تأسیس کرد که بعدها در سال 

 های داروسازی ادغام شد. در سایر دانشکده 1990
و در دوران  1552در تاریخ ارتش فرانسه برای اولین بار در سال 

پادشاهی هنری دوم از داروسازان نظامی نام برده شده است. 
زان نظامی در آن زمان مسئولیت یک داروخانه سیار را بر داروسا

داروسازان ارتش فرانسه اجازه داشتند  17عهده داشتند. در قرن 
ها قرار داشت، هایی که در اختیار آنگیاهان دارویی را در زمین

کشت کنند. این داروسازان مسئولیت تهیه داروهای مورد نیاز 
ه داشتند. این مسئولیت های نظامی را هم برعهدبیمارستان

همچنان برعهده داروسازان نظامی ارتش فرانسه است. در سال 
داروسازان شاغل در ارتش فرانسه از یونیفرم خاصی استفاده  1786

داروساز در ارتش فرانسه  170حدود  1850های کردند. در سالمی
های جنگ جهانی اول داروسازان ارتش کردند. در سالخدمت می

ر کنار مسئولیت تدارک داروهای مورد نیاز و نظارت بر فرانسه د
کار رفته در میادین ها مسئولیت مقابله با گازهای سمی بهآزمایشگاه

نبرد را نیز بر عهده داشتند. با این وجود داروسازان جایگاه بهتری 
حضور داروسازان  17در نیروی دریایی فرانسه  داشتند و در قرن 

صورت یک الزام درآمده بود. ش فرانسه بههای نظامی ارتدر کشتی
نکتة جالب توجه در این دوره آن بود که حقوق داروسازان شاغل 

های جنگی موجود در های جنگی بر مبنای تعداد توپدر کشتی
شد. داروسازان شاغل در نیروی دریایی نقش کشتی تعیین می

ند. مهمی در شناسایی و کشف گیاهان با اثرات جدید دارویی داشت
های به رنگ در این دوران داروسازان شاغل در ارتش از یونیفرم

ها را از پزشکان عمومی و جراحان که کردند که آنسبز استفاده می
کرد. در پوشیدند متمایز میهای سیاه و قرمز میبه ترتیب یونیفرم

ها ای داشتند. آناین دوران داروسازان نظامی وظایف بسیار گسترده
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وحش، گیاهان و امر علمی از جمله مطالعة حیاتمسئول هر 
شناسی، هواشناسی، آنالیز مواد معدنی، صنعتی و کشاورزی، سم

ها و کیفیت غذا و آب، کنترل بهداشت عمومی، مطالعة بیماری
ها و حتی مسئول مبارزه با فساد در سیستم نیز میکرواورگانیسم

اد قابل توجهی بودند. البته برای انجام این حجم از وظایف تعد
کردند. بارون پارمنتیر یکی از داروساز در ارتش فرانسه خدمت می

داروسازان مشهور شاغل در ارتش بود که از پیش قراوالن شیمی 
عنوان گردد. او مصرف سیب زمینی را بهمواد غذایی محسوب می
ای که بعدها مانع گرسنگی کرد. توصیهغذای روزانه توصیه می

 افراد در زمان بروز قحطی گردید.  تعداد زیادی از
نة سیار ها به عنوان داروخاارتش آلمان از واگن 1595در سال 
زشک و پها عالوه بر داروساز، کردند. در این واگناستفاده می

ح وظایف آرایشگر نیز وجود داشتند. اولین سند رسمی مربوط به شر
که  شد منتشر 1620های پزشکی نظامی آلمان در سال و مسئولیت

وجود  در آن شرح وظایف داروسازان نیز تشریح شده است. با این
لمان پیدا آتری در ارتش به بعد داروسازان جایگاه ویژه 18از قرن 

 46فقط در ایالت پروسیای آلمان حدود  1787کردند. در سال 
ریا یک کردند. همچنین در ایالت باواداروساز در ارتش خدمت می

ریایی سازی نظامی ایجاد شده بود. نیروی دانستیتو مستقل دارو
ه دهها آلمان نیز واحد داروسازی نظامی مختص به خود را داشت ک
ردند. کداروساز در آن و در مستعمرات متعلق به آلمان خدمت می

داروساز در جنگ مشارکت  3600طی جنگ جهانی اول حدود 
 بداشتند. داروسازان شاغل در ارتش آلمان مسئولیت تهیة آ
هده بهداشتی، بهداشت عمومی، ضدعفونی کردن و آنالیز را برع
زهای داشتند. همچنین این داروسازان درگیر امور مربوط به گا

 جنگی نیز بودند.
تأسیس شد.  1567اولین بیمارستان نظامی در بلژیک در سال 

البته در آن زمان بلژیک هنوز به استقالل نرسیده بود. این 
داروخانه نداشت و برای ارائه خدمات دارویی  بیمارستان در آن زمان

 1673کرد. در سال های بیرون از بیمارستان استفاده میاز داروخانه
ها نیز داروسازها داروخانه تأسیس شد و سپس در سایر پادگان

شرح وظایف داروسازان تدوین  1685کار شدند. در سال مشغول به
 با. بود فرانسه پراطوریام سلطة تحت بلژیک زمان آن در شد. البته

 داروسازان جایگاه و نقش نیز بلژیک استقالل از بعد وجود این
 صورتبه نظامی داروسازان. شد حفظ بلژیک ارتش در نظامی

 جنگ در مثال برای بلژیک ارتش توسط که نبردهایی در مستقیم
 از یکی 1919 سال در. داستند مشارکت شد،می انجام واترلو

. رسید نیز ژنرالی درجة به بلژیک ارتش در شاغل داروسازان
 باکتری آزمایشگاه اولین بلژیک ارتش در شاغل نظامی داروسازان

 همچنین داروسازان این. کردند تأسیس ارتش این در را شناسی
 علیه آلمان ارتش که جنگی گازهای با مقابله و آنالیز مسئولیت
 تاریخ آن داشتند. ازرا نیز برعهده  کردمی استفاده اتریشی نیروهای

 ( بهNBCعوامل سالح های شیمیایی و میکربی ) با مقابله بعد به

 و شد تبدیل نظامی داروسازان مسئولیت اصلی هایحیطه از یکی
 معرفی دنیا به اتریش ارتش سوی از زمینه این در بزرگی محققین

 یک فرماندهی به بهداشت کنترل واحد یک بلژیک شدند. ارتش
 هایمسئولیت انجام برعالوه واحد این داروسازان. دارد نظامی داروساز
 مصرف تاریخ داروهای انهدام مسئول نظامی داروسازان متداول
 واحد این. هستند نیز مصرف غیرقابل شیمیایی مواد و منقضی

 کنترل برای پویا نظام یک هدایت و ایجاد مسئول همچنین
 بلژیک نظامی واحدهای و هاپادگان تمام در عفونی هایبیماری

 مراکز بهداشتی مدیریت راستای در واحد این وظایف جمله از. است
 زابیماری عوامل ناقالن علیه گذاریطعمه کردن، ضدعفونی نظامی،

 است داروسازانی و پرسنل آموزش و هاساختمان بهداشت کنترل و
 ضدعفونی بر واحد این همچنین. شوندمی اعزام هامأموریت به که

 باز هامأموریت یا و عملیاتی مناطق از که اینقلیه وسایل کردن
 . دارد نظارت گردند،می

 تغییر حال در دائماً  نظامی داروسازان وظایف کانادا ارتش در
 در زانشود. داروسانمی محدود هاآن سنتی وظایف به دیگر و است
 داروها با مرتبط پیچیدة مشکالت کلیة باشند قادر باید حاضر حال

 در پزشکی تخصصی هایکمیته تمام در و کنند فصل و حل را
 کافی عاتاطال داروسازان این. دارند فعال نیز مشارکت کانادا ارتش

 روییدا نیازهای و نبرد هایمیدان در مجروحین درمان مورد در
 ژانسیاور درمان مورد در باید خصوصبه هاآن. دارند را هاآن

 از اشین عواقب درمان و عفونی هایبیماری درد، کنترل بیماران،
 الزم ردیکارب اطالعات بیولوژیک و شیمیایی ای،هسته هایسالح

 . باشند داشته را
یکا امر ارتش نظامی پزشکی دپارتمان در صرفاً حاضر حال در
 هایوزشآم که نظامی داروساز نظامی، صدها غیر داروسازان برعالوه
هستند.  رکابه مشغول اند،گذرانده نیز را نظامی داروسازان ویژة

و  1943های متعدد خطاهای تجویز داروها در سال متعاقب گزارش
تش در زمان ریاست جمهوری روزولت، گروه داروسازی نظامی ار
 72ام امریکا شکل گرفت. در همان سال ارتش امریکا مجوز استخد

 و یاسکاندیناو کشورهای در اگرچه دست آورد.داروساز را به
 دارو کتدار و تهیه به عمدتاً نظامی داروسازان وظایف انگلستان

 وظایف ینا اسپانیا و آلمان فرانسه، کشورهای در ولی شدمی محدود
 ی،بهداشت مسائل مدیریت شامل خدمات از تریوسیع بسیار طیف
 مدیریت ،مشاوره ارائة داروها، توزیع و کیفیت کنترل دارو، تولید

یی های شیمیابه سالح مربوط مسائل پزشکی، تجهیزات و وسایل
 را یدنیآشام آب و غذایی مواد کنترل بالینی، بیولوژی و میکربی،

 هایازمانس در مالی منابع هایمحدودیت به توجه با. شدمی شامل نیز
 روییدا هایبودجه بر نظارت مسئولیت نظامی داروسازان نظامی،

 و تهیه برای دارویی را نیزاقتصاد  اصول رعایت و هاسازمان این
 دارند. عهده بر نظامی هایسازمان در داروها تدارک

ارتش به سال  یدر بهدار ییواحد دارو جادیا ةسابق رانیدر ا
 یسال ارتش برا نیگردد. در ایبرم 1300 ةسد ییابتدا یها
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خود  یبرا یمستقل کامالً التیتشک ییدارو یازهایبه ن ییپاسخگو
سپه  ةبه نام داروخان یاداروخانه 1306کرده بود. در سال  جادیا

شد. داروسازان  سیتأس رخسروناص ابانیدر خ ییدارا ابانیپشت خ
 تیکرده و در نها هیداروها را ته یةو مواد اول یاهیگ یداروها ینظام

. دادندیمسلح م یروهاین لیکردند و تحویم لیتبد ییبه اشکال دارو
ارتش مراجعه  یهامارستانیکه به ب یمارانیب ازیمورد ن یداروها

. دیگردیم ماریب لیو تحو یسازداروخانه آماده نیکردند توسط ایم
حر که آمادگاه ارتش در آنجا  دانیسپه به م ةداروخان 1348در سال 
با  یبزرگ یها و انبارهامنتقل شد. در آمادگاه ساختمان ،قرار دارد

وجود داشت به  یر آمادگاه بخشمناسب ساخته شده بود. د تیفیک
 نیریسیشامل گل ییدارو یهاونیکه فرموالس ینام بخش داروساز

انجام آنجا در  نهیس یهاشربت و دهیالکل  ده،ی نیریسیگل که،یفن
قرص هم اضافه شد.  ونیفرموالس 1352-53 یهاشد و در سالیم

 اینجا وکرد می دیرا تول ییارتش که داروها یدر واقع واحد داروساز
دستگاه  3-4شدند. یارسال م ازیمناطق مورد ن یو برا یبندبسته

و  یزندستگاه ساشه کیوجود داشت،  501در آمادگاه  یزنقرص
مانند  ییهاقرص هم وجود داشت که فراورده ستریدستگاه بل کی

و قرص زغال،  نیری، قرص نمک، قرص آسپ1ب نیتامیقرص و
بخش  یداروساز یهاتیفعالکرد. یم دیتول سموتیب یهاساشه

انقالب  یروزیبعد از پ یةاول یهادر سال یارتش حت یبهدار ییدارو
 ییها. در آن زمان فراوردهافتیادامه  زین یلیو آغاز جنگ تحم یاسالم

 ت،یترین لیدافع حشرات، آمپول آم یهاو کرم نیمانند محلول بتاد
 زیرب وگال نبه عنوان ضد ج تونیاد کروتاممو پ دازولیژل مترون

خود  تیواحد به فعال نیا 60 ةوجود در ده نیشدند. با ایم دیتول
 .دادخاتمه 

 

 بحث
ر ها دتفاوت عمدة داروسازان نظامی و غیرنظامی حضور آن

در  های نظامی است. وظیفة عمدة داروسازانهای عملیاتصحنه
ز و ارائه ها، نظارت بر زنجیرة تأمین داروهای مورد نیااین صحنه

ود خدمات دارویی است. داروسازان نظامی وظیفه دارند از وج

ی های عملیاتداروهای مورد نیاز نیروهای عملیاتی در صحنه
ی مورد نیاز، اطمینان حاصل کنند. اطمینان از انتقال به موقع داروها

در  ذخیره مناسب و رعایت نکات فنی از جمله حفظ زنجیرة سرد

رت بر بازگشت مناسب مورد داروهای خاص و همچنین نظا
وظایف  داروهای مصرف نشده به انبارها بعد از پایان عملیات از

ظامی های عملیاتی است. داروسازان ناصلی داروسازان در صحنه
ه تأمین وظیفه دارند آمادگی الزم را برای اطمینان از حفظ ذخیر

ید آمادگی دارو و ملزومات پزشکی فراهم نمایند. این داروسازان با
ا و ملزومات م را برای برخورد با حوادثی که زنجیرة تأمین داروهالز

حوادث  اندازند از جملههای عملیاتی به خطر میپزشکی در صحنه

 و اقدامات خرابکارانه را داشته باشند.
 نقش نظامی داروسازان جهان کشورهای از بسیاری در امروزه

. اندگرفته عهده بر نیز پزشکی تجهیزات تدارک و تهیه در مؤثری
 امریکا ارتش در خصوصبه فارس خلیج اول جنگ از بعد وظیفه این

 داروسازان عمالً که است شده باعث شرایط این. است شده تقویت
 خود غیرنظامی همکاران با مقایسه در را بیشتری وظایف نظامی
 تغییر و سرد جنگ گرفتن پایان با امروزه البته. باشند داشته برعهده

 نظامی داروسازان بالطبع و هاارتش نقش دنیا، در سیاسی مرزهای
 از هاآن هایارتش که کشورهایی در. است کرده تغییراتی نیز

 در است شده ایحرفه ارتش و کنندنمی استفاده وظیفه نیروهای
 غیرنظامی داروسازان به داروسازان غیرنظامی وظایف زیادی موارد

 خصوصی بخش از اندداده ترجیح هاارتش این و است شده سپرده
 .نمایند برداریبهره غیرنظامی داروسازی خدمات برای

 رانهمکا با عملیاتی هایمیدان در نظامی داروسازان تفاوت
 درندقا غیرنظامی داروسازان که است امر این در خود غیرنظامی

 شکانپز دسترس در که داروهایی برای را جایگزین داروی بهترین
 کمک نپزشکا به قادرند نظامی داروسازان ولی کنند معرفی نیست،

 هایصحنه در خاص داروی یک وجود بدون حتی چگونه که کنند
 وسازاندار. دهند انجام مصدومین برای را درمان بهترین عملیاتی
 شرایط در خود علمی هایتوانایی از استفاده با باشند قادر باید نظامی

 ملیاتی،ع مناطق در داروها دائمی یا و موقتی کمبودهای و عملیاتی
 را یهایحل راه حتی یا و کرده پیدا را هاآن مناسب جایگزین
 .کرد غلبه مشکل بر داروها از استفاده بدون بتوان که کنند پیشنهاد

 هایسازمان در داروسازان وظایف عمده حاضر حال در

 (:4-2) شودمی موارد این شامل نظامی

 هایتانبیمارس کشورها اغلب در نظامی: هایبیمارستان در خدمت. 1
. نددار عهده بر صلح زمان در حتی را مهمی درمانی نقش نظامی

 ایبر الزم درمانی خدمات کردن فراهم ضمن هابیمارستان این
 مفیدی ربسیا آموزشی موقعیت هاآن هایخانواده و نظامی نیروهای

 روز به ضمن تا کنندمی فراهم نظامی پزشکی کادر برای نیز را
. آورند تدسبه نیز را الزم عملیاتی هایتوانایی خود، دانش کردن

 مراکز عنوان به هابیمارستان این زیادی موارد در علت همین به
 توجه دبای وجود این با. کندمی نقش ایفای نیز فعالی تحقیقاتی

 با اندکی هایتفاوت صلح زمان در هابیمارستان این که داشت
 در نظامی داروسازان وظیفة انجام و دارند غیرنظامی هایبیمارستان

 نظامی روسازدا عنوانبه هاآن اصلی وظایف بیانگر هابیمارستان این
 نظامی هایبیمارستان هایداروخانه در دارویی خدمات عرضة. نیست

 این است. صلح دوران در نظامی داروسازان وظایف ترینعمده از
 به ندکنمی استفاده وظیفه نیروهای از که کشورهایی در فعالیت

 یشتریب کمیت از بیمارستان هایداروخانه به هاآن مراجعه دلیل
 است. برخوردار

 در ازانداروس توانایی به توجه با :بیولوژی هایآزمایشگاه .2
 بر ها راهآزمایشگا این مدیریت قادرند راحتی آنان به آنالیز، بخش
 دانش دنش روزبه باعث هاآزمایشگاه این در فعالیت. گیرند عهده

 هد شد.خوا دارویی و بیولوژیکی هاینمونه آنالیز در داروسازان
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 زشکیپ در مصرف مورد داروهای اغلب امروزه :داروها تولید .3
 جودو این با. شوندمی تولید غیرنظامی داروسازی صنایع توسط

 ولیدت صنایع این توسط معموالً نظامی خاص کاربرد با داروهای
 واناییت دهندمی ترجیح نظامی هایسازمان از بسیاری و شوندنمی

 نظامی وسازیدار صنایع غالب در داروها این تولید برای را ایبالقوه
 نالیزآ برای تواندمی لزوم صورت در هاتخصص این. نمایند حفظ
 هایصحنه در مصرفی آب کیفیت کنترل یا و شیمیایی مواد

 .گیرد قرار استفاده مورد نیز عملیاتی
 هدارینگ شرایط از اطالع :زنجیرة تأمین داروها بر نظارت .4
 وحمل داستاندار هایسیستم فقدان و متغیر هوای و آب در داروها

 ایفوظ که است مواردی دیگر از عملیات، هنگام در داروها نقل
. کندمی متمایز خود غیرنظامی همکاران از را نظامی داروسازان
 در ونقلملح و هوا و آب شرایط تأثیر دقیقاً باید نظامی داروسازان

 و نامناسب شرایط تأثیر که چرا بدانند داروها در را عملیاتی شرایط
 را ادیزی خطرات است ممکن داروها بر عملیات زمان غیراستاندارد

 به یاحتمال هایمصدومیت دلیلبه که کنندهعمل نیروهای برای
 قادر باید نظامی سازاندارو. نماید ایجاد کنند،می پیدا نیاز داروها این

 یختار داروهای مصرف امکان مورد در عملیات شرایط در باشند
 اهآن کمبود با نیروها که مواردی در خصوصبه گذشته، مصرف

 را اروهاد بتوان شاید شرایط این در. اظهارنظر کنند هستند، روبرو
 به رقاد داروساز آنکه به مشروط کرد مصرف نیز پوتنسی %90 با

 سمی وادم ایجاد عدم از اطمینان و حد این تعیین و داروها آنالیز
 ربردهایکا با داروهای منظم آنالیز. باشد داروها تجزیه از حاصل
 اندتومی نظامی داروسازان توسط نیز صلح زمان در نظامی خاص

 مصرف اریخت انقضاء دلیل به صرفاً آنها ضروری غیر انهدام از مانع
 .باشد

 ارویید نیازهای :سازمان نیاز مورد داروهای فهرست انتخاب .5
 لقاب هایتفاوت خاص وظایف شرح دلیلبه نظامی هایسازمان
 ظامیغیرن هایسازمان درمانی و بهداشتی مراکز سایر با توجهی

 اتاطالع بکارگیری برعالوه موظفند نظامی داروسازان. دارد
 کتورهایفا به داروها انتخاب در داروها بالینی و فارماکولوژیکی

 نظامی ازانداروس. کنند توجه نیز نظامی هایسازمان در کنندهتعیین
 گرما، رنظ از سخت بسیار شرایط در داروها نگهداری نحوة از باید

 داروها ربخشیاث را بر شرایط این تأثیر و بوده آگاه رطوبت یا و سرما
. بدانند ،ارسال شوند عملیاتی مناطق به باید که داروهایی خصوصبه
 اصول این تابع باید داروها نقل وحمل نحوة و شرایط دلیل همینبه
 آسیب لحداق تا شود انجام نظامی داروسازان نظر زیر و اطالعات و

 داروها تخابان. شود وارد عملیاتی هایمیدان در موردنیاز داروهای به
 که دارد بستگی فاکتورهایی به نظامی هایسازمان در استفاده برای

 تدوین رد را اصلی نقش فاکتورها این به توجه با نظامی داروسازان
 قمناط نیازهای کردن برآورده و خود سازمان داروهای فهرست
 . کنندمی ایفا عملیاتی
 ترینکننده تعیین از داروها بخشی اثر :داروها اثربخشی. الف

 هایمیدان در آنکه به توجه با. است داروها انتخاب در فاکتورها
 است، محدود بسیار داروها انتقال و نقل و نگهداری ظرفیت عملیاتی
 و برتر واقعاً داروهای به باید نظامی هایسازمان داروهای فهرست

 گردد. محدود الزامی
 باشند ادرق که کرد انتخاب را داروهایی باید همواره :اثر طیف. ب

 هاییوتیکبآنتی مثال برای. دهند پوشش را هابیماری از مناسبی طیف
 هانآ انتخاب که داشت خواهند را مزیت این گسترده اثر طیف با

 ریکبا اثر طیف با بیوتیکآنتی نوع چندین جایگزین است ممکن
اب انتخ قدرت مناسب و وسیع اثر طیف با دردهای ضد یا و شود

 هستند. بهتری
 که دارد وجود واقعی غیر استنباط این همواره :قیمت. ج

 ولی. دنیستن مواجه ایبودجه هایمحدودیت با نظامی هایسازمان
 مالی ابعمن گستردة هایمحدودیت با امروزه نیز نظامی هایسازمان

 از استفاده محدودیت، این وجود عدم فرض در حتی هستند روبرو
 امکان نآ از حاصل جوییصرفه و داروها فارماکواکونومی امتیازات

. کندیم فراهم سازمان برای را منابع از ترمعقول برداریبهره
قتصاد ا محاسبات مبنای بر باید انتخابی داروهای قیمت بنابراین

 شده خابانت داروهای. باشند دفاع قابل نظامی هایدارویی سازمان
 یا و وسایل به آنها مصرف ترجیحاً و داشته راحتی کاربرد باید

 مقادیر ینب فاصلة که داروهایی. باشد نداشته نیاز اضافی ابزارهای
 وهاینیر به که چرا دارند اولویت است، ترطوالنی هاآن مصرف

 وقت یزن هاآن مصرف و دهندمی را بیشتری فعالیت اجازة عملیاتی
 .گیردمی عملیات زمان در سازمان پزشکی کادر از را کمتری
 به دبای دارویی اشکال انتخاب در :نقلوحمل و نگهداری. ح
 که ظرن این از هاقرص مثال برای. شود توجه هاآن حمل قابلیت

 هابتشر با مقایسه در شکنندبه آسانی نمی و هستند ترحجم کم
 مانند خاصی شرایط به نگهداری برای که داروهایی. دارند اولویت
 که اروهایید. باشند انتخاب اولویت در نباید دارند نیاز سرد زنجیره

 یطشرا توانندنمی و هستند حساس نگهداری شرایط تغییرات به
 راستانداردغی احتماالً شرایط نقل دروحمل یا و عملیاتی مناطق خاص

 .گیرند قرار انتخاب اولویت در نباید نیز کنند تحمل را
 مدیریت اعمال با باید نظامی داروسازان :دارویی هایمدیریت .6

 ایجاد را شرایطی زدهبحران مناطق یا و عملیاتی مناطق در صحیح
 به زنیا امر این. شود ایجاد دارویی کمبودهای حداقل که کنند

 تیح افراد سایر دخالت از جلوگیری و داروسازان دائمی نظارت
 انتخاب که ندارد وجود تردیدی مسئله این در البته. دارد پزشکان

 یک طتوس باید نظامی سازمان هر در کاربرد برای داروها اولیة
 داروسازی پزشکی، مختلف هایتخصص از متشکل علمی کمیتة

 به ربوطم موارد داروها انتخاب از بعد ولی. گیرد صورت پرستاری و
 سپرده داروسازان به باید هاسازمان این در دارویی هایمدیریت

 .شود
 از بسیاری در: غذا و آب سالمت کنترل و بهداشت مدیریت .7
 کنترل در ایعمده نقش نظامی داروسازان جهان هایارتش
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 عهده بر نیروها مصرفی غذای و آب سالمت و عمومی بهداشت
 سیستم ها،آشپزخانه طراحی بر ایعمده نظارت افراد این. دارند
 کردن ضدعفونی طریق از عمومی هایبیماری کنترل آب و توزیع

 از گروهی 1989 سال در مثال برای. دارند عهده بر هاشیوه سایر و
 کشور در داخلی جنگ صحنة از اروپاییان تخلیه مأمور بلژیک ارتش

 150 گروه این استقرار روزهای اولین در. شوندمی رواندا آفریقایی
 عفونت به تیم همراه پزشکی کادر جمله از هاآن اغلب نفری

 وظایف باشند قادر آنکه بدون شوندمی گیرزمین و مبتال شیگالیی
 متخصص نظامی داروساز یک بلژیک ارتش. دهند انجام را محوله

 منبع سرعت به او و کندمی اعزام منطقه به را بهداشت کنترل در
 بود، آشپزخانه ظروف شستشوی برای مصرفی آب که را آلودگی

 گیرانهسخت مقررات برقرارکردن با سپس. کندمی شناسایی
 کوتاهی مدت در وریدی، تزریقی هایمحلول از استفاده و بهداشتی

 واقعه این از بعد. کندمی وظایف انجام آمادة و سرپا مجدداً را گروه
 ارتش در که هاییگروه تمام برای نظامی داروساز یک شدن همراه
 .شد الزامی روند،می مأموریت به بلژیک
 نظامی نداروسازا :شیمیایی مواد و داروها انهدام بر نظارت .8

 شیمیایی مواد و داروها انهدام به مربوط هایپروتکل باید همچنین
 نظارت اآنه انجام بر و تهیه را مصرف غیرقابل یا و منقضی تاریخ

 هایکمک به مربوط عملیات در خصوصبه موضوع نمایند. این
 است. مهم بشردوستانه

 امینظ داروسازان :کاربردی تحقیقات هدایت یا و مشارکت .9
 سم ندمان هاییزمینه. دارند کاربردی تحقیقات در ایعمده نقش

 هایتکنیک بالینی، بیولوژی سلولی، شیمی کاربردی، شناسی
 آن، هایفراورده و خون نگهداری هایروش و خون جایگزین
 رماند یا و حفاظت هایراه و NBC هایحسال با مرتبط تحقیقات

 مورد ایداروه ایمقایسه مطالعات و هاسالح این از ناشی ضایعات
 زا نظامی هایعملیات از ناشی هایمصدومیت درمان در مصرف

 ظامین داروسازان تحقیقاتی هایفعالیت هایزمینه مهمترین
 یمیایی،ش تروریستی حمالت بروز احتمال افزایش با امروزه. هستند

 قشن افتاد، اتفاق توکیو متروی در سارین گاز با آنچه مانند
 بارزتر اربسی نیز هامصدومیت گونه این کنترل در نظامی داروسازان

 اندرم و ایهسته مسائل به مسلط نظامی داروسازان. است شده

 مانند ادثیحو در بود خواهند قادر هارادیوایزوتوپ از ناشی ضایعات
 انجام یتوجه قابل هایکمک اوکراین در چرنوبیل ایهسته نیروگاه

 .دهند
 یآموزش هایفعالیت هایزمینه: آموزشی هایفعالیت .10

 هایزمینه در پزشکی هایدرمان شامل عمدتاً نظامی داروسازان
 یا و بهداشتی مدیریت ،NBCهای سالح از ناشی هایآسیب

. است کیپزش گروه افراد سایر به داروسازی با مرتبط موارد آموزش
 تفاوتم هوایی و دریایی زمینی، مختلف نیروهای در هاآموزش این

 .دارد بستگی نیرو هر نیازهای ماهیت به و است
 هایسازمان در منابع مدیریت :ریزیبرنامه در مدیریت .11

 از پزشکی ملزومات و داروها ترینمناسب تدارک جهت در نظامی
 هایارتش تجارب. است هاسازمان این روزمره مشکالت مهمترین

 برای افراد ترینمناسب از نظامی داروسازان که است داده نشان دنیا
 .هستند هامدیریت نوع این

 هایناییتوا و هاآموزش به توجه با :مترقبه حوادث مدیریت .12
 وظیفه نجاما برای ایویژه هایتوانایی افراد این نظامی داروسازان

 یکی ایران هک آنجا از. دارند غیرمترقبه حوادث و هابحران کنترل در
 ادثحو این و است طبیعی حوادث نظر از کشورها بالخیزترین از

 ضورح کنندمی ایجاد توجهی قابل هایمصدومیت و تلفات هرساله
 تواندمی حوادث این در دارویی هایبحران کنترل در نظامی داروسازان

 ثحواد این مصدومین به نیز زیادی کمک تجربه کسب برعالوه
 بنماید.

 هایبخش :پزشکی خطاهای ارزیابی واحد در مشارکت .13
 زشکیپ خطاهای ارزیابی واحدهای باید نظامی هایسازمان پزشکی

 مهیداتت خطاها این بروز علل ارزیابی ضمن تا باشند داشته فعالی
 این. نمایند فراهم هاآن مجدد بروز از جلوگیری برای را الزم

 جهت در موثری صورتبه واقع در واحد این ایجاد با هاسازمان
 اروسازاند و کنند می اقدام سازمان در خطا مجدد بروز احتمال کاهش
 .هستند واحدها این اصلی اعضا از نظامی

 و عملیات در ومیرهامرگ بررسی کمیتة در مشارکت .14
 که هندد تشکیل را هاییکمیته باید نظامی هایسازمان: هابحران
 هاانبحر یا و عملیات در را هامصدومیت و تلفات نوع و میزان

 در را اینهپیشگیرا اقدامات هاآن علل شناسایی با تا کنند ارزیابی
 مشخص آینده در مشابه شرایط در هامصدومیت این کاهش جهت
 احتمالی همس باید هاکمیته این در شرکت با نظامی داروسازان. کنند

 مشخص اتتلف در هامصدومیت از پیشگیری یا و ایجاد در را داروها
 .نمایند مشخص راهکار آینده برای و کرده

 اروسازاند نزدیک ارتباط :هارادیوایزوتوپ پزشکی . کاربردهای15
 بسیار جاربت تواندمی هارادیوایزوتوپ این با نظامی پزشکی کادر و

 ایهسته احتمالی حمالت از ناشی مصدومین درمان در را مفیدی
 داروها رادیو کاربردهای به مسلط نظامی داروسازان. نماید فراهم

 احتماالً  و اییشناس برای را  الزم امکانات توانندمی( فارماسی رادیو)
 به یاهسته حملة یک از ناشی ایهسته عوامل مقابل در محافظت
 .کنند پیشنهاد درمانی و کادر کننده عمل نیروهای
 نقش به توجه با :آن هایفرآورده و خون بانک بر نظارت .16

 از ناشی مصدومین درمان در آن هایفرآورده و خون استراتژیک
 ایهفرآورده و خون از مطمئن بانک یک به دسترسی ها،عملیات

 ازانداروس. است نظامی سازمان هر استراتژیک الزامات از خونی
 کیفیت و سازیذخیره بر که هستند نیروهایی تریناصلی از نظامی

 دخالت ینظام هایسازمان در خونی هایفرآورده انتقال و نگهداری
 .دارند

 هامدیریت بحران در نظامی داروسازان نقش
. هستند روبرو سازانسان و طبیعی حوادث با مکرراً بشری جوامع
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 هاده و گیردمی جهان در را انسان هامیلیون جان ساالنه حوادث این
 تمام در اگرچه. گذارندمی برجای نیز معلول و مصدوم میلیون

 مسئولیت متعددی غیردولتی و دولتی هایسازمان جهان کشورهای
 دارند عهده بر را حوادث این از ناشی عوارض با مقابله و آمادگی

 هایتیم در نظامی داروسازان خصوصبه و داروسازان حضور ولی
 را امدادگر هایتیم مداخالت اثربخشی تواندمی بحران کنترل

 کنند حاصل تا اطمینان بود خواهند مسئول داروسازان. دهد افزایش
. داشت خواهند دسترسی نیاز مورد داروهای به موقع به مصدومین
 هایکمک ارائة و مصدومین تریاژ در توانندمی داروسازان همچنین

 زدهبحران مناطق در داروسازان. کنند کمک پزشکی هایتیم به اولیه
 کمک توانندمی پزشکی گروه تیم عضو تریندسترس در عنوانبه

 مناطق در همچنان که افرادی سایر و مصدومین به بزرگی بسیار
 دانش، سطح به توجه با بنابراین. بنمایند هستند، ساکن زده بحران

 زیر موارد در توانندمی افراد این داروسازان هایمهارت و هاآموزش
 هابحران و بالیا بروز در مسئول درمانی و بهداشتی هایسیستم به

 :کنند کمک
 مصدومین درمان و رسانیکمک برای دستورالعمل تهیه (1
 رد سازیذخیره برای پزشکی ملزومات و داروها انتخاب( 2
 بالیا وزبر هنگام در هاآن آزادسازی نحوة و ملی و ایمنطقه سطح

 حوادث و
 داروها عتوزی و زنی برچسب نگهداری، انبارداری، از اطمینان( 3

 حوادث و بالیا بروز موارد در
 هایکمک ارائه و واکسیناسیون تریاژ، با مرتبط خدمات ارائة( 4
  حوادث مصدومین به اولیه

 بروز موارد در مصدومین و مردم به الزم هایآموزش ارائة( 5
 هاآن از ناشی هایبحران و هااپیدمی
 

 گیرینتیجه
 و مینظا هایعملیات آمیزموفقیت انجام دارو در حیاتی نقش
 صوالً و ا است انکارناپذیر اجتماعی و طبیعی هایبحران مدیریت

 دهایواح دارویی تأمین نیازهای در مسئول واحدهای آمادگی عدم
 واقبع اجتماعی و طبیعی هایبحران از ناشی مصدومین و عملیاتی

 طی نهمتأسفا امر این. داشت خواهد همراه به را ناپذیریجبران
 یایبال از ناشی هایبحران در ایران در بارها های گذشتهدهه

راین بناب (.5است ) شده تجربه مقدس دفاع هایسال طی و طبیعی
می و یا های نظاتبه منظور ارائة مناسب خدمات دارویی طی عملیا

 نظارت یاصل مسئولیت باید نظامی ها داروسازانهنگام بروز بحران
 انجام.  دباشن داشته برعهده را هابحران این دارویی بخش کنترل و

 است: مدت کوتاه در زیر موارد انجام مستلزم وظیفه این
 :هابحران و عملیات در دارو بخش عملکرد پروتکل تدوین .1

 نحوة مورد در مشخصی دستورالعمل حاضر حال در متأسفانه
 و ندارد وجود هابحران در یا و هاعملیات در داروسازان عملکرد

 چگونه باید فردی یا و بخش هر بحرانی موارد در نیست مشخص

 دلیلبه هابحران و هاعملیات در که اندداده نشان تجارب. کند عمل
 دهیسازمان عملکردهای و هاسازمان و افراد مسئولیت احساس

 به رسیدن از قبل هاتوان و امکانات از توجهی قابل بخش نشده
 شرح است الزم منظور همینبه. شودمی اتالف نیاز مورد محل

 تا شود تدوین هابحران و هاعملیات در نظامی داروسازان وظایف
 شرح این. دهند انجام را فعالیتی چه و وقت چه باید که بدانند هاآن

 تمام که باشد فراگیر ایگونهبه باید عملکرد پروتکل و وظایف
 در مطمئناً. شود شامل را سازمان خارج و داخل در دارو هایبخش

 کنندهتوزیع و تولیدکننده هایشرکت نقش باید پروتکل این
 همواره است الزم مثال عنوانبه. شود مشخص نیز دارو خصوصی

 هابحران و هاعملیات در نیاز مورد داروهای از دائمی ذخیرة یک
 موجودی این. شود گرفته بکار ضروری مواقع در تا باشد داشته وجود
 و محاسبه مختلف مناطق جمعیت مبنای بر و دقیق صورتبه باید

 هایسازمان که نیست معنی این به امر این البته. شود نگهداری
 ایجاد دارو فیزیکی انبارهای کشور مناطق تمام در باید الزاماً  نظامی

 مورد داروهای برای مجازی انبار یک ایجاد با توانمی نماید، بلکه
 همواره باید الزاماً نظامی هایسازمان. کرد ایجاد را ذخیره این نیاز

 هایعملیات در خود نیروهای نیاز مورد داروهای از توجهی قابل میزان
 نوع. نمایند ذخیره خود انبارهای در را هابحران یا و احتمالی

 فهرست تابع شد خواهند نگهداری انبارها این در که داروهایی
 تابع نیز هاآن مقدار و نظامی هایسازمان نیاز مورد داروهای
 هاآن شدن درگیر احتمال میزان و سازمان پوشش تحت نیروهای

 نوع تعیین در را اصلی نقش نظامی داروسازان. است عملیات در
 مانند کشورهایی در اصوالً. دارند هاآن سازیذخیره میزان و داروها
 انبارداری و توزیع سیستم و داروسازی ملی صنایع از که ایران

 نظامی هایسازمان هستند برخوردار اعتمادی قابل نسبتاً دارویی
 ممکن که خود دارویی نیازهای از بخشی تأمین برای توانندمی

 اول اولویت طرفی از و باشند داشته نیز نظامی غیر مصارف است
 غیرنظامی بخش به نیست، نیز هاآن نظامی داروهای فهرست

 ایجاد را شرایطی پویا و مطمئن مکانیسم یک ایجاد با و شوند متکی
 را خود نیاز مورد داروهای سرعت به ضرورت مواقع در که کنند

 با داروهای شامل نباید وجه هیچ به موضوع این البته. کنند تأمین
 شود سازمان برای اول درمانی هایاولویت یا و نظامی صرفاً کاربرد

 از نوع این تأمین برای توانندنمی نظامی هایسازمان که چرا
 این عالوهبه. باشند متکی سازمانی هیچ به خود دارویی نیازهای

 نیز تولید غیرنظامی داروسازی صنایع توسط معموالً داروها از گروه
 و تهیه برای را الزم تمهیدات باید نظامی داروسازان و شوندنمی

 .نمایند اقدام خود سازمان نیاز میزان به هاسازی آنذخیره
 ماهیت :اورژانسی و عملیاتی داروهای فهرست تدوین .2

 هایمصدومیت درمان که است ایگونهبه نظامی هایعملیات
 ممکن باشد کهمی خاصی داروهای نیازمند آن از ناشی احتمالی

 داروسازان. باشند نداشته چندانی مصرف عادی شرایط در است
 داروهای فهرست نظامی پزشکان با مشورت با هستند موظف نظامی



 47 / یداروسازان نظام گاهینقش و جا 

J Combat Med                          2021, Vol. 4, No. 1 

 این. نمایند تهیه را هابحران مدیریت و هاعملیات در نیاز مورد
 واحدهای آن در موجود داروهای که گردد تدوین ایگونهبه باید فهرست

 وجه بهترین به را خود احتمالی مصدومین نماید قادر را کنندهعمل
 که خاصی داروهای به باید فهرست این تدوین در. نمایند درمان
 نوین ایجاد جنگ هایسالح از ناشی هایمصدومیت درمان برای

 کاربردی هیچ است ممکن داروها از گروه این. شود ویژه توجه شودمی
 .باشند نداشته صلح شرایط در یا و غیرنظامی هایسازمان در

 

که نمایند بدین وسیله نویسندگان تصریح می تضاد منافع:
ندارد.گونه تضاد منافعی در مطالعه حاضر وجود هیچ
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