
حقوق  متقابل  بيمار  و  داروخانه

آشنايى با  امور  داروخانه ها
دانشگاه علوم پزشكى و خدمات بهداشتى  درمانى قم

معاونت غذا و دارو
مديريت نظارت بر امور دارو و مواد اعتيادآور



ــكى كه با اخذ مجوز از كميسيون قانونى، تاسيس  ــه اى است پزش معرفى داروخانه : مؤسس
ــرايط به ارائه خدمات دارويى و عرضه دارو، شير خشك و  ــئول فنى واجد ش ــتن مس و با داش
ــكى و فرآورده هاى  ــيرخواران، لوازم مصرفى پزش مكمل هاى غذايى رژيمى، غذاهاى كمكى ش

آرايشى و بهداشتى و تجهيزات پزشكى و ملزومات دارويى مجاز مبادرت مى نمايد. 

الزم به ذكر است فروش دارو، مكمل هاى دارويى و شيرخشك صرفا در داروخانه مجاز 
مى باشد و عرضه آنها در فروشگاه ها، عطارى ها و ديگر اماكن تخلف محسوب مى شود.



وظايف دكتر داروساز (مسئول فنى داروخانه)
.نظارت بر تحويل دارو و درج دستورات نسخه يكى از وظايف مهم دكتر داروساز است
 ــكل ظاهرى، كيفيت فيزيكى و تاريخ مصرف و نحوه ــرايط نگهدارى داروها، ش نظارت بر ش

تدارك و عرضه داروها و اعالم اشكاالت مشاهده شده در داروها برابر الگوى تعيين شده از 
طرف وزارت بهداشت.

 ــى موارد ابهام و درصورت لزوم جايگزينى اقالم در بررس
نسخ تجويزى، پس از مشاوره با پزشك معالج.

 ــالت احتمالى ــت در مورد تداخ ــاز مى بايس داروس
ــخه با غذا، ديگر  ــده در نس داروهاى تجويز ش
ــتفاده بيمار(اعم از نسخه اى  داروهاى مورد اس
ــخ هاى آزمايشگاهى،  و داروهاى OTC) و پاس

بيمار را راهنمايى كند.
 ــى و ــاى تركيب ــته بندى داروه ــاخت و بس س

جالينوسى طبق ضوابط با توجه به اصول علمى 
ــاير وظايف قانونى وى  و فنى به نحوى كه مانع س

نگردد نيز از وظايف داروساز است.

تنها دكتر داروسـاز، صالحيت علمى ارائه ى مشـاوره ى دارويـى در داروخانه را دارد و 
پرسنل ديگر داروخانه حق دخالت در اين امر را ندارند.

ى اقالم در 

تمالى
ر 

وى 



 كه ضمن كسب اطالعاتى از شرايط بيمار (OTC داروهاى) تحويل داروهاى بدون نسخه
ــئول فنى  ــط مس ــتفاده از آنها صورت مى گيرد، توس و با ارائه راهنمائى داروئى جهت اس

داروساز ميسر مى باشد.
 داروساز توصيه هاى مصرف دارو در حالت باردارى يا شيردهى را در صورت لزوم به بيمار

اعالم مى نمايد.
 (سن، جنس، وزن و غيره) داروساز بايد صحت دوزاژ تجويزى را با توجه به شرايط بيمار

بررسى و در صورت لزوم با پزشك معالج مشورت نمايد.
.داروساز بايد عوارض جانبى مهم دارو را با رعايت شرايط بيمار هشدار دهد
 توانايى محدود بيمار براى پرداخت هزينه هاى درمان و بى اطالعى بيماران از عواقب خود

ــرانه و بدون تجويز دارو مى باشد. بنابراين داروسازان با  درمانى، عمده علل مصرف خودس
توصيه هاى مناسب، خود درمانى و خريد غيرضرورى و ناصحيح دارو را كاهش مى دهند.

 مسئوليت داروساز قابل واگذارى به غير نيست؛ وظايف مسئوالن فنى داروخانه به حدى
ــته باشند، نسخه پيچى بيماران تعطيل  اهميت دارد كه چنانچه در داروخانه حضور نداش
و مراتب در تابلويى در داروخانه به مراجعين اعالم مى شود و درصورت تخلف برابر ضوابط 

برخورد قانونى انجام مى گردد.



1. داروخانه بايد كليه نسخ اعم از بيمه اى و آزاد را مهر كند و ريز قيمت را در نسخه درج نمايد.
2. داروخانه تنها در صورت مشورت با پزشك حق جابجا كردن داروى نوشته شده توسط وى را دارد.
ــت. ــام تجارى با هم متفاوتند، بالمانع اس ــاى هم فرمول كه صرفاً در ن ــره: جايگزينى داروه تبص
ــب مشخص همراه توضيحات الزم  ــاختنى(داروى تركيبى) حتما برچس 3. بر روى ظرف داروى س
ــد و نگهدارى فرآورده و  ــكيل دهنده دارو، تاريخ تولي ــامل نام داروخانه، نام بيمار، اجزاء تش ش

همچنين دستور مصرف مى بايست بصورت خوانا درج شده باشد.
ــا، رطوبت و...) ،  ــا (به لحاظ نور، دم ــتاندارد جهت نگهدارى داروه ــرايط اس ــن رعايت ش 4.  ضم

بهداشت و نظافت داروخانه نيز مى بايست رعايت گردد.
5. مسئول فنى داروساز و پرسنل داروخانه مى بايست روپوش همراه با اتيكت مشخص داشته باشند.

6. خوددارى از نگهدارى و فروش داروهاى تاريخ گذشته و غيرمجاز.
7. با بازرسين معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشكى 
ــى و نظارت بر  ــته باشد. بازرس همكارى الزم را داش
داروخانه ها بر عهده معاونت غذا و دارو است. ارزشيابى 
ــن معاونت و  ــط اي ــدى داروخانه ها نيز توس و رتبه بن
ــى، ارائه  ــئول فن ــاس حضور فعال و علمى مس براس
خدمات بنحو مطلوب، رعايت شرايط نگهدارى دارو، 
تأمين دارو از مراكز مجاز، فروش دارو با قيمت رسمى 

و رعايت ديگر ضوابط مربوطه صورت مى گيرد.

داروخانه مى بايست...



دانستنى هاى مفيد
نكاتى در مورد نحوه ارائه خدمات دارويى، نحوه فعاليت داروخانه و مسائل مربوط به سازمان هاى 
ــوء تفاهم موجب  ــنائى ندارند و در مواردى بدليل س بيمه گر وجود دارد كه عموم مردم با آنها آش
بروز مشكالتى براى بيمار يا داروخانه مى گردد. در زير به چند نمونه از اين موارد اشاره مى شود :

* ضوابط سازمان هاى بيمه گر و نسخ بيمه اى:
1- در نسخه شما بايد موارد زير درج شده باشد در غير اينصورت داروخانه از پذيرش و محاسبه 

هزينه نسخه بصورت بيمه اى معذور مى باشد:
درج صحيح تاريخ اعتبار و تاريخ ويزيت• 
درج مهر و امضاى پزشك معالج• 
ــخه جرم محسوب مى شود. همچنين در •  ــتكارى و جعل نس عدم خط خوردگى : هرگونه دس

صورت وقوع خط خوردگى نياز است كه پزشك، نسخه شما را اصالح و پشت نويسى كند.
ــرنگ و اغلب داروهاى خارجى و  ــكى از قبيل س 2- اقالم غير بيمه اى : برخى لوازم مصرفى پزش
مكمل ها (بسيارى از ويتامين ها و...) مشمول تعهدات سازمان هاى بيمه گر پايه نمى باشند. الزم 
به ذكر است تعهدات دارويى بيمه هاى مختلف نيز با يكديگر متفاوت است. براى مثال قيمت 
ــرايط تعهد داروها در سازمان هاى مختلف  ــقف ريالى نيازمند تائيد، و برخى ش مورد تعهد، س
ــلح و بانك ها با  ــالمت (خدمات درمانى)، نيروهاى مس بيمه از قبيل تأمين اجتماعى، بيمه س

هم اختالف دارد.
ــازمان هاى بيمه گر كمترين قيمت مربوط  ــالف قيمت داروى مورد تعهد بيمه : عموما س 3- اخت
به يك نوع دارو- كه داراى شركت هاى توليدكننده مختلف (اعم از داخلى و خارجى) و داراى 
ــود يك نمونه دارو با قيمت   ــد- را تقبل مى نمايد و در صورت وج ــاى متفاوت مى باش قيمت ه



ــده را  ــر از قيمت پايه، اختالف قيمت ايجاد ش باالت
بيمار بصورت آزاد پرداخت مى كند.

* برچسب كنترل اصالت و سالمت

كليه اقالم دارويى و مكمل هاى وارداتى و همچنين 
ديگر اقالم سالمت محور از قبيل تجهيزات پزشكى 
و لوازم آرايشى بهداشتى مى بايست داراى برچسب 
ــد وزارت  ــورد تايي ــالمت (م ــت و س ــرل اصال كنت

بهداشت، درمان و آموزش پزشكى) باشند.
ــل و محصوالت  ــرف دارو، مكم ــوددارى از مص خ
ــى و بهداشتى قاچاق و غير مجاز بدليل عدم  آرايش
ــى و  ــالع از محتواى واقعى محصول، عدم بررس اط
تائيد سالمت فرآورده و همچنين عوارض متعدد و 
تهديد سالمت افراد، بشدت مورد تاكيد مسئوالن و 

كارشناسان حوزه دارو و درمان مى باشد.
ــتفاده از سامانه هاى  ــته محصول را با اس مصرف كننده كد انحصارى و ويژه 16 رقمى هر بس
ــف تلفن گويا، پيامك، اينترنتى و غيره مورد ارزيابى قرارداده و ضمن تطبيق اطالعات  مختل
ــامل نام، شماره بچ توليد، تاريخ انقضا و غيره با مشخصات محصول و اطمينان  ــده ش ارائه ش

از اصالت محصول خريدارى شده با آسودگى خاطر از آن استفاده  نمايد.



* پس گرفتن دارو
بمنظور باال بردن ضريب امنيت و سالمت افراد پس گرفتن داروهاى فروخته شده در داروخانه 
ــتى و  صورت نمى گيرد. علت اين امر عدم حصول اطمينان داروخانه از رعايت مالحظات بهداش
شرايط خاص نگهدارى دارو (اعم از دما، رطوبت، نور و..) در خارج از محيط داروخانه مى باشد.

* داروهاى بدون نياز به نسخه
ــخه پزشك ارائه دهد  ــاز) مى تواند بدون نس ــئول فنى داروخانه (دكتر داروس داروهايى كه مس
ــت بوده و ارائه هرگونه دارو خارج از اين  ــت ابالغى وزارت بهداش (داروهاى OTC) مطابق ليس
ــت (مانند آمپول هاى مسكن، آنتى بيوتيك هاى تزريقى، داروهاى آرامبخش، خواب آور و...)  ليس
ــود. بنابراين همانگونه كه داروخانه ها در خصوص  ــوب مى ش مغاير با ضوابط بوده و تخلف محس
ــرار دارند از بيماران و مراجعين هم انتظار مى رود براى دريافت  ــت اين مهم تحت نظارت ق رعاي
ــخه پزشك دارند اصرار نورزند و از مصرف خودسرانه هرگونه دارو بويژه  داروهايى كه نياز به نس

كورتون ها و آنتى بيوتيك ها خوددارى نمايند.

* تعرفه ارائه خدمات حرفه اى يا حق فنى داروخانه
داروخانه مجاز است با رعايت ضوابط مربوطه و بابت ارائه خدمات دارويى، مبلغى را بعنوان تعرفه 
ــيده است.  ــده دريافت كند كه اين تعرفه به تصويب هيئت محترم وزيران نيز رس خدمات ياد ش
ــده توسط  ــخيص داروى تجويز ش ــده در داروخانه (تش اين تعرفه بنابر خدمات حرفه اى ارائه ش
ــى اعتبار تاريخ مصرف دارو، ارائه توضيحات الزم به بيمار درباره نحوه مصرف و  ــك، بررس پزش
ــالمت  ــخيصى حوزه س ــالمت مات تش ــخيصى حوزه س ــاخت داروى تركيبى و...) بعنوان تعرفه خدمات تش عوارض احتمالى، س
ــوى مراجع ذيربط و با رعايت ضوابط  ــت طبق مبلغ اعالمى از س ــود و مى بايس ــوب مى ش ــوى مراجع ذيربط و با رعايت ضوابط محس ــت طبق مبلغ اعالمى از س ــود و مى بايس ــوب مى ش محس



ــخه توسط مسئول فنى، ارائه مشاوره به بيمار، نظارت  ــخه توسط مسئول فنى، ارائه مشاوره به بيمار، نظارت مندرج در آئين نامه داروخانه ها (كنترل نس مندرج در آئين نامه داروخانه ها (كنترل نس
بر شرايط نگهدارى و تاريخ مصرف داروها و..) اخذ گردد.بر شرايط نگهدارى و تاريخ مصرف داروها و..) اخذ گردد.

* داروى ساختنى (داروى تركيبى)
ــده توسط پزشك بصورت آماده در داروخانه وجود ندارد بلكه مى بايست  برخى داروهاى تجويز ش
ــخه و با توجه به نوع تركيبات مورد نظر، درصد و مقادير تجويز شده توسط پزشك تهيه  طبق نس
ــتى)، محلول خوراكى و يا  ــت داروهاى موضعى(پوس ــب مورد ممكن اس و آماده گردد كه بر حس

تركيبات ديگر باشد.
* بسته بندى مجدد

در مورد قرص و يا كپسول هايى كه داراى بسته بندى فله يا شمارشى مى باشند داروخانه با رعايت 
نكات علمى و حرفه اى، داروى مورد نظر را داخل پاكت يا ظرف مقاوم و مناسب (ظرفى كه شرايط 
بهينه نگهدارى دارو به لحاظ نور، دما و رطوبت را تامين نمايد) قرار داده و ملزم به درج مشخصات 
ــدارى و ديگر نكات الزم روى  ــرايط نگه ــل دارو، تاريخ انقضاء، نحوه مصرف، نام داروخانه، ش كام

بسته بندى مجدد آن مى باشد.

* داروهاى يخچالى
برخى فرآورده هاى دارويى بمنظور جلوگيرى از فساد ماده مؤثره مى بايست در يخچال (دماى 2-8

درجه سانتيگراد) نگهدارى شود و در صورت قرار گرفتن در شرايط دمايى نامناسب خاصيت دارويى 
خود را از دست مى دهند. در مورد اين داروها ضرورى است عالوه بر تامين شرايط مناسب نگهدارى 
ــل داروخانه و در منزل، هنگام انتقال آن نيز نكات الزم رعايت گردد. براى اين منظور  دارو در مح
مى توان از يخ خشك كه در اغلب داروخانه ها موجود مى باشد جهت حفظ شرايط مطلوب دمايى تا 



رساندن دارو به منزل استفاده نمود. (مى بايست از تماس مستقيم دارو با يخ جلوگيرى شود)

حقوق بيمار
ــتاى تبيين حقوق بيمار در مؤسسات دارويى و ارتقاى كيفيت  ــور حقوق بيمار: در راس منش
خدمات و همچنين به منظور بهبود و ارتقاى شاخص هاى سالمت جامعه و اجراى ماده يك 
ــت، درمان و آموزش پزشكى و ماده 2 قانون مربوط به مقررات  ــكيل وزارت بهداش قانون تش
امور پزشكى، دارويى، مواد خوردنى و آشاميدنى و آئين نامه هاى مربوط، منشور حقوق بيمار 
در داروخانه تدوين و به كليه داروخانه هاى سراسر كشور ابالغ گرديده است. مواردى از مفاد 

منشور فوق الذكر به شرح ذيل است :
بيمار حق دارد قبل از ارائه نسخه از حضور داروساز در داروخانه اطمينان حاصل نمايد.• 
ــى الزم (از جمله مقدار •  ــات داروي ــل دارو، اطالع ــت هنگام تحوي ــاز موظف اس داروس

و نحوه صحيح مصرف صحيح مصرف دارو) را به بيمار ارائه نمايد.
حرمت، شأن و اسرار بيمار بايد در داروخانه حفظ شود.• 
ــات •  ــش اطالع ــرات داروهاي ــع و مض ــاره مناف ــود درب ــاز خ ــق دارد از داروس بيمارح

بخواهد و داروساز بايد وى را راهنمايى كند.
ــاز به •  ــط داروس ــى داروها بايد توس ــرفت درمان و اثربخش ــورت نياز، عالئم پيش در ص

بيمار ارائه شود.
ــاوت در داروهاى •  ــه تف ــود، از هرگون ــت داروهاى خ ــل از درياف ــق دارد قب ــار ح بيم

دريافتى با نسخه تجويز شده خود اطالع حاصل نمايد.



آنچه بيمار بايد در داروخانه رعايت كند

♦ اندكى صبر و حوصله :
انتظار مى رود بيماران و مراجعين محترم داروخانه، هنگام آماده شدن نسخه در صورت معطلى 
ــتور مصرف  ــخه و كنترل دقيق داروها، درج صحيح دس كه به منظور دقت در آماده كردن نس
ــد- صبور و خويشتن دار باشند. ــخه مى باش ــازى و تحويل نس و جلوگيرى از خطا در آماده س

♦ توجه كامل پس از تحويل گرفتن دارو :
پس از تحويل نسخه، داروها را بررسى نموده و درصورت وجود هر گونه سوال و ابهام در زمينه 

مصرف دارو و موارد ديگر، داروساز را آگاه سازيد.
♦ همكارى با مسئول فنى داروخانه :

ــواالت  ــئول فنى داروخانه در مورد س جهت ارائه هرچه بهتر و دقيق تر خدمات دارويى با مس
ــرف دارويى و نيز  ــاردارى و..)، تاريخچه مص ــن، جنس، ب ــرايط بيمار(س احتمالى راجع به ش

بيمارى هاى زمينه اى ديگر مساعدت الزم را داشته باشيد.
♦ عدم اصرار بر تحويل دارو بدون نسخه پزشك:

ــخه معتبر خوددارى  ــت تحويل دارو بدون ارائه نس ــار مى رود بيماران گرامى از درخواس انتظ
فرمايند. بديهى است عرضه دارو بدون نسخه و مصرف خود سرانه آن ضمن مغايرت با قوانين 

و مقررات، مى تواند به عنوان عامل تهديد كننده سالمت بيماران نيز مطرح باشد.



قابل توجه شهروندان محترم

شماره تماس جهت رسيدگى به شكايات
 مربوط به حوزه دارو و داروخانه ها (ساعات ادارى):

361 62 635 - 6

361 62 644 پيغام گير شبانه روزى معاونت:

شماره اطالع رسانى داروها و سموم، دريافت مشاوره دارويى، رسيدگى به 
3670 64 43 شكايات و كمبودهاى دارويى:

http : \ \ fdo .muq .ac . ir وبسايت:
f d o @ m u q . a c . i r ايميل:


