ﻣﻨﺸﻮر ﺣﻘﻮق داروﺳﺎز در داروﺧﺎﻧﻪ
از آن ﺟﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺣﺮﻓﻪ داروﺳﺎزي در ﺗﻤﺎم ﺟﻮاﻣﻊ ﺑﺸﺮي از ﻗﺪاﺳﺖ و ﻣﻌﻨﻮﻳﺖ وﻳﮋهاي ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ و ﺷﺮح ﻣﻘـﺪس
اﺳﻼم ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺣﺎدﻳﺚ و رواﻳﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﻣﺘﻌﺪد ارزش ﺧﺎﺻﻲ ﺑﺮاي اﻳﻦ ﺣﺮﻓـﻪ ﻗﺎﺋـﻞ ﮔﺮدﻳـﺪه اﺳـﺖ ،ﺿـﺮورت
اﺣﺘﺮام ﺑﻪ ﺣﻘﻮق داروﺳﺎزان از وﻇﺎﻳﻒ ﻣﻬﻢ آﺣﺎد ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺷﺮﻋﻲ و ﻣﺪﻧﻲ ﻛﺸﻮر ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان ﻣﻨﺸﻮر ﺣﻘﻮق داروﺳﺎز در داروﺧﺎﻧﻪ ﺑـﻪ اﻳـﻦ ﺷـﺮح
اﻋﻼم ﻣﻲﮔﺮدد:
● داروﺳﺎز ﺑﺎﻳﺪ از ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺣﻘﻮق ﻣﺘﺼﻮره در ﻗﺎﻧﻮن ﻛﺎر ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻪ ﻧﺤﻮي ﻛﻪ ﺑﺎ ﻫﺸﺖ ﺳﺎﻋﺖ ﻛﺎر در ﺷﺒﺎﻧﻪ روز
و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺮﺧﺼﻲ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺗﻌﻄﻴﻼت ﭘﺎﻳﺎن ﻫﻔﺘﻪ و ﺗﻌﻄﻴﻼت رﺳﻤﻲ و اﺳﺘﻔﺎده از ﺣﻘﻮق ﺑﻴﻤﻪاي ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻌـﺎش
روزاﻧﻪ ﺧﻮد و ﺧﺎﻧﻮاده دﺳﺖ ﻳﺎﺑﺪ.
● ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺑﻲﺣﺮﻣﺘﻲ و اﻫﺎﻧﺖ ﺑﻪ داروﺳﺎز از ﻃﺮف ﺑﻴﻤﺎر و ﻳﺎ ﻫﻤﺮاﻫﺎن وي ﻗﺎﺑﻞ ﭘﻴﮕﻴﺮي در ﻣﺮاﺟﻊ ﻗﻀﺎﻳﻲ ﻣـﻲﺑﺎﺷـﺪ.
ﻛﻤﺒﻮدﻫﺎي داروﻳﻲ و ﻧﺎرﺳﺎﻳﻲﻫﺎي ﻧﺎﺷﻲ از ﺗﻮزﻳﻊ و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﻪ داروﺳﺎز داروﺧﺎﻧﻪ ﻣﺮﺑـﻮط ﻧﻤـﻲﺷـﻮد و ﺣﻔـﻆ ﺣﺮﻣـﺖ
داروﺳﺎز در ﻫﺮ ﺷﺮاﻳﻄﻲ ﺿﺮوري اﺳﺖ.
● داروﺳﺎز ﺣﻖ دارد در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺧﺪﻣﺎﺗﻲ ﻛﻪ ﺧﺎرج از ﻋﺮف و آﺋﻴﻦﻧﺎﻣﻪﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻪ ﻣﺮاﺟﻌﻴﻦ ﻋﺮﺿﻪ ﻣﻲﻛﻨﺪ ،ﺗﻘﺎﺿﺎي
ﻛﺎرﻣﺰد ﻧﻤﺎﻳﺪ .ﻣﺸﺎورهﻫﺎي داروﻳﻲ اراﺋﻪ اﻃﻼﻋﺎت در ﻣﻮرد اﺛﺮات درﻣـﺎﻧﻲ و ﻋـﻮارض ﺳـﻮء داروﻫـﺎ )ﻓﺎرﻣـﺎﻛﻮﻟﻮژي و
ﻓﺎرﻣﺎﻛﻮدﻳﻨﺎﻣﻲ( ﺧﺎرج از ﻧﺴﺨﻪ ﺑﻴﻤﺎر ،از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻮاردي اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﻛﺎرﻣﺰد دارد .آﺋـﻴﻦﻧﺎﻣـﻪﻫـﺎي ﻻزم
ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻌﺎوﻧﺖ داروﻳﻲ وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ و اﻧﺠﻤﻦ داروﺳﺎزان اﻳﺮان ﺗﻬﻴﻪ و ﺗﺪوﻳﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
● داروﺳﺎز ﺣﻖ دارد در ﻣﻮرد داروﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﭘﺰﺷﻜﺎن ﺗﺠﻮﻳﺰ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ﺑﺎ اﻳﺸﺎن ﺗﻤﺎس ﺑﮕﻴﺮد و در ﺻﻮرت ﻟﺰوم ﻧـﺴﺒﺖ
ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﭘﺰﺷﻚ در ﺧﺼﻮص اﻣﻜﺎن ﺑﺮوز ﺗﺪاﺧﻞ داروﻳﻲ و ﻋﺪم ﺗﺠﺎﻧﺲ و ﻣﻮاردي از اﻳﻦ دﺳﺖ اﻗﺪام ﻧﻤﺎﻳﺪ.
● داروﺳﺎز ﺣﻖ دارد از ﺗﺤﻮﻳﻞ داروي ﻧﺴﺨﻪاي ﻛﻪ از ﻧﻈﺮ ﻋﻠﻤﻲ داراي ﻣﺸﻜﻞ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ ﺧﻮدداري ﻧﻤﺎﻳﺪ و ﻧﻈﺮ ﺧﻮد را
ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻜﺘﻮب و ﻣﺸﺮوح ﺑﺎ ﻣﻬﺮ ﻧﻈﺎم ﭘﺰﺷﻜﻲ اﻋﻼم ﻧﻤﺎﻳﺪ.
● در اﺧﺘﻴﺎر داﺷﺘﻦ ﻛﺘﺐ ﻋﻠﻤﻲ روز و ﻧﺸﺮﻳﺎت ﻋﻠﻤﻲ ،ﺷﺮﻛﺖ در ﻛﻨﮕﺮهﻫﺎي ﻋﻠﻤﻲ داﺧﻞ و ﺧﺎرج ﻛـﺸﻮر از ﺣﻘـﻮق
ﻣﺴﻠﻢ داروﺳﺎز ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ .وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻣﻮﻇﻒ ﺑﻪ اﻳﺠﺎد ﺗﺴﻬﻴﻼت ﻻزم ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﻮدن اﻳﻦ ﻛﺘﺐ و ﻣﺮاﺟـﻊ
ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.
● داروﺳﺎز ﺣﻖ دارد ﺗﺎ در ﺻﻮرت ﺗﻘﺎﺿﺎي ﺑﻴﻤﺎر ﺗﻮﺿﻴﺤﺎت ﺑﻴﺸﺘﺮي را ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﻣﻜﺘﻮب ﺑﺮ روي ﺳﺮﻧﺴﺨﻪ ﺧﻮد ﺑﺎ ﻣﻬﺮ
ﻧﻈﺎم ﭘﺰﺷﻜﻲ در اﺧﺘﻴﺎر وي ﻗﺮار داده و ﻛﺎرﻣﺰد درﻳﺎﻓﺖ ﻧﻤﺎﻳﺪ.
● ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎي ﺑﻴﻤﻪ در اﻧﺠﺎم وﻇﺎﻳﻒ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺧﻮد در ﻗﺒﺎل داروﺳﺎز ﻛﻮﺗﺎﻫﻲ ﻧﻤﻮدﻧـﺪ )ﻣﺎﻧﻨـﺪ دﻳـﺮ ﭘﺮداﺧـﺖ
ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت( ،داروﺳﺎز ﺣﻖ دارد از اراﻳﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻴﻤﻪاي ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎران ﺧﻮدداري ﻧﻤﺎﻳﺪ .ﺳـﺎزﻣﺎنﻫـﺎي ﻃـﺮف ﻗـﺮارداد ﺑـﺎ
داروﺳﺎز ﺑﺎﻳﺪ در ﻫﺮ ﺷﺮاﻳﻄﻲ ﺣﻘﻮق داروﺳﺎز را ﻣﺤﺘﺮم ﺑﺪارﻧﺪ و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ رﻋﺎﻳﺖ ﻣﻔﺎد ﻗﺮاردادﻫﺎي ﻓﻲﻣﺎﺑﻴﻦ ﻣﺘﻌﻬـﺪ
ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﻀﻴﻴﻊ ﺣﻘﻮق داروﺳﺎز از ﺳﻮي ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎي ﺑﻴﻤﻪﮔﺮ ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ و در ﺻﻮرت ﻟﺰوم ﺑﺎﻳﺪ ﺿﺮر و زﻳـﺎن
ﻧﺎﺷﻲ از ﻋﺪم رﻋﺎﻳﺖ ﺣﻘﻮق ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ داروﺳﺎز را ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.
● داروﺳﺎزان ﺑﺎ ﺑﻴﺶ از  60ﺳﺎل ﺳﻦ در ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺎﻟﻴﺎت ﺑﺎﻳﺪ از روش ﺧﻮد اﻇﻬﺎري اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻨﺪ.
● ﻣﺎﻣﻮران دوﻟﺘﻲ و ﺑﺎزرﺳﺎن اﻋﺰاﻣﻲ از ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ ﻣﻠﺰم ﺑﻪ رﻋﺎﻳﺖ ﺣﺮﻣـﺖ داروﺳـﺎز ﻃﺒـﻖ ﻧـﺺ ﺻـﺮﻳﺢ ﻗـﺎﻧﻮن در
ﺑﺎزرﺳﻲﻫﺎ ﻣﻲﺑﺎﺷﻨﺪ.

● ﻫﻴﭻ ﻛﺲ اﻋﻢ از ﭘﺰﺷﻚ و ﺑﻴﻤﺎر ﺣﻖ ﺗﺤﻤﻴﻞ ﻧﻈﺮ ﺧﻮد را ﺑﻪ داروﺳﺎز ﻧﺪارﻧﺪ و ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﻴـﺮي در ﻣـﻮرد اﻗـﺪام ﺑـﻪ
ﺗﺤﻮﻳﻞ دارو و راﻫﻨﻤﺎﻳﻲ ﺑﻴﻤﺎر از ﺣﻘﻮق داروﺳﺎز ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.
● داروﺳﺎز ﺣﻖ دارد در ﻣﻮرد اداﻣﻪ درﻣﺎن ﺑﻴﻤﺎر ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻋﻮارض ﺟﺎﻧﺒﻲ داروﻫﺎ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﻴﺮي ﻧﻤﺎﻳﺪ .ﻣﻄﻠـﻊ ﻛـﺮدن
ﺑﻴﻤﺎر از ﺗﻮﻗﻒ اداﻣﻪ درﻣﺎن ﺑﺴﺘﮕﻲ ﺑﻪ ﺻﻼﺣﺪﻳﺪ داروﺳﺎز دارد.
● داروﺳﺎز ﺣﻖ دارد ﭘﺲ از ﻣﻜﺘﻮب ﻛﺮدن دﺳﺘﻮر داروﻳﻲ ﺑﺮ روي ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪي داروﻫﺎ در ﺻﻮرت ازدﺣﺎم ﺑﻴﻤﺎر و ﻟﺰوم
اراﺋﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻴﺸﺘﺮ ،اداي ﺗﻮﺿﻴﺤﺎت ﺑﻴﺸﺘﺮ را ﺑﺎ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﺑﻴﻤﺎر ﺑﻪ وﻗﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺮي ﻣﻮﻛﻮل ﻧﻤﺎﻳﺪ.
● داروﺳﺎز ﺣﻖ دارد ﺗﺎ داروﻫﺎي ﻫﻢ ﻓﺮﻣﻮل رﺳﻤﻲ ﻛﺸﻮر را ﺑﺎ اﺛﺮات ﻳﻜﺴﺎن و اﺳﺎﻣﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻛـﻪ ﻫﻤﮕـﻲ از ﺣﻴـﺚ
ﻛﻴﻔﻴﺖ و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪه ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ اﻃﻼع ﺑﻴﻤﺎر ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ و ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﺻﺮﻓﻪ و ﺻﻼح ﺑﻴﻤﺎر و ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ درﻣﺎن ﻳﻜﻲ را
ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺑﻴﻤﺎر دﻫﺪ.
● داروﺳﺎز ﺣﻖ دارد از ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺗﻘﻠﻴﺪ در ﻓﻬﺮﺳﺖ داروﻫﺎي ﻛﺸﻮر و ﻣﻘﺮرات ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎي ﺑﻴﻤﻪ ﮔﺮ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎي ﺗﺎﺑﻌﻪ
وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻜﺘﻮب در ﻣﺤﻞ ﻛﺎر ﺧﻮد ﺑﺎ ﺧﺒﺮ ﺷﻮد .در ﺻﻮرت ﻋﺪم اﻃـﻼع رﺳـﺎﻧﻲ ﺑـﻪ داروﺳـﺎز ،وي
ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺘﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.
● از آن ﺟﺎﻳﻲ ﻛﻪ اراﺋﻪ دارو ﺑﻪ ﻧﺴﺦ ﺑﻴﻤﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﺴﺦ آزاد ﻣﻮﺟﺐ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺑﺮاي داروﺧﺎﻧﻪ ﻣﻲﮔـﺮدد ،ﺣـﻖ
دارد ﭘﺲ از ﺗﻮاﻓﻖ ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎي ﺑﻴﻤﻪ ﮔﺮ ﻛﺎرﻣﺰد وﻳﮋهاي را ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻛﻨﺪ.

