


اخالق در داروسازی

دکتر عباس علیمرادیان

کتری داروسازی و دکتری تخصصی فارماکولوژید

معاون غذا و دارو

هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی اراک



چهار اصل اولیه و بنیادین در اخالق پزشکی

که در آن هر بیمار حق دارد در مورد روش های درمانی خود : بیمار( خودمختاری)احترام به اتونومی •

.و کیفیت زندگیش تصمیم گرفته و بر اساس آن عمل نماید

ضرر نرساندن•

سود رساندن•

.رددکه در آن توزیع عادالنه و اخالقی منابع درمانی در جامعه مطرح می گعدالت•



:دجنبه هایی که در برخورد با یک چالش اخالقی باید مورد توجه قرار گیر

رد فشامل مداخالت و روش های درمانی است که با توجه به نوع بیماری برای : اندیکاسیون درمانی•

.بیمار مناسب و مورد نیاز است

ابطه ر رکه بر اساس ارزش ها و اصول فردی وی شکل گرفته است و پایه اتونومی د: ترجیحات بیمار•

.درمانگر می باشد-بیمار

کیفیت زندگی•

.در هر مورد پزشکی مطرح می باشد... همچنین مالحظات قانونی، اجتماعی، فرهنگی، مذهبی و 



موارد اخالقی عمده در داروسازی

رازداری و افشای راز بیمار. 1

:قانون تنها در موارد زیر اجازه افشای راز بیمار را داده است

(فقط در حد اطالعات ضروری و مرتبط)درخواست مقام قضایی •

کودک آزاری•

محافظت جامعه از بیماری های همگانی•

هشدار به قربانیان بالفطره•



اولیند،پرسمیسوالبیمارییکیاودارویکمصرفدربارهداروخانهبهمراجعهبایاتلفنیفردی:مثال

.بیمارانبستگازیکییااستبیمارخودکنندهسوالکهشودمشخصبایدواستصحیححالشرحقدم

مواردایندرمناسبپاسخوآیدمیپیشاسرارافشایبحثنیست،بیمارخودکنندهسوالکهصورتیدر

بهخپاساستبهتر).شودسوالایشانپزشکازفردخوداجازهبایاوشودسوالفردخودازکهاستاین

(.برساندکنندهسوالبهاحترامنهایتدررارازداریپیامکهباشدنحوی



پاسخگویی به سواالت درباره سقط جنین. 2

ده است ت در سقط جنین ذکر شدر قانون مجازات اسالمی قوانین بسیار صریح و متعددی در زمینه مباشر

.و دادن اطالعات در مورد سقط جنین جرم محسوب می شود

وده ل پروژسترون تجویز نمخانمی عنوان می دارد که باردار است و ماما جهت سقط برای وی دو آمپو: مثال

اره این از شما در مورد این که این دارو چگونه اثر می نماید و آیا باید دوب. است، اما نتیجه ای نگرفته است

.  دارو را تزریق نماید یا خیر سوال می پرسد

.در این مورد باید بیمار را به پزشک ارجاع داد



ه این دارو در داروخان. ی نمایدآقایی به داروخانه مراجعه می نماید و درخواست داروی پروستاگلندین م: مثال

واهدشما موجود نیست و ایشان در مورد نحوه تهیه آن از شما راهنمایی می خ

ا داراست می سقط جنین ردر صورتی که بیمار نسخه معتبر و یا نامه معتبر پزشکی قانونی و مجوز: اقدام صحیح

ه سوال پرسیده شده است، مجاز بتوان وی را راهنمایی نمود، در غیر این صورت و یا در صورتی که تلفنی

.یمراهنمایی نبوده و باید وی را برای اطالعات بیش تر به پزشک ارجاع ده



استفاده از واژه های صحیح و به جا برای بیماران. 3

نماییم، واژه معادلهنگامی که می خواهیم در مورد داروهای آنتی سایکوتیک با بیمار صحبت : مثال

ه در مسائل قانونی در نهایت از واژه ضد جنون استفاده می شود ک. مناسبی در زبان فارسی وجود ندارد

فرد در این موارد می توان از عالئم. استفاده از آن در حرفه ما می تواند اثرات منفی فراوانی داشته باشد

.انیمسوال کرده و پاسخ وی را با کمی تعدیل، تغییر و بهسازی به فرد برگرد



بیمارپزشکبامرتبطاخالقیمالحظات.4

ویداردهندهتحویلداروسازیاپزشکجانبازخطایکمتوجهبیمارهایصحبتباکهمواردیدر:مثال

ارههمواست،آمدهپیشویداروهایدرتداخلییاوگشتهداروییعارضهدچاربیماریاشویم،میبیمار

.گیردقرارنظرمدکامالبایدنیزهمکارآبرویواعتبارامااستارجحبیمارسالمت

وشکایجادازقبلداردوجودداروسازیاوپزشکباتماسامکاناگراولمرحلهدرمواردیچنیندر

دریاودشانجامبیماربهالزمهایتوصیههماهنگیازپسوشودگرفتهتماسایشانبابیماردرتردید

خودپزشکبامصرفازقبلبخواهیمبیمارازداروتحویلیاتجویزخطاییاداروییتداخلوجودصورت

یبراخطرناکعارضهیاوتداخلوجودباپزشککهصورتیدر.نمایدمطرحراموضوعوگرفتهتماس

یمارببهدرمان،ادامهصورتدرمشکلبروزاحتمالبیانبانمایدتجویزرادارومصرفادامهدستوربیمار

.شودجویانیزرادیگریپزشکنظرشودتوصیه



آشکارسازی اطالعات. 5

.شودسواالتی که در مورد مصرف ترامادول برای افزایش قوای جنسی پرسیده می: مثال

تفاده یاد است که اسدارو این ویژگی را داراست اما احتمال اعتیاد به این دارو به قدری ز: یکی از پاسخ های مناسب

.از آن توصیه نمی شود

نتیحه آزمایش اعتیاد را تغییر می دهد؟LDآیا : مثال

.این مورد جزو استفاده های درمانی این دارو نمی باشد: یکی از پاسخ های مناسب

.را می پرسد( مثل سفکسیم)فردی با مرکز اطالعات دارویی تماس گرفته و دوز دارویی : مثال

ه به ه و بدون مراجعدر صورتی که با شرح حال گیری مناسب مشخص شود که فرد به طور خودسران: اقدام مناسب

اکید به وی ت... ، احتمال بروز مشکالت و پزشک اقدام به مصرف دارو نموده است، باید مضرات مصرف خودسرانه دارو

.شود و به پزشک ارجاع داده شود



منشور حقوق بیمار در داروخانه

جملهاز)دارویی اشدرماندربارهنیازمورداطالعاتداروخانه،درداروسازازدارودریافتازبعدداردحقبیمار.1

داروییسواالتتمامیبهبیمارکاملتفهیمتااستموظفداروسازونمایدسوالرا(دارومصرفصحیحنحوهومقدار

بهوقانعاربیمکهطوریبهباشدواضحکامالوتخصصیاصطالحاتبدونبایدشدهدادهاطالعات.گویدپاسخبیمار

.شودتوجیهکاملطور

وموقعبهمقرراتوضوابطرعایتبااودارویینیازهایبهوحفظداروخانهدراوشانوحرمتکهداردحقبیمار.2

.شودتوجهکاملطوربه

وباشدداشتهکاملاعتمادداروسازبهخودسالمتوضعیتوبیماریاسرارحفظبارابطهدرداردحقبیمار.3

.نمایدفراهمبیمارانبرایرااطمینانیچنینخودکاریروابطدربایدمیداروساز



مشاورهوراهنماییداروخانهدرداروسازازکندمیتجویزاوبرایپزشککهداروهاییمورددرداردحقبیمار.4

.بخواهد

وصیهتوهاگفتهمسئولداروسازوکند اطمیناندارویینیازهایرفعدرداروسازهایپاسخبهداردحقبیمار.5

.باشدمیخودهای

بایدداروسازوبخواهداطالعاتاشداروییهایهزینهومضراتومنافعدربارهخودداروسازازداردحقبیمار.6

.کندراهنماییرابیمار

.کردبایدچهدارودوزیککردنفراموشصورتدربداندکهداردحقبیمار.7

.چیستدرمانپیشرفتعالمتوکردهاثراشمصرفیداروهایشودمتوجهچطوربداندکهداردحقبیمار.8

ارائهاضافیاطالعاتباشدپزشکیگروهازکهصورتیدروبیمارآگاهیسطحبهتوجهباتواندمیداروساز.9

.نماید



آزمایشگاهیخایپاسخودیگرداروهایغذا،بانسخهدرشدهتجویزداروهایتداخلمورددربایدداروساز.10

.کندراهنماییرابیمار

.دنمایاعالمبیماربهلزومصورتدرراشیردهییابارداریحالتدردارومصرفهایتوصیهبایدداروساز.11

وخوراکیضدبارداری،OTCداروهای)داروهاسایرباهمزمانداروییمصرفصورتدررابیماربایدداروساز.12

.کندراهنماییلزومصورتدر(غیره

راهنسخدرموجودداروهایمصرفنحوههست،نیزایزمینهبیماریدارایبیمارکهصورتیدربایدداروساز.13

.نمایدتوصیهبیماربه

باوملزصورتدروبررسی(غیرهووزنسن،)بیمارشرایطبهتوجهباراتجویزیدوزاژصحتبایدداروساز.14

.نمایدمشورتمعالجپزشک

هشداراربیمشرایطرعایتبا(بروشور)بیمارراهنمایبرگهبهتوجهبارادارومهمجانبیعوارضبایدداروساز.15

.دهد




