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  مقدمه

  
ارائه خدمات  يولتمو  كنند مي يارينه از داروها يافراد را در استفاده بهسالمت، خدمات  كنندگان ارائهاز  يگروه عنوان بهداروسازان 

 يكد اخالق. كه داروساز يا تكنسين دارويي بايد از آن تبعيت كند ن استياديبن يولاص يكدهاي اخالق داروساز. دارويي هستند
کار و ت روند يت و هدايعالوه بر حما و ستها آن ازاي مورد انتظار  در مورد عملكرد حرفه اهل حرفه، راهنماي يداروساز
  . كند مطلع مي آناناز را از استانداردهاي رفتاري مورد انتظار مردم حرفه،  مات افراد شاغل دريتصم
موظف است  ،ا نهياشتغال دارد  خود ي حرفهبه  كه اينصرف نظر از  ،هر فرد داروساز و فه و اجبار دارندياستلزام وظ ياخالق يکدها

ي ا هعملکرد حرف ،گر سخنيبه د. روزانه خود به کار ببندد عملکردرا در ها  آن،بوده وفادار يداروساز ياخالق ياصول کدهابه که 
  . قرار خواهد گرفت يابين کد مورد ارزين پس بر اساس ايداروسازان از ا

خدمات از از كساني است كه  يبيماران هر فرد يا گروه/ بيمار مراد از در اين كد . بيماران هستند ،دريافت كنندگان خدمات دارويي
وانات يمار به حيعبارت ب يدامپزشک ييدمات داروخ ي در عرضه. دگير آن قرار مي تأثيرا تحت يشده  مند بهرهاي دارويي  حرفه

  .شود ميتحت مراقبت اطالق 
داروساز ها  آن اصل و توضيحات ٨اين . كند را بيان مياي داروسازي  اصول اخالق حرفهاصل طراحي شده است كه  ٨ اين كد بر اساس

  :ر استين اصول به شرح زيا .كند مين ييرا تبف او يوظاو  فيبازتعررا 
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 نامه واژه
  ياتونوم يخودمختار

  .رديگ ير آن قرار ميا تحت تاثيبهره مند شده  يداروساز يکه از خدمات حرفه ا يمار فرديب
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  اي کد اخالق حرفه

  داروسازان
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  بيمار ياحترام به کرامت و خودمختار: اصل اول
  

گيري شرکت دهد، به حقوق بيمار بر دريافت  از بايد بيمار را در تصميمداروس. اولين تکليف يک داروساز مراقبت از بيماران است
  . اطالعات قابل فهم و حفظ حريم خصوصي او احترام گذارد و در حفظ اسرار بيمار بکوشد

  الزامات
مار يبمار نبايد بر ارائه اطالعات به يي اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي، مذهبي و نژادي ب ، طبقه و رتبهيت جسمانيوضع ۱- ۱

  .اثر داشته باشد
به . ي بيمار الزم است اي، درمان يا مراقبت از بيمار و استفاده از اطالعات بيمار، کسب رضايت آگاهانه ي خدمات حرفه براي ارائه ١-٢

روز به به ي اطالعات قابل فهم، دقيق و ت، به ارائهيبيمار با صراحت و قاطع يبه خودمختارد با حفظ احترام يبااين منظور داروساز 
شود  کلمات يا اصطالحاتي را که بيمار متوجه نمي. اش مشارکت کند هاي مرتبط با بيماري گيري بيمار بپردازد تا در تصميم

شوند، بلکه داروهاي بدون نسخه،  ي اطالعات دارويي فقط مختص به داروهايي نيست که با نسخه ارائه مي ارائه. دهد توضيح مي
 . شود هاي بهداشتي را نيز شامل مي ها و ساير فراورده ملهاي گياهي، مک فراورده

ي دارويي، محدوديت اثربخشي  تواند از مصرف ايمن و موثر دارو اطمينان يابد که بيمار را از اثرات مداخله مي يداروساز زمان ١-٣
ي جانبي و  زم در صورت بروز عارضههاي مصرف دارو، اقدامات ال ي استفاده از دارو، محدوديتدارو، اثرات ناخواسته دارو، شيوه

 .  شرايط نگهداري و معدوم کردن داروي مازاد يا تاريخ گذشته مطلع کند

بر  ياطالعات دارويي بايد مبتن. مار نبايد تحت تأثير منافع مالي و تجاري فردي يا گروهي باشدياطالعات ارائه شده به ب ١-٤
  . گيري به بيمار، پزشک و جامعه ارائه شوند بوده، بدون سو يقانون نيو مواز ياصول اخالق يشواهد علمي و بر مبنا

  .گيري ندارند احترام بگذارد ي بيماران حتي بيماراني که ظرفيت تصميم داروساز بايد به کرامت کليه ۱- ۵
 . داروساز بايد با احترام به اصل رازداري در مراقبت از اسرار بيمار بکوشد ۱- ۶

 . ساز بايد داليل معذوريت از تحويل داروي تجويز شده را به بيمار توضيح دهددر صورت لزوم، دارو ۱- ۷

ي اخالق در پژوهش و رضايت  صالح و کسب مجوز کميته انجام پژوهش در داروخانه فقط پس از تصويب مراجع ذي ۱- ۸
  .ي بيمار امکان پذير است آگاهانه

ي نظام  م بر روي سينه و نيز مهر داروسازي واجد شمارهداروساز بايد در محل خدمت از روپوش سفيد، برچسب نا ۱- ۹
  .پزشکي بر روي نسخه استفاده کند

از داروخانه تقاضاي دارويي بکند که نياز به ساعت  ۷۲ش از يبه مدت بي درمان دارويي خود  اگر بيماري براي ادامه۱۰-۱
 .ف کنديک او کسب تکلي بيمار از پزش ي پزشک دارد داروساز بايد با کسب رضايت آگاهانه نسخه

هر گاه سالمت بيمار منوط به افشاي اسرار او توسط داروساز به ساير اعضاي گروه درماني باشد داروساز بايد رضايت  ۱۱-۱
 . بيمار را کسب کند
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  . ردين صورت گيد با حضور والديسال ممنوع است و ارائه دارو با ۱۲ر يل دارو به نوجواننان زيتحو ۱۲-۱
ا ينان دارد که افشاي اطالعات بيمار نوجوان براي کاهش احتمال خطر خانواده يا خود او يعي که داروساز اطمدر مواق ۱۳-۱
مسأله را با افراد واجد  يگرکشير ابتال به مواد مخدر، اقدام به خودکشي و دينظ يتواند در موارد گران الزم است مييد

  .  او در ميان بگذاردصالحيت مثل پزشک، روانپزشک، والدين يا قيم قانوني 
رضايت بيمار، الزام قانوني، محافظت بيمار يا : مواردي که داروساز مجاز به نقض اصل رازداري است، عبارتند از ۱۴-۱

آسيب بايد جدي و شديد و قريب الوقوع باشد و از راهي غير از نقض رازداري نتوان جلوي (هاي ثانويه  سايرين از آسيب
  .)به حداقل ميزان مورد نياز براي رفع خطر نقض شودآن را گرفت و رازداري 

  .نيز رعايت کند) داروخانه (داروساز موظف است که اصل رازداري را در مورد محيط کاري خود  ۱۵-۱
  .اي احترام بگذارد داروساز بايد به حقوق بيماران در رد دريافت درمان، مراقبت يا ساير خدمات حرفه ١-١٦
  .مار برسانديک به اطالع بيرا به تفک يافتيدر ينه هايمار هزيدر صورت درخواست ب داروساز موظف است ۱۷-۱

  
  

  

  

  

 

 

    

 سودرساني: اصل دوم

  
هاي فرهنگي و باورهاي بيمار  ي خدمات دارويي، بهينه کردن دارودرماني با توجه به نيازها، عاليق، ارزش هدف اصلي در ارائه

  .و متناسب با نيازهاي جامعه است
 الزامات

سازي مصرف دارو  ي خدمات بيمارمحور و به منظور ارتقاي سالمت بيمار، داروساز موظف است در بهينه با هدف ارائه ۲- ۱
  . ي داروسازي است تالش کند که يک اصل اساسي حرفه

گيري  ي قادر به تصميمزماني که بيماران از نظر قانون. همکاري سازنده نيازمند ارتباط موثر و توانايي تشخيص نياز بيماران است ٢-٢
 .کمک بگيرد) تصميم گيرنده جايگزين(تواند به جاي او تصميم بگيرد  نيستند داروساز بايد از کسي که به طور قانوني مي
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داروساز بايد ابتدا اعتبار و صحت نسخه را تأييد و پس از ارزيابي و تأييد تناسب آن با بيماري، دارو را به بيمار ارائه  ۲- ۳
 .نين، بايد عملکرد خود و اطالعات مربوطه را به صورت شفاف و خوانا ثبت کندچ هم. کند

ي مسؤوليت او قرار دارد در فروش هر نوع دارو اعم از مکمل،  داروساز بايد در داروخانه يا مرکزي که در حيطه ۲- ۴
به اين منظور بايد اطالعات  .ر اقالم موجود در داروخانه مداخله کنديا سايبدون نسخه  يهاي گياهي، داروها فرآورده

  .کافي از بيمار بگيرد تا بتواند از درستي فروش آن به بيمار اطمينان حاصل کند
شود، او موظف است فرد يا افرادي متناسب يا با اختيارات  ي خدمت خاصي مي اگر دين يا باورهاي اخالقي داروساز مانع از ارائه ٢-٥

  .يمار را به او معرفي کندخاص را در اين مورد مطلع کرده، فرد ب
هايي که  هاي طبيعي يا ساير موقعيت نظير بروز پديده ييداروساز موظف است در موارد عدم امکان ارائه خدمات دارو ۲- ۶

  . مار بدهديتداوم ارائه خدمات دارويي به ب يارتباط با داروخانه مشکل است، اطالعات الزم را برا
ماران، امكان ارتباط ساده و آسان يب يم خصوصيورتي باشد كه ضمن حفظ حرص چينش فضاي داروخانه بايد به ۲- ۷

  .داروساز با بيماران فراهم شود
  .ي ارتقا سالمت جامعه بکوشد داروساز بايد در زمينه ۲- ۸
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  ضرر نرساندن: اصل سوم

  .داروساز بايد از آسيب رساندن به بيمار و جامعه بپرهيزد
  الزامات

 .صالح اطالع دهد يي خدمت نداشته باشد بايد به مراجع ذ ساز به هر دليل توانايي ارائهدر صورتي که دارو ۳- ۱

رساني نداشته باشد و  ارتباط داروساز با بيماران بايد به صورتي باشد که به بيمار آسيب نرساند يا احتمال آسيب ۳- ۲
 .اي و تعهدات داروساز را تحت تأثير قرار ندهد استقالل حرفه

...) هاي صاحب داروخانه يا کارفرما و سختي کار، عدم دريافت حقوق مکفي، خواسته(کاري داروساز از قبيل شرايط  ۳- ۳
 .نبايد کيفيت ارائه خدمات دارويي را تحت تأثير قرار دهد

ا و ه واگذار کرد که کار متناسب با دانش او، توانايي يچ تجربيتوان اموري از داروخانه را به نسخه پ در صورتي مي ۳- ۴
 .تجاربش باشد

ها و  ي مكمل اين مطلب در مورد ارائه. ها مطمئن است داروساز بايد فقط داروهايي را عرضه کند که از کيفيت آن ۳- ۵
 . هاي گياهي نيز صادق است فرآورده

ني داروخانه ي اوقات کاري بايد تحت نظارت داروساز مسؤول ف در هر داروخانه تمام امور مربوط به توزيع دارو در کليه ۳- ۶
 .باشد

در فرض وجود داليل کافي براي وقوع خطا و اشتباه، حذف يا ابهام در نسخه يا خطر محرز داروي تجويز شده براي  ۳- ۷
  . کننده در ميان گذاشته، جزئيات را ثبت کند بيمار، داروساز بايد مسأله را با پزشک تجويز

 . دارو مشارکت کند ي پايش مصرف بايد در برنامه يداروساز مسئول فن ۳- ۸

کننده  داروساز بايد در صورت بروز هر نوع مشکل جدي دارويي نظير عوارض جدي يا تداخل دارويي با پزشک تجويز ۳- ۹
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي   (ADR)در ميان گذاشته، در زمان مقتضي با مرکز ثبت عوارض ناخواسته دارويي 

 .تماس بگيرد

د شواهد کافي سوءمصرف، مصرف بيش از حد يا نادرست داروي تجويز شده داروساز بايد به پزشک در صورت وجو ۱۰-۳
 .کننده اطالع دهد تجويز
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بندي خاص و دور از دسترس کودکان قرارداده  داروها و سمومي که براي کودکان خطرناک هستند بايد در بسته۱۱-۳

هاي مقاوم به کودکان وجود  د، درخواست عدم بسته بندي در بستهكه بيمار قادر به باز کردن آن نباش شوند، مگر اين

 . ها قرار گيرد كه به هر دليل ديگر داروي مورد نظر نبايد در اين نوع بسته داشته باشد يا اين

  .ي داروهاي يک داروخانه بايد در محلي کامال تحت نظر و مراقبت داروساز قرار گيرند کليه ۱۲-۳
ها آموزش ديده  هاي تشخيصي يا خدمات غربالگري خاصي را ارائه دهد که در مورد آن فقط تست تواند داروساز مي ۱۳-۳

 .صالح را کسب کرده باشد ياست و مجوز مراجع ذ

  .معدوم کردن مواد زائد داروخانه بايد با مراقبت و نظارت داروساز انجام شود ۱۴-۳
هاي خاص محل  دا بيمار را مطلع کرده، براساس پرتكلدر صورت تشخيص خطاي دارويي، داروساز موظف است ابت ۱۵-۳

  . خدمت خود يا قوانين مربوطه در جهت به حداقل رساندن آسيب به بيمار بكوشد
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  عدالت : اصل چهارم
  

  .داروساز بايد با کارکردي منصفانه و عادالنه به ارتقا سالمت جامعه کمک کند
  الزامات

  .دارويي بيمارمحور باالترين استاندارد خدمات دارويي را فراهم کند ي خدمات داروساز بايد در ارائه ۴- ۱
هاي  داروساز بايد در توزيع منابع سالمت منصف و عادل باشد و ميان نياز جامعه و بيمار تعادل برقرار کرده، محدوديت ۴- ۲

  .نند آگاه باشدك هاي اخالقي او را خدشه دار مي منابع موجود را بشناسد و نسبت به مواردي که مسؤوليت
ي خدمات خاص مورد نياز بيمار در داروخانه، داروساز بايد در حد امکان بيمار را  در صورت عدم وجود دارو يا عدم ارائه ۴- ۳

  .راهنمايي کند
اي داروساز يا استانداردهاي مراقبت دارويي تأثير گذارد و همکاري  طرفي در قضاوت حرفه منافع مالي نبايد بر بي ۴- ۴

  .از را با ساير اعضاي تيم درمان مخدوش کندداروس
  .مسؤوليت اخالقي داروساز نبايد قرباني منافع مادي صاحب داروخانه شود ۴- ۵
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  يهمدل: اصل پنجم
  

  .داروساز بايد مراقبتي توام با احترام و شفقت ارائه کند
  الزامات

  .هاي خود را بيان کند نگرانيداروساز بايد در امر مراقبت، با همدلي با بيمار از او بخواهد  ۵- ۱
مار يب يتهايداروساز بايد در مقام اعمال حرفه در جهت رفع مشکالت مربوط به استفاده دارو و رفع موانع مرتبط با فعال ۵- ۲

  . اقدام کند)يا ذهني يجسم يناتوان( يط خاص ويبا توجه به شرا) از مصرف دارو يناش(
  .درک و تفاهم متقابل باشد يداشته و دارا يهمدلداروساز بايد نسبت به همکاران خود  ۵- ۳
  .با بيمار بايد با لحاظ احترام، صداقت و صراحت باشد يهمدل ۵- ۴
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  تعالي شغلي: اصل ششم
  

اي خود  هاي آن بکوشد تا بتواند صالحيت حرفه و کاربرد دانش روز داروسازي و مهارت يداروساز بايد فعاالنه در به روز رسان
  .را حفظ کند

  الزامات
  .ي کاري خود آگاه باشد و اخالقي حوزه يها و کدهاي حرفه ا داروساز بايد از قوانين و مقررات، بيانيه ۶- ۱
اي داشته، از انجام اعمالي که  ي حرفه اي خود و خارج از محدوده قابل قبولي در کار حرفه يداروساز بايد رفتار اجتماع ۶- ۲

  .شود پرهيز کند مي به حرفه ميموجب بدنامي حرفه يا عدم اعتماد عمو
  .ي حرفه و بدون طرح ادعاي بي اساس ارائه کند اي را متناسب با شان و مرتبه داروساز بايد اطالعات و خدمات حرفه ۶- ۳
هاي توليدكننده، واردكننده و پخش دارو در خصوص كيفيت،  ي بازخورد مناسب به شركت داروساز بايد با ارائه ۶- ۴

  . هاي دارويي بكوشد دارو در جهت ارتقاي كمي و كيفي فراوردهبندي و شکل  بسته



 

١٠  

    

  درستکاري : اصل هفتم
  
  . را حفظ کند يح و درستکارياي، قضاوت صح داروساز بايد در مقام اعمال حرفه، استقالل حرفه 

  الزامات
اي يا توانايي  قالل، قضاوت حرفهد استينبا يگروه درمان ير اعضايو سا ييدارو ين داروسازان و شرکتهايا بيتبادل هدا ۷- ۱

  .اي و انجام وظايف قانوني را تحت تأثير قرار دهد او براي عملکرد حرفه
هايي را که تحت  ي فعاليت داروساز بايد نظارت مناسبي بر کار پرسنل داروخانه داشته باشد و مسؤوليت عواقب کليه ۷- ۲

  . شود بپذيرد نظارت او انجام مي
  .اري داروساز بايد در داروخانه حاضر باشددر تمام ساعات ک ۷- ۳
  .ن شده وجه دريافت کندييش تعيي خدمات بر اساس ضوابط و مقررات از پ تواند براي ارائه داروساز فقط مي ۷- ۴
سيگار، : اندازد؛ مثل اي بکند که موقعيت حرفه را به خطر مي داروساز نبايد اقدام به خريد و فروش دارو يا فراورده ۷- ۵

  . ر مجازير مجاز و لوازم آرايشي و بهداشتي غيغ يهاي مخدر غير دارويي، مواد غذايي، مکمل ها دهفراور
  .هاي بدن يا هر عمل ديگري با اهداف غير درماني براي داروسازان ممنوع است سوراخ کردن اندام ۷- ۶
  .باشد يداروساز ير با شئونات حرفه ايغاد ميموجود در داروخانه نبا يغاتيتبل ير ابزارهايپوسترها و سا يشکل و محتوا ۷- ۷
اي که مبين تسهيل ارائه خدمات است،  هاي متناسب و سازگار با تعهدات حرفه داروساز بايد براي تبليغ فقط از روش ۷- ۸

ي تبليغ نبايد به صورتي باشد که جامعه، دارو را با ساير کاالهاي خوراکي يا بهداشتي يکسان فرض  نحوه. استفاده کند
ي خدمات دارويي و نيز فوايد داروها  اي داروسازان در ارائه ت مسؤوليت و تعهدات حرفهيدر تبليغ دارو بايد با رعا. دکن

  . تاکيد شود نه بر قيمت آن
محتواي تبليغات بايد درست، واقعي و دقيق باشد و نبايد در آن ادعايي مطرح شود که غير قابل اثبات بوده، از اعتماد  ۷- ۹

  .ها را فريب دهد استفاده کند يا آن عمومي سوء
  .ها را در مقادير الزم براي بيمار ارائه کند هاي گياهي، و مکمل داروساز بايد دارو، فراورده ۱۰-۷
هاي گياهي و  ي دارو، فراورده تبليغات نبايد به سوء مصرف، مصرف غير ايمن، مصرف غير ضروري يا بيش از اندازه ۱۱-۷

  .ها منجر شود مکمل



 

١١  

مکمل و  ير داروهايا سوء تاثير يدر مورد تاث يکاف يدر رابطه با وجود شواهد علم يحات جامعيداروساز بايد توض ۱۲-۷

  . مار ارائه دهديب يماريط بيجهت شرا ياهيگ

  .رويي و مؤدبانه پاسخ دهد ها با صداقت، گشاده د به شکايات و انتقاديداروساز با ٧-١٣
اين بدان معني است که . ي کاري خود داشته باشد ي حوزه د ارتباط منطقي و در محدودهداروساز بايد با بيمار خو ۱۴-۷

ترين  ي خود مسؤول است و بايد تا حد امکان براي رسيدن افراد به مناسب يک داروساز از نظر اخالقي در قبال جامعه
  .ي خود بکوشد به حرفهدرمان دارويي، و ارتقاي سالمت بيمار تالش کرده، در تداوم اعتماد عمومي نسبت 

  .داروساز بايد براي فروش دارو تابع قوانين سازمان غذا و داروي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي باشد ۱۵-۷
  .ز کنديتجو يا نوع داروير ير مقادييد بدون اطالع پزشک معالج اقدام به تغيداروساز نبا ۱۶-۷
  . است ير اخالقيمار به داروخانه غيق ارجاع بيا در جهت تشويا هدايپرداخت هر گونه وجه  ٧-١٧
 

  
  



 

١٢  

  

  همکاري: اصل هشتم
  

سازي  ها در جهت بهينه كنندگان خدمات بهداشتي احترام گذاشته، با آن هاي ساير ارائه ها و شايستگي داروساز بايد به مهارت
  .ي خدمات سالمت همکاري کند ارائه
  الزامات

كننـدگان خـدمات سـالمت بـه      اي خود با همکاران و ساير ارائه ي روابط حرفه وسعهداروساز بايد در برقراري، حفظ و ت ۱-۸
  .منظور ارتقاي سطح سالمت جامعه بکوشد

  .هاي بهداشتي بکوشد عنوان يکي از اعضاي تيم مراقبت اي خود به ي نقش حرفه داروساز بايد در ايفاي بهينه ۲-۸
  .هاي مرتبط احترام بگذارد اير حرف و سازمانهاي س ها و توانايي داروساز بايد به شايستگي ۳-۸
هاي خاص، بيمار را پس از اخذ رضايت آگاهانه و به قيد حفظ اسرار او، به  داروساز بايد در مواقع نياز به دانش و مهارت ۴-۸

  .صاحب دانش و مهارت مورد نظر ارجاع دهد
هـايي   ، داروساز بايد فقط در فعاليتيعضاي گروه درماناي ميان داروساز و ساير ا عليرغم اهميت ارتباط تنگاتنگ حرفه ۵-۸

ايـن روابـط   . که روابط مالي خاصي ايجاد نشود مشارکت کند اي او و مشروط بر آن غير موثر بر قضاوت يا استقالل حرفه
  . اي باشد که در انتخاب بيمار براي داروساز يا ساير اعضاي تيم محدوديت ايجاد کند نبايد به گونه

هاي توليدكننده، واردكننده و پخش دارو بايد براساس كيفيت خدمات، محصوالت و نه براساس قيمت مناسب يـا   اب شركتانتخ ٨-٦
  . جوايز و تسهيالت ويژه انجام شود

  .اعتبار جلوه دهد را کم يگروه درمان ير اعضايا سايها،  اي ساير داروسازان، داروخانه داروساز نبايد عملکرد حرفه ۸- ۷
  
 

 
 



 

١٣  

 

  دکننده دارويتول يهاشرکت ياخالقشور من
  

 ).هستندپخش  يهاشرکت ،دکننده دارويتولهاي  شرکت يمشتر( يدر قبال مشتر يف اخالقيوظا - ١

  ل به موقعيمت مناسب و تحويت دارو، قيفيت باال مشتمل بر کيفيخدمات با ک ي ارائه ١- ١

 آسان به واحد فروش شرکت يدسترس ١- ٢

، موارد منع يوط به داروها و محصوالت شامل موارد مصرف، عوارض جانباز اطالعات مرب ياخالصه ي ارائه ١- ٣
 مصرف و هشدارها

ران مربوطه و بر يمد يو با هماهنگ ييمگر در موارد استثنا ير نقديا غي يز نقديا و جوايهدا يت اعطايممنوع ١- ٤
 طبق اصول اخالق رقابت

با  يا در همراهي يکار يرها و قرارهادايد چون همموارد خاص  يدر برخ ينوازمهمان يلحاظ اصول اخالق ١- ٥
نداشته  يتجار يهايريگميبر تصم يتأثيرکه  يها در صورتشيها و همادر کنگره يداروساز يها ر شرکتيسا

 .دا نکند بالمانع استيپ يا در صورت نظارت بر آن وجهه نامناسبيباشد 

 :ت اخالق رقابتيتعهد بر رعا ١- ٦

د و يوه توليد، شيدفع مواد زا يه، چگونگيه مواد اوليمشتمل بر منبع تهتمام جوانب رقابت  يآشکارساز ١-٦- ١
ا يه، جبران خسارت يزه، هديه همچون جايهد يد اقتضايبا يدر آشکارساز. (ايز و هدايزان جوايدارو و م يبسته بند

  ).ح شوديا تصريا مبالغ هدايز موارد يالعمل و پورسانت بودن آن عنوان شود و نحق

، ها ازيغات، حق امتيف، تبليتخف ،يمت گذاريق يها استيا تبادل اطالعات مشتمل بر سياشتراک عدم  ١-٦- ٢
 .و دوستانه يچه در محافل خصوص يط فروش با رقبا چه در جلسات کاريو شرا ها ضمانت نامه

 .بيرق يهاا خدمات شرکتيف محصوالت يعدم تحر ١-٦- ٣

 .دي، فروش و خريابيبازار يژه واحدهايو هابالغ و اعالم آن به کارمندان شرکت ب ن رقابت ويرقابت منصفانه در قالب قوان ١- ٦- ٤

 .اجبارا ي يم خصوصيحر بهتجاوز  ،، سرقتارائه اطالعات نادرستق ياطالعات از طرعدم کسب  ١-٦- ٥

 مارانيدر قبال ب يف اخالقيوظا - ٢

 .ت بااليفيک يع معتبر، قابل اعتماد و داراناسب از منابمه ياول ي ت دارو و محصوالت با انتخاب مادهيفيارتقاء ک ٢- ١

 .مت منصفانه و مناسبيق ٢- ٢

 ياثربخش چنين، هم، و موارد منع مصرف و هشدارها، ياطي، اقدامات احتيعوارض جانب ازاي  هان خالصيب ٢- ٣
 .در قالب بروشور ذکر شده ونيکاسياند يبرا

دارو  يو اثربخش يمنين اييق جهت تعيقد يهاو دستورالعمل منطبق با استانداردها ينيشات باليانجام آزما ٢- ٤
 .رهيو غ يل مطامع ماليدارو به دل تأييدشبرد علم و خدمت به جامعه و نه صرف يدر جهت پ

آن و نه  يو معرف يابيش از بازاريو پ کارخانه يدارو در بخش علم يو اثربخش يمنيا ينيشات باليانجام آزما ٢- ٥
 .زکننده دارويو توسط پزشکان تجو يابيق بخش بازاريدارو و از طر يبعد از معرف



 

١٤  

ت خدمات يفيک يمار و ارتقايد بهبود مراقبت از بيها باها و کنفرانسشيهمادر برگزاري و مشاركت هدف از  ٢- ٦
 .غ محصوالتيها باشد نه صرفاً عرضه و تبلو محصوالت شرکت

ان يتعارض م ونچ هم( ان وجوه مختلف منشوريمار در صورت تعارض منافع ميبه منافع ب يبخشتياولو ٢- ٧
 .)ماريمنافع سهامدار و ب

   
 يدر قبال پزشکان و مراکز درمان يف اخالقيوظا - ٣

 ح و بدون مبالغهياطالعات صح ي و ارائه يپزشک ي جامعه با يبر شواهد علم يمبتنو ق يصادقانه، دق ارتباط ٣- ١

 .دارو يو اثربخش يمنيا ي نهيدر زم ينيشات باليج آزماينتا يريانتشار صادقانه و بدون سوگ ٣- ٢

ران يمد يو با هماهنگ ييبه پزشکان مگر در موارد استثنا ير نقديا غي ينقد يايهدا يت اعطايممنوع ٣- ٣
 ي هيبر پا يريگميبر تصم يدر پزشکان مبن يعموم ييدر جهت اعتمادزا يمربوطه و بر طبق اصول اخالق

 .دارو يت و اثربخشيفيمار و کيمصالح ب

راهنما  ي ا کتابچهيم، دفترچه، بروشور يتقو ،خودکار چون هم اندک يالبا ارزش م يغاتيتبل يايم هدايتقد ٣- ٤
آن نوشته شده  يا دارو بر رويکه اسم  شرکت  يادگاري يغيتبل يايز هدايو نکه ابزار دست پزشک است 

 .ندارد بالمانع است ييباال ين حال ارزش ماليو در ع است

که  يدر صورت يداد آموزشيش و رويهما چون هماز موارد خاص  يت ماديدر حما يلحاظ اصول اخالق ٣- ٥
دا نکند يپ ينامناسب ي ا در صورت نظارت بر آن وجههيپزشکان نداشته باشد  يريگ ميبر تصم يتأثير

 .بالمانع است

 :هاشيها و همادعوت به کنفرانس ٣- ٦

 .ت محصوالت و خدمات باشديفيک يمار و ارتقايد بهبود مراقبت از بيهدف صرفاً با ٣-٦- ١

 .شود ييبازگو ياو حرفه يش در موضوعات مناسب و به صورت کامال علميمسائل مطرح شده در هما ٣-٦- ٢

ز تناسب آن با يو اسکان و ن نهيکنندگان از نظر سفر، هز شرکت يد بر اساس راحتيانتخاب محل با ٣-٦- ٣
 .نوع جلسه و مخاطبان باشد

 .ب پزشک باشديدور از ترغو بهد منطبق با قانون يبا يو اسپانسر يتيمات حمايتصم ٣-٦- ٤

د از يباشند با يا مقامات دولتين عالوه بر پزشک، از کارمندان يا چند تن از مدعويک يکه  يدر صورت ٣-٦- ٥
 .رديمورد توجه قرار گ يريگميت تصمينظر تعارض منافع و مرجع

  .ستين ياا حرفهي يعلم يقبر اصول اخال يپزشک مبتن ي دعوت از خانواده ٣-٦- ٦
 

 ستيط زيدر قبال جامعه و مح يف اخالقيوظا - ٤



 

١٥  

نظام  يو با لحاظ سند جامع اخالق يدکننده دارو موظف است تا بر اساس اصول اخالقيهر شرکت تول ٤- ١
 .ن کنديخود تدو يبرا يکشور منشور اخالق ييدارو

 .يطيمح ستين و مقررات زيست و بر طبق قوانيط زيد محصوالت سازگار با محيه و توليته ٤- ٢

 .يطيمح ستيز يعات مطابق با استانداردهايها و ضاالهدفع زب ٤- ٣

 يل روند اداريا تسهيع يبه منظور تسر يدولت يا نهادهايعدم پرداخت رشوه به هر شکل به ادارات  ٤- ٤
 .ر آنيثبت دارو، گرفتن مجوز دارو و نظا ص کاال،يترخ

 .ع داروهايفروش و توز ،يابيبازار ،ديتول ،توسعه ،قيتحق بر صنعت دارو از جمله مقررات حاکم ن ويت قوانيرعا ٤- ٥

 .دوستانه نوع يها ه و برنامهيريها و موسسات خت از سازمانيحما ٤- ٦

 

 تبليغات  - ٥

مندان خدمات سالمت به ويژه پزشکان بايد با رعايت دقت، صداقت،  اطالعات دارويي براي حرفه ي تبليغات و ارائه ۵- ۱
ز يها پره گونه در خصوص داروها و مکمل ز و اغراقيآم غات مغالطهيرد و از تبلبيني صورت گي طرفي، و واقع بي
  .شود

داروهاي جديد يا موارد مصرف جديد داروها فقط پس از کسب مجوز از وزارت بهداشت درمان و  بارهتبليغات در  ۵- ۲
  .آموزش پزشکي امکان پذير است

د يگران مقاله منتشر شده و  شرکت تولپژوهش نيب يد، در صورت وجود ارتباط ماليجد يغات داروهايدر تبل ۵- ۳
 .و عنوان شود يد آشکار سازيگر بايز ديا هر مورد تعارض برانگيکننده دارو 

مواد موثره، دسته دارويي، نام و /اين تبليغات عالوه بر اطالعات دارويي بايد شامل نام تجاري داروها، نام ماده ۵- ۴
  .وارد کننده باشد/آدرس شرکت توليد کننده

توانند مورد استناد  مي يهاي هاي باليني، فقط کارآزمايي اطالعات دارويي و ارجاع به کارآزمايي ي ارائه در موارد ۵- ۵
د ين نکته بايها ا در خصوص مکمل .ده باشندکرهاي مربوطه را کسب  قرار گيرند که در سامانه ثبت شده و مجوز

  .باشد يو عمل ينيو بر اساس قرائن بال ييگرا بر واقع يغات مبتنيلحاظ شود که تبل
چاپ شده بايد قيد  ي آناليز، مشخصات کامل مقاله هاي باليني يا ساير مطالعات نظير متا براي ارجاع به کارآزمايي ۵- ۶

  .شود
هاي دارويي بايد به تعداد محدود به  کنندگان خدمات سالمت با داروها، نمونه جهت آشنايي پزشکان يا ساير ارائه ۵- ۷

  .هاي دارويي قابل فروش يا تجويز به بيمار نيستند اين نمونه. ايشان ارائه شود
، دارو يآور جمعدارويي و در صورت لزوم  ي رساني در مورد ايمني يک فراورده در صورت نياز فوري به اطالع ۵- ۸

ها، اطالعات مورد نياز بايد در اسرع وقت در دسترس بيماران و  محدوديت توزيع يا مصرف يا ساير محدوديت
  .قرار گيرد مرتبط يهار ارگانيپخش و سا يهاشرکت ها،،داروخانهپزشکان
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  .مند و بيماران ارائه شوند ها بايد به تفکيک جهت افراد حرفه اطالعات دارويي در وب سايت ۵- ۹
  .ها بپردازند گونه وجهي بابت شرکت پزشکان در سمينارها و همايش هاي دارويي نبايد هيچ شرکت ۱۰-۵
ز از هرگونه يباشد و به منظور پره يو تخصص يعلم يهاق انجمنياز طرها با پزشکان بهتر است ارتباط شرکت ۱۱-۵

کنفرانس چند  ي، طينار، ضمن آشکارسازيگران پس از بازگشت از سم، پزشکان و پژوهشيعدالتيا بيض يتبع
  .ان کننديطه بيگران آن حن و پژوهشيانجمن و متخصص ياعضا يش را برايهما يعلم يساعته دستاوردها

المللي اين  کننده دارو از سمينار يا همايش کشوري و بين مايت مالي شرکت توليدکننده يا وارددر صورت ح ۱۲-۵
  .مطلب بايد در کتاب خالصه مقاالت و وب سايت سمينار مشخص شود

هاي تحقيقاتي بخش سالمت، چگونگي و  کننده دارو از پروژه کننده و وارد  هاي توليد در صورت حمايت شرکت ٥-١٣
 .مشخص شودايد بمشارکت  ي نحوه
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  وارد کننده دارو يهاشرکت ياخالق منشور
 

 ).هستندپخش  يهاشرکت ،واردکننده دارو هاي شرکت يمشتر( يدر قبال مشتر يف اخالقيوظا - ١

 . محصوالت مت مناسبيل و قي، خدمات، تحومحصوالت ت، تنوعيفيشرکت و ک يانتخاب شرکت مبدا بر اساس خوشنام ١- ١

 .ل به موقعيمت مناسب و تحويت دارو، قيفيباال مشتمل بر ک تيفيخدمات با ک ي ارائه ١- ٢

 .آسان به واحد فروش شرکت يدسترس ١- ٣

 .شيارات خويت و اختيطه صالحيت در کار و در حيو جد بر احترام يفه کارکنان مبتنيانجام وظ ١- ٤

ارد منع ، موياز اطالعات مربوط به داروها و محصوالت شامل موارد مصرف، عوارض جانب ياخالصه ي ارائه ١- ٥
 .مصرف و هشدارها

ران مربوطه و يمد يو با هماهنگ ييمگر در موارد استثنا ير نقديا غي يز نقديا و جوايهدا يت اعطايممنوع ١- ٦
 .لحاظ قانون و مقررات و بر طبق اصول اخالق رقابت

با  يا در همراهي يکار يدارها و قرارهايد چون همموارد خاص  يدر برخ ينوازمهمان يلحاظ اصول اخالق ١- ٧
نداشته  يتجار يهايريگميبر تصم يتأثيرکه  يها در صورتشيها و همادر کنگره يداروساز يهار شرکتيسا

 .بالمانع است ،دا نکنديپ ينامناسب ي ا در صورت نظارت بر آن وجههيباشد 

 :ت اخالق رقابتيتعهد بر رعا ١- ٨

د و يوه توليد، شيدفع مواد زا يه، چگونگيه مواد اوليتمام جوانب رقابت مشتمل بر منبع ته يآشکارساز ١-٨- ١
ه، جبران خسارت يزه، هديه همچون جايهد يد اقتضايبا يدر آشکارساز. (ايز و هدايزان جوايدارو و م يبسته بند

  . )ح شوديا تصريا مبالغ هدايز موارد يالعمل و پورسانت بودن آن عنوان شود و نا حقي
، ها ازيغات، حق امتيف، تبليتخف ،يگذار متيق يها استيل بر سا تبادل اطالعات مشتميعدم اشتراک  ١-٨- ٢

 .و دوستانه يچه در محافل خصوص يط فروش با رقبا چه در جلسات کاريو شرا ها نامه ضمانت

 .بيرق يهاا خدمات شرکتيف محصوالت يعدم تحر ١-٨- ٣

، يابيبازار يژه واحدهايو هن شرکت بن رقابت و ابالغ و اعالم آن به کارمندايرقابت منصفانه در قالب قوان ١-٨- ٤
 .ديفروش و خر

 .اجبارا ي يم خصوصيحر بهتجاوز  ،، سرقتاطالعات نادرست ي ارائهق ياطالعات از طرعدم کسب  ١-٨- ٥

 مارانيدر قبال ب يف اخالقيوظا - ٢

 . التمحصو مت مناسبيل و قيتحوت يفيکت، تنوع، خدمات، يفيشرکت و ک يانتخاب شرکت مبدا بر اساس خوشنام  ٢- ١

 .مت منصفانه و مناسبيق ٢- ٢

 يبرا ياثربخش چنين، هم، و موارد منع مصرف و هشدارها، ياطي، اقدامات احتيعوارض جانب ازاي  هان خالصيب ٢- ٣
 .در قالب بروشور ذکر شده ونيکاسياند
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ها ت خدمات و محصوالت شرکتيفيک يمار و ارتقايد بهبود مراقبت از بيها باها و کنفرانسشيهدف از هما ٢- ٤
 .غ محصوالتياشد نه صرفاً عرضه و تبلب

 .ر از آنچه در بر چسب دارو ذکر شده استيغ ييدارو يمار با ارائهيب دادن بيز از فريپره ٢- ٥

  
 يدر قبال پزشکان و مراکز درمان يف اخالقيوظا - ٣

ات و ارائه اطالع يجامعه پزشک با يبر شواهد علم يق و منطبق با برچسب دارو و مبتنيصادقانه، دق ارتباط ٣- ١
 .ح و بدون مبالغهيصح

 .دارو ياثربخشو  يمنينه ايدر زم ينيشات باليج آزماينتا يريانتشار صادقانه و بدون سوگ ٣- ٢

ران مربوطه يمد يو با هماهنگ ييبه پزشکان مگر در موارد استثنا يرنقديا غي ينقد يايهدا يت اعطايممنوع ٣- ٣
مار و يه مصالح بيبر پا يريگميبر تصم يمبندر پزشکان  يعموم ييدر جهت اعتمادزا يو بر طبق اصول اخالق

 .دارو يت و اثربخشيفيک

ا کتابچه راهنما که ابزار يم، دفترچه، بروشور يتقو ،خودکار چون هم يبا ارزش نازل مال يغاتيتبل يايم هدايتقد ٣- ٤
ن يع و در آن نوشته شده است يا دارو بر رويکه اسم  شرکت  يادگاري يغيتبل يايز هدايو ندست پزشک است 

 .ندارد بالمانع است ييباال يحال ارزش مال

که  يدر صورت يداد آموزشيش و رويهما چون همموارد خاص  يدر برخ ييغذا يهاا تقبل وعدهي ينوازمهمان ٣- ٥
 .دا نکند بالمانع استيپ يا در صورت نظارت بر آن وجهه نامناسبيپزشکان نداشته باشد  يريگميبر تصم يتأثير

 :هاشيها و همانفرانسدر مورد دعوت به ک ٣- ٦

 .ت محصوالت و خدمات باشديفيمار و ارتقا کيد بهبود مراقبت از بيهدف صرفاً با ٣-٦- ١

 .مطرح شود ياو حرفه يصورت کامال علم ش در موضوعات مناسب و بهيمسائل مطرح شده در هما ٣-٦- ٢

ز تناسب آن با نوع يو اسکان و ن نهيکنندگان از نظر سفر، هز شرکت يد بر اساس راحتيانتخاب محل با ٣-٦- ٣
 .جلسه و مخاطبان باشد

 .ب پزشک باشديدور از ترغد منطبق با قانون و بهيبا يو اسپانسر يتيمات حمايتصم ٣-٦- ٤

د از نظر يباشند با يا مقامات دولتين عالوه بر پزشک، از کارمندان يا چند تن از مدعويک يکه  يدر صورت ٣-٦- ٥
 .رديمورد توجه قرار گ يريگميصمت تيتعارض منافع و مرجع

 .ستين يو علم يبر اصول اخالق يپزشک مبتن ي دعوت از خانواده ٣-٦- ٦

  ستيط زيدر قبال جامعه و مح يف اخالقيوظا - ٤

 يينظام دارو يو با لحاظ سند جامع اخالق يهر شرکت واردکننده دارو موظف است تا بر اساس اصول اخالق ٤- ١
 .ن کنديوخود تد يبرا يکشور منشور اخالق

ها و دفع ندهيکاهش آال ،افت مواديباز ،يدر مصرف انرژ ييجوو صرفه يطيست محيز يت استانداردهايرعا ٤- ٢
 . يعات احتماليضا يبهداشت

ص يترخ يل روند اداريا تسهيع يبه منظور تسر يدولت يا نهادهايعدم پرداخت رشوه به هر شکل به ادارات  ٤- ٣
  .ر آنيظاثبت دارو، گرفتن مجوز دارو و ن کاال،
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  .ع داروهايفروش و توز ،يابيبازار ،توسعه ،قيتحق بر صنعت دارو از جمله مقررات حاکم ن ويت قوانيرعا ٤- ٤

 .دوستانه نوع يها ه و برنامهيريها و موسسات خت از سازمانيحما ٤- ٥

 يدر قبال منافع مل ياخالق ي فهيوظ - ٥

ن منظور يبه ا .ورانه صنعت دارو در کشور باشدافنو  يد ارتقا علميکننده با وارد يها شرکت يها تيت فعاليغا ٥- ١
در  يوزارت بهداشت درمان و آموزش پزشک يسازمان غذا و دارو ياستهايد همگام با سيشرکت وارد کننده دارو با

 .ن خصوص تالش کنديبه کشور و آموزش الزم در ا ثبت شده خود يهاد دارويتول يجهت انتقال فناور

ت است واردات همان دارو عادالنه و يفيبسنده و با کک دارو در داخل کشور يد يلکه صنعت تو يدر موارد ٥- ٢
 .ستيمنصفانه ن

 .مت باشدسال ي حوزه يواقع يازهايص منابع و نيبر اصول عدالت در تخص يد مبتنيواردات با يانتخاب دارو برا ٥- ٣

 تبليغات  -٦  

ت سالمت بـه ويـژه پزشـکان بايـد بـا رعايـت دقـت،        مندان خدما اطالعات دارويي براي حرفه ي تبليغات و ارائه  ۶- ۱
هـا   گونه در خصوص داروها و مکمـل  ز و اغراقيآم غات مغالطهيبيني صورت گيرد و از تبل طرفي، و واقع صداقت، بي

  .ز شوديپره
تبليغات در خصوص داروهاي جديد يا موارد مصرف جديد داروها فقط پـس از کسـب مجـوز از وزارت بهداشـت       ۶- ۲

ـ  يد، در صـورت وجـود ارتبـاط مـال    يـ جد يغات داروهـا يدر تبل.  .پذير است ش پزشکي امکاندرمان و آموز ن يب
و  يد آشـکار سـاز  يـ گر بايز ديا هر مورد تعارض برانگيگران مقاله منتشر شده و  شرکت واردکننده دارو پژوهش

  .عنوان شود
دارويي، نـام و   ي مواد موثره، دسته/ماده اين تبليغات عالوه بر اطالعات دارويي بايد شامل نام تجاري داروها، نام  ۶- ۳

  .وارد کننده باشد/آدرس شرکت توليد کننده
توانند مـورد اسـتناد    مي ييها ييهاي باليني، فقط کارآزما اطالعات دارويي و ارجاع به کارآزمايي ي در موارد ارائه  ۶- ۴

ن نکتـه  يـ ها ا ر خصوص مکملد. هاي مربوطه را کسب کرده باشند ثبت شده و مجوز ي قرار گيرند که در سامانه
  .باشد يو عمل ينيو بر اساس قرائن بال ييگرا بر واقع يغات مبتنيد لحاظ شود که تبليبا

آناليز، يا ساير مطالعات، مشخصـات کامـل مقالـه     هاي باليني يا ساير مطالعات نظير متا براي ارجاع به کارآزمايي  ۶- ۵
  .چاپ شده بايد قيد شود

هاي دارويي بايد به تعـداد محـدود    کنندگان خدمات سالمت با داروها، نمونه ارائهجهت آشنايي پزشکان يا ساير   ۶- ۶
  .هاي دارويي قابل فروش، يا تجويز به بيمار نيستند اين نمونه. به ايشان ارائه شود

دارو،  يآور دارويي و در صـورت لـزوم جمـع    ي رساني در مورد ايمني يک فراورده در صورت نياز فوري به اطالع  ۶- ۷
ها، اطالعات مورد نياز بايد در اسـرع وقـت در دسـترس بيمـاران و      توزيع يا مصرف يا ساير محدوديت محدوديت
  .قرار گيردمرتبط  يهار ارگانيپخش و سا يهاشرکت ها،،داروخانهپزشکان
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  .مند و بيماران ارائه شوند ها بايد به تفکيک جهت افراد حرفه سايت اطالعات دارويي در وب  ۶- ۸
  .ها بپردازند گونه وجهي بابت شرکت پزشکان در سمينارها و همايش نبايد هيچهاي دارويي  شرکت  ۶- ۹
ز از هرگونـه  يباشد و به منظور پره يو تخصص يعلم يهاق انجمنيها با پزشکان از طربهتر است ارتباط شرکت  ۱۰-۶

چنـد   کنفرانس ي، طينار، ضمن آشکارسازيگران پس از بازگشت از سم، پزشکان و پژوهشيعدالتيا بيض يتبع
  .ان کننديطه بيگران آن حن و پژوهشيانجمن و متخصص ياعضا يش را برايهما يعلم يساعته دستاوردها

المللي ايـن   کننده دارو از سمينار يا همايش کشوري و بين کننده يا وارد در صورت حمايت مالي شرکت توليد  ۱۱-۶
  .مطلب بايد در کتاب خالصه مقاالت و وب سايت سمينار مشخص شود

هاي تحقيقاتي بخش سالمت، چگونگي  دارو از پروژه ي کننده کننده و وارد هاي توليد ت حمايت شرکتدر صور  ٦-١٢
 .مشخص شود بايد مشارکت ي و نحوه
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  پخش دارو يهاشرکت ياخالق منشور
  

 ).باشند ها مي پخش داروخانه يهاشرکت يمشتر( يدر قبال مشتر يف اخالقيوظا - ١

  .انيل به موقع و جلب اعتماد مشتريمت مناسب و تحويمل بر قت باال مشتيفيخدمات با ک ي ارائه ١- ١

 .آسان به واحد فروش شرکت يدسترس ١- ٢

 .انياطالعات مربوط به مشتر يو حفظ محرمانگ يرفتار صادقانه، شفاف و محترمانه با مشتر ١- ٣

منع  ، مواردياز اطالعات مربوط به داروها و محصوالت شامل موارد مصرف، عوارض جانب ياخالصه انتقال ١- ٤
 .مصرف و هشدارها

 .يز جنسيو جوا ير نقديا غي يز نقديا و جوايهدا يت اعطايممنوع ١- ٥

 .بيرق يهاا خدمات شرکتيف محصوالت يز محصوالت خود و عدم تحريآم غ مبالغهيو تبل يريعدم سوگ ١- ٦

 .اجبارا ي يم خصوصيحر بهتجاوز  ،، سرقتاطالعات نادرست ي ارائهق ياطالعات از طرعدم کسب  ١- ٧

 .ديواحد فروش و خر ژهيو هن رقابت و ابالغ و اعالم آن به کارمندان شرکت بيمنصفانه در قالب قوان رقابت ١- ٨

، هـا  ازيـ غـات، حـق امت  يف، تبليتخف ،يگذار متيق يها استيا تبادل اطالعات مشتمل بر سيعدم اشتراک  ١- ٩
 .تانهو دوس يچه در محافل خصوص يط فروش با رقبا چه در جلسات کاريو شرا ها ضمانت نامه

ت دارو يـ فين آمدن کييا واردکننده که منجر به پايدکننده يتول يهاان شرکتيجاد رقابت کاذب ميعدم ا ١-١٠
 .شوديم

 ييشو ر پولينظ يمال ير اخالقيغ ياز کنش ها ياجتناب جد ١-١١

د يـ با يدر آشکارسـاز . (ايز و هـدا يزان جوايه دارو و ميتمام جوانب رقابت مشتمل بر منبع ته يآشکارساز ١-١٢
ز يـ العمل و پورسانت بودن آن عنوان شـود و ن ا حقيه، جبران خسارت يزه، هديه همچون جايهد ياقتضا

 . )ح شوديا تصريا مبالغ هدايموارد 

 

 مارانيدر قبال ب يف اخالقيوظا - ٢

 .جامعه يو بهداشت يت خدمات درمانيفيمبنا قرار دادن ارتقاء ک ٢- ١

 .مت منصفانه و مناسبيق ٢- ٢

مت مناسب يت خدمات و محصوالت و نه صرف قيفيک يده دارو بر مبناا واردکننيد يانتخاب شرکت تول ٢- ٣
 .ژهيالت ويز و تسهيا جواي
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 چون هم( مارانيت دادن به منافع بياولو ين موارديجاد چنيز از موارد تعارض منافع و در صورت ايپره ٢- ٤
 . )ماريدار و ب ان منافع سهاميتعارض م

 .عيند توزيز فرآيدر انبار و ن يحفظ دارو مطابق با اصول نگهدار ٢- ٥

 
 يدر قبال پزشکان و مراکز درمان يف اخالقيوظا -٣

 ي و ارائـه  يجامعـه پزشـک   با يبر شواهد علم يق و منطبق با برچسب دارو و مبتنيصادقانه، دق ارتباط ٣- ١
 .ح و بدون مبالغهياطالعات صح

ران يمـد  يهماهنگ و با ييبه پزشکان مگر در موارد استثنا ير نقديا غي ينقد يايهدا يت اعطايممنوع ٣- ٢
 ي هيبر پا يريگميبر تصم يدر پزشکان مبن يعموم ييدر جهت اعتمادزا يمربوطه و بر طبق اصول اخالق

 .دارو يت و اثربخشيفيمار و کيمصالح ب

ا کتابچـه راهنمـا کـه    يم، دفترچه، بروشور يتقو ،خودکار چون هم با ارزش نازل يغاتيتبل يايم هدايتقد ٣- ٣
آن نوشـته شـده    يا دارو بـر رو يکه اسم  شرکت  يادگاري يغيتبل يايز هداينو ابزار دست پزشک است 

 .ندارد بالمانع است ييباال ين حال ارزش ماليو در ع است

 ستيط زيدر قبال جامعه و مح يف اخالقيوظا -۴

 يـي نظـام دارو  يو با لحاظ سند جـامع اخالقـ   يهر شرکت پخش دارو موظف است تا بر اساس اصول اخالق ٤- ١
 .ن کنديخود تدو يبرا يشور اخالقکشور من

 يل رونـد ادار يا تسـه يـ ع يبـه منظـور تسـر    يدولتـ  يا نهادهـا يعدم پرداخت رشوه به هر شکل به ادارات  ٤- ٢
 .شرکت يها تيفعال

 .ع داروهايد، فروش و توزيبر خر مقررات حاکم ن ويت قوانيرعا ٤- ٣

 .دوستانه نوع يها ه و برنامهيريها و موسسات خت از سازمانيحما ٤- ٤

 تبليغات  - ٥  

مندان خدمات سالمت به ويژه پزشـکان بايـد بـا رعايـت      ي اطالعات دارويي براي حرفه تبليغات و ارائه ۵- ۱
گونه در خصوص داروها  آميز و اغراق بيني صورت گيرد و از تبليغات مغالطه طرفي، و واقع دقت، صداقت، بي

  .ها پرهيز شود و مکمل
صرف جديـد داروهـا فقـط پـس از کسـب مجـوز از وزارت       تبليغات در خصوص داروهاي جديد يا موارد م ۵- ۲

  .پذير است بهداشت درمان و آموزش پزشکي امکان
ي دارويـي،   مواد موثره، دسته/اين تبليغات عالوه بر اطالعات دارويي بايد شامل نام تجاري داروها، نام ماده ۵- ۳

  .وارد کننده باشد/نام و آدرس شرکت توليد کننده
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تواننـد مـورد    مـي  ييها هاي باليني، فقط کارآزمايي دارويي و ارجاع به کارآزمايي ي اطالعات در موارد ارائه ۵- ۴
در خصـوص  . هـاي مربوطـه را کسـب کـرده باشـند      ي ثبت شده و مجـوز  استناد قرار گيرند که در سامانه

  .دگرايي و بر اساس قرائن باليني و عملي باش ها اين نکته بايد لحاظ شود که تبليغات مبتني بر واقع مکمل
آناليز، مشخصات کامل مقاله چاپ شده بايد  هاي باليني يا ساير مطالعات نظير متا براي ارجاع به کارآزمايي ۵- ۵

  .قيد شود
هاي دارويـي بايـد بـه تعـداد      کنندگان خدمات سالمت با داروها، نمونه جهت آشنايي پزشکان يا ساير ارائه ۵- ۶

  .فروش يا تجويز به بيمار نيستند هاي دارويي قابل اين نمونه. محدود به ايشان ارائه شود
آوري  ي دارويي و در صـورت لـزوم جمـع    رساني در مورد ايمني يک فراورده در صورت نياز فوري به اطالع ۵- ۷

ها، اطالعات مورد نياز بايد در اسرع وقـت در دسـترس    دارو، محدوديت توزيع يا مصرف يا ساير محدوديت
  .قرار گيردمرتبط  يهانر ارگايها و ساداروخانه ،بيماران و پزشکان

  .مند و بيماران ارائه شوند ها بايد به تفکيک جهت افراد حرفه سايت اطالعات دارويي در وب ۵- ۸
  .ها بپردازند گونه وجهي بابت شرکت پزشکان در سمينارها و همايش هاي دارويي نبايد هيچ شرکت ۵- ۹
المللي  ر يا همايش کشوري و بينکننده دارو از سمينا کننده يا وارد در صورت حمايت مالي شرکت توليد ۱۰-۵

  .اين مطلب بايد در کتاب خالصه مقاالت و وب سايت سمينار مشخص شود
هاي تحقيقاتي بخـش سـالمت،    ي دارو از پروژه کننده کننده و وارد هاي توليد در صورت حمايت شرکت ٥-١١

 .ي مشارکت بايد مشخص شود چگونگي و نحوه
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  منشور اخالقي سازمان غذا و دارو
  

  هاي هدفوظايف اخالقي کارکنان سازمان غذا و دارو در قبال جامعه و گروه -۱
هاي  گذاري پذيري سازماني و فردي در سياست سازي و مسؤوليت ي بنيادين سازمان غذا و دارو، شفاف وظيفه ۱- ۱

  . ترين زمان جهت ارتقا سالمت جامعه است دارويي با هدف تامين داروي ايمن و مؤثر در کوتاه
در سازمان غذا و دارو به سبب حساسيت باالي شغلي، مستلزم رعايت حداکثر مسؤوليت پذيري و اشتغال  ١- ٢

 .مالحظات اخالقي است

هاي داروسازي، کارکنان اين با توجه به مسؤوليت نظارتي سازمان غذا و دارو در قبال مشتري و کارخانه ۱- ۳
شخصي و تعهدات دولتي  تعارض بين منافع اي در جهت پرهيز از بروز هر نوعسازمان بايد دقت و آگاهي ويژه

گذاري دارو بايد هرگونه تعارض منافعي را که مانع از  خود داشته باشند و هر يک از اعضاي شوراي سياست
هرگونه (اين تعارض منافع شامل تعارضات مستقيم و غير مستقيم . شود، به شورا گزارش دهد کنش اخالقي مي

و تعارضات  )جديد شود) مالي(پيشين يا ايجاد ارتباط کاري ) مالي(اطات کاري موافقتي که منجر به تداوم ارتب
  .شود قبل از عضويت در شورا نيز مي

  .صورت مکتوب به اطالع هر يک از اعضاي شورا برسد اين تعارضات بايد به ۱- ۴
تعارض  که گيري مشارکت کند، مگر اين پس از افشاي تعارض منافع، فرد درگير در تعارض نبايد در تصميم ١- ٥

گيري موافق باشند و رضايت اين  ي فرد مذکور در تصميم کامالً افشا شده باشد و ساير اعضاي شورا با مداخله
 .افراد به تأييد رئيس شورا برسد

مقام مافوق اين شورا بايد با توجه به وضعيت سيستم مالياتي کشور، ابزار قانوني الزم را براي هر سال مالي  ۱- ۶
  .فع بيماران و تداوم بازار دارويي تدوين کندبه جهت حمايت از منا

تر در جهت هاي کارآمدتر و مقرون به صرفهدنبال پيدا کردن روش کارکنان سازمان غذا و دارو بايد به ١- ٧
 .تسريع در انجام امور باشند

  ي و دار جانبرفتار کارکنان سازمان غذا و دارو بايد منصفانه و به دور از هرگونه تبعيض و  ١- ٨
 .تعارض منافع باشد از هر نوع ايشبهه

بايد گروهي جهت نظارت بر تعارض منافع در اين سازمان تشکيل شود تا عالوه بر نظارت بر بروز آن،  ١- ٩
. هاي جديد ارائه کندي تدوين مقررات و سياست درموارد الزم پيشنهاداتي در زمينه

البته . از اين سازمان ، تأييد سازمان را دريافت کند هاي شغلي خارجکارمند سازمان غذا و دارو بايد براي تمام فعاليت
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 هاي خيريه، مذهبي، اجتماعي، تفريحي، خدمات عمومي، مدنيانجمن عضويت در: شودموارد زير شامل اين بند نمي
 . يا سازمان هاي غيرتجاري مشابه

بگيرند يا حتي  سازمان را به عهده هاي مورد هدفکارکنان سازمان غذا و دارو نبايد مديريت شرکت ١-١٠
وقت يا در قالب وقت يا پارهها باشند يا هرگونه مشارکت اجرايي يا مالي تمامزمان در استخدام آن شرکت هم

 .ها داشته باشندپروژه با آن شرکت

ها و افراد دسترسي دارند، به  هر يک از اعضاي شورا يا کارمندان اين حوزه که به اسناد و اطالعات شرکت ١-١١
فشاي مستقيم يا غيرمستقيم اطالعات مندرج در اسناد و مدارک مربوطه را به افراد حقيقي يا وجه حق ا هيچ

کارکناني که به سبب . حقوقي و دادگاه ندارند؛ مگر با استناد به قانون يا رضايت اشخاص حقيقي و حقوقي
اطالعات  اينها يا افراد حقوقي دسترسي دارند بايد در حفظ ي شرکت شان به اطالعات محرمانهسمت

چنين، نبايد از اين اطالعات در  هم. کار گيرندها بهفاش شدن آن پذير باشند و نهايت دقت را در عدممسؤوليت
 .جهت منافع شخصي استفاده کنند

طور مستقيم يا غير مستقيم هيچ چيز داراي ارزش مالي را در قالب  کارمندان سازمان غذا و دارو نبايد به ١-١٢
يا مشابه آن از هيچ شرکت توليد يا واردکننده يا پخش دارو و ساير اشخاص حقوقي يا هديه، پاداش، وام 

 .کنند حقيقي مرتبط دريافت

   

هاي واردکننده، شرکت هايهاي توليد کننده، شرکتوظايف اخالقي سازمان غذا و دارو در قبال شرکت - ۲
  هاپخش دارو و داروخانه

 هداتبيني پذيري در قانون، مقررات و تعپيش ٢- ١

 مسؤوليت پذيري  ٢- ٢

 گوييپاسخ ٢- ٣

و عناصر ) خصوصي، دولتي(ها ي شرکت ي خدمات و اعالم عادالنه و شفاف قوانين به همه طرفي در ارائهبي ٢- ٤
 مرتبط

 هارازداري و حفظ محرمانگي اطالعات شرکت ٢- ٥

 هافعاليت ها در قبال تسهيل يا تسريع روند اداريعدم دريافت هديه ، وجه يا هر امتياز ديگري از شرکت  ٢- ٦

هاي جامعه و  هاي مشابه بر مبناي سياستنام برند، ترخيص کاال و فعاليت  اعطاي امتياز توليد، واردات، ثبت ٢- ٧
 طبق روال قانوني

نژاد ، رنگ، جنس، عقيده، وضعيت تأهل، اعتقادات سياسي ، مذهبي و اجتماعي و ارتباطات  دخالت ندادن ٢- ٨
 خانوادگي در تصميمات
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شود و بيان  ي اطالعات دارويي که به عموم مردم داده مي ت به شرکت خاصي در زمينهنداشتن سوگيري نسب ۲- ۹
  ها اطالعات داروها با در نظر گرفتن حريم خصوصي افراد و شرکت

ساعت قبل از افشاي اطالعات مربوط به ايمني  ۲۴حداقل يک هفته تا  کندسازمان غذا و دارو بايد تالش  ۱۰-۲
 .مربوطه برساند هاي شرکت/به اطالع شرکتدارو براي عموم مردم، مطلب را 

   

  کنندگانوظايف اخالقي سازمان غذا و دارو در قبال مصرف - ۳
ي توليد،  تعيين استانداردهاي کيفي و کمي مطابق با نياز جامعه و در جهت منافع بيماران و جامعه در زمينه  ٣- ١

 ي هدفهاها و شرکتواردات، صادرات و پخش دارو و ابالغ آن به کارخانه

 ها نظارت و کنترل کمي و کيفي بر توليد و واردات مواد اوليه و تالش در جهت ارتقاي کيفيت آن  ٣- ٢

ي  هايي دال بر بروز عوارض جانبي جدي دريافت شود، نتيجه در صورتي که پس از ورود دارو به بازار، گزارش  ٣- ٣
ترين زمان ممکن، دارو از بازار  تاهبررسي ها بايد در اسرع وقت به اطالع پزشکان و عموم مردم برسد و در کو

 .آوري شود جمع

نياز جامعه و ارتقاي سطح کيفي آن با  دقت در نظارت و اعطاي مجوز توليد يا واردات داروها بر اساس ميزان  ٣- ٤
 لحاظ معيار مشخص

 کنندگان به خدمات داروييتالش در جهت تسهيل دسترسي مصرف  ٣- ٥

نياز جامعه با هدف  روي جديد بر اساس کيفيت محصول وتسهيل اعطاي مجوز براي توليد يا واردات دا  ٣- ٦
 پيشرفت صنعت دارويي کشور

 بندي، واردات و پخش دارو در جهت عدم آسيب به محيط زيستنظارت بر فرايند توليد، بسته  ٣- ٧

مواد دارويي مورد استفاده در طب   نظارت دقيق بر فرايند توليد، بسته بندي، واردات و پخش داروهاي گياهي و  ٣- ٨
 تي از نظر کمي و کيفي و اثربخشي حقيقي آنها در موارد درماني ادعا شدهسن

 ها و پخش داروهاي مخدر در جهت کاهش امکان سوءمصرف آن ي توليد، واردات تنظيم و تدوين مقررات ويژه  ٣- ٩

يا قاچاق و غيراستاندارد  ،نامرغوب ،هاي با کيفيت پايينپيشگيري از توليد يا واردات دارو يا مواد اوليه يا مکمل  ٣-١٠
 برخورد با عوامل آن در جهت اعتالي فرهنگ دارويي کشور

سازمان غذا و دارو موظف است ايمني و اثربخشي دارو را در طول مدت وجود دارو در بازار دارويي کشور کنترل   ۱۱-۳
  . کند

  .رج کنداين شورا موظف است داروهاي غير ايمن و بي اثر را جهت حفظ سالمت عموم افراد جامعه از دسترس خا  ۳- ۱۲
گران به اعزام پزشکان و پژوهش يبرا يو اخالق يمناسب، منطق ياريسازمان غذا و دارو موظف است مع  ۱۳-۳

 . ها ابالغ کندم و به شرکتيداخل و خارج کشور تننظ يعلم يهاشيهما

ايمن موثر و (کارانه در مورد توزيع يا فروش داروها را  اين سازمان موظف است هر گونه آگهي تبليغاتي فريب  ۱۴-۳
و در صورت اثبات اقدامات  ،بررسي کرده )يکاري و تبليغ کاذب بدون اثبات علم جلوه دادن برخي داروها با فريب
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  . کننده را اعمال کند کارانه اقدامات محدود فريب
کننده  هاي تهيه کننده و وارد سازمان غذا و دارو ملزم است قوانين خود را چنان مميزي کند که روابط شرکت ۱۵-۳

نباشد و منجر به رقابت کاذب ) جوايز، نقدي و غير نقدي(هاي پخش دارو مبتني بر ارتباطات مالي نامعقول  با شرکت

  .در جهت افت کيفيت دارو نشود


