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ت و همچنين اجراي ماده يك در راستاي تبيين حقوق بيمار در موسسات دارويي و ارتقاي كيفيت خدما 

، نون مربوطه به مقررات امور پزشكيقا 2آموزش پزشكي و ماده  درمان و تشكيل وزارت بهداشت، قانوني

وسيله منشور  نهاي مربوطه بدي شوراي اسالمي و آيين نامهب مجلس آشاميدني مصو مواد خوردني و ،دارويي

  :گردد حقوق بيمار در داروخانه به شرح ذير ابالغ مي

  .از حضور داروساز در داروخانه اطمينان حاصل نمايد هبيمار حق دارد قبل از ارائه نسخ - 1

 و نحوه مصرف صحيح از جمله مقدار(اطالعات دارويي الزم  ،روساز موظف است هنگام تحويل دارودا - 2

  .را به بيمار ارائه نمايد )مصرف دارو

  .بايد در داروخانه حفظ شود شان و اسرار بيمار، حرمت، - 3

داروساز بايد وي را  و بيمار حق دارد از داروساز خود درباره منافع و مضرات داروهايش اطالعات بخواهد - 4

  .راهنمايي كند

  .و اثر بخشي داروها بايد توسط داروساز به بيمار ارائه شود عالئم پيشرفت درمان در صورت نياز، - 5



 

 

ديگر و پاسخهاي آزمايشگاهي  داروهاي ،اروهاي تجويز شده در نسخه با غذاداروساز بايد در مورد تداخل د - 6

  .بيمار را راهنمايي كند

 ديگر در بيمار،شيردهي و يا مصرف همزمان داروهاي ، بارداري، اي در صورت مشخص شدن بيماري زمينه - 7

  .در نسخه را به بيمار توصيه نمايد داروساز موظف است نحوه مصرف داروهاي موجود

بررسي و در صورت  )وزن و غيره سن،(داروساز بايد صحت مقدار تجويزي دارو را با توجه به شرايط بيمار  - 8

  .مشورت نمايد لزوم با پزشك معالج

از هرگونه تفاوت در داروهاي دريافتي با نسخه تجويز شده  ي خود،بيمار حق دارد قبل از دريافت داروها - 9

  .خود اطالع حاصل نمايد

  

 *مراجعين داروخانه نصب گردد در معرض ديد بيماران و اين منشور در محل مناسب و اقتضاء دارد*

 

 

  

  سازمان غذا ودارو

  درمان و آموزش پزشكي وزارت بهداشت،

  


