ﻣﻨﺸﻮر ﺣﻘﻮق ﺑﯿﻤﺎر در داروﺧﺎﻧﻪ
در راﺳﺘﺎي ﺗﺒﯿﯿﻦ ﺣﻘﻮق ﺑﯿﻤﺎر در ﻣﺆﺳﺴﺎت داروﯾﯽ و ارﺗﻘﺎي ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺧﺪﻣﺎت و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻬﺒﻮد و ارﺗﻘﺎي ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﺳﻼﻣﺖ
ﺟﺎﻣﻌﻪ و اﺟﺮاي ﻣﺎده ﯾﮏ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺸﮑﯿﻞ وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ،درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ و ﻣﺎده دو ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﻪ ﻣﻘﺮرات اﻣﻮر ﭘﺰﺷﮑﯽ ،داروﯾﯽ
،ﻣﻮاد ﺧﻮردﻧﯽ و آﺷﺎﻣﯿﺪﻧﯽ ﻣﺼﻮب ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮراي اﺳﻼﻣﯽ و آﺋﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﺪﯾﻦ وﺳﯿﻠﻪ ﻣﻨﺸﻮر ﺣﻘﻮق ﺑﯿﻤﺎر در داروﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺷﺮح
زﯾﺮ اﺑﻼغ ﻣﯽ ﮔﺮدد:
 -1ﺑﯿﻤﺎر ﺣﻖ دارد ﺑﻌﺪ از درﯾﺎﻓﺖ دارو از داروﺳﺎز در داروﺧﺎﻧﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮردﻧﯿﺎز در ﺑﺎره درﻣﺎن داروﯾﯽ اش )ازﺟﻤﻠﻪ ﻣﻘﺪار دارو و ﻧﺤﻮه
ﺻﺤﯿﺢ ﻣﺼﺮف دارو( را ﺳﺆال ﻧﻤﺎﯾﺪ و داروﺳﺎز ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﺗﺎ ﺗﻔﻬﯿﻢ ﮐﺎﻣﻞ ﺑﯿﻤﺎر ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺳﺆاﻻت داروﯾﯽ ﺑﯿﻤﺎر ﭘﺎﺳﺦ ﮔﻮﯾﺪ.اﻃﻼﻋﺎت داده
ﺷﺪه ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪون اﺻﻄﻼﺣﺎت ﺗﺨﺼﺼﯽ و ﮐﺎﻣﻼ واﺿﺢ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﻃﻮرﯾﮑﻪ ﺑﯿﻤﺎر ﻗﺎﻧﻊ و ﺑﻄﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﺗﻮﺟﯿﻪ ﺷﻮد.ﻋﻼوه ﺑﺮ آن داروﺳﺎز ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ
ﻣﻘﺪار و ﻧﺤﻮه ﻣﺼﺮف دارو را ﻣﻄﺎﺑﻖ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺷﻤﺎره /739د ﻣﻮرخ  80/2/5ﻣﮑﺘﻮب ﻧﻤﺎﯾﺪ .
 -2ﺑﯿﻤﺎر ﺣﻖ دارد ﮐﻪ ﺣﺮﻣﺖ و ﺷﺄن او در داروﺧﺎﻧﻪ ﺣﻔﻆ ﺷﺪه و ﺑﻪ ﻧﯿﺎزﻫﺎي داروﯾﯽ او ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﺿﻮاﺑﻂ و ﻣﻘﺮرات و ﺑﻄﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﺗﻮﺟﻪ
ﺷﻮد .
 -3ﺑﯿﻤﺎر ﺣﻖ دارد در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺣﻔﻆ اﺳﺮار ﺑﯿﻤﺎري و وﺿﻌﯿﺖ ﺳﻼﻣﺖ ﺧﻮد ﺑﻪ داروﺳﺎز اﻋﺘﻤﺎد ﮐﺎﻣﻞ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و داروﺳﺎز ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺪ در
رواﺑﻂ ﮐﺎري ﺧﻮد ﭼﻨﯿﻦ اﻃﻤﯿﻨﺎﻧﯽ را ﺑﺮاي ﺑﯿﻤﺎران ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
 -4ﺑﯿﻤﺎر ﺣﻖ دارد در ﻣﻮرد داروﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﭘﺰﺷﮏ ﺑﺮاي او ﺗﺠﻮﯾﺰ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ از داروﺳﺎز در داروﺧﺎﻧﻪ ﻣﺸﺎوره و راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ ﺑﺨﻮاﻫﺪ.
 -5ﺑﯿﻤﺎر ﺣﻖ دارد ﺑﻪ ﭘﺎﺳﺦ ﻫﺎي داروﺳﺎز در رﻓﻊ ﻧﯿﺎزﻫﺎي داروﯾﯽ اش اﻃﻤﯿﻨﺎن ﮐﻨﺪ و داروﺳﺎز ﻣﺴﺌﻮل ﮔﻔﺘﻪ ﻫﺎ وﺗﻮﺻﯿﻪ ﻫﺎي ﺧﻮد ﻣﯽ
ﺑﺎﺷﺪ.
 -6ﺑﯿﻤﺎر ﺣﻖ دارد از داروﺳﺎز ﺧﻮد در ﺑﺎره ﻣﻨﺎﻓﻊ و ﻣﻀﺮات و ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎي داروﯾﯽ اش اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺨﻮاﻫﺪ و داروﺳﺎز ﺑﺎﯾﺪ ﺑﯿﻤﺎر را راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ
ﮐﻨﺪ.
 -7ﺑﯿﻤﺎر ﺣﻖ دارد ﮐﻪ ﺑﺪاﻧﺪ در ﺻﻮرت ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮدن ﯾﮏ دوز دارو ﭼﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺮد.
 -8ﺑﯿﻤﺎر ﺣﻖ دارد ﮐﻪ ﺑﺪاﻧﺪ ﭼﻄﻮر ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﻮد داروﻫﺎي ﻣﺼﺮﻓﯽ اش اﺛﺮ ﮐﺮده و ﻋﻼﻣﺖ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ درﻣﺎن ﭼﯿﺴﺖ.
 -9داروﺳﺎز ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﻄﺢ آﮔﺎﻫﯽ ﺑﯿﻤﺎر و در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ از ﮔﺮوه ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﺎﺷﺪ اﻃﻼﻋﺎت اﺿﺎﻓﯽ اراﺋﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
 -10داروﺳﺎز ﺑﺎﯾﺪ در ﻣﻮرد ﺗﺪاﺧﻞ داروﻫﺎي ﺗﺠﻮﯾﺰ ﺷﺪه در ﻧﺴﺨﻪ ﺑﺎ ﻏﺬا ،داروﻫﺎي دﯾﮕﺮ و ﭘﺎﺳﺨﻬﺎي آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ ﺑﯿﻤﺎر را راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ ﮐﻨﺪ.
 -11داروﺳﺎز ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻫﺎي ﻣﺼﺮف دارو در ﺣﺎﻟﺖ ﺑﺎرداري ﯾﺎ ﺷﯿﺮدﻫﯽ را در ﺻﻮرت ﻟﺰوم ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎر اراﺋﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
 -12داروﺳﺎز ﺑﺎﯾﺪ ﺑﯿﻤﺎر را در ﺻﻮرت ﻣﺼﺮف "داروﯾﯽ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ داروﻫﺎ " )داروﻫﺎي ، OTCﺿﺪ ﺑﺎرداري ﺧﻮراﮐﯽ و ﻏﯿﺮه ( در ﺻﻮرت
ﻟﺰوم راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ ﮐﻨﺪ.
 -13داروﺳﺎز ﺑﺎﯾﺪ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﻤﺎر داراي ﺑﯿﻤﺎري زﻣﯿﻨﻪ اي ﻧﯿﺰ ﻫﺴﺖ ،ﻧﺤﻮه ﻣﺼﺮف داروﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در ﻧﺴﺨﻪ را ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎر ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
 -14داروﺳﺎز ﺑﺎﯾﺪ ﺻﺤﺖ دوزاژ ﺗﺠﻮﯾﺰي را ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﯿﻤﺎر )ﺳﻦ ،وزن و ﻏﯿﺮه( ﺑﺮرﺳﯽ و در ﺻﻮرت ﻟﺰوم ﺑﺎ ﭘﺰﺷﮏ ﻣﻌﺎﻟﺞ ﻣﺸﻮرت
ﻧﻤﺎﯾﺪ.
 -15داروﺳﺎز ﺑﺎﯾﺪ ﻋﻮارض ﺟﺎﻧﺒﯽ ﻣﻬﻢ دارو را ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺮﮔﻪ راﻫﻨﻤﺎي ﺑﯿﻤﺎر )ﺑﺮوﺷﻮر( ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﯿﻤﺎر ﻫﺸﺪاردﻫﺪ.

اﻗﺘﻀﺎ دارد اﯾﻦ ﻣﻨﺸﻮر در ﻣﺤﻞ ﻣﻨﺎﺳﺐ و در ﻣﻌﺮض دﯾﺪ ﺑﯿﻤﺎران و ﻣﺮاﺟﻌﯿﻦ داروﺧﺎﻧﻪ ﻧﺼﺐ ﮔﺮدد .
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