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مقدمه
داروسازان بهعنوان گروهي از ارائهكنندگان خدمات سالمت ،افراد را در استفاده بهينه از داروها ياري ميكنند و متولي ارائه خدمات
دارويي هستند .كدهاي اخالق داروسازي اصولي بنيادين است كه داروساز يا تكنسين دارويي بايد از آن تبعيت كند .كد اخالقي
داروسازي ،راهنماي اهل حرفه در مورد عملكرد حرفهاي مورد انتظار از آنهاست و عالوه بر حمايت و هدايت روند كار و
تصميمات افراد شاغل در حرفه ،مردم را از استانداردهاي رفتاري مورد انتظار از آنان مطلع ميكند.
كدهاي اخالقي استلزام وظيفه و اجبار دارند و هر فرد داروساز ،صرف نظر از اينكه به حرفهي خود اشتغال دارد يا نه ،موظف است
كه به اصول كدهاي اخالقي داروسازي وفادار بوده،آنها را در عملكرد روزانه خود به كار ببندد .به ديگر سخن ،عملكرد حرفهاي
داروسازان از اين پس بر اساس اين كد مورد ارزيابي قرار خواهد گرفت.
دريافت كنندگان خدمات دارويي ،بيماران هستند .در اين كد مراد از بيمار  /بيماران هر فرد يا گروهي از كساني است كه از خدمات
حرفهاي دارويي بهرهمند شده يا تحت تأثير آن قرار ميگيرد .در عرضهي خدمات دارويي دامپزشكي عبارت بيمار به حيوانات
تحت مراقبت اطالق ميشود.
اين كد بر اساس  8اصل طراحي شده است كه اصول اخالق حرفهاي داروسازي را بيان ميكند .اين  8اصل و توضيحات آنها داروساز
را بازتعريف و وظايف او را تبيين ميكند .اين اصول به شرح زير است:
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كد اخالق حرفهاي
داروسازان
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اولين تكليف يک داروساز مراقبت از بيماران است .داروساز بايد بيمار را در تصميمگيري شركت دهد ،به حقوق بيمار بر دريافت
اطالعات قابل فهم و حفظ حريم خصوصي او احترام گذارد و در حفظ اسرار بيمار بكوشد.
الزامات
 1-1وضعيت جسماني ،طبقه و رتبهي اجتماعي ،اقتصادي ،فرهنگي ،مذهبي و نژادي بيمار نبايد بر ارائه اطالعات به بيمار
اثر داشته باشد.
 1-2براي ارائهي خدمات حرفه اي ،درمان يا مراقبت از بيمار و استفاده از اطالعات بيمار ،كسب رضايت آگاهانهي بيمار الزم است .به
اين منظور داروساز بايد با حفظ احترام به خودمختاري بيمار با صراحت و قاطعيت ،به ارائهي اطالعات قابل فهم ،دقيق و بهروز به
بيمار بپردازد تا در تصميمگيريهاي مرتبط با بيمارياش مشاركت كند .كلمات يا اصطالحاتي را كه بيمار متوجه نميشود
توضيح ميدهد .ارائه ي اطالعات دارويي فقط مختص به داروهايي نيست كه با نسخه ارائه ميشوند ،بلكه داروهاي بدون نسخه،
فراوردههاي گياهي ،مكملها و ساير فراوردههاي بهداشتي را نيز شامل ميشود.
 1-3داروساز زماني مي تواند از مصرف ايمن و موثر دارو اطمينان يابد كه بيمار را از اثرات مداخلهي دارويي ،محدوديت اثربخشي
دارو ،اثرات ناخواسته دارو ،شيوهي استفاده از دارو ،محدوديت هاي مصرف دارو ،اقدامات الزم در صورت بروز عارضهي جانبي و
شرايط نگهداري و معدوم كردن داروي مازاد يا تاريخ گذشته مطلع كند.

 1-4اطالعات ارائه شده به بيمار نبايد تحت تأثير منافع مالي و تجاري فردي يا گروهي باشد .اطالعات دارويي بايد مبتني بر
شواهد علمي و بر مبناي اصول اخالقي و موازين قانوني بوده ،بدون سوگيري به بيمار ،پزشک و جامعه ارائه شوند.
 1-5داروساز بايد به كرامت كليهي بيماران حتي بيماراني كه ظرفيت تصميمگيري ندارند احترام بگذارد.
 1-6داروساز بايد با احترام به اصل رازداري در مراقبت از اسرار بيمار بكوشد.
 1-7در صورت لزوم ،داروساز بايد داليل معذوريت از تحويل داروي تجويز شده را به بيمار توضيح دهد.
 1-8انجام پژوهش در داروخانه فقط پس از تصويب مراجع ذيصالح و كسب مجوز كميتهي اخالق در پژوهش و رضايت
آگاهانهي بيمار امكان پذير است.
 1-9داروساز بايد در محل خدمت از روپوش سفيد ،برچسب نام بر روي سينه و نيز مهر داروسازي واجد شمارهي نظام
پزشكي بر روي نسخه استفاده كند.
1-11اگر بيماري براي ادامهي درمان دارويي خود از داروخانه تقاضاي دارويي بكند كه نياز به نسخهي پزشک دارد داروساز
بايد با كسب رضايت آگاهانهي بيمار از پزشک او كسب تكليف كند.
 1-11هر گاه سالمت بيمار منوط به افشاي اسرار او توسط داروساز به ساير اعضاي گروه درماني باشد داروساز بايد رضايت
بيمار را كسب كند.
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 1-12تحويل دارو به نوجواننان زير  12سال ممنوع است و ارائه دارو بايد با حضور والدين صورت گيرد.
 1-13در مواقعي كه داروساز اطمينان دارد كه افشاي اطالعات بيمار نوجوان براي كاهش احتمال خطر خانواده يا خود او يا
ديگران الزم است ميتواند در مواردي نظير ابتال به مواد مخدر ،اقدام به خودكشي و ديگركشي مسأله را با افراد واجد
صالحيت مثل پزشک ،روانپزشک ،والدين يا قيم قانوني او در ميان بگذارد.
 1-14مواردي كه داروساز مجاز به نقض اصل رازداري است ،عبارتند از :رضايت بيمار ،الزام قانوني ،محافظت بيمار يا
سايرين از آسيبهاي ثانويه (آسيب بايد جدي و شديد و قريب الوقوع باشد و از راهي غير از نقض رازداري نتوان جلوي
آن را گرفت و رازداري به حداقل ميزان مورد نياز براي رفع خطر نقض شود).
 1-15داروساز موظف است كه اصل رازداري را در مورد محيط كاري خود (داروخانه ) نيز رعايت كند.
 1-16داروساز بايد به حقوق بيماران در رد دريافت درمان ،مراقبت يا ساير خدمات حرفهاي احترام بگذارد.

 1-17داروساز موظف است در صورت درخواست بيمار هزينه هاي دريافتي را به تفكيک به اطالع بيمار برساند.

هدف اصلي در ارائهي خدمات دارويي ،بهينه كردن دارودرماني با توجه به نيازها ،عاليق ،ارزشهاي فرهنگي و باورهاي بيمار
و متناسب با نيازهاي جامعه است.
الزامات
 2-1با هدف ارائهي خدمات بيمارمحور و به منظور ارتقاي سالمت بيمار ،داروساز موظف است در بهينهسازي مصرف دارو
كه يک اصل اساسي حرفهي داروسازي است تالش كند.
 2-2همكاري سازنده نيازمند ارتباط موثر و توانايي تشخيص نياز بيماران است .زماني كه بيماران از نظر قانوني قادر به تصميمگيري

نيستند داروساز بايد از كسي كه به طور قانوني ميتواند به جاي او تصميم بگيرد (تصميم گيرنده جايگزين) كمک بگيرد.
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 2-3داروساز بايد ابتدا اعتبار و صحت نسخه را تأييد و پس از ارزيابي و تأييد تناسب آن با بيماري ،دارو را به بيمار ارائه
كند .همچنين ،بايد عملكرد خود و اطالعات مربوطه را به صورت شفاف و خوانا ثبت كند.
 2-4داروساز بايد در داروخانه يا مركزي كه در حيطهي مسؤوليت او قرار دارد در فروش هر نوع دارو اعم از مكمل،
فرآوردههاي گياهي ،داروهاي بدون نسخه يا ساير اقالم موجود در داروخانه مداخله كند .به اين منظور بايد اطالعات
كافي از بيمار بگيرد تا بتواند از درستي فروش آن به بيمار اطمينان حاصل كند.
 2-5اگر دين يا باورهاي اخالقي داروساز مانع از ارائهي خدمت خاصي ميشود ،او موظف است فرد يا افرادي متناسب يا با اختيارات
خاص را در اين مورد مطلع كرده ،فرد بيمار را به او معرفي كند.

 2-6داروساز موظف است در موارد عدم امكان ارائه خدمات دارويي نظير بروز پديدههاي طبيعي يا ساير موقعيتهايي كه
ارتباط با داروخانه مشكل است ،اطالعات الزم را براي تداوم ارائه خدمات دارويي به بيمار بدهد.
 2-7چينش فضاي داروخانه بايد بهصورتي باشد كه ضمن حفظ حريم خصوصي بيماران ،امكان ارتباط ساده و آسان
داروساز با بيماران فراهم شود.
 2-8داروساز بايد در زمينهي ارتقا سالمت جامعه بكوشد.
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داروساز بايد از آسيب رساندن به بيمار و جامعه بپرهيزد.
الزامات
 3-1در صورتي كه داروساز به هر دليل توانايي ارائهي خدمت نداشته باشد بايد به مراجع ذي صالح اطالع دهد.
 3-2ارتباط داروساز با بيماران بايد به صورتي باشد كه به بيمار آسيب نرساند يا احتمال آسيبرساني نداشته باشد و
استقالل حرفهاي و تعهدات داروساز را تحت تأثير قرار ندهد.
 3-3شرايط كاري داروساز از قبيل (سختي كار ،عدم دريافت حقوق مكفي ،خواستههاي صاحب داروخانه يا كارفرما و)...
نبايد كيفيت ارائه خدمات دارويي را تحت تأثير قرار دهد.
 3-4در صورتي ميتوان اموري از داروخانه را به نسخه پيچ تجربي واگذار كرد كه كار متناسب با دانش او ،تواناييها و
تجاربش باشد.
 3-5داروساز بايد فقط داروهايي را عرضه كند كه از كيفيت آنها مطمئن است .اين مطلب در مورد ارائهي مكملها و
فرآوردههاي گياهي نيز صادق است.
 3-6در هر داروخانه تمام امور مربوط به توزيع دارو در كليهي اوقات كاري بايد تحت نظارت داروساز مسؤول فني داروخانه
باشد.
 3-7در فرض وجود داليل كافي براي وقوع خطا و اشتباه ،حذف يا ابهام در نسخه يا خطر محرز داروي تجويز شده براي
بيمار ،داروساز بايد مسأله را با پزشک تجويزكننده در ميان گذاشته ،جزئيات را ثبت كند.
 3-8داروساز مسئول فني بايد در برنامهي پايش مصرف دارو مشاركت كند.
 3-9داروساز بايد در صورت بروز هر نوع مشكل جدي دارويي نظير عوارض جدي يا تداخل دارويي با پزشک تجويزكننده
در ميان گذاشته ،در زمان مقتضي با مركز ثبت عوارض ناخواسته دارويي ) (ADRوزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي
تماس بگيرد.
 3-11در صورت وجود شواهد كافي سوءمصرف ،مصرف بيش از حد يا نادرست داروي تجويز شده داروساز بايد به پزشک
تجويزكننده اطالع دهد.
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3-11داروها و سمومي كه براي كودكان خطرناک هستند بايد در بستهبندي خاص و دور از دسترس كودكان قرارداده
شوند ،مگر اينكه بيمار قادر به باز كردن آن نباشد ،درخواست عدم بسته بندي در بستههاي مقاوم به كودكان وجود
داشته باشد يا اينكه به هر دليل ديگر داروي مورد نظر نبايد در اين نوع بستهها قرار گيرد.
 3-12كليهي داروهاي يک داروخانه بايد در محلي كامال تحت نظر و مراقبت داروساز قرار گيرند.
 3-13داروساز ميتواند فقط تستهاي تشخيصي يا خدمات غربالگري خاصي را ارائه دهد كه در مورد آنها آموزش ديده
است و مجوز مراجع ذي صالح را كسب كرده باشد.
 3-14معدوم كردن مواد زائد داروخانه بايد با مراقبت و نظارت داروساز انجام شود.
 3-15در صورت تشخيص خطاي دارويي ،داروساز موظف است ابتدا بيمار را مطلع كرده ،براساس پرتكلهاي خاص محل
خدمت خود يا قوانين مربوطه در جهت به حداقل رساندن آسيب به بيمار بكوشد.
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داروساز بايد با كاركردي منصفانه و عادالنه به ارتقا سالمت جامعه كمک كند.
الزامات
 4-1داروساز بايد در ارائهي خدمات دارويي بيمارمحور باالترين استاندارد خدمات دارويي را فراهم كند.
 4-2داروساز بايد در توزيع منابع سالمت منصف و عادل باشد و ميان نياز جامعه و بيمار تعادل برقرار كرده ،محدوديتهاي
منابع موجود را بشناسد و نسبت به مواردي كه مسؤوليتهاي اخالقي او را خدشه دار ميكنند آگاه باشد.
 4-3در صورت عدم وجود دارو يا عدم ارائهي خدمات خاص مورد نياز بيمار در داروخانه ،داروساز بايد در حد امكان بيمار را
راهنمايي كند.
 4-4منافع مالي نبايد بر بيطرفي در قضاوت حرفهاي داروساز يا استانداردهاي مراقبت دارويي تأثير گذارد و همكاري
داروساز را با ساير اعضاي تيم درمان مخدوش كند.
 4-5مسؤوليت اخالقي داروساز نبايد قرباني منافع مادي صاحب داروخانه شود.
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داروساز بايد مراقبتي توام با احترام و شفقت ارائه كند.
الزامات
 5-1داروساز بايد در امر مراقبت ،با همدلي با بيمار از او بخواهد نگرانيهاي خود را بيان كند.
 5-2داروساز بايد در مقام اعمال حرفه در جهت رفع مشكالت مربوط به استفاده دارو و رفع موانع مرتبط با فعاليتهاي بيمار
(ناشي از مصرف دارو) با توجه به شرايط خاص وي (ناتواني جسمي يا ذهني)اقدام كند.
 5-3داروساز بايد نسبت به همكاران خود همدلي داشته و داراي درک و تفاهم متقابل باشد.
 5-4همدلي با بيمار بايد با لحاظ احترام ،صداقت و صراحت باشد.

1

داروساز بايد فعاالنه در به روز رساني و كاربرد دانش روز داروسازي و مهارتهاي آن بكوشد تا بتواند صالحيت حرفهاي خود
را حفظ كند.
الزامات
 6-1داروساز بايد از قوانين و مقررات ،بيانيهها و كدهاي حرفه اي و اخالقي حوزهي كاري خود آگاه باشد.
 6-2داروساز بايد رفتار اجتماعي قابل قبولي در كار حرفهاي خود و خارج از محدودهي حرفهاي داشته ،از انجام اعمالي كه
موجب بدنامي حرفه يا عدم اعتماد عمومي به حرفه ميشود پرهيز كند.
 6-3داروساز بايد اطالعات و خدمات حرفهاي را متناسب با شان و مرتبهي حرفه و بدون طرح ادعاي بي اساس ارائه كند.
 6-4داروساز بايد با ارائهي بازخورد مناسب به شركتهاي توليدكننده ،واردكننده و پخش دارو در خصوص كيفيت،
بستهبندي و شكل دارو در جهت ارتقاي كمي و كيفي فراوردههاي دارويي بكوشد.
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داروساز بايد در مقام اعمال حرفه ،استقالل حرفهاي ،قضاوت صحيح و درستكاري را حفظ كند.
الزامات
 7-1تبادل هدايا بين داروسازان و شركتهاي دارويي و ساير اعضاي گروه درمانينبايد استقالل ،قضاوت حرفهاي يا توانايي او
براي عملكرد حرفهاي و انجام وظايف قانوني را تحت تأثير قرار دهد.
 7-2داروساز بايد نظارت مناسبي بر كار پرسنل داروخانه داشته باشد و مسؤوليت عواقب كليهي فعاليتهايي را كه تحت
نظارت او انجام ميشود بپذيرد.
 7-3در تمام ساعات كاري داروساز بايد در داروخانه حاضر باشد.
 7-4داروساز فقط ميتواند براي ارائهي خدمات بر اساس ضوابط و مقررات از پيش تعيين شده وجه دريافت كند.
 7-5داروساز نبايد اقدام به خريد و فروش دارو يا فراوردهاي بكند كه موقعيت حرفه را به خطر مياندازد؛ مثل :سيگار،
فراوردههاي مخدر غير دارويي ،مواد غذايي ،مكمل هاي غير مجاز و لوازم آرايشي و بهداشتي غير مجاز.
 7-6سوراخ كردن اندامهاي بدن يا هر عمل ديگري با اهداف غير درماني براي داروسازان ممنوع است.
 7-7شكل و محتواي پوسترها و ساير ابزارهاي تبليغاتي موجود در داروخانه نبايد مغاير با شئونات حرفه اي داروسازي باشد.
 7-8داروساز بايد براي تبليغ فقط از روشهاي متناسب و سازگار با تعهدات حرفهاي كه مبين تسهيل ارائه خدمات است،
استفاده كند .نحوهي تبليغ نبايد به صورتي باشد كه جامعه ،دارو را با ساير كاالهاي خوراكي يا بهداشتي يكسان فرض
كند .در تبليغ دارو بايد با رعايت مسؤوليت و تعهدات حرفهاي داروسازان در ارائهي خدمات دارويي و نيز فوايد داروها
تاكيد شود نه بر قيمت آن.
 7-9محتواي تبليغات بايد درست ،واقعي و دقيق باشد و نبايد در آن ادعايي مطرح شود كه غير قابل اثبات بوده ،از اعتماد
عمومي سوء استفاده كند يا آنها را فريب دهد.
 7-11داروساز بايد دارو ،فراوردههاي گياهي ،و مكملها را در مقادير الزم براي بيمار ارائه كند.
 7-11تبليغات نبايد به سوء مصرف ،مصرف غير ايمن ،مصرف غير ضروري يا بيش از اندازهي دارو ،فراوردههاي گياهي و
مكملها منجر شود.
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 7-12داروساز بايد توضيحات جامعي در رابطه با وجود شواهد علمي كافي در مورد تاثير يا سوء تاثير داروهاي مكمل و
گياهي جهت شرايط بيماري بيمار ارائه دهد.
 7-13داروساز بايد به شكايات و انتقادها با صداقت ،گشادهرويي و مؤدبانه پاسخ دهد.

 7-14داروساز بايد با بيمار خود ارتباط منطقي و در محدودهي حوزهي كاري خود داشته باشد .اين بدان معني است كه
يک داروساز از نظر اخالقي در قبال جامعهي خود مسؤول است و بايد تا حد امكان براي رسيدن افراد به مناسبترين
درمان دارويي ،و ارتقاي سالمت بيمار تالش كرده ،در تداوم اعتماد عمومي نسبت به حرفهي خود بكوشد.
 7-15داروساز بايد براي فروش دارو تابع قوانين سازمان غذا و داروي وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي باشد.
 7-16داروساز نبايد بدون اطالع پزشک معالج اقدام به تغيير مقادير يا نوع داروي تجويز كند.
 7-17پرداخت هر گونه وجه يا هدايا در جهت تشويق ارجاع بيمار به داروخانه غير اخالقي است.
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داروساز بايد به مهارتها و شايستگيهاي ساير ارائهكنندگان خدمات بهداشتي احترام گذاشته ،با آنها در جهت بهينهسازي
ارائهي خدمات سالمت همكاري كند.
الزامات
 8-1داروساز بايد در برقراري ،حفظ و توسعهي روابط حرفهاي خود با همكاران و ساير ارائهكننددگان خددمات سدالمت بده
منظور ارتقاي سطح سالمت جامعه بكوشد.
 8-2داروساز بايد در ايفاي بهينهي نقش حرفهاي خود بهعنوان يكي از اعضاي تيم مراقبتهاي بهداشتي بكوشد.
 8-3داروساز بايد به شايستگيها و تواناييهاي ساير حرف و سازمانهاي مرتبط احترام بگذارد.
 8-4داروساز بايد در مواقع نياز به دانش و مهارتهاي خاص ،بيمار را پس از اخذ رضايت آگاهانه و به قيد حفظ اسرار او ،به
صاحب دانش و مهارت مورد نظر ارجاع دهد.
 8-5عليرغم اهميت ارتباط تنگاتنگ حرفهاي ميان داروساز و ساير اعضاي گروه درماني ،داروساز بايد فقط در فعاليتهدايي
غير موثر بر قضاوت يا استقالل حرفهاي او و مشروط بر آنكه روابط مالي خاصي ايجاد نشود مشاركت كند .ايدن روابدط
نبايد به گونهاي باشد كه در انتخاب بيمار براي داروساز يا ساير اعضاي تيم محدوديت ايجاد كند.
 8-6انتخاب شركت هاي توليدكننده ،واردكننده و پخش دارو بايد براساس كيفيت خدمات ،محصوالت و نه براساس قيمت مناسب يدا
جوايز و تسهيالت ويژه انجام شود.

 8-7داروساز نبايد عملكرد حرفهاي ساير داروسازان ،داروخانهها ،يا ساير اعضاي گروه درماني را كماعتبار جلوه دهد.
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 - 1وظايف اخالقي در قبال مشتري (مشتري شركتهاي توليدكننده دارو ،شركتهاي پخش هستند).
 1- 1ارائهي خدمات با كيفيت باال مشتمل بر كيفيت دارو ،قيمت مناسب و تحويل به موقع
 1- 2دسترسي آسان به واحد فروش شركت
 1- 3ارائهي خالصهاي از اطالعات مربوط به داروها و محصوالت شامل موارد مصرف ،عوارض جانبي ،موارد منع
مصرف و هشدارها
 1- 4ممنوعيت اعطاي هدايا و جوايز نقدي يا غير نقدي مگر در موارد استثنايي و با هماهنگي مديران مربوطه و بر
طبق اصول اخالق رقابت
 1- 5لحاظ اصول اخالقي مهماننوازي در برخي موارد خاص همچون ديدارها و قرارهاي كاري يا در همراهي با
ساير شركتهاي داروسازي در كنگرهها و همايشها در صورتي كه تأثيري بر تصميمگيريهاي تجاري نداشته
باشد يا در صورت نظارت بر آن وجهه نامناسبي پيدا نكند بالمانع است.
 1- 6تعهد بر رعايت اخالق رقابت:
 1-6-1آشكارسازي تمام جوانب رقابت مشتمل بر منبع تهيه مواد اوليه ،چگونگي دفع مواد زايد ،شيوه توليد و
بسته بندي دارو و ميزان جوايز و هدايا( .در آشكارسازي بايد اقتضاي هديه همچون جايزه ،هديه ،جبران خسارت يا
حقالعمل و پورسانت بودن آن عنوان شود و نيز موارد يا مبالغ هدايا تصريح شود).
 1-6-2عدم اشتراک يا تبادل اطالعات مشتمل بر سياستهاي قيمت گذاري ،تخفيف ،تبليغات ،حق امتيازها،
ضمانت نامهها و شرايط فروش با رقبا چه در جلسات كاري چه در محافل خصوصي و دوستانه.
 1-6-3عدم تحريف محصوالت يا خدمات شركتهاي رقيب.
 1-6-4رقابت منصفانه در قالب قوانين رقابت و ابالغ و اعالم آن به كارمندان شركت بهويژه واحدهاي بازاريابي ،فروش و خريد.
 1-6-5عدم كسب اطالعات از طريق ارائه اطالعات نادرست ،سرقت ،تجاوز به حريم خصوصي يا اجبار.
 - 2وظايف اخالقي در قبال بيماران
2- 1
2- 2
2- 3
2- 4
2- 5

ارتقاء كيفيت دارو و محصوالت با انتخاب مادهي اوليه مناسب از منابع معتبر ،قابل اعتماد و داراي كيفيت باال.
قيمت منصفانه و مناسب.
بيان خالصهاي از عوارض جانبي ،اقدامات احتياطي ،هشدارها و موارد منع مصرف ،و همچنين ،اثربخشي
براي انديكاسيون ذكر شده در قالب بروشور.
انجام آزمايشات باليني منطبق با استانداردها و دستورالعملهاي دقيق جهت تعيين ايمني و اثربخشي دارو
در جهت پيشبرد علم و خدمت به جامعه و نه صرف تأييد دارو به دليل مطامع مالي و غيره.
انجام آزمايشات باليني ايمني و اثربخشي دارو در بخش علمي كارخانه و پيش از بازاريابي و معرفي آن و نه
بعد از معرفي دارو و از طريق بخش بازاريابي و توسط پزشكان تجويزكننده دارو.
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 2- 6هدف از برگزاري و مشاركت در همايشها و كنفرانسها بايد بهبود مراقبت از بيمار و ارتقاي كيفيت خدمات
و محصوالت شركتها باشد نه صرفاً عرضه و تبليغ محصوالت.
 2- 7اولويتبخشي به منافع بيمار در صورت تعارض منافع ميان وجوه مختلف منشور (همچون تعارض ميان
منافع سهامدار و بيمار).
 - 3وظايف اخالقي در قبال پزشکان و مراکز درماني
 3- 1ارتباط صادقانه ،دقيق و مبتني بر شواهد علمي با جامعهي پزشكي و ارائهي اطالعات صحيح و بدون مبالغه
 3- 2انتشار صادقانه و بدون سوگيري نتايج آزمايشات باليني در زمينهي ايمني و اثربخشي دارو.
 3- 3ممنوعيت اعطاي هداياي نقدي يا غير نقدي به پزشكان مگر در موارد استثنايي و با هماهنگي مديران
مربوطه و بر طبق اصول اخالقي در جهت اعتمادزايي عمومي در پزشكان مبني بر تصميمگيري بر پايهي
مصالح بيمار و كيفيت و اثربخشي دارو.
 3- 4تقديم هداياي تبليغاتي با ارزش مالي اندک همچون خودكار ،تقويم ،دفترچه ،بروشور يا كتابچهي راهنما
كه ابزار دست پزشک است و نيز هداياي تبليغي يادگاري كه اسم شركت يا دارو بر روي آن نوشته شده
است و در عين حال ارزش مالي بااليي ندارد بالمانع است.
 3- 5لحاظ اصول اخالقي در حمايت مادي از موارد خاص همچون همايش و رويداد آموزشي در صورتي كه
تأثيري بر تصميمگيري پزشكان نداشته باشد يا در صورت نظارت بر آن وجههي نامناسبي پيدا نكند
بالمانع است.
 3- 6دعوت به كنفرانسها و همايشها:
 3-6-1هدف صرفاً بايد بهبود مراقبت از بيمار و ارتقاي كيفيت محصوالت و خدمات باشد.
 3-6-2مسائل مطرح شده در همايش در موضوعات مناسب و به صورت كامال علمي و حرفهاي بازگويي شود.
 3-6-3انتخاب محل بايد بر اساس راحتي شركتكنندگان از نظر سفر ،هزينه و اسكان و نيز تناسب آن با
نوع جلسه و مخاطبان باشد.
 3-6-4تصميمات حمايتي و اسپانسري بايد منطبق با قانون و بهدور از ترغيب پزشک باشد.
 3-6-5در صورتي كه يک يا چند تن از مدعوين عالوه بر پزشک ،از كارمندان يا مقامات دولتي باشند بايد از
نظر تعارض منافع و مرجعيت تصميمگيري مورد توجه قرار گيرد.
 3-6-6دعوت از خانوادهي پزشک مبتني بر اصول اخالقي علمي يا حرفهاي نيست.
 - 4وظايف اخالقي در قبال جامعه و محيط زيست
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 4- 1هر شركت توليدكننده دارو موظف است تا بر اساس اصول اخالقي و با لحاظ سند جامع اخالقي نظام
دارويي كشور منشور اخالقي براي خود تدوين كند.
 4- 2تهيه و توليد محصوالت سازگار با محيط زيست و بر طبق قوانين و مقررات زيستمحيطي.
4- 3

دفع زبالهها و ضايعات مطابق با استانداردهاي زيستمحيطي.

4- 4

عدم پرداخت رشوه به هر شكل به ادارات يا نهادهاي دولتي به منظور تسريع يا تسهيل روند اداري

ترخيص كاال ،ثبت دارو ،گرفتن مجوز دارو و نظاير آن.
4- 5

رعايت قوانين و مقررات حاكم بر صنعت دارو از جمله تحقيق ،توسعه ،توليد ،بازاريابي ،فروش و توزيع داروها.

4- 6

حمايت از سازمانها و موسسات خيريه و برنامههاي نوعدوستانه.

 - 5تبليغات
 5- 1تبليغات و ارائهي اطالعات دارويي براي حرفهمندان خدمات سالمت به ويژه پزشكان بايد با رعايت دقت ،صداقت،
بيطرفي ،و واقعبيني صورت گيرد و از تبليغات مغالطهآميز و اغراقگونه در خصوص داروها و مكملها پرهيز
شود.
 5- 2تبليغات در باره داروهاي جديد يا موارد مصرف جديد داروها فقط پس از كسب مجوز از وزارت بهداشت درمان و
آموزش پزشكي امكان پذير است.
 5- 3در تبليغات داروهاي جديد ،در صورت وجود ارتباط مالي بين پژوهشگران مقاله منتشر شده و شركت توليد
كننده دارو يا هر مورد تعارض برانگيز ديگر بايد آشكار سازي و عنوان شود.
 5- 4اين تبليغات عالوه بر اطالعات دارويي بايد شامل نام تجاري داروها ،نام ماده/مواد موثره ،دسته دارويي ،نام و
آدرس شركت توليد كننده/وارد كننده باشد.
 5- 5در موارد ارائهي اطالعات دارويي و ارجاع به كارآزماييهاي باليني ،فقط كارآزماييهايي ميتوانند مورد استناد
قرار گيرند كه در سامانه ثبت شده و مجوزهاي مربوطه را كسب كرده باشند .در خصوص مكملها اين نكته بايد
لحاظ شود كه تبليغات مبتني بر واقعگرايي و بر اساس قرائن باليني و عملي باشد.
 5- 6براي ارجاع به كارآزماييهاي باليني يا ساير مطالعات نظير متاآناليز ،مشخصات كامل مقالهي چاپ شده بايد قيد
شود.
 5- 7جهت آشنايي پزشكان يا ساير ارائهكنندگان خدمات سالمت با داروها ،نمونههاي دارويي بايد به تعداد محدود به
ايشان ارائه شود .اين نمونههاي دارويي قابل فروش يا تجويز به بيمار نيستند.
 5- 8در صورت نياز فوري به اطالعرساني در مورد ايمني يک فراوردهي دارويي و در صورت لزوم جمعآوري دارو،
محدوديت توزيع يا مصرف يا ساير محدوديتها ،اطالعات مورد نياز بايد در اسرع وقت در دسترس بيماران و
پزشكان،داروخانهها ،شركتهاي پخش و ساير ارگانهاي مرتبط قرار گيرد.
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 5- 9اطالعات دارويي در وب سايتها بايد به تفكيک جهت افراد حرفهمند و بيماران ارائه شوند.
 5- 11شركتهاي دارويي نبايد هيچگونه وجهي بابت شركت پزشكان در سمينارها و همايشها بپردازند.
 5- 11بهتر است ارتباط شركتها با پزشكان از طريق انجمنهاي علمي و تخصصي باشد و به منظور پرهيز از هرگونه
تبعيض يا بيعدالتي ،پزشكان و پژوهشگران پس از بازگشت از سمينار ،ضمن آشكارسازي ،طي كنفرانس چند
ساعته دستاوردهاي علمي همايش را براي اعضاي انجمن و متخصصين و پژوهشگران آن حيطه بيان كنند.
 5- 12در صورت حمايت مالي شركت توليدكننده يا واردكننده دارو از سمينار يا همايش كشوري و بينالمللي اين
مطلب بايد در كتاب خالصه مقاالت و وب سايت سمينار مشخص شود.
 5- 13در صورت حمايت شركتهاي توليدكننده و واردكننده دارو از پروژههاي تحقيقاتي بخش سالمت ،چگونگي و
نحوهي مشاركت بايد مشخص شود.
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- 1وظايف اخالقي در قبال مشتري (مشتري شركتهاي واردكننده دارو ،شركتهاي پخش هستند).
1- 1

انتخاب شركت مبدا بر اساس خوشنامي شركت و كيفيت ،تنوع محصوالت ،خدمات ،تحويل و قيمت مناسب محصوالت.

1- 2

ارائهي خدمات با كيفيت باال مشتمل بر كيفيت دارو ،قيمت مناسب و تحويل به موقع.

1- 3

دسترسي آسان به واحد فروش شركت.

1- 4

انجام وظيفه كاركنان مبتني بر احترام و جديت در كار و در حيطه صالحيت و اختيارات خويش.

1- 5

ارائهي خالصهاي از اطالعات مربوط به داروها و محصوالت شامل موارد مصرف ،عوارض جانبي ،موارد منع

مصرف و هشدارها.
ممنوعيت اعطاي هدايا و جوايز نقدي يا غير نقدي مگر در موارد استثنايي و با هماهنگي مديران مربوطه و

1- 6

لحاظ قانون و مقررات و بر طبق اصول اخالق رقابت.
1- 7

لحاظ اصول اخالقي مهماننوازي در برخي موارد خاص همچون ديدارها و قرارهاي كاري يا در همراهي با

ساير شركتهاي داروسازي در كنگرهها و همايشها در صورتي كه تأثيري بر تصميمگيريهاي تجاري نداشته
باشد يا در صورت نظارت بر آن وجههي نامناسبي پيدا نكند ،بالمانع است.
1- 8

تعهد بر رعايت اخالق رقابت:
 1-8-1آشكارسازي تمام جوانب رقابت مشتمل بر منبع تهيه مواد اوليه ،چگونگي دفع مواد زايد ،شيوه توليد و
بسته بندي دارو و ميزان جوايز و هدايا( .در آشكارسازي بايد اقتضاي هديه همچون جايزه ،هديه ،جبران خسارت
يا حقالعمل و پورسانت بودن آن عنوان شود و نيز موارد يا مبالغ هدايا تصريح شود) .
 1-8-2عدم اشتراک يا تبادل اطالعات مشتمل بر سياستهاي قيمتگذاري ،تخفيف ،تبليغات ،حق امتيازها،
ضمانتنامهها و شرايط فروش با رقبا چه در جلسات كاري چه در محافل خصوصي و دوستانه.
 1-8-3عدم تحريف محصوالت يا خدمات شركتهاي رقيب.
 1-8-4رقابت منصفانه در قالب قوانين رقابت و ابالغ و اعالم آن به كارمندان شركت بهويژه واحدهاي بازاريابي،
فروش و خريد.
 1-8-5عدم كسب اطالعات از طريق ارائهي اطالعات نادرست ،سرقت ،تجاوز به حريم خصوصي يا اجبار.

- 2وظايف اخالقي در قبال بيماران
 2- 1انتخاب شركت مبدا بر اساس خوشنامي شركت و كيفيت ،تنوع ،خدمات ،كيفيت تحويل و قيمت مناسب محصوالت.
 2- 2قيمت منصفانه و مناسب.
 2- 3بيان خالصهاي از عوارض جانبي ،اقدامات احتياطي ،هشدارها و موارد منع مصرف ،و همچنين ،اثربخشي براي
انديكاسيون ذكر شده در قالب بروشور.
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 2- 4هدف از همايشها و كنفرانسها بايد بهبود مراقبت از بيمار و ارتقاي كيفيت خدمات و محصوالت شركتها
باشد نه صرفاً عرضه و تبليغ محصوالت.
 2- 5پرهيز از فريب دادن بيمار با ارائهي دارويي غير از آنچه در بر چسب دارو ذكر شده است.
- 3وظايف اخالقي در قبال پزشکان و مراکز درماني
 3- 1ارتباط صادقانه ،دقيق و منطبق با برچسب دارو و مبتني بر شواهد علمي با جامعه پزشكي و ارائه اطالعات
صحيح و بدون مبالغه.
 3- 2انتشار صادقانه و بدون سوگيري نتايج آزمايشات باليني در زمينه ايمني و اثربخشي دارو.
 3- 3ممنوعيت اعطاي هداياي نقدي يا غيرنقدي به پزشكان مگر در موارد استثنايي و با هماهنگي مديران مربوطه
و بر طبق اصول اخالقي در جهت اعتمادزايي عمومي در پزشكان مبني بر تصميمگيري بر پايه مصالح بيمار و
كيفيت و اثربخشي دارو.
 3- 4تقديم هداياي تبليغاتي با ارزش نازل مالي همچون خودكار ،تقويم ،دفترچه ،بروشور يا كتابچه راهنما كه ابزار
دست پزشک است و نيز هداياي تبليغي يادگاري كه اسم شركت يا دارو بر روي آن نوشته شده است و در عين
حال ارزش مالي بااليي ندارد بالمانع است.
 3- 5مهماننوازي يا تقبل وعدههاي غذايي در برخي موارد خاص همچون همايش و رويداد آموزشي در صورتي كه
تأثيري بر تصميمگيري پزشكان نداشته باشد يا در صورت نظارت بر آن وجهه نامناسبي پيدا نكند بالمانع است.
 3- 6در مورد دعوت به كنفرانسها و همايشها:
 3-6-1هدف صرفاً بايد بهبود مراقبت از بيمار و ارتقا كيفيت محصوالت و خدمات باشد.
 3-6-2مسائل مطرح شده در همايش در موضوعات مناسب و بهصورت كامال علمي و حرفهاي مطرح شود.
 3-6-3انتخاب محل بايد بر اساس راحتي شركتكنندگان از نظر سفر ،هزينه و اسكان و نيز تناسب آن با نوع
جلسه و مخاطبان باشد.
 3-6-4تصميمات حمايتي و اسپانسري بايد منطبق با قانون و بهدور از ترغيب پزشک باشد.
 3-6-5در صورتي كه يک يا چند تن از مدعوين عالوه بر پزشک ،از كارمندان يا مقامات دولتي باشند بايد از نظر
تعارض منافع و مرجعيت تصميمگيري مورد توجه قرار گيرد.
 3-6-6دعوت از خانوادهي پزشک مبتني بر اصول اخالقي و علمي نيست.
4
1
2
3

وظايف اخالقي در قبال جامعه و محيط زيست 4هر شركت واردكننده دارو موظف است تا بر اساس اصول اخالقي و با لحاظ سند جامع اخالقي نظام داروييكشور منشور اخالقي براي خود تدوين كند.
 4رعايت استانداردهاي زيست محيطي و صرفهجويي در مصرف انرژي ،بازيافت مواد ،كاهش آاليندهها و دفعبهداشتي ضايعات احتمالي.
 4عدم پرداخت رشوه به هر شكل به ادارات يا نهادهاي دولتي به منظور تسريع يا تسهيل روند اداري ترخيصكاال ،ثبت دارو ،گرفتن مجوز دارو و نظاير آن.
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 4- 4رعايت قوانين و مقررات حاكم بر صنعت دارو از جمله تحقيق ،توسعه ،بازاريابي ،فروش و توزيع داروها.
4- 5حمايت از سازمانها و موسسات خيريه و برنامههاي نوعدوستانه.
- 5وظيفهي اخالقي در قبال منافع ملي
 5-1غايت فعاليتهاي شركتهاي واردكننده بايد ارتقا علمي و فناورانه صنعت دارو در كشور باشد .به اين منظور
شركت وارد كننده دارو بايد همگام با سياستهاي سازمان غذا و داروي وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي در
جهت انتقال فناوري توليد داروهاي ثبت شده خود به كشور و آموزش الزم در اين خصوص تالش كند.
 5-2در مواردي كه صنعت توليد يک دارو در داخل كشور بسنده و با كيفيت است واردات همان دارو عادالنه و
منصفانه نيست.
 5-3انتخاب دارو براي واردات بايد مبتني بر اصول عدالت در تخصيص منابع و نيازهاي واقعي حوزهي سالمت باشد.
 -6تبليغات
 6- 1تبليغات و ارائهي اطالعات دارويي براي حرفهمند ان خدمات سالمت بده ويدژه پزشدكان بايدد بدا رعايدت دقدت،
صداقت ،بيطرفي ،و واقعبيني صورت گيرد و از تبليغات مغالطهآميز و اغراقگونه در خصوص داروها و مكمدلهدا
پرهيز شود.
 6- 2تبليغات در خصوص داروهاي جديد يا موارد مصرف جديد داروها فقط پدس از كسدب مجدوز از وزارت بهداشدت
درمان و آموزش پزشكي امكانپذير است . .در تبليغات داروهداي جديدد ،در صدورت وجدود ارتبداط مدالي بدين
پژوهش گران مقاله منتشر شده و شركت واردكننده دارو يا هر مورد تعارض برانگيز ديگر بايدد آشدكار سدازي و
عنوان شود.
 6- 3اين تبليغات عالوه بر اطالعات دارويي بايد شامل نام تجاري داروها ،نام ماده/مواد موثره ،دستهي دارويي ،ندام و
آدرس شركت توليد كننده/وارد كننده باشد.
 6- 4در موارد ارائهي اطالعات دارويي و ارجاع به كارآزماييهاي باليني ،فقط كارآزماييهايي ميتوانند مدورد اسدتناد
قرار گيرند كه در سامانهي ثبت شده و مجوزهاي مربوطه را كسب كرده باشند .در خصوص مكملها ايدن نكتده
بايد لحاظ شود كه تبليغات مبتني بر واقعگرايي و بر اساس قرائن باليني و عملي باشد.
 6- 5براي ارجاع به كارآزماييهاي باليني يا ساير مطالعات نظير متاآناليز ،يا ساير مطالعات ،مشخصدات كامدل مقالده
چاپ شده بايد قيد شود.
 6- 6جهت آشنايي پزشكان يا ساير ارائهكنندگان خدمات سالمت با داروها ،نمونههاي دارويي بايد به تعدداد محددود
به ايشان ارائه شود .اين نمونههاي دارويي قابل فروش ،يا تجويز به بيمار نيستند.
 6- 7در صورت نياز فوري به اطالعرساني در مورد ايمني يک فراوردهي دارويي و در صدورت لدزوم جمدعآوري دارو،
محدوديت توزيع يا مصرف يا ساير محدوديتها ،اطالعات مورد نياز بايد در اسدرع وقدت در دسدترس بيمداران و
پزشكان،داروخانهها ،شركتهاي پخش و ساير ارگانهاي مرتبط قرار گيرد.
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 6- 8اطالعات دارويي در وبسايتها بايد به تفكيک جهت افراد حرفهمند و بيماران ارائه شوند.
 6- 9شركتهاي دارويي نبايد هيچگونه وجهي بابت شركت پزشكان در سمينارها و همايشها بپردازند.
 6- 11بهتر است ارتباط شركتها با پزشكان از طريق انجمنهاي علمي و تخصصي باشد و به منظور پرهيز از هرگونده
تبعيض يا بيعدالتي ،پزشكان و پژوهشگران پس از بازگشت از سمينار ،ضمن آشكارسازي ،طي كنفرانس چندد
ساعته دستاوردهاي علمي همايش را براي اعضاي انجمن و متخصصين و پژوهشگران آن حيطه بيان كنند.
 6- 11در صورت حمايت مالي شركت توليدكننده يا واردكننده دارو از سمينار يا همايش كشوري و بينالمللي ايدن
مطلب بايد در كتاب خالصه مقاالت و وب سايت سمينار مشخص شود.
 6- 12در صورت حمايت شركتهاي توليدكننده و واردكنندهي دارو از پروژههاي تحقيقاتي بخش سالمت ،چگونگي
و نحوهي مشاركت بايد مشخص شود.
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- 1وظايف اخالقي در قبال مشتري (مشتري شركتهاي پخش داروخانهها ميباشند).
 1- 1ارائهي خدمات با كيفيت باال مشتمل بر قيمت مناسب و تحويل به موقع و جلب اعتماد مشتريان.
 1- 2دسترسي آسان به واحد فروش شركت.
 1- 3رفتار صادقانه ،شفاف و محترمانه با مشتري و حفظ محرمانگي اطالعات مربوط به مشتريان.
 1- 4انتقال خالصهاي از اطالعات مربوط به داروها و محصوالت شامل موارد مصرف ،عوارض جانبي ،موارد منع
مصرف و هشدارها.
 1- 5ممنوعيت اعطاي هدايا و جوايز نقدي يا غير نقدي و جوايز جنسي.
 1- 6عدم سوگيري و تبليغ مبالغهآميز محصوالت خود و عدم تحريف محصوالت يا خدمات شركتهاي رقيب.
 1- 7عدم كسب اطالعات از طريق ارائهي اطالعات نادرست ،سرقت ،تجاوز به حريم خصوصي يا اجبار.
 1- 8رقابت منصفانه در قالب قوانين رقابت و ابالغ و اعالم آن به كارمندان شركت بهويژه واحد فروش و خريد.
 1- 9عدم اشتراک يا تبادل اطالعات مشتمل بر سياستهاي قيمتگذاري ،تخفيف ،تبليغدات ،حدق امتيدازهدا،
ضمانت نامهها و شرايط فروش با رقبا چه در جلسات كاري چه در محافل خصوصي و دوستانه.
 1- 11عدم ايجاد رقابت كاذب ميان شركتهاي توليدكننده يا واردكننده كه منجر به پايين آمدن كيفيدت دارو
ميشود.
 1- 11اجتناب جدي از كنش هاي غير اخالقي مالي نظير پولشويي
 1- 12آشكارسازي تمام جوانب رقابت مشتمل بر منبع تهيه دارو و ميزان جوايز و هددايا( .در آشكارسدازي بايدد
اقتضاي هديه همچون جايزه ،هديه ،جبران خسارت يا حقالعمل و پورسانت بودن آن عنوان شدود و نيدز
موارد يا مبالغ هدايا تصريح شود) .
- 2وظايف اخالقي در قبال بيماران
2- 1

مبنا قرار دادن ارتقاء كيفيت خدمات درماني و بهداشتي جامعه.

2- 2

قيمت منصفانه و مناسب.

2- 3

انتخاب شركت توليد يا واردكننده دارو بر مبناي كيفيت خدمات و محصوالت و نه صرف قيمت مناسب

يا جوايز و تسهيالت ويژه.
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پرهيز از موارد تعارض منافع و در صورت ايجاد چنين مواردي اولويت دادن به منافع بيماران (همچون

2- 4

تعارض ميان منافع سهام دار و بيمار).
حفظ دارو مطابق با اصول نگهداري در انبار و نيز فرآيند توزيع.

2- 5

 -3وظايف اخالقي در قبال پزشکان و مراکز درماني
 3- 1ارتباط صادقانه ،دقيق و منطبق با برچسب دارو و مبتني بر شواهد علمي با جامعده پزشدكي و ارائدهي
اطالعات صحيح و بدون مبالغه.
 3- 2ممنوعيت اعطاي هداياي نقدي يا غير نقدي به پزشكان مگر در موارد استثنايي و با هماهنگي مدديران
مربوطه و بر طبق اصول اخالقي در جهت اعتمادزايي عمومي در پزشكان مبني بر تصميمگيري بر پايهي
مصالح بيمار و كيفيت و اثربخشي دارو.
 3- 3تقديم هداياي تبليغاتي با ارزش نازل همچون خودكار ،تقويم ،دفترچه ،بروشور يا كتابچده راهنمدا كده
ابزار دست پزشک است و نيز هداياي تبليغي يادگاري كه اسم شركت يا دارو بدر روي آن نوشدته شدده
است و در عين حال ارزش مالي بااليي ندارد بالمانع است.
 -4وظايف اخالقي در قبال جامعه و محيط زيست
 4- 1هر شركت پخش دارو موظف است تا بر اساس اصول اخالقي و با لحاظ سند جدامع اخالقدي نظدام دارويدي
كشور منشور اخالقي براي خود تدوين كند.
 4- 2عدم پرداخت رشوه به هر شكل به ادارات يا نهادهداي دولتدي بده منظدور تسدريع يدا تسدهيل روندد اداري
فعاليتهاي شركت.
 4- 3رعايت قوانين و مقررات حاكم بر خريد ،فروش و توزيع داروها.
 4- 4حمايت از سازمانها و موسسات خيريه و برنامههاي نوعدوستانه.
 -5تبليغات
 5- 1تبليغات و ارائهي اطالعات دارويي براي حرفه مندان خدمات سالمت به ويژه پزشدكان بايدد بدا رعايدت
دقت ،صداقت ،بيطرفي ،و واقعبيني صورت گيرد و از تبليغات مغالطهآميز و اغراقگونه در خصوص داروها
و مكملها پرهيز شود.
 5- 2تبليغات در خصوص داروهاي جديد يا موارد مصرف جديدد داروهدا فقدط پدس از كسدب مجدوز از وزارت
بهداشت درمان و آموزش پزشكي امكانپذير است.
 5- 3اين تبليغات عالوه بر اطالعات دارويي بايد شامل نام تجاري داروها ،نام ماده/مواد موثره ،دستهي دارويدي،
نام و آدرس شركت توليد كننده/وارد كننده باشد.
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 5- 4در موارد ارائهي اطالعات دارويي و ارجاع به كارآزماييهاي باليني ،فقط كارآزماييهايي مديتوانندد مدورد
استناد قرار گيرند كه در سامانهي ثبت شده و مجدوزهداي مربوطده را كسدب كدرده باشدند .در خصدوص
مكملها اين نكته بايد لحاظ شود كه تبليغات مبتني بر واقعگرايي و بر اساس قرائن باليني و عملي باشد.
 5- 5براي ارجاع به كارآزماييهاي باليني يا ساير مطالعات نظير متاآناليز ،مشخصات كامل مقاله چاپ شده بايد
قيد شود.
 5- 6جهت آشنايي پزشكان يا ساير ارائهكنندگان خدمات سالمت با داروها ،نمونههاي دارويدي بايدد بده تعدداد
محدود به ايشان ارائه شود .اين نمونههاي دارويي قابل فروش يا تجويز به بيمار نيستند.
 5- 7در صورت نياز فوري به اطالعرساني در مورد ايمني يک فراوردهي دارويي و در صدورت لدزوم جمدعآوري
دارو ،محدوديت توزيع يا مصرف يا ساير محدوديتها ،اطالعات مورد نياز بايد در اسرع وقدت در دسدترس
بيماران و پزشكان ،داروخانهها و ساير ارگانهاي مرتبط قرار گيرد.
 5- 8اطالعات دارويي در وبسايتها بايد به تفكيک جهت افراد حرفهمند و بيماران ارائه شوند.
 5- 9شركتهاي دارويي نبايد هيچگونه وجهي بابت شركت پزشكان در سمينارها و همايشها بپردازند.
 5- 11در صورت حمايت مالي شركت توليدكننده يا واردكننده دارو از سمينار يا همايش كشوري و بينالمللي
اين مطلب بايد در كتاب خالصه مقاالت و وب سايت سمينار مشخص شود.
 5- 11در صورت حمايت شركتهاي توليدكننده و واردكنندهي دارو از پروژههاي تحقيقاتي بخدش سدالمت،
چگونگي و نحوهي مشاركت بايد مشخص شود.
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 -1وظايف اخالقي کارکنان سازمان غذا و دارو در قبال جامعه و گروههاي هدف
1- 1

وظيفهي بنيادين سازمان غذا و دارو ،شفافسازي و مسؤوليتپذيري سازماني و فردي در سياستگذاريهاي

دارويي با هدف تامين داروي ايمن و مؤثر در كوتاهترين زمان جهت ارتقا سالمت جامعه است.
1- 2

اشتغال در سازمان غذا و دارو به سبب حساسيت باالي شغلي ،مستلزم رعايت حداكثر مسؤوليت پذيري و

مالحظات اخالقي است.
1- 3

با توجه به مسؤوليت نظارتي سازمان غذا و دارو در قبال مشتري و كارخانههاي داروسازي ،كاركنان اين

سازمان بايد دقت و آگاهي ويژهاي در جهت پرهيز از بروز هر نوع تعارض بين منافع شخصي و تعهدات دولتي
خود داشته باشند و هر يک از اعضاي شوراي سياستگذاري دارو بايد هرگونه تعارض منافعي را كه مانع از
كنش اخالقي ميشود ،به شورا گزارش دهد .اين تعارض منافع شامل تعارضات مستقيم و غير مستقيم (هرگونه
موافقتي كه منجر به تداوم ارتباطات كاري (مالي) پيشين يا ايجاد ارتباط كاري (مالي) جديد شود) و تعارضات
قبل از عضويت در شورا نيز ميشود.
1- 4

اين تعارضات بايد بهصورت مكتوب به اطالع هر يک از اعضاي شورا برسد.

1- 5

پس از افشاي تعارض منافع ،فرد درگير در تعارض نبايد در تصميمگيري مشاركت كند ،مگر اينكه تعارض

كامالً افشا شده باشد و ساير اعضاي شورا با مداخلهي فرد مذكور در تصميمگيري موافق باشند و رضايت اين
افراد به تأييد رئيس شورا برسد.
مقام مافوق اين شورا بايد با توجه به وضعيت سيستم مالياتي كشور ،ابزار قانوني الزم را براي هر سال مالي

1- 6

به جهت حمايت از منافع بيماران و تداوم بازار دارويي تدوين كند.
1- 7

كاركنان سازمان غذا و دارو بايد بهدنبال پيدا كردن روشهاي كارآمدتر و مقرون به صرفهتر در جهت

تسريع در انجام امور باشند.
1- 8

رفتار كاركنان سازمان غذا و دارو بايد منصفانه و به دور از هرگونه تبعيض و جانبداري و

شبههاي از هر نوع تعارض منافع باشد.
1- 9
درموارد

بايد گروهي جهت نظارت بر تعارض منافع در اين سازمان تشكيل شود تا عالوه بر نظارت بر بروز آن،
الزم

پيشنهاداتي

در

زمينهي

تدوين

مقررات

و

سياستهاي

جديد

ارائه

كند.

كارمند سازمان غذا و دارو بايد براي تمام فعاليتهاي شغلي خارج از اين سازمان  ،تأييد سازمان را دريافت كند .البته
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موارد زير شامل اين بند نميشود :عضويت در انجمنهاي خيريه ،مذهبي ،اجتماعي ،تفريحي ،خدمات عمومي ،مدني
يا سازمان هاي غيرتجاري مشابه.
 1- 11كاركنان سازمان غذا و دارو نبايد مديريت شركتهاي مورد هدف سازمان را به عهده بگيرند يا حتي
همزمان در استخدام آن شركتها باشند يا هرگونه مشاركت اجرايي يا مالي تماموقت يا پارهوقت يا در قالب
پروژه با آن شركتها داشته باشند.
 1- 11هر يک از اعضاي شورا يا كارمندان اين حوزه كه به اسناد و اطالعات شركتها و افراد دسترسي دارند ،به
هيچوجه حق افشاي مستقيم يا غيرمستقيم اطالعات مندرج در اسناد و مدارک مربوطه را به افراد حقيقي يا
حقوقي و دادگاه ندارند؛ مگر با استناد به قانون يا رضايت اشخاص حقيقي و حقوقي .كاركناني كه به سبب
سمتشان به اطالعات محرمانهي شركتها يا افراد حقوقي دسترسي دارند بايد در حفظ اين اطالعات
مسؤوليتپذير باشند و نهايت دقت را در عدم فاش شدن آنها بهكار گيرند .همچنين ،نبايد از اين اطالعات در
جهت منافع شخصي استفاده كنند.
 1- 12كارمندان سازمان غذا و دارو نبايد بهطور مستقيم يا غير مستقيم هيچ چيز داراي ارزش مالي را در قالب
هديه ،پاداش ،وام يا مشابه آن از هيچ شركت توليد يا واردكننده يا پخش دارو و ساير اشخاص حقوقي يا
حقيقي مرتبط دريافت كنند.
 -2وظايف اخالقي سازمان غذا و دارو در قبال شرکتهاي توليد کننده ،شرکتهاي واردکننده ،شرکتهاي
پخش دارو و داروخانهها
 2- 1پيشبيني پذيري در قانون ،مقررات و تعهدات
 2- 2مسؤوليت پذيري
 2- 3پاسخگويي
 2- 4بيطرفي در ارائهي خدمات و اعالم عادالنه و شفاف قوانين به همهي شركتها (خصوصي ،دولتي) و عناصر
مرتبط
 2- 5رازداري و حفظ محرمانگي اطالعات شركتها
 2- 6عدم دريافت هديه  ،وجه يا هر امتياز ديگري از شركتها در قبال تسهيل يا تسريع روند اداري فعاليتها
 2- 7اعطاي امتياز توليد ،واردات ،ثبتنام برند ،ترخيص كاال و فعاليتهاي مشابه بر مبناي سياستهاي جامعه و
طبق روال قانوني
 2- 8دخالت ندادن نژاد  ،رنگ ،جنس ،عقيده ،وضعيت تأهل ،اعتقادات سياسي  ،مذهبي و اجتماعي و ارتباطات
خانوادگي در تصميمات
25

 2- 9نداشتن سوگيري نسبت به شركت خاصي در زمينهي اطالعات دارويي كه به عموم مردم داده ميشود و بيان
اطالعات داروها با در نظر گرفتن حريم خصوصي افراد و شركتها
 2- 11سازمان غذا و دارو بايد تالش كند حداقل يک هفته تا  24ساعت قبل از افشاي اطالعات مربوط به ايمني
دارو براي عموم مردم ،مطلب را به اطالع شركت/شركتهاي مربوطه برساند.
 -3وظايف اخالقي سازمان غذا و دارو در قبال مصرفکنندگان
 3- 1تعيين استانداردهاي كيفي و كمي مطابق با نياز جامعه و در جهت منافع بيماران و جامعه در زمينهي توليد،
واردات ،صادرات و پخش دارو و ابالغ آن به كارخانهها و شركتهاي هدف
 3- 2نظارت و كنترل كمي و كيفي بر توليد و واردات مواد اوليه و تالش در جهت ارتقاي كيفيت آنها
 3- 3در صورتي كه پس از ورود دارو به بازار ،گزارشهايي دال بر بروز عوارض جانبي جدي دريافت شود ،نتيجهي
بررسي ها بايد در اسرع وقت به اطالع پزشكان و عموم مردم برسد و در كوتاهترين زمان ممكن ،دارو از بازار
جمعآوري شود.
 3- 4دقت در نظارت و اعطاي مجوز توليد يا واردات داروها بر اساس ميزان نياز جامعه و ارتقاي سطح كيفي آن با
لحاظ معيار مشخص
 3- 5تالش در جهت تسهيل دسترسي مصرفكنندگان به خدمات دارويي
 3- 6تسهيل اعطاي مجوز براي توليد يا واردات داروي جديد بر اساس كيفيت محصول و نياز جامعه با هدف
پيشرفت صنعت دارويي كشور
 3- 7نظارت بر فرايند توليد ،بستهبندي ،واردات و پخش دارو در جهت عدم آسيب به محيط زيست
 3- 8نظارت دقيق بر فرايند توليد ،بسته بندي ،واردات و پخش داروهاي گياهي و مواد دارويي مورد استفاده در طب
سنتي از نظر كمي و كيفي و اثربخشي حقيقي آنها در موارد درماني ادعا شده
 3- 9تنظيم و تدوين مقررات ويژهي توليد ،واردات و پخش داروهاي مخدر در جهت كاهش امكان سوءمصرف آنها
 3- 11پيشگيري از توليد يا واردات دارو يا مواد اوليه يا مكملهاي با كيفيت پايين ،نامرغوب ،غيراستاندارد يا قاچاق و
برخورد با عوامل آن در جهت اعتالي فرهنگ دارويي كشور
 3- 11سازمان غذا و دارو موظف است ايمني و اثربخشي دارو را در طول مدت وجود دارو در بازار دارويي كشور كنترل
كند.
 3- 12اين شورا موظف است داروهاي غير ايمن و بي اثر را جهت حفظ سالمت عموم افراد جامعه از دسترس خارج كند.
 3- 13سازمان غذا و دارو موظف است معياري مناسب ،منطقي و اخالقي براي اعزام پزشكان و پژوهشگران به
همايشهاي علمي داخل و خارج كشور تننظيم و به شركتها ابالغ كند.
 3- 14اين سازمان موظف است هر گونه آگهي تبليغاتي فريبكارانه در مورد توزيع يا فروش داروها را (موثر و ايمن
جلوه دادن برخي داروها با فريبكاري و تبليغ كاذب بدون اثبات علمي) بررسي كرده ،و در صورت اثبات اقدامات
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فريبكارانه اقدامات محدودكننده را اعمال كند.
 3-15سازمان غذا و دارو ملزم است قوانين خود را چنان مميزي كند كه روابط شركتهاي تهيه كننده و واردكننده
با شركتهاي پخش دارو مبتني بر ارتباطات مالي نامعقول (جوايز ،نقدي و غير نقدي) نباشد و منجر به رقابت كاذب
در جهت افت كيفيت دارو نشود.
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