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 دانشگاه علوم پزشکی تھران
  مرکز تحقیقات اخالق و تاریخ پزشکی

  با ھمکاری مرکز تحقیقات علوم دارویی،
 سازمان غذا و دارو و شورای سیاست گذاری وزارت بھداشت، درمان و آموزش پزشکی

 
  سند جامع اخالقی
 نظام دارویی کشور

 
  :فھرست

 ای داروسازان کد اخالق حرفه
  ھای تولیدکننده دارو منشور اخالقی شرکت
  ھای وارد کننده دارو منشور اخالقی شرکت
  ھای پخش دارو منشور اخالقی شرکت

  ور اخالقی سازمان غذا و دارومنش
 مقدمه

 
کنند و  از داروھا یاری می کنندگان خدمات سالمت، افراد را در استفاده بھینه عنوان گروھی از ارائه به داروسازان

داروسازی اصولی بنیادین است که داروساز یا تکنسین  کدھای اخالق. متولی ارائه خدمات دارویی ھستند
انتظار از  ای مورد کد اخالقی داروسازی، راھنمای اھل حرفه در مورد عملکرد حرفه. کند تدارویی باید از آن تبعی

در حرفه، مردم را از استانداردھای رفتاری  ھاست و عالوه بر حمایت و ھدایت روند کار و تصمیمات افراد شاغل آن
  .کند می مورد انتظار از آنان مطلع

ی خود اشتغال دارد  که به حرفه صرف نظر از این رند و ھر فرد داروساز،کدھای اخالقی استلزام وظیفه و اجبار دا
. ببندد ھا را در عملکرد روزانه خود به کار کدھای اخالقی داروسازی وفادار بوده،آن یا نه، موظف است که به اصول

  .د گرفتمورد ارزیابی قرار خواھ ای داروسازان از این پس بر اساس این کد به دیگر سخن، عملکرد حرفه
بیماران ھر فرد یا گروھی از کسانی / در این کد مراد از بیمار . ھستند دریافت کنندگان خدمات دارویی، بیماران

ی خدمات دارویی  عرضه در. گیرد مند شده یا تحت تأثیر آن قرار می ای دارویی بھره از خدمات حرفه است که
 .شود می قدامپزشکی عبارت بیمار به حیوانات تحت مراقبت اطال

اصل و  ٨این . کند داروسازی را بیان می ای اصل طراحی شده است که اصول اخالق حرفه ٨این کد بر اساس 
 :این اصول به شرح زیر است. کند وظایف او را تبیین می ھا داروساز را بازتعریف و توضیحات آن

 واژه نامه
 خودمختاری اتونومی

 .زی بھره مند شده یا تحت تاثیر آن قرار می گیردبیمار فردی که از خدمات حرفه ای داروسا
 

 ای کد اخالق حرفه
 داروسازان

 
 احترام به کرامت و خودمختاری بیمار: اصل اول

 
گیری شرکت دھد، به حقوق  تصمیم داروساز باید بیمار را در. تکلیف یک داروساز مراقبت از بیماران است اولین

  .خصوصی او احترام گذارد و در حفظ اسرار بیمار بکوشد ظ حریمبیمار بر دریافت اطالعات قابل فھم و حف
 الزامات

ی اجتماعی، اقتصادی، فرھنگی، مذھبی و نژادی بیمار نباید بر ارائه  وضعیت جسمانی، طبقه و رتبه ١-١
 .اطالعات به بیمار اثر داشته باشد

ی  اطالعات بیمار، کسب رضایت آگاھانه ده ازای، درمان یا مراقبت از بیمار و استفا ی خدمات حرفه برای ارائه ٢-١
 ی باید با حفظ احترام به خودمختاری بیمار با صراحت و قاطعیت، به ارائه به این منظور داروساز. بیمار الزم است

. اش مشارکت کند مرتبط با بیماری ھای گیری اطالعات قابل فھم، دقیق و به روز به بیمار بپردازد تا در تصمیم
ی اطالعات دارویی فقط مختص به  ارائه. دھد شود توضیح می نمی اصطالحاتی را که بیمار متوجهکلمات یا 

ھا و سایر  مکمل ھای گیاھی، شوند، بلکه داروھای بدون نسخه، فراورده که با نسخه ارائه می داروھایی نیست
  .شود ھای بھداشتی را نیز شامل می فراورده

ی دارویی،  اثرات مداخله رف ایمن و موثر دارو اطمینان یابد که بیمار را ازتواند از مص زمانی می داروساز ٣-١
ھای مصرف دارو، اقدامات  استفاده از دارو، محدودیت محدودیت اثربخشی دارو، اثرات ناخواسته دارو، شیوه ی

  .مطلع کند ی جانبی و شرایط نگھداری و معدوم کردن داروی مازاد یا تاریخ گذشته عارضه الزم در صورت بروز
اطالعات دارویی . و تجاری فردی یا گروھی باشد اطالعات ارائه شده به بیمار نباید تحت تأثیر منافع مالی ۴-١

 گیری به بیمار، پزشک و بر مبنای اصول اخالقی و موازین قانونی بوده، بدون سو باید مبتنی بر شواھد علمی و



  .جامعه ارائه شوند
 .گیری ندارند احترام بگذارد ی بیماران حتی بیمارانی که ظرفیت تصمیم ت کلیهداروساز باید به کرام ۵-١
  .داروساز باید با احترام به اصل رازداری در مراقبت از اسرار بیمار بکوشد ۶-١
  .در صورت لزوم، داروساز باید دالیل معذوریت از تحویل داروی تجویز شده را به بیمار توضیح دھد ٧-١
ی اخالق در پژوھش و  کمیته صالح و کسب مجوز در داروخانه فقط پس از تصویب مراجع ذی انجام پژوھش ٨-١

 .ی بیمار امکان پذیر است رضایت آگاھانه
ی  داروسازی واجد شماره داروساز باید در محل خدمت از روپوش سفید، برچسب نام بر روی سینه و نیز مھر ٩-١

 .نظام پزشکی بر روی نسخه استفاده کند
تقاضای دارویی بکند که  ساعت از داروخانه ٧٢ی درمان دارویی خود به مدت بیش از  بیماری برای ادامه گرا١٠-١

 .ی بیمار از پزشک او کسب تکلیف کند آگاھانه ی پزشک دارد داروساز باید با کسب رضایت نیاز به نسخه
اعضای گروه درمانی باشد داروساز  ھر گاه سالمت بیمار منوط به افشای اسرار او توسط داروساز به سایر ١١-١

  .باید رضایت بیمار را کسب کند
  .سال ممنوع است و ارائه دارو باید با حضور والدین صورت گیرد١٢تحویل دارو به نوجواننان زیر  ١٢-١
احتمال خطر خانواده یا  مواقعی که داروساز اطمینان دارد که افشای اطالعات بیمار نوجوان برای کاھش در١٣-١

ابتال به مواد مخدر، اقدام به خودکشی و دیگرکشی مسأله  تواند در مواردی نظیر خود او یا دیگران الزم است می
  .صالحیت مثل پزشک، روانپزشک، والدین یا قیم قانونی او در میان بگذارد را با افراد واجد

الزام قانونی، محافظت  بیمار، رضایت: مواردی که داروساز مجاز به نقض اصل رازداری است، عبارتند از ١۴-١
شدید و قریب الوقوع باشد و از راھی غیر از نقض  آسیب باید جدی و(ھای ثانویه  بیمار یا سایرین از آسیب
 .(گرفت و رازداری به حداقل میزان مورد نیاز برای رفع خطر نقض شود رازداری نتوان جلوی آن را

 .نیز رعایت کند) داروخانه (مورد محیط کاری خود  داروساز موظف است که اصل رازداری را در ١۵-١
 .ای احترام بگذارد داروساز باید به حقوق بیماران در رد دریافت درمان، مراقبت یا سایر خدمات حرفه ١۶-١
 .داروساز موظف است در صورت درخواست بیمار ھزینه ھای دریافتی را به تفکیک به اطالع بیمار برساند١٧-١

 نیسودرسا: اصل دوم
ھای فرھنگی و  عالیق، ارزش ی خدمات دارویی، بھینه کردن دارودرمانی با توجه به نیازھا، اصلی در ارائه ھدف

 .باورھای بیمار و متناسب با نیازھای جامعه است
 الزامات

سازی  موظف است در بھینه ی خدمات بیمارمحور و به منظور ارتقای سالمت بیمار، داروساز با ھدف ارائه ١-٢
  .تالش کند ی داروسازی است ف دارو که یک اصل اساسی حرفهمصر
زمانی که بیماران از نظر قانونی . بیماران است ھمکاری سازنده نیازمند ارتباط موثر و توانایی تشخیص نیاز ٢-٢

م تصمی) تواند به جای او تصمیم بگیرد داروساز باید از کسی که به طور قانونی می گیری نیستند قادر به تصمیم
 .کمک بگیرد) گیرنده جایگزین

بیمار  نسخه را تأیید و پس از ارزیابی و تأیید تناسب آن با بیماری، دارو را به داروساز باید ابتدا اعتبار و صحت ٣-٢
 .شفاف و خوانا ثبت کند چنین، باید عملکرد خود و اطالعات مربوطه را به صورت ھم. ارائه کند

ی مسؤولیت او قرار دارد در فروش ھر نوع دارو اعم از مکمل،  حیطه ا مرکزی که درداروساز باید در داروخانه ی ۴-٢
این منظور باید  به. گیاھی، داروھای بدون نسخه یا سایر اقالم موجود در داروخانه مداخله کند ھای فرآورده

 .به بیمار اطمینان حاصل کند اطالعات کافی از بیمار بگیرد تا بتواند از درستی فروش آن
شود، او موظف است فرد یا افرادی  ی خدمت خاصی می از ارائه اگر دین یا باورھای اخالقی داروساز مانع ۵-٢

 .اختیارات خاص را در این مورد مطلع کرده، فرد بیمار را به او معرفی کند متناسب یا با
ای طبیعی یا سایر ھ پدیده داروساز موظف است در موارد عدم امکان ارائه خدمات دارویی نظیر بروز ۶-٢

 .اطالعات الزم را برای تداوم ارائه خدمات دارویی به بیمار بدھد ھایی که ارتباط با داروخانه مشکل است، موقعیت
 

صورتی باشد که ضمن حفظ حریم خصوصی بیماران، امکان ارتباط ساده و  چینش فضای داروخانه باید به ٧-٢
 .آسان داروساز با بیماران فراھم شود

 .ی ارتقا سالمت جامعه بکوشد اروساز باید در زمینهد ٨-٢
 ضرر نرساندن: اصل سوم

 .داروساز باید از آسیب رساندن به بیمار و جامعه بپرھیزد
 الزامات

 .ی خدمت نداشته باشد باید به مراجع ذی صالح اطالع دھد در صورتی که داروساز به ھر دلیل توانایی ارائه ١-٣
رسانی نداشته  احتمال آسیب ماران باید به صورتی باشد که به بیمار آسیب نرساند یاارتباط داروساز با بی ٢-٣

 .تأثیر قرار ندھد ای و تعھدات داروساز را تحت باشد و استقالل حرفه
ھای صاحب داروخانه یا  دریافت حقوق مکفی، خواسته سختی کار، عدم(شرایط کاری داروساز از قبیل  ٣-٣

 .ارائه خدمات دارویی را تحت تأثیر قرار دھد یتنباید کیف (...کارفرما و
توان اموری از داروخانه را به نسخه پیچ تجربی واگذار کرد که کار متناسب با دانش او،  در صورتی می ۴-٣

 .ھا و تجاربش باشد توانایی
ی  ارائهمطلب در مورد  این. ھا مطمئن است داروساز باید فقط داروھایی را عرضه کند که از کیفیت آن ۵-٣

  .ھای گیاھی نیز صادق است ھا و فرآورده مکمل
ی اوقات کاری باید تحت نظارت داروساز مسؤول فنی  در ھر داروخانه تمام امور مربوط به توزیع دارو در کلیه ۶-٣



 .داروخانه باشد
وی تجویز شده خطر محرز دار در فرض وجود دالیل کافی برای وقوع خطا و اشتباه، حذف یا ابھام در نسخه یا ٧-٣

  .کننده در میان گذاشته، جزئیات را ثبت کند تجویز برای بیمار، داروساز باید مسأله را با پزشک
  .ی پایش مصرف دارو مشارکت کند داروساز مسئول فنی باید در برنامه ٨-٣
پزشک  تداخل دارویی با داروساز باید در صورت بروز ھر نوع مشکل جدی دارویی نظیر عوارض جدی یا ٩-٣

وزارت بھداشت،  (ADR) ثبت عوارض ناخواسته دارویی کننده در میان گذاشته، در زمان مقتضی با مرکز تجویز
 .بگیرد تماس درمان و آموزش پزشکی

در صورت وجود شواھد کافی سوءمصرف، مصرف بیش از حد یا نادرست داروی تجویز شده داروساز باید به ١٠-٣
 .کننده اطالع دھد پزشک تجویز

از دسترس کودکان  بندی خاص و دور داروھا و سمومی که برای کودکان خطرناک ھستند باید در بسته ١١-٣
ھای مقاوم به  نباشد، درخواست عدم بسته بندی در بسته که بیمار قادر به باز کردن آن قرارداده شوند، مگر این

  .گیرد ھا قرار ر نباید در این نوع بستهکه به ھر دلیل دیگر داروی مورد نظ یا این کودکان وجود داشته باشد
 .ی داروھای یک داروخانه باید در محلی کامال تحت نظر و مراقبت داروساز قرار گیرند کلیه ١٢-٣
ھا  که در مورد آن ھای تشخیصی یا خدمات غربالگری خاصی را ارائه دھد تواند فقط تست داروساز می ١٣-٣

 .را کسب کرده باشد آموزش دیده است و مجوز مراجع ذی صالح
 .معدوم کردن مواد زائد داروخانه باید با مراقبت و نظارت داروساز انجام شود ١۴-٣
ھای  براساس پرتکل در صورت تشخیص خطای دارویی، داروساز موظف است ابتدا بیمار را مطلع کرده، ١۵-٣

  .ار بکوشدرساندن آسیب به بیم خاص محل خدمت خود یا قوانین مربوطه در جھت به حداقل
  عدالت: اصل چھارم

 .داروساز باید با کارکردی منصفانه و عادالنه به ارتقا سالمت جامعه کمک کند
 الزامات

 .ی خدمات دارویی بیمارمحور باالترین استاندارد خدمات دارویی را فراھم کند داروساز باید در ارائه ١-۴
بیمار تعادل برقرار کرده،  باشد و میان نیاز جامعه وداروساز باید در توزیع منابع سالمت منصف و عادل  ٢-۴

کنند  ھای اخالقی او را خدشه دار می مواردی که مسؤولیت ھای منابع موجود را بشناسد و نسبت به محدودیت
 .آگاه باشد

امکان ی خدمات خاص مورد نیاز بیمار در داروخانه، داروساز باید در حد  در صورت عدم وجود دارو یا عدم ارائه ٣-۴
 .بیمار را راھنمایی کند

دارویی تأثیر گذارد و  ای داروساز یا استانداردھای مراقبت طرفی در قضاوت حرفه مالی نباید بر بی منافع۴-۴
 .کند ھمکاری داروساز را با سایر اعضای تیم درمان مخدوش

 .مسؤولیت اخالقی داروساز نباید قربانی منافع مادی صاحب داروخانه شود ۴-۵
 ھمدلی: پنجماصل 

 .داروساز باید مراقبتی توام با احترام و شفقت ارائه کند
 الزامات

 .ھای خود را بیان کند داروساز باید در امر مراقبت، با ھمدلی با بیمار از او بخواھد نگرانی ١-۵
ط با موانع مرتب باید در مقام اعمال حرفه در جھت رفع مشکالت مربوط به استفاده دارو و رفع داروساز٢-۵

  .اقدام کند)ناتوانی جسمی یا ذھنی(وی  با توجه به شرایط خاص) ناشی از مصرف دارو(فعالیتھای بیمار 
 .داروساز باید نسبت به ھمکاران خود ھمدلی داشته و دارای درک و تفاھم متقابل باشد٣-۵
 .ھمدلی با بیمار باید با لحاظ احترام، صداقت و صراحت باشد۵-۴

 لیتعالی شغ: اصل ششم
ھای آن بکوشد تا بتواند صالحیت  داروساز باید فعاالنه در به روز رسانی و کاربرد دانش روز داروسازی و مھارت

 .ای خود را حفظ کند حرفه
 الزامات

 .ی کاری خود آگاه باشد ھا و کدھای حرفه ای و اخالقی حوزه داروساز باید از قوانین و مقررات، بیانیه ١-۶
ای داشته، از انجام  حرفه ی ای خود و خارج از محدوده ر اجتماعی قابل قبولی در کار حرفهباید رفتا داروساز٢-۶

 .شود پرھیز کند به حرفه می اعمالی که موجب بدنامی حرفه یا عدم اعتماد عمومی
ی حرفه و بدون طرح ادعای بی اساس  ای را متناسب با شان و مرتبه داروساز باید اطالعات و خدمات حرفه ٣-۶

 .ائه کندار
دارو در خصوص کیفیت،  ھای تولیدکننده، واردکننده و پخش ی بازخورد مناسب به شرکت باید با ارائه داروساز۶-۴

  .ھای دارویی بکوشد فراورده بندی و شکل دارو در جھت ارتقای کمی و کیفی بسته
  درستکاری: اصل ھفتم

  .وت صحیح و درستکاری را حفظ کندای، قضا داروساز باید در مقام اعمال حرفه، استقالل حرفه
 الزامات

ای  نباید استقالل، قضاوت حرفه تبادل ھدایا بین داروسازان و شرکتھای دارویی و سایر اعضای گروه درمانی ١-٧
 .وظایف قانونی را تحت تأثیر قرار دھد ای و انجام یا توانایی او برای عملکرد حرفه

ھایی را  ی فعالیت پرسنل داروخانه داشته باشد و مسؤولیت عواقب کلیهکار  داروساز باید نظارت مناسبی بر ٢-٧
  .شود بپذیرد تحت نظارت او انجام می که
 .در تمام ساعات کاری داروساز باید در داروخانه حاضر باشد ٣-٧



 .کندی خدمات بر اساس ضوابط و مقررات از پیش تعیین شده وجه دریافت  تواند برای ارائه داروساز فقط می ۴-٧
: اندازد؛ مثل حرفه را به خطر می ای بکند که موقعیت داروساز نباید اقدام به خرید و فروش دارو یا فراورده ۵-٧

 .غذایی، مکمل ھای غیر مجاز و لوازم آرایشی و بھداشتی غیر مجاز ھای مخدر غیر دارویی، مواد سیگار، فراورده
 

 .با اھداف غیر درمانی برای داروسازان ممنوع استھای بدن یا ھر عمل دیگری  سوراخ کردن اندام ۶-٧
شکل و محتوای پوسترھا و سایر ابزارھای تبلیغاتی موجود در داروخانه نباید مغایر با شئونات حرفه ای  ٧-٧

 .داروسازی باشد
ای که مبین تسھیل ارائه  حرفه ھای متناسب و سازگار با تعھدات داروساز باید برای تبلیغ فقط از روش ٨-٧

به صورتی باشد که جامعه، دارو را با سایر کاالھای خوراکی یا  ی تبلیغ نباید نحوه. خدمات است، استفاده کند
ی  در ارائه ای داروسازان در تبلیغ دارو باید با رعایت مسؤولیت و تعھدات حرفه. فرض کند بھداشتی یکسان

  .خدمات دارویی و نیز فواید داروھا تاکید شود نه بر قیمت آن
شود که غیر قابل اثبات بوده،  محتوای تبلیغات باید درست، واقعی و دقیق باشد و نباید در آن ادعایی مطرح ٩-٧

 .فریب دھد ھا را از اعتماد عمومی سوء استفاده کند یا آن
 .ھا را در مقادیر الزم برای بیمار ارائه کند ھای گیاھی، و مکمل داروساز باید دارو، فراورده ١٠-٧
ھای  ی دارو، فراورده لیغات نباید به سوء مصرف، مصرف غیر ایمن، مصرف غیر ضروری یا بیش از اندازهتب ١١-٧

 .ھا منجر شود گیاھی و مکمل
 

تاثیر یا سوء تاثیر داروھای  داروساز باید توضیحات جامعی در رابطه با وجود شواھد علمی کافی در مورد ١٢-٧
  .دھد رائهمکمل و گیاھی جھت شرایط بیماری بیمار ا

 .رویی و مؤدبانه پاسخ دھد ھا با صداقت، گشاده داروساز باید به شکایات و انتقاد١٣-٧
این بدان معنی . داشته باشد ی کاری خود ی حوزه داروساز باید با بیمار خود ارتباط منطقی و در محدوده ١۴-٧

اید تا حد امکان برای رسیدن افراد به ی خود مسؤول است و ب جامعه است که یک داروساز از نظر اخالقی در قبال
ی خود  به حرفه درمان دارویی، و ارتقای سالمت بیمار تالش کرده، در تداوم اعتماد عمومی نسبت ترین مناسب
 .بکوشد
داروساز باید برای فروش دارو تابع قوانین سازمان غذا و داروی وزارت بھداشت، درمان و آموزش پزشکی  ١۵-٧
 .باشد
 .ز نباید بدون اطالع پزشک معالج اقدام به تغییر مقادیر یا نوع داروی تجویز کندداروسا ١۶-٧
  .پرداخت ھر گونه وجه یا ھدایا در جھت تشویق ارجاع بیمار به داروخانه غیر اخالقی است ١٧-٧

 ھمکاری: اصل ھشتم
ھا در  گذاشته، با آن امکنندگان خدمات بھداشتی احتر ھای سایر ارائه ھا و شایستگی باید به مھارت داروساز

 .ی خدمات سالمت ھمکاری کند سازی ارائه جھت بھینه
 الزامات

کنندگان خدمات  سایر ارائه ای خود با ھمکاران و ی روابط حرفه داروساز باید در برقراری، حفظ و توسعه ١-٨
 .سالمت به منظور ارتقای سطح سالمت جامعه بکوشد

ھای بھداشتی  عنوان یکی از اعضای تیم مراقبت ای خود به نقش حرفهی  داروساز باید در ایفای بھینه ٢-٨
 .بکوشد

 .ھای مرتبط احترام بگذارد ھای سایر حرف و سازمان ھا و توانایی داروساز باید به شایستگی ٣-٨
ظ رضایت آگاھانه و به قید حف ھای خاص، بیمار را پس از اخذ داروساز باید در مواقع نیاز به دانش و مھارت ۴-٨

 .دھد اسرار او، به صاحب دانش و مھارت مورد نظر ارجاع
اعضای گروه درمانی، داروساز باید فقط در  ای میان داروساز و سایر علیرغم اھمیت ارتباط تنگاتنگ حرفه ۵-٨

که روابط مالی خاصی ایجاد نشود  ای او و مشروط بر آن استقالل حرفه ھایی غیر موثر بر قضاوت یا فعالیت
سایر اعضای تیم محدودیت  ای باشد که در انتخاب بیمار برای داروساز یا این روابط نباید به گونه. ندک مشارکت
  .ایجاد کند

واردکننده و پخش دارو باید براساس کیفیت خدمات، محصوالت و نه براساس  ھای تولیدکننده، انتخاب شرکت ۶-٨
  .مناسب یا جوایز و تسھیالت ویژه انجام شود قیمت

اعتبار جلوه  ھا، یا سایر اعضای گروه درمانی را کم ای سایر داروسازان، داروخانه اروساز نباید عملکرد حرفهد ٧-٨
 .دھد

 منشور اخالقی شرکت ھای تولیدکننده دارو
 (.ھای پخش ھستند ھای تولیدکننده دارو، شرکت مشتری شرکت(وظایف اخالقی در قبال مشتری  -١

  اال مشتمل بر کیفیت دارو، قیمت مناسب و تحویل به موقعی خدمات با کیفیت ب ارائه ١-١
 دسترسی آسان به واحد فروش شرکت ٢-١
ی خالصه ای از اطالعات مربوط به داروھا و محصوالت شامل موارد مصرف، عوارض جانبی، موارد منع  ارائه ٣-١

 مصرف و ھشدارھا
موارد استثنایی و با ھماھنگی مدیران مربوطه و بر ممنوعیت اعطای ھدایا و جوایز نقدی یا غیر نقدی مگر در  ۴-١

 طبق اصول اخالق رقابت
کاری یا در ھمراھی با  چون دیدارھا و قرارھای لحاظ اصول اخالقی مھمان نوازی در برخی موارد خاص ھم ۵-١

شته صورتی که تأثیری بر تصمیمگیری ھای تجاری ندا ھای داروسازی در کنگره ھا و ھمایش ھا در سایر شرکت



 .آن وجھه نامناسبی پیدا نکند بالمانع است باشد یا در صورت نظارت بر
 :تعھد بر رعایت اخالق رقابت ۶-١

مواد زاید، شیوه تولید و  آشکارسازی تمام جوانب رقابت مشتمل بر منبع تھیه مواد اولیه، چگونگی دفع ١-۶-١
اقتضای ھدیه ھمچون جایزه، ھدیه، جبران خسارت آشکارسازی باید  در. (بسته بندی دارو و میزان جوایز و ھدایا

  (.پورسانت بودن آن عنوان شود و نیز موارد یا مبالغ ھدایا تصریح شود یا حق العمل و
ھا،  تبلیغات، حق امتیاز ھای قیمت گذاری، تخفیف، عدم اشتراک یا تبادل اطالعات مشتمل بر سیاست ٢-۶-١

 .کاری چه در محافل خصوصی و دوستانه در جلساتھا و شرایط فروش با رقبا چه  ضمانت نامه
 .عدم تحریف محصوالت یا خدمات شرکت ھای رقیب ٣-۶-١
ویژه واحدھای بازاریابی،  رقابت منصفانه در قالب قوانین رقابت و ابالغ و اعالم آن به کارمندان شرکت به ۶-۴-١

 .فروش و خرید
 .ست، سرقت، تجاوز به حریم خصوصی یا اجبارعدم کسب اطالعات از طریق ارائه اطالعات نادر ۶-۵-١

 وظایف اخالقی در قبال بیماران -٢
 .ی اولیه مناسب از منابع معتبر، قابل اعتماد و دارای کیفیت باال ارتقاء کیفیت دارو و محصوالت با انتخاب ماده ١-٢
 .قیمت منصفانه و مناسب ٢-٢
چنین، اثربخشی  مصرف، و ھم ، ھشدارھا و موارد منعای از عوارض جانبی، اقدامات احتیاطی بیان خالصه ٣-٢

 .برای اندیکاسیون ذکر شده در قالب بروشور
تعیین ایمنی و اثربخشی  انجام آزمایشات بالینی منطبق با استانداردھا و دستورالعمل ھای دقیق جھت ۴-٢

 .الی و غیرهتأیید دارو به دلیل مطامع م دارو در جھت پیشبرد علم و خدمت به جامعه و نه صرف
 و اثربخشی دارو در بخش علمی کارخانه و پیش از بازاریابی و معرفی آن و نه انجام آزمایشات بالینی ایمنی ۵-٢

 .بعد از معرفی دارو و از طریق بخش بازاریابی و توسط پزشکان تجویزکننده دارو
بیمار و ارتقای کیفیت خدمات  ت ازھدف از برگزاری و مشارکت در ھمایش ھا و کنفرانس ھا باید بھبود مراقب ۶-٢

 .محصوالت و محصوالت شرکتھا باشد نه صرفًا عرضه و تبلیغ
چون تعارض میان منافع  ھم(اولویت بخشی به منافع بیمار در صورت تعارض منافع میان وجوه مختلف منشور  ٧-٢

 .(سھامدار و بیمار
 وظایف اخالقی در قبال پزشکان و مراکز درمانی -٣

 ی اطالعات صحیح و بدون مبالغه ی پزشکی و ارائه ط صادقانه، دقیق و مبتنی بر شواھد علمی با جامعهارتبا ١-٣
 .ی ایمنی و اثربخشی دارو انتشار صادقانه و بدون سوگیری نتایج آزمایشات بالینی در زمینه ١-٣
با ھماھنگی مدیران  ممنوعیت اعطای ھدایای نقدی یا غیر نقدی به پزشکان مگر در موارد استثنایی و ٣-٣

ی مصالح  در پزشکان مبنی بر تصمیم گیری بر پایه مربوطه و بر طبق اصول اخالقی در جھت اعتمادزایی عمومی
 .دارو بیمار و کیفیت و اثربخشی

ی راھنما که  تقویم، دفترچه، بروشور یا کتابچه چون خودکار، تقدیم ھدایای تبلیغاتی با ارزش مالی اندک ھم ۴-٣
 شرکت یا دارو بر روی آن نوشته شده است و در ھدایای تبلیغی یادگاری که اسم ت پزشک است و نیزابزار دس

 .عین حال ارزش مالی باالیی ندارد بالمانع است
 چون ھمایش و رویداد آموزشی در صورتی که تأثیری حمایت مادی از موارد خاص ھم لحاظ اصول اخالقی در ۵-٣

 .پیدا نکند بالمانع است ی نامناسبی باشد یا در صورت نظارت بر آن وجھهگیری پزشکان نداشته  بر تصمیم
 :دعوت به کنفرانس ھا و ھمایش ھا ۶-٣

 .ھدف صرفًا باید بھبود مراقبت از بیمار و ارتقای کیفیت محصوالت و خدمات باشد ١-۶-٣
 .ای بازگویی شود مسائل مطرح شده در ھمایش در موضوعات مناسب و به صورت کامال علمی و حرفه ٢-۶-٣
کنندگان از نظر سفر، ھزینه و اسکان و نیز تناسب آن با نوع  انتخاب محل باید بر اساس راحتی شرکت ٣-۶-٣

 .جلسه و مخاطبان باشد
 .تصمیمات حمایتی و اسپانسری باید منطبق با قانون و به دور از ترغیب پزشک باشد ۶-۴-٣
دولتی باشند باید از نظر  عالوه بر پزشک، از کارمندان یا مقامات در صورتی که یک یا چند تن از مدعوین ۶-۵-٣

 .گیرد تعارض منافع و مرجعیت تصمیم گیری مورد توجه قرار
 .ی پزشک مبتنی بر اصول اخالقی علمی یا حرفه ای نیست دعوت از خانواده ۶-۶-٣

 وظایف اخالقی در قبال جامعه و محیط زیست -۴
جامع اخالقی نظام  موظف است تا بر اساس اصول اخالقی و با لحاظ سند ھر شرکت تولیدکننده دارو ١-۴

 .دارویی کشور منشور اخالقی برای خود تدوین کند
 .محیطی تھیه و تولید محصوالت سازگار با محیط زیست و بر طبق قوانین و مقررات زیست ٢-۴
 .محیطی دفع زباله ھا و ضایعات مطابق با استانداردھای زیست ٣-۴
تسھیل روند اداری ترخیص  دم پرداخت رشوه به ھر شکل به ادارات یا نھادھای دولتی به منظور تسریع یاع ۴-۴

 .کاال، ثبت دارو، گرفتن مجوز دارو و نظایر آن
 .رعایت قوانین و مقررات حاکم بر صنعت دارو از جمله تحقیق، توسعه، تولید، بازاریابی، فروش و توزیع داروھا ۴-۵
 .دوستانه ھای نوع ازمان ھا و موسسات خیریه و برنامهحمایت از س ۴-۶
  تبلیغات -۵

پزشکان باید با رعایت دقت،  مندان خدمات سالمت به ویژه ی اطالعات دارویی برای حرفه تبلیغات و ارائه ١-۵
ھا  ملگونه در خصوص داروھا و مک آمیز و اغراق تبلیغات مغالطه بینی صورت گیرد و از طرفی، و واقع صداقت، بی
 .پرھیز شود



مجوز از وزارت بھداشت درمان  تبلیغات در باره داروھای جدید یا موارد مصرف جدید داروھا فقط پس از کسب ٢-۵
 .و آموزش پزشکی امکان پذیر است

شرکت تولید  منتشر شده و تبلیغات داروھای جدید، در صورت وجود ارتباط مالی بین پژوھش گران مقاله در ٣-۵
 .آشکار سازی و عنوان شود یا ھر مورد تعارض برانگیز دیگر بایدکننده دارو 

مواد موثره، دسته دارویی، نام /شامل نام تجاری داروھا، نام ماده این تبلیغات عالوه بر اطالعات دارویی باید ۵-۴
 .وارد کننده باشد/تولید کننده و آدرس شرکت

توانند مورد  ھایی می ھای بالینی، فقط کارآزمایی آزماییارجاع به کار ی اطالعات دارویی و در موارد ارائه ۵-۵
ھا این  خصوص مکمل در. ھای مربوطه را کسب کرده باشند قرار گیرند که در سامانه ثبت شده و مجوز استناد

 .اساس قرائن بالینی و عملی باشد گرایی و بر نکته باید لحاظ شود که تبلیغات مبتنی بر واقع
ی چاپ شده باید  آنالیز، مشخصات کامل مقاله ھای بالینی یا سایر مطالعات نظیر متا آزماییبرای ارجاع به کار ۵-۶

 .قید شود
ھای دارویی باید به تعداد  نمونه کنندگان خدمات سالمت با داروھا، جھت آشنایی پزشکان یا سایر ارائه ٧-۵

 .به بیمار نیستند دارویی قابل فروش یا تجویز ھای این نمونه. محدود به ایشان ارائه شود
دارو،  آوری ی دارویی و در صورت لزوم جمع رسانی در مورد ایمنی یک فراورده اطالع در صورت نیاز فوری به ٨-۵

در اسرع وقت در دسترس بیماران و  ھا، اطالعات مورد نیاز باید محدودیت توزیع یا مصرف یا سایر محدودیت
 .رگان ھای مرتبط قرار گیردا پزشکان،داروخانه ھا، شرکت ھای پخش و سایر

 .مند و بیماران ارائه شوند ھا باید به تفکیک جھت افراد حرفه اطالعات دارویی در وب سایت ٩-۵
 .ھا بپردازند گونه وجھی بابت شرکت پزشکان در سمینارھا و ھمایش ھای دارویی نباید ھیچ شرکت ١٠-۵
به منظور پرھیز از  ن ھای علمی و تخصصی باشد وبھتر است ارتباط شرکت ھا با پزشکان از طریق انجم ١١-۵

بازگشت از سمینار، ضمن آشکارسازی، طی  عدالتی، پزشکان و پژوھش گران پس از-ھرگونه تبعیض یا بی
ھمایش را برای اعضای انجمن و متخصصین و پژوھش گران آن حیطه  کنفرانس چند ساعته دستاوردھای علمی

 .بیان کنند
المللی این  ھمایش کشوری و بین کننده دارو از سمینار یا لی شرکت تولیدکننده یا وارددر صورت حمایت ما ١٢-۵

 .سمینار مشخص شود مطلب باید در کتاب خالصه مقاالت و وب سایت
ھای تحقیقاتی بخش سالمت، چگونگی و  کننده دارو از پروژه وارد کننده و  ھای تولید در صورت حمایت شرکت ١٣-۵
 .د مشخص شودبای ی مشارکت نحوه

 منشور اخالقی شرکت ھای وارد کننده دارو
 (.ھای واردکننده دارو، شرکت ھای پخش ھستند مشتری شرکت(وظایف اخالقی در قبال مشتری  -١

انتخاب شرکت مبدا بر اساس خوشنامی شرکت و کیفیت، تنوع محصوالت، خدمات، تحویل و قیمت مناسب  ١-١
  .محصوالت

 .یفیت باال مشتمل بر کیفیت دارو، قیمت مناسب و تحویل به موقعی خدمات با ک ارائه ٢-١
 .دسترسی آسان به واحد فروش شرکت ٣-١
 .انجام وظیفه کارکنان مبتنی بر احترام و جدیت در کار و در حیطه صالحیت و اختیارات خویش ۴-١
عوارض جانبی، موارد منع  ی خالصه ای از اطالعات مربوط به داروھا و محصوالت شامل موارد مصرف، ارائه ۵-١

 .مصرف و ھشدارھا
ھماھنگی مدیران مربوطه و  ممنوعیت اعطای ھدایا و جوایز نقدی یا غیر نقدی مگر در موارد استثنایی و با ۶-١

 .لحاظ قانون و مقررات و بر طبق اصول اخالق رقابت
کاری یا در ھمراھی با  رارھایچون دیدارھا و ق لحاظ اصول اخالقی مھمان نوازی در برخی موارد خاص ھم ٧-١

صورتی که تأثیری بر تصمیم گیری ھای تجاری  سایر شرکت ھای داروسازی در کنگره ھا و ھمایش ھا در
 .ی نامناسبی پیدا نکند، بالمانع است آن وجھه نداشته باشد یا در صورت نظارت بر

 :تعھد بر رعایت اخالق رقابت ٨-١
شیوه تولید و  شتمل بر منبع تھیه مواد اولیه، چگونگی دفع مواد زاید،تمام جوانب رقابت م آشکارسازی١-٨-١

اقتضای ھدیه ھمچون جایزه، ھدیه، جبران خسارت  در آشکارسازی باید. (بسته بندی دارو و میزان جوایز و ھدایا
 ( .عنوان شود و نیز موارد یا مبالغ ھدایا تصریح شود یا حق العمل و پورسانت بودن آن

ھا،  امتیاز گذاری، تخفیف، تبلیغات، حق ھای قیمت یا تبادل اطالعات مشتمل بر سیاست شتراکعدم ا ٢-٨-١
 .محافل خصوصی و دوستانه ھا و شرایط فروش با رقبا چه در جلسات کاری چه در نامه ضمانت
 .عدم تحریف محصوالت یا خدمات شرکت ھای رقیب ٣-٨-١
ویژه واحدھای بازاریابی،  ابالغ و اعالم آن به کارمندان شرکت بهرقابت منصفانه در قالب قوانین رقابت و  ۴-٨-١

 .فروش و خرید
 .ی اطالعات نادرست، سرقت، تجاوز به حریم خصوصی یا اجبار عدم کسب اطالعات از طریق ارائه ۵-٨-١

 وظایف اخالقی در قبال بیماران -٢
ات، کیفیت تحویل و قیمت مناسب انتخاب شرکت مبدا بر اساس خوشنامی شرکت و کیفیت، تنوع، خدم ١-٢

  .محصوالت
 .قیمت منصفانه و مناسب ٢-٢
چنین، اثربخشی  مصرف، و ھم ای از عوارض جانبی، اقدامات احتیاطی، ھشدارھا و موارد منع بیان خالصه ۴-٢

 .برای اندیکاسیون ذکر شده در قالب بروشور
خدمات و محصوالت شرکت ھا  یمار و ارتقای کیفیتھدف از ھمایش ھا و کنفرانس ھا باید بھبود مراقبت از ب ۵-٢



 .باشد نه صرفًا عرضه و تبلیغ محصوالت
 .پرھیز از فریب دادن بیمار با ارائه ی دارویی غیر از آنچه در بر چسب دارو ذکر شده است ۶-٢
 وظایف اخالقی در قبال پزشکان و مراکز درمانی -٣

ارو و مبتنی بر شواھد علمی با جامعه پزشکی و ارائه اطالعات ارتباط صادقانه، دقیق و منطبق با برچسب د ١-٣
 .صحیح و بدون مبالغه

 .انتشار صادقانه و بدون سوگیری نتایج آزمایشات بالینی در زمینه ایمنی و اثربخشی دارو ٢-٣
با ھماھنگی مدیران  ممنوعیت اعطای ھدایای نقدی یا غیرنقدی به پزشکان مگر در موارد استثنایی و ٣-٣

پزشکان مبنی بر تصمیم گیری بر پایه مصالح  مربوطه و بر طبق اصول اخالقی در جھت اعتمادزایی عمومی در
 .بیمار و کیفیت و اثربخشی دارو

بروشور یا کتابچه راھنما که ابزار  چون خودکار، تقویم، دفترچه، تقدیم ھدایای تبلیغاتی با ارزش نازل مالی ھم ۴-٣
شرکت یا دارو بر روی آن نوشته شده است و در عین  یادگاری که اسم ی تبلیغیدست پزشک است و نیز ھدایا

 .مالی باالیی ندارد بالمانع است حال ارزش
چون ھمایش و رویداد آموزشی در صورتی  در برخی موارد خاص ھم مھمان نوازی یا تقبل وعده ھای غذایی ۵-٣

نکند بالمانع  رت نظارت بر آن وجھه نامناسبی پیداگیری پزشکان نداشته باشد یا در صو¬تصمیم که تأثیری بر
 .است
 :در مورد دعوت به کنفرانس ھا و ھمایش ھا ۶-٣

 .ھدف صرفًا باید بھبود مراقبت از بیمار و ارتقا کیفیت محصوالت و خدمات باشد ١-۶-٣
 .شود صورت کامال علمی و حرفه ای مطرح مسائل مطرح شده در ھمایش در موضوعات مناسب و به ٢-۶-٣
کنندگان از نظر سفر، ھزینه و اسکان و نیز تناسب آن با نوع  انتخاب محل باید بر اساس راحتی شرکت ٣-۶-٣

 .جلسه و مخاطبان باشد
 .تصمیمات حمایتی و اسپانسری باید منطبق با قانون و به دور از ترغیب پزشک باشد ۶-۴-٣
دولتی باشند باید از نظر  زشک، از کارمندان یا مقاماتدر صورتی که یک یا چند تن از مدعوین عالوه بر پ ۶-۵-٣

 .گیرد تعارض منافع و مرجعیت تصمیم گیری مورد توجه قرار
 .ی پزشک مبتنی بر اصول اخالقی و علمی نیست دعوت از خانواده ۶-۶-٣

  وظایف اخالقی در قبال جامعه و محیط زیست -۴
جامع اخالقی نظام دارویی  اصول اخالقی و با لحاظ سند ھر شرکت واردکننده دارو موظف است تا بر اساس ١-۴

 .کشور منشور اخالقی برای خود تدوین کند
رعایت استانداردھای زیست محیطی و صرفه جویی در مصرف انرژی، بازیافت مواد، کاھش آالینده ھا و دفع  ٢-۴

  .بھداشتی ضایعات احتمالی
تسھیل روند اداری ترخیص  ادھای دولتی به منظور تسریع یاعدم پرداخت رشوه به ھر شکل به ادارات یا نھ ٣-۴

  .کاال، ثبت دارو، گرفتن مجوز دارو و نظایر آن
  .رعایت قوانین و مقررات حاکم بر صنعت دارو از جمله تحقیق، توسعه، بازاریابی، فروش و توزیع داروھا ۴-۴
 .انهدوست ھای نوع حمایت از سازمان ھا و موسسات خیریه و برنامه ۴-۵
 ی اخالقی در قبال منافع ملی وظیفه -۵

به این منظور . دارو در کشور باشد کننده باید ارتقا علمی و فناورانه صنعت ھای وارد ھای شرکت غایت فعالیت ١-۵
سیاستھای سازمان غذا و داروی وزارت بھداشت درمان و آموزش پزشکی  شرکت وارد کننده دارو باید ھمگام با

 .تالش کند ناوری تولید داروھای ثبت شده خود به کشور و آموزش الزم در این خصوصانتقال ف در جھت
در مواردی که صنعت تولید یک دارو در داخل کشور بسنده و با کیفیت است واردات ھمان دارو عادالنه و  ٢-۵

 .منصفانه نیست
ی سالمت  نیازھای واقعی حوزهانتخاب دارو برای واردات باید مبتنی بر اصول عدالت در تخصیص منابع و  ٣-۵

 .باشد
  تبلیغات -۶

پزشکان باید با رعایت دقت،  مندان خدمات سالمت به ویژه ی اطالعات دارویی برای حرفه تبلیغات و ارائه ١-۶
ھا  گونه در خصوص داروھا و مکمل آمیز و اغراق تبلیغات مغالطه بینی صورت گیرد و از طرفی، و واقع صداقت، بی
 .پرھیز شود

مجوز از وزارت بھداشت  تبلیغات در خصوص داروھای جدید یا موارد مصرف جدید داروھا فقط پس از کسب ٢-۶
داروھای جدید، در صورت وجود ارتباط مالی بین پژوھش  در تبلیغات. . پذیر است درمان و آموزش پزشکی امکان

 .عنوان شود گیز دیگر باید آشکار سازی وشرکت واردکننده دارو یا ھر مورد تعارض بران گران مقاله منتشر شده و
ی دارویی،  مواد موثره، دسته/تجاری داروھا، نام ماده این تبلیغات عالوه بر اطالعات دارویی باید شامل نام ٣-۶

 .وارد کننده باشد/کننده نام و آدرس شرکت تولید
توانند مورد  ھایی می فقط کارآزماییھای بالینی،  کارآزمایی ی اطالعات دارویی و ارجاع به در موارد ارائه ۶-۴

ھا این  خصوص مکمل در. ھای مربوطه را کسب کرده باشند ی ثبت شده و مجوز گیرند که در سامانه استناد قرار
 .اساس قرائن بالینی و عملی باشد گرایی و بر نکته باید لحاظ شود که تبلیغات مبتنی بر واقع

آنالیز، یا سایر مطالعات، مشخصات کامل  یا سایر مطالعات نظیر متا ھای بالینی برای ارجاع به کارآزمایی ۶-۵
 .مقاله چاپ شده باید قید شود

ھای دارویی باید به تعداد  نمونه کنندگان خدمات سالمت با داروھا، جھت آشنایی پزشکان یا سایر ارائه ۶-۶
 .به بیمار نیستنددارویی قابل فروش، یا تجویز  ھای این نمونه. محدود به ایشان ارائه شود



دارو،  آوری ی دارویی و در صورت لزوم جمع رسانی در مورد ایمنی یک فراورده اطالع در صورت نیاز فوری به ٧-۶
در اسرع وقت در دسترس بیماران و  ھا، اطالعات مورد نیاز باید محدودیت توزیع یا مصرف یا سایر محدودیت

 .گان ھای مرتبط قرار گیردار پزشکان،داروخانه ھا، شرکت ھای پخش و سایر
 .مند و بیماران ارائه شوند ھا باید به تفکیک جھت افراد حرفه سایت اطالعات دارویی در وب ٨-۶
 .ھا بپردازند گونه وجھی بابت شرکت پزشکان در سمینارھا و ھمایش ھای دارویی نباید ھیچ شرکت ٩-۶
به منظور پرھیز از  ھای علمی و تخصصی باشد و¬بھتر است ارتباط شرکت ھا با پزشکان از طریق انجمن ١٠-۶

بازگشت از سمینار، ضمن آشکارسازی، طی  عدالتی، پزشکان و پژوھش گران پس از-ھرگونه تبعیض یا بی
ھمایش را برای اعضای انجمن و متخصصین و پژوھش گران آن حیطه  کنفرانس چند ساعته دستاوردھای علمی

 .بیان کنند
المللی این  ھمایش کشوری و بین کننده دارو از سمینار یا کننده یا وارد شرکت تولید در صورت حمایت مالی ١١-۶

 .سمینار مشخص شود مطلب باید در کتاب خالصه مقاالت و وب سایت
ھای تحقیقاتی بخش سالمت، چگونگی  ی دارو از پروژه کننده وارد کننده و ھای تولید در صورت حمایت شرکت ١٢-۶

 .د مشخص شودمشارکت بای ی و نحوه
 منشور اخالقی شرکت ھای پخش دارو

 (.باشند ھا می مشتری شرکت ھای پخش داروخانه(وظایف اخالقی در قبال مشتری  -١
  .ی خدمات با کیفیت باال مشتمل بر قیمت مناسب و تحویل به موقع و جلب اعتماد مشتریان ارائه ١-١
 .دسترسی آسان به واحد فروش شرکت ٢-١
 .انه، شفاف و محترمانه با مشتری و حفظ محرمانگی اطالعات مربوط به مشتریانرفتار صادق ٣-١
انتقال خالصه ای از اطالعات مربوط به داروھا و محصوالت شامل موارد مصرف، عوارض جانبی، موارد منع  ۴-١

 .مصرف و ھشدارھا
 .ممنوعیت اعطای ھدایا و جوایز نقدی یا غیر نقدی و جوایز جنسی ۵-١
 .آمیز محصوالت خود و عدم تحریف محصوالت یا خدمات شرکت ھای رقیب وگیری و تبلیغ مبالغهعدم س ۶-١
 .ی اطالعات نادرست، سرقت، تجاوز به حریم خصوصی یا اجبار عدم کسب اطالعات از طریق ارائه ٧-١
 .د فروش و خریدویژه واح رقابت منصفانه در قالب قوانین رقابت و ابالغ و اعالم آن به کارمندان شرکت به ٨-١
ھا،  تبلیغات، حق امتیاز گذاری، تخفیف، ھای قیمت عدم اشتراک یا تبادل اطالعات مشتمل بر سیاست ٩-١

 .کاری چه در محافل خصوصی و دوستانه ھا و شرایط فروش با رقبا چه در جلسات ضمانت نامه
منجر به پایین آمدن کیفیت دارو می عدم ایجاد رقابت کاذب میان شرکت ھای تولیدکننده یا واردکننده که  ١٠-١
 .شود
 شویی اجتناب جدی از کنش ھای غیر اخالقی مالی نظیر پول ١١-١
در آشکارسازی باید . (ھدایا آشکارسازی تمام جوانب رقابت مشتمل بر منبع تھیه دارو و میزان جوایز و ١٢-١

ت بودن آن عنوان شود و نیز موارد یا حق العمل و پورسان اقتضای ھدیه ھمچون جایزه، ھدیه، جبران خسارت یا
 ( .شود مبالغ ھدایا تصریح

 وظایف اخالقی در قبال بیماران -٢
 .مبنا قرار دادن ارتقاء کیفیت خدمات درمانی و بھداشتی جامعه ١-٢
 .قیمت منصفانه و مناسب ٢-٢
صرف قیمت مناسب یا جوایز انتخاب شرکت تولید یا واردکننده دارو بر مبنای کیفیت خدمات و محصوالت و نه  ٣-٢

 .و تسھیالت ویژه
چون تعارض  ھم(منافع بیماران  پرھیز از موارد تعارض منافع و در صورت ایجاد چنین مواردی اولویت دادن به ۴-٢

  .(میان منافع سھام دار و بیمار
 .حفظ دارو مطابق با اصول نگھداری در انبار و نیز فرآیند توزیع ۵-٢
 قبال پزشکان و مراکز درمانیوظایف اخالقی در  -٣

ی  ارتباط صادقانه، دقیق و منطبق با برچسب دارو و مبتنی بر شواھد علمی با جامعه پزشکی و ارائه ١-٣
 .اطالعات صحیح و بدون مبالغه

با ھماھنگی مدیران  ممنوعیت اعطای ھدایای نقدی یا غیر نقدی به پزشکان مگر در موارد استثنایی و ٢-٣
ی مصالح  در پزشکان مبنی بر تصمیم گیری بر پایه بق اصول اخالقی در جھت اعتمادزایی عمومیمربوطه و بر ط

 .دارو بیمار و کیفیت و اثربخشی
دفترچه، بروشور یا کتابچه راھنما که ابزار  چون خودکار، تقویم، تقدیم ھدایای تبلیغاتی با ارزش نازل ھم ٣-٣

شرکت یا دارو بر روی آن نوشته شده است و در عین  که اسم تبلیغی یادگاری دست پزشک است و نیز ھدایای
 .ارزش مالی باالیی ندارد بالمانع است حال
 وظایف اخالقی در قبال جامعه و محیط زیست -۴

ھر شرکت پخش دارو موظف است تا بر اساس اصول اخالقی و با لحاظ سند جامع اخالقی نظام دارویی  ١-۴
 .وین کندکشور منشور اخالقی برای خود تد

عدم پرداخت رشوه به ھر شکل به ادارات یا نھادھای دولتی به منظور تسریع یا تسھیل روند اداری  ٢-۴
 .ھای شرکت فعالیت

 .رعایت قوانین و مقررات حاکم بر خرید، فروش و توزیع داروھا ٣-۴
 .دوستانه ھای نوع حمایت از سازمان ھا و موسسات خیریه و برنامه ۴-۴
  تبلیغات -۵



پزشکان باید با رعایت دقت،  مندان خدمات سالمت به ویژه ی اطالعات دارویی برای حرفه تبلیغات و ارائه ١-۵
ھا  گونه در خصوص داروھا و مکمل آمیز و اغراق تبلیغات مغالطه بینی صورت گیرد و از طرفی، و واقع صداقت، بی
 .پرھیز شود

مجوز از وزارت بھداشت  جدید داروھا فقط پس از کسب تبلیغات در خصوص داروھای جدید یا موارد مصرف ٢-۵
 .پذیر است درمان و آموزش پزشکی امکان

ی دارویی،  مواد موثره، دسته/ماده تبلیغات عالوه بر اطالعات دارویی باید شامل نام تجاری داروھا، نام این ٣-۵
 .باشد وارد کننده/نام و آدرس شرکت تولید کننده

توانند مورد  ھایی می بالینی، فقط کارآزمایی ھای العات دارویی و ارجاع به کارآزماییی اط در موارد ارائه ۵-۴
این  ھا در خصوص مکمل. ھای مربوطه را کسب کرده باشند ی ثبت شده و مجوز سامانه استناد قرار گیرند که در

 .ی باشدبالینی و عمل گرایی و بر اساس قرائن نکته باید لحاظ شود که تبلیغات مبتنی بر واقع
آنالیز، مشخصات کامل مقاله چاپ شده باید  ھای بالینی یا سایر مطالعات نظیر متا برای ارجاع به کارآزمایی ۵-۵

 .قید شود
ھای دارویی باید به تعداد  نمونه کنندگان خدمات سالمت با داروھا، جھت آشنایی پزشکان یا سایر ارائه ۵-۶

 .دارویی قابل فروش یا تجویز به بیمار نیستند یھا این نمونه. محدود به ایشان ارائه شود
دارو،  آوری ی دارویی و در صورت لزوم جمع رسانی در مورد ایمنی یک فراورده اطالع در صورت نیاز فوری به ٧-۵

در اسرع وقت در دسترس بیماران و  ھا، اطالعات مورد نیاز باید محدودیت توزیع یا مصرف یا سایر محدودیت
 .مرتبط قرار گیرد نه ھا و سایر ارگان ھایپزشکان، داروخا

 .مند و بیماران ارائه شوند ھا باید به تفکیک جھت افراد حرفه سایت اطالعات دارویی در وب ٨-۵
 .ھا بپردازند گونه وجھی بابت شرکت پزشکان در سمینارھا و ھمایش ھای دارویی نباید ھیچ شرکت ٩-۵
المللی این  ھمایش کشوری و بین کننده دارو از سمینار یا ده یا واردکنن در صورت حمایت مالی شرکت تولید ١٠-۵

 .سمینار مشخص شود مطلب باید در کتاب خالصه مقاالت و وب سایت
ھای تحقیقاتی بخش سالمت، چگونگی  ی دارو از پروژه کننده وارد کننده و ھای تولید در صورت حمایت شرکت ١١-۵

 .مشارکت باید مشخص شود ی و نحوه
 ور اخالقی سازمان غذا و دارومنش

 وظایف اخالقی کارکنان سازمان غذا و دارو در قبال جامعه و گروه ھای ھدف -١
فردی در  پذیری سازمانی و سازی و مسؤولیت ی بنیادین سازمان غذا و دارو، شفاف وظیفه ١-١

 .ھت ارتقا سالمت جامعه استترین زمان ج کوتاه ھای دارویی با ھدف تامین داروی ایمن و مؤثر در گذاری سیاست
 

اشتغال در سازمان غذا و دارو به سبب حساسیت باالی شغلی، مستلزم رعایت حداکثر مسؤولیت پذیری و  ٢-١
 .مالحظات اخالقی است

داروسازی، کارکنان این  با توجه به مسؤولیت نظارتی سازمان غذا و دارو در قبال مشتری و کارخانه ھای ٣-١
بروز ھر نوع تعارض بین منافع شخصی و تعھدات دولتی  آگاھی ویژه ای در جھت پرھیز از سازمان باید دقت و

کنش  گذاری دارو باید ھرگونه تعارض منافعی را که مانع از از اعضای شورای سیاست خود داشته باشند و ھر یک
ھرگونه (تقیم مستقیم و غیر مس این تعارض منافع شامل تعارضات. شود، به شورا گزارش دھد اخالقی می

و تعارضات قبل ) جدید شود) مالی(پیشین یا ایجاد ارتباط کاری ) مالی) موافقتی که منجر به تداوم ارتباطات کاری
 .شود عضویت در شورا نیز می از

 .صورت مکتوب به اطالع ھر یک از اعضای شورا برسد این تعارضات باید به ۴-١
که تعارض  کند، مگر این گیری مشارکت ر تعارض نباید در تصمیمپس از افشای تعارض منافع، فرد درگیر د ۵-١

گیری موافق باشند و رضایت این  فرد مذکور در تصمیم ی کامًال افشا شده باشد و سایر اعضای شورا با مداخله
 .شورا برسد افراد به تأیید رئیس

ار قانونی الزم را برای ھر سال مالیاتی کشور، ابز مقام مافوق این شورا باید با توجه به وضعیت سیستم ۶-١
 .منافع بیماران و تداوم بازار دارویی تدوین کند مالی به جھت حمایت از

دنبال پیدا کردن روش ھای کارآمدتر و مقرون به صرفه تر در جھت تسریع  کارکنان سازمان غذا و دارو باید به ٧-١
 .در انجام امور باشند

شبھه ای از ھر نوع  داری و باید منصفانه و به دور از ھرگونه تبعیض و جانب رفتار کارکنان سازمان غذا و دارو ٨-١
 .تعارض منافع باشد

نظارت بر بروز آن، درموارد  باید گروھی جھت نظارت بر تعارض منافع در این سازمان تشکیل شود تا عالوه بر ٩-١
کارمند سازمان غذا و دارو باید برای  .دسیاست ھای جدید ارائه کن ی تدوین مقررات و الزم پیشنھاداتی در زمینه

موارد زیر شامل این بند نمی  البته. فعالیت ھای شغلی خارج از این سازمان ، تأیید سازمان را دریافت کند تمام
اجتماعی، تفریحی، خدمات عمومی، مدنی یا سازمان ھای  عضویت در انجمن ھای خیریه، مذھبی،: شود

  .غیرتجاری مشابه
عھده بگیرند یا حتی  ن سازمان غذا و دارو نباید مدیریت شرکت ھای مورد ھدف سازمان را بهکارکنا ١٠-١
اجرایی یا مالی تمام وقت یا پاره وقت یا در قالب  زمان در استخدام آن شرکت ھا باشند یا ھرگونه مشارکت ھم

 .باشند پروژه با آن شرکت ھا داشته
ھا و افراد دسترسی دارند، به  اطالعات شرکت حوزه که به اسناد و ھر یک از اعضای شورا یا کارمندان این ١١-١
 غیرمستقیم اطالعات مندرج در اسناد و مدارک مربوطه را به افراد حقیقی یا وجه حق افشای مستقیم یا ھیچ

کارکنانی که به سبب . حقوقی حقوقی و دادگاه ندارند؛ مگر با استناد به قانون یا رضایت اشخاص حقیقی و



حقوقی دسترسی دارند باید در حفظ این اطالعات  ی شرکت ھا یا افراد شان به اطالعات محرمانهسمت 
در  چنین، نباید از این اطالعات ھم. دقت را در عدم فاش شدن آن ھا به کار گیرند مسؤولیت پذیر باشند و نھایت

 .جھت منافع شخصی استفاده کنند
طور مستقیم یا غیر مستقیم ھیچ چیز دارای ارزش مالی را در قالب  به کارمندان سازمان غذا و دارو نباید ١٢-١
اشخاص حقوقی یا حقیقی  پاداش، وام یا مشابه آن از ھیچ شرکت تولید یا واردکننده یا پخش دارو و سایر ھدیه،

 .مرتبط دریافت کنند
دکننده، شرکت ھای وظایف اخالقی سازمان غذا و دارو در قبال شرکت ھای تولید کننده، شرکت ھای وار -٢

 پخش دارو و داروخانه ھا
 پیش بینی پذیری در قانون، مقررات و تعھدات ١-٢
  مسؤولیت پذیری ٢-٢
 پاسخ گویی ٣-٢
و ) خصوصی، دولتی(ی شرکت ھا  ی خدمات و اعالم عادالنه و شفاف قوانین به ھمه بی طرفی در ارائه ۴-٢

 عناصر مرتبط
 ت شرکت ھارازداری و حفظ محرمانگی اطالعا ۵-٢
 عدم دریافت ھدیه ، وجه یا ھر امتیاز دیگری از شرکت ھا در قبال تسھیل یا تسریع روند اداری فعالیت ھا ۶-٢
ھای جامعه و  نام برند، ترخیص کاال و فعالیت ھای مشابه بر مبنای سیاست  اعطای امتیاز تولید، واردات، ثبت ٧-٢

 طبق روال قانونی
، جنس، عقیده، وضعیت تأھل، اعتقادات سیاسی ، مذھبی و اجتماعی و ارتباطات دخالت ندادن نژاد ، رنگ ٨-٢

 خانوادگی در تصمیمات
شود و  مردم داده می ی اطالعات دارویی که به عموم نداشتن سوگیری نسبت به شرکت خاصی در زمینه ٩-٢

 ھا شرکت بیان اطالعات داروھا با در نظر گرفتن حریم خصوصی افراد و
ساعت قبل از افشای اطالعات مربوط به ایمنی  ٢۴غذا و دارو باید تالش کند حداقل یک ھفته تا  سازمان ١٠-٢

 .ھای مربوطه برساند شرکت/اطالع شرکت دارو برای عموم مردم، مطلب را به
 وظایف اخالقی سازمان غذا و دارو در قبال مصرف کنندگان -٣

ی تولید،  بیماران و جامعه در زمینه جامعه و در جھت منافع تعیین استانداردھای کیفی و کمی مطابق با نیاز ١-٣
 به کارخانه ھا و شرکت ھای ھدف واردات، صادرات و پخش دارو و ابالغ آن

 ھا نظارت و کنترل کمی و کیفی بر تولید و واردات مواد اولیه و تالش در جھت ارتقای کیفیت آن ٢-٣
ی  جانبی جدی دریافت شود، نتیجه ھایی دال بر بروز عوارض زارشدر صورتی که پس از ورود دارو به بازار، گ ٣-٣

ترین زمان ممکن، دارو از بازار  عموم مردم برسد و در کوتاه بررسی ھا باید در اسرع وقت به اطالع پزشکان و
 .آوری شود جمع
ای سطح کیفی آن با دقت در نظارت و اعطای مجوز تولید یا واردات داروھا بر اساس میزان نیاز جامعه و ارتق ۴-٣

 لحاظ معیار مشخص
 تالش در جھت تسھیل دسترسی مصرف کنندگان به خدمات دارویی ۵-٣
تسھیل اعطای مجوز برای تولید یا واردات داروی جدید بر اساس کیفیت محصول و نیاز جامعه با ھدف  ۶-٣

 پیشرفت صنعت دارویی کشور
 پخش دارو در جھت عدم آسیب به محیط زیستنظارت بر فرایند تولید، بسته بندی، واردات و  ٧-٣
مواد دارویی مورد استفاده در   نظارت دقیق بر فرایند تولید، بسته بندی، واردات و پخش داروھای گیاھی و ٨-٣

 آنھا در موارد درمانی ادعا شده طب سنتی از نظر کمی و کیفی و اثربخشی حقیقی
 ھا و پخش داروھای مخدر در جھت کاھش امکان سوءمصرف آن ی تولید، واردات تنظیم و تدوین مقررات ویژه ٩-٣
پایین، نامرغوب، غیراستاندارد یا  پیشگیری از تولید یا واردات دارو یا مواد اولیه یا مکمل ھای با کیفیت ١٠-٣

 فرھنگ دارویی کشور قاچاق و برخورد با عوامل آن در جھت اعتالی
ثربخشی دارو را در طول مدت وجود دارو در بازار دارویی کشور سازمان غذا و دارو موظف است ایمنی و ا ١١-٣

  .کنترل کند
این شورا موظف است داروھای غیر ایمن و بی اثر را جھت حفظ سالمت عموم افراد جامعه از دسترس  ١٢-٣

 .خارج کند
ش گران به پزشکان و پژوھ سازمان غذا و دارو موظف است معیاری مناسب، منطقی و اخالقی برای اعزام ١٣-٣

  .ھا ابالغ کند ھمایش ھای علمی داخل و خارج کشور تننظیم و به شرکت
موثر و ایمن (کارانه در مورد توزیع یا فروش داروھا را  فریب این سازمان موظف است ھر گونه آگھی تبلیغاتی ١۴-٣

اثبات اقدامات  در صورت بررسی کرده، و) کاری و تبلیغ کاذب بدون اثبات علمی داروھا با فریب جلوه دادن برخی
  .کننده را اعمال کند کارانه اقدامات محدود فریب
کننده  کننده و وارد ھای تھیه غذا و دارو ملزم است قوانین خود را چنان ممیزی کند که روابط شرکت سازمان١۵-٣

منجر به رقابت  نباشد و) جوایز، نقدی و غیر نقدی) ھای پخش دارو مبتنی بر ارتباطات مالی نامعقول با شرکت
 .دارو نشود کاذب در جھت افت کیفیت

  


