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حق مصرف کننده محصوالت دارویی و پزشکی بر آموزش در حقوق ایران و فقه امامیه با
رویکردی به اسناد اتحادیه اروپا

تاریخ دریافت 1398/01/18 :
تاریخ پذیرش 1398/03/25 :

چکیده
مصرف کننده محصوالت دارویی و درمانی بر اساس ادله عام انصاف و عدالت باید از حمایت قانون گذار بهره
مند گردد که در این راستا وفق اسناد اتحادیه اروپا و نیز منشور حقوق بیماران هم چنین دستورالعملهای
متعدداین اتحادیه ،باید مبادرت به آموزش به بیماران به عنوان مصرف کننده محصوالت دارویی و پزشکی
بپردازد .طبق دستورالعملهای اتحادیه اروپا ،تولید کننده مکلف است تا با در نظر گرفتن بروشورهایی در
بسته بندیهای محصوالت دارویی ،اطالعاتی در باب نحوه مصرف ،نگهداری ،افزایش میزان تأثیر گذاری
و آموزشهای الزم در باب نحوه حفاظت از محصوالت دارویی نیز حتی در باب محل نگهداری داروها نیز
آموزشهای الزم را ارایه کند .در حقوق ایران نیز در این رابطه ،از تعیین تعهد تولید کنندگان محصوالت دارویی
بر آموزش به بیماران غفلت ورزیده؛ ولی انجمنهای حامی مصرف کننده را مکلف نموده است تا آموزشهای
الزم را به بیماران و مصرف کنندگان ارایه دهند .همچنین در فقه امامیه هرچند به عبارات حق بر آموزش
مصرف کننده اشارهای نشده است؛ ولی وفق عمومات قاعده تحذیر باید حکم به لزوم ارایه آموزش به بیماران
نمود که بر این اساس باید او ً
ال آموزشهای الزم با شرایط خاص ،به بیماران ارایه گشته و در ثانی به اطالع
بیماران برسد .همچنین قاعده قاعده وجوب اعالم الجاهل فیما یعطی نیز موید این مدعاست .لذا پیشنهاد
میشود تا در قانون خاص ،قانون گذار در راستای حمایت از حقوق مصرف کننده به تبیین حق بر آموزش در
دورههای مختلف سنی به ویژه بیماران ،حق بر آموزش را بر عهده تولید کننده محصوالت دارویی قرار داده و
تولید کننده محصوالت دارویی را مکلف به ارایه آموزشهای الزم در این زمینه نماید.
کلمات کلیدی :حق بر اموزش ،بیماران ،محصوالت دارویی و درمانی ،قاعده تحذیر ،قاعده وجوب اعالم
		

الجاهل فیما یعطی.

 .* 1نویسنده مسئول ،استاد تمام دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی (ره)mdamad@sbu.ac.ir .

آدرس:تهران ،ولنجک ،دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی ره  ،گروه حقوق اسالمی
 .2دانشجوی دکترای حقوق خصوصی دانشگاه شهید بهشتی (ره)Amin181170@chmail.ir .
آدرس:تهران ،ولنجک ،دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی ره  ،گروه حقوق خصوصی.
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حق مصرف کننده محصوالت دارویی و پزشکی بر آموزش در حقوق ایران و ...

مقدمه
ساحت اجتماعی را باید عرصه تعامل انسانها با
یکدیگر دانست( .انتظاری ،محقق داماد42 ،1391 ،؛
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؛ محقق داماد )52 ،1364 ،در این راستا برای تنظیم
تعامل بین حقوق مصرف کننده و تولید کننده باید به
عنصر عدالت تمسک جست .برقراری عدالت اجتماعی که
هدف اصلی هر نظام حقوقی است ،درگرو رسیدگی کامل
به حقوق مصرف کننده (بیمار متضرر) و احقاق حق بیمار
است( .سبحانی ،امیرحسینی )70 ،1396 ،و ضمانتهایی
اجرایی برای آن در نظر گرفته است( .امیرحسینی،
برزویی30 ،1395 ،؛ عابدی سروستانی ،شاه ولی ،محقق
داماد ،59 ،1386 ،محقق داماد)78 ،1373 ،
بر اساس غرض اصلی شارع مقدس ،هر کس حق دارد
تا در جامعه و محیطی سالم و امن تداوم حیات دهد.
(مقدادی )166 ،1390 ،تأمین امنیت اقتصادی و تجاری
و ممانعت از سوء استفاده از اموال عمومی ،از دغدغههای
قانون گذار بوده است( .روشن ،امیرحسینی،87 ،1396 ،
مبین ،امیرحسینی)95 ،1394 ،
یکی از اساسی ترین این حقوق را باید حق بر آموزش
دانست؛ اهمیت این حق به حدی است که برخی معتقدند
تمامی انتقادات وارده بر حقوق مصرف کننده و قواعد
حا کم بر آن در راستای ایجاد تعادل در روابط فی ما بین
طرفهای اقتصادی ،ایجاد تغییر در رفتار مصرف کنندگان
را باید موثر تر از افزایش قواعد حقوقی دانست یعنی در
صورت امکان ،مصرف کنندگان باید در وهله نخست،
حامی منافع و حقوق خود باشند که این حفظ منافع را
جز از طریق ارایه آموزشهای الزم نمیتوان تأمین نمود.
(کله الوا)253 ،1377 ،
متأسفانه تخلفات در حوزه دارویی نیز در کشور ما رو به
افزایش است و برای پیشگیری از آن که بیماران به عنوان

مصرفکنندهمحصوالتداروییدرمعرضآسیبهایجدی
قرار نگیرند ،باید با ارایه آموزشهای الزم در این عرصه ،از
بروز خطرات ناشی از مصرف داروها و آسیبهای ناشی از
عدم علم کافی مصرف کننده ،ممانعت نمود .بر همین اساس
سوال اساسی آن است که آیا حق بر آموزش در فقه امامیه و
حقوق ایران در زمره حقوق مصرف کننده محسوب میگردد؟
جایگاه این حق در اسناد اتحادیه اروپا چیست؟
در همین راستا در ابتدا به تبیین حق بر آموزش در
نظام اتحادیه اروپا برای مصرف کنندگان محصوالت
دارویی و درمانی پرداخته خواهد شد در ادامه به تبیین
این حق در نظام حقوقی ایران و فقه امامیه نیز توجه
خواهد گردید.
 -1اتحادیه اروپا
در ابتدا الزم به ذکر است که چون این حقوق از نظامهای
حقوقی غربی و نیز سایر نظامهای حقوقی ،به حقوق ایران
وارد شده است برای شناخت دقیق تر آن باید به نظام های
حقوقی موسس این نهاد ها اشاره نموده و آن را مورد عنایت
قرار داد .در همین راستا حق بر آموزش بیماران را باید با
حق بر اطالع رسانی به ایشان متفاوت دانست.
بدین معنا که حق بر اطالع رسانی و مطلع شدن مصرف
کننده در مقامی است که اطاالعات الزم در مورد کفیت،
کمیت ،ترکیبات و سایر ویژگیهای ذاتی دارو در زمان قبل
از انجام معامله است این اطالعات برای تحقق دقیق حق
بر انتخاب مصرف کننده شکل میگیرد؛ در حالی که حق
بر آموزش را باید در باب مهارتهایی دانست که بیمار به
عنوان مصرف کننده محصوالت دارویی و پزشکی باید در
مدت زمان مدید و به طور معمول در زمانی بعد از انجام
معامله کسب کند ،بیشتر ناظره به نحوه مصرف دارو ،نحوه
نگهداری و استعمال دارو است.
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به عالوه تفاوت دیگر آن است که حق بر اطالع رسانی

مهارتهای ورود به بازارهای گسترده وسیع محصوالت

ناظر به زمانی است که بیماران هنوز دست به انتخاب و

پزشکی دارویی نیز خرید کاالهای مختلف طبی و نیز

انجام معامله محصول درمانی و پزشکی نزده اند و بیمار

پزشکی ،جایگاه بسیار مهمی دارد.

که حق بر آموزش را باید زمانی به کار برد که بیمار به عنوان

راستای نیل به این مقصود و ایجاد یک آموزش همگانی

مصرف کننده محصوالت دارویی و پزشکی باید در طول

عمومی در باب سالمت و آشنایی کامل با جایگاه و نظامات

زمان آن را کسب کند تا توانمندی وارد شدن در بازار

حا کم بر سازوکارهای تولیدات دارویی ،مبادرت به ایجاد

رقابتی بین افراد تولید کننده را داشته باشد.

دفترچههای آموزش بیماران نمود که این دفترچه ها

به دلیل عدم تجربه یا عدم کسب علم کافی از محیط

متضمن اطالعات دقیقی در باب خرید محصوالت دارویی

بازار یا حتی آالم و رنجهای دوران بیماری ،دچار اشتباه

بوده و شامل خرید دارو در منزل یا حتی خارج از منزل

در انتخاب نگشته و نیز به نحوه دقیق استفاده و استعمال

است که برای افراد در بازه سنی بین  15تا  18سال ،قابل

نیز دست یابد تا با نگهداری صحیح ،میزان هدر رفت

درک و فهم است)Rausand, Bouwer, 2009, 71( .

منابع دارویی را کاهش دهد)G.U dell,1974,p:84 (.

در راستای نیل به این هدف ،سازمانی نیز در نظر

حق بر آموزش را به طور معمول در مورد ارایه اطالعات

گرفته شده که تحت عنوان سازمان مصرف کنندگان

در طول زمان و به نحو پایدارتر و نیز در راستای رشد و

اتحادیه اروپا 1مبادرت به ارایه آموزشهای الزم نموده و

ارتقای دانش افراد بیمار در مصرف داروها ،نحوه مصرف و

در راستای حمایت از بیماران به عنوان مصرف کنندگانی

نیز نحوه موثر تر نمودن آثار آن مورد توجه قرار میدهند.

که در بیشترین جایگاههای خطرنا ک قرار دارند ،نقش

در منشور حقوق بنیادین اتحادیه اروپا مصوب سال

موثری دارد.

 2000نیز این حق به رسمیت شناخته شده که بر اساس آن

لذا این نهاد در راستای تحقق به اهدافی نظیر تأمین

این حق برای بیماران به نحو خاص و مجزا و با شرایط خاص

آتیه سالم و نیز ارتقای نظام سالمت ،افزایش میزان

و ویژه در نظر گرفته شده است( .نصیری ،ثابتی،1392 ،

نظارتهای عمومی و همگانی بر رفتارهای تولید کنندگان

 )139لذا بند نخست ماده  14این منشور مقرر میدارد «:هر

محصوالت دارویی و پزشکی و نیز در راستای ارتقای

شخصی از حق آموزش برخوردار است و باید به آموزشهای

استانداردهای تولید دارو و محصوالت پزشکی ،از طریق

شغلی و مداوم دسترسی داشته باشد ».که حتی در با سازو

مطالبات عمومی از سوی بیماران به عنوان اصلی ترین

کار و دوره سنی اعمال حق بر آموزش تأکید شده و لذا باید

مصرف کنندگان محصوالت دارویی و پزشکی اقدام می

آموزشهای الزم در این باب را در سنین کودکی به افراد

نمایند)Weather,2005, 49 ( .

ارایه نمود تا آموزشهای کامل صورت پذیرد.

حق بر آموزش را باید شامل ارایه اطالعات الزم به

لذا باید اذعان داشت که وفق منشور حقوق بنیادین

بیماران در راستای کاهش آسیبهای دارویی نمود .لذا

اتحادیه ،آموزش به شهروندان از دوره کودکی اهمیت

بر این اساس ،باید آموزش های الزم را به نحو مستقیم به

خاصی داشته و یا دادن به کودکان در راستای کسب

1. European Consumer’s Organization
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را به آ گاهی کامل نسبت به خرید خود میرساند .در حالی

در همین راستا در سال  2004اتحادیه اروپا در
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بیماران ارایه نمود و صرف ارایه دفترچه تخصصی آموزش
برای هشدار به بیمار را الزم دانست.

در باب محتوای مطالب مورد آموزش نیز باید بیان
داشت که عالوه بر موارد مذکور ،باید به لزوم ارایه اطالعات
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در حقوق اتحادیه اروپا در زمانی که تولید کننده

الزم به مصرف کننده در باب نحوه نگهداری دارو نیز افزود

محصوالت دارویی مبادرت به توزیع دارو مینماید .وفق

که در این باب ،طبق دستور العملهای اتحادیه اروپا،

رویههای موجود در اتحادیه اروپا باید مبادرت به ارایه

تولید کننده مکلف است تا با در نظر گرفتن بروشورهایی

هشدارهای مستقیم و آموزشهای الزم برای نحوه مصرف

در بسته بندیهای دارویی ،اطالعات و آموزشهای الزم

دقیق کاهش آسیب ها و عوارض محصوالت دارویی هست.

در باب نحوه نگهداری محصوالت دارویی نیز حتی در باب

این تعهد در حقوق آمریکا نیز به رسمیت شناخته شده

محل نگهداری داروها نیز آموزشهای الزم را ارایه کند؛

است و پزشک نیز باید مبادرت به ارایه آموزشهای الزم به

زیرا نگهداری دارو در محلهای نامناسب مال در فضای

بیمار نماید تا میزان آسیبها و خطرات یا حتی عوارض

مرطوب یا گرمای زیاد موجب تغییر ترکیب داروها یا عدم

ناشی از دارو کاهش یابد که همه موارد مزبور ،در زمره

تاثیر آن در درمان یا حتی مضر شدن دارو برای بیماران

حق بر آموزش بیماران به عنوان مصرف کننده محصوالت

خواهد شد یعنی حتی موجب فوت بیمار نیر خواهد شد.

دارویی محسوب میگرددCunningham,1974,532,( .

(نجفی)59 ،1386 ،

)Henderson, Twerski,2000, 434

حتی در بسیاری از نظامهای حقوقی ،پذیرش این
امر که تعهد به ارایه آموزش های الزم به بیماران را نباید
محتص نهاد خاصی دانست بلکه به پزشک یا تولید کننده
محصوالت دارویی نیز در این باب ،باید تعهد به ارایه
آموزشهای الزم داد .در این باب حتی آموزشهای الزم
باید از سوی پزشک به بیمار ارایه گردد و لذا پزشک باید
حتی در صورت اطالع از داروی موثرتر در باب ارتقای
سالمت بیمار یا کمبود عوارض یا حتی ترکیبات موثر
داروها در نتیجه فرایند درمان ،مبادرت به ارایه آموزش
های الزم به بیمار نماید .این امر حتی در مورد تولید
کنندهها نیز مطرح است.)Rubin, 2004, 2( .

تولید کنندگان داروی مشخص ،بر اساس دانش خود
باید عالوه بر آموزش به بیماران ،به پزشک تجویز کننده
دارو ،آموزشهای الزم را ارایه داده و وی را از جزییات
الزم مطلع نمایند تا پزشک ،آموزش های تخصصی را به
بیماران به عنوان مصرف کننده انتقال دهد.

به عالوه ارایه اطالعات در باب نحووه مصرف هم باید
به همراه دارو ،به بیمار منتقل گردد که نقض این تعهد،
وفق مقررات موجب بروز ضمان خواهد شد.
 -2حقوق ایران
از ان جا که محصوالت داریی بای ادامه حیات بیمار الزم
بوده در فرآیند درمان نقش موثری ایفا میکنند ،لذا ادامه
حیات و سالمت بیمار را باید در گروی سالمت محصوالت
درمانی و دارویی دانست .لذا رعایت مقررات الزم ارایه
آموزشهای ازم به بیماران در این عرصه ،از اهمیت ویژهای
برخوردار است(.احسان بخش ،بابایی)9 ،1395 ،
در حقوق ایران نیز در صورتی که دارویی به بیمار تجویز
گردد ،افراد متعددی مکلف اند تا به ارایه آموزشهای الزم
به بیمار در این عرصه مبادرت ورزند که عالوه بر تولید
کننده ،باید متصدی توزیع دارو و حتی پزشک را به تعهد
به آموزش به بیمار دخیل دانست( .عبداللهی ویشکایی،
ژیان)9 ،1395 ،

سید مصطفی محقق داماد و همکاران

در این رابطه ،به تعیین وظیفه مبادرت ورزیده و انجمنهای

مسئولیت باید بیان داشت که وظیفه آموزش دادن به

حامی مصرف کننده را مکلف نموده است تا آموزشهای الزم

بیماران و ارایه هشدارهای الزم و نیز ارایه آموزش در باب

را به بیماران و مصرف کنندگان ارایه دهند که این انجمنها در

نحوه مصرف ،مورد ممنوعیت مصرف ،نحوه نگهداری

حوزه سالمت از اهمیت ویژه ای برخوردار اند .

و ...را باید از وظایف پزشکان و گروه درمانی دانست.

به عنوان موید مدعا ،باید به بند نخست از ماده 12

لذا ارایه هشدار هم نقش اساسی در سلب مسئولیت

قانون حمایت از حقوق مصرف کننده مصوب  1388اشاره

کیفری هم منع از مسئولیت مدنی دارد .هر چند موضوع

نمود که در این باب ،ماده  12مقرر میدارد« :وظایف و

ارایه آموزش و ضمانتهای اجرای ناشی از نقض آن به

اختیارات انجمنها به شرح ذیل است:

نحو تفصیلی در حوزه مصرف کننده ذکر نشده است؛ اما

 -12-1آ گاه سازی مصرفكنندگان از طریق رسانههای

باید به ماده  333قانون مجازات مصوب  1375برای تایید

گروهی و ارتباط جمعی ،انتشار نشریه ،برگزاری مصاحبه و

این مدعا در حقوق ایران تمسک جست که ماده مزبور

همایش و تشكیل دورههای آموزش عمومی و تخصصی».

اشعارمی دارد «:در مواردی که عبور عابر پیاده ممنوع

بر اساس ماده مزبور ،قانون گذار به لزوم ارایه

است ،اگر عبور نماید و راننده ای که با سرعت مجاز و

آموزشهای الزم به مصرف کنندگان توجه داشته است لذا

مطمئنه در حرکت بوده و وسیله نقلیه نیز نقص فنی

برداشت میشود که حق بر آموزش را باید حقی مبنایی

نداشته باشد و در عین حال قادر به کنترل نباشد و با عابر

برای مصرف کننده دانست و قانون گذار نیز آن را به

برخورد نموده و منجر به فوت یا مصدوم شدن وی گردد،

رسمیت شناخته است؛ ولی این امر قابل تأمل است که

راننده ،ضامن دیه و خسارت وارده نیست ».لذا برداشت

ایفای تعهد مزبور را باید وفق مقررات بر عهده انجمنهای

میشود که ارایه آموزشهای الزم به مصرف کننده را باید

حامی حقوق مصرف کننده دانست.

حقی اساسی برای وی دانست که نقض آن موجب بروز

قابل ذکر است که حق بر آموزش را باید برای مصرف

خسارت است .بر همین مبنا مالحظه میشود که قانون

کننده و به عهده تولید کننده محصوالت دارویی دانست؛

گذار ،قاعده هشدار و اثر آن در رفع مسئولیت مدنی و

زیرا امکان اعمال حق بر آموزش توسط انجمنهای حامی

کیفری را مورد تایید قرار داده است و لذا امکان استناد به

حقوق مصرف کننده نمیتواند به نحو تام ،به حمایت

مبنای مزبور در مسائل دارویی نیز موجود است.

از حقوق مصرف کننده محصوالت دارویی منجر شود.

تولید کننده مکلف است تا بخشی از آموزشهای

لذا پیشنهاد اساسی آن است که تولید کننده محصوالت

الزم را در اختیار مصرف کننده قرار دهد ،در چارچوب

دارویی باید به ارایه آموزشهای الزم مبادرت ورزد .قانون

دستورها قرار میگیرد .لذا تولید کننده مکلف است تا به

گذار وی را در قانون به این امر مکلف نماید؛ در غیر این

ارایه راهنمای استفاده از دارو ،نحوه بهره برداری ،دستور

صورت ،برای نقض حق بر آموزش مصرف کننده ،ضمانت

العملها و راهنماهای ضروری برای استفاده بهینه ،نحوه

اجرایی مدنی (مسئولیت مدنی) و نیز مسئولیت کیفری در

نگهداری و محافظت از داروی مورد معامله هست .صرف

نظر گرفته شود.

اعالم دستورالعملها در باب استفاده و بهره گیری از دارو،

ویژهنامه علوم انسانی سالمت  -1398شماره ۱

در باب حق بر آموزش باید بیان داشت که قانون گذار ایران

در حقوق ایران نیز بر اساس مبانی فقهی در باب
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باعث رفع مسئولیت تولید کننده و اجرای کامل تعهد به

ارایه آموزش نیست بلکه تولید کننده دارو باید راههای

ممانعت از خطرات احتمالی و هشدار های خطرزا را نیز
ویژهنامه علوم انسانی سالمت  -1398شماره ۱

در کاتالوگهایی خاص ،به بیماران آموزش دهد.
 -3فقه امامیه

در فقه امامیه باید به سه قاعده تحذیر ،وجوب دفع

ضرر محتمل و نیز قاعده وجوب اعالم الجاهل فیما یعطی

اشاره نمود که برای اثبات مدعا ،قابل استناد است.
 -1-3قاعده تحذیر

(اردبیلی،1403،ج.)14،243

لذا در تبیین جایگاه قاعده تحذیر ارتباط آن با حق

بر آموزش مصرف کننده باید اذعان اشت که تولید کننده

محصوالت دارویی به واسطه موقعیت شغلی خود و تولید
داورهایی که امکان تضرر افرادرا فراهم میآورد در برخی
از موارد ،باید مبادرت به ارایه آموزشهای الزم وانذارهای

مورد نظر از آسیبها و عوارض احتمالی به افراد بیمار بدهد
که بر اساس آن وفق قاعده تحذیر ،اگر مبادرت به ارایه
آموزشهای الزم و انذارهای الزم بنماید و موارد ممنوعیت

را به نحو دقیق ذکر کند ،از مسئولیت مبرا خواهد شد.

لذا وفق مفهوم مخالف ماده ،اگر کسی آموزشهای

در فقه امامیه برای موضوع آموزش میتوان به قاعده

الزم و انذارهای الزم را ندهد ،مسئول بوده و باید مبادرت

به معنای اخطار یا هوشیار نمودن است( .انصاف پور،

بود و لزوم جبران خسارت ،نامشروع بودن عمل زیان بار

تحذیر در فقه امامیه اشاره نمود که بر اساس آن هشدار
 ،275 ،1384انوری )351 ،1381 ،در باب حجیت این
قاعده باید اذعان داشت که برخی از فقها بیان می دارند:
« هرچند در مورد این قاعده از جانب فقیهان نقل اجماع

نشده ،ولى بزرگانى چون صاحب جواهر مدعى هستند

که نظریه مخالفى در مسأله ندیدهاند ...و روش و عمل
اصحاب در این امر موجب تقویت نص وارد مىشود و

ضعف و اشکال در سند حدیث و یا داللت آن با این شهرت
عملى جبران خواهد شد».

به جبران خسارت ،بنماید .از آن جایی که شرط مسئول

است ،پس عدم ارایه آموزشهای الزم به بیماران را باید

مصداق واقعی تخطی از تعهد تولید کننده محصوالت
دارویی ،به آموزش دانست.

بر همین مبنا فقها در عبارت واحدی بیان داشته اند «

محل مسابقه از میان تیراندازان و هدف عبور کند و تیری
به او اصابت نماید ،چنان چه تیرانداز پیش تر به او هشدار

داده باشد ،ضامن نیست و اگر هشدار نداده باشد ،اما محل
هدف در ملک تیرانداز بوده و زیان دیده بدون اجازه وارد

در باب شرایط هشدار نیز ان را در موری جاری

شده باشد ،باز هم ضامن نیست(».طوسی،425 ،1408 ،

بروز شرایط مزبور مجراست( .محقق داماد )7 ،1371 ،که

 ،1417ج ،617 ،3حلی ،1413 ،ج ،652 ،3مکی العاملی،

میدانند یعنی مفاد قاعده قد اعذر من حذر در صورت
مولفه های مزبور در آن صورت پذیرد که عبارت اند از:

 .1موثر بودن  .2آ گاهی یافتن بیمار به عنوان مصرف

حلی ، 1411 ،ج ،362 ،3حلی ،1389 ،ج ،251 ،4یوسفی،
 ،263 ، ،1411جبعی العاملی ،1410 ،ج ،121 ،10نجفی،
 ،1411ج )69 ،43لذا می تان این حکم که بیان مشهور فقها

کننده  .3وجود امکان چاره جویی برای متضرر(محقق

نیز هتس ،حکم موضوع تیر اندازی را به موضوع آموزش به

باشد .5 .قصد تولید کننده ،اضرار نباشد .6تناسب

لذا وفق قاعده مزبور و بیان مشهور فقها تولید کننده

داماد .4 )214 ،1386 ،فعل هشدار دهنده باید قانونی

هشدار با خطر .7تقدم هشدار بر عمل موجب زیان

بیماران تسری داد و تنقیح مناط نمود.

محصوالت دارویی باید مبادرت به اعالم و اطالع اموزشهای

سید مصطفی محقق داماد و همکاران

الزم بنماید .بر همین اساس ،برای تحقق هشدارهای الزم،

ج322 ،8؛قرشی ،1364 ،ج41 ،7؛موسوی خویی،1402 ،

الزم ،موارد زیر را به نحو کامل و به صورت هشدار به مصرف

 ،1374ج288 ،2؛ طباطبایی یزدی ،1417 ،ج)48 ،1آیه

باید تولید کننده وفق قاعده تحذیر ،برای ارایه آموزش های

صحیح استفاده ،مضرات استفاده از داروی مزبور ،افرادی

که حق استفاده از دارو را ندارند نظیر زنان باردار یا کودکان
که هر یک از موارد زیر اعالم نگردد ،باید حکم به نقض حق

بر آموزش مصرف کننده داد که موجب ثبوت مسئولیت
برای تولید کننده محصوالت دارویی هست.

ج)122 ،1؛ آیه سوال(حویزی ،1383 ،ج363 ،5؛انصاری،
کتمان(صدر ،1406 ،ج )286 ،1ادله عام لزم بذا علم و و

جوب تعلیم (مجلسی ،1401 ،ج )252 ،48روایات دال بر
وجوب نصیحت مومن (مصطفوی)47 ،1390 ،

البته قاعده مزبور به صورت مستقیم در مورد فروش

کاالی متنجس مطرح شده است که باید محل دقیق نجاست

و نحوه برطرف کردن آن را به طرف مقابل آموزش دهند تا

در وهله دوم باید هشدار ارایه شده از سوی تولید کننده

دچار چنین آسیبی نگردد .در این راستا باید به محصوالت

گردد لذا باید آموزش به نحوی باشد که مصرف کننده به

به عنوان عالم ،مکلف است تا آموزشهای الزم را به بیماران

دارو ،به مصرف کننده برسد و وی از این هشدار مطلع
طور عرفی ،آن را درک نموده و فهم صحیحی از آموزش

صورت گرفته حاصل کند( .محقق داماد )217 ،1386 ،لذا
ضابطه اصلی را باید فهرم عرفی دانست و تولید کننده باید

دارویی و پزشکی اشاره نمود که بر اساس آن تولید کننده،
به عنوان مصرف کننده محصوالت دارویی ارایه دهد .لذا به
نظر میرسد که بر عهده تولید کننده هست تا آموزشهای

الزم را ازحیث نحوه مصرف دارو ،کاهش آسیب های

بر اساس دانش عمومی و فهم عرفی افراد مصرف کننده

احتمالی ،نحوه نگهداری ،موانع مصرف داروها و ...را به

 -2-3قاعده وجوب اعالم الجاهل فیما یعطی

 -3-3قاعده وجوب دفع ضرر محتمل

مبادرت به ارایه آموزش های الزم در این باب بنماید.

بیماران به عنوان طرف جاهل قرارداد مصرف ،بدهد.

وفق قاعده مزبور باید اذعان داشت که اگرشخصی،

در باب قاعده مزبور باید بیان داشت که بر اساس ان عقل

اطالع ندارد ،بدهد یا بفروشد ،باید فرد جاهل را از خطرات

لذا اگر انسان در باب چیری احتمال ضرر بدهد باید مبادرت

مالی که دارای خطرات بسیاری هست به دیگری که از آن
و آسیبهای احتمالی مطلع نموده و وی را آموزش دهد

تا به خطرات احتمالی کاال مبتال نگردد که در این راستا
هلل زاده،
میتوان به حکم حرمت تغریر اشاره نمود( .عبدا
عبداللهی آرانی ،غفور زاده)34 ،1396 ،

لذا ارایه آموزش های الزم را باید مانعی برای

تغریر دانست .حتی در این باب برخی از فقها ،حکم به
وجوب نفسی این قاعده داده اند( .مصطفوی،1421 ،

 )299درباب مبنای قاعده نیز باید به ادله ای نظیر آیه
نفر(اخودن خراسانی ،298 ،1423 ،زمخشری،1391 ،

حکم می کند تا به دفع ضرر محتمل یا مظنون حکم نماییم.

به دفع آن بپردازد (خراسانی )309 ،1412 ،بر این اساس،
در باب عدم ارایه آموزش نیز باید بیان داشت که عدم ارایه

آموزشهای الزم از سوی تولید کننده محصوالت دارویی

موجب میشود تا به بیمارن ضررهایی وارد آید که در برخی
از موارد این ضررها قابل جبران نیست.

لذا به نظر میرسد عقل حکم میکند تا تولید کننده

محصوالت دارویی را مکلف نماییم تا با ارایه آموزشهای

پیشگیرانه به بیماران ،مبادرت به دفع ضررهای احتمال

ناشی از عدم آموزش نماید .در باب ضرر نیز باید ضررهای

ویژهنامه علوم انسانی سالمت  -1398شماره ۱

کننده محصوالت دارویی اعالم دارد؛ یعنی عوارض ،نحوه
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محتمل دنیوی را نیز در زمره ضررها دانست که نقض حق

سالمت را باید از مهمترین ضررهای دنیوی در نظر داشت
و مشمول حکم مزبور نمود.

ویژهنامه علوم انسانی سالمت  -1398شماره ۱

 -4نتیجه گیری

به ارتقای سالمت و عمومی و نیز ارایه خدمات سالم تر
درمانی مساعدت نمایند.

البته الزم است تا قانون گذار عاله بر انجمنهای مزبور

به نحو تفصیلی به تبیین حق بر آموزش بیمار ،تعهد بر

آموزش را به تولید کننده به عنوان متخصص در این زمینه

در جمع بندی نهایی باید بیان داشت که وفق قواعد

در نظر گیرد و برای نقض این حق اساسی مصرف کننده نیز

راستای حمایت از حقوق مصرف کننده ،قانون گذار حق بر

در باب ضمانت اجرا نی ،مجازتهایی در نظر گرفته شده

و دستورالعملهای موجود در اسناد اتحادیه اروپا در

آموزش را در نظر گرفته است که بر اساس آن تولید کننده
محصوالت دارویی را مکلف نموده است تا در راستای
ارتقای تأثیر گذاری بیشتر محصوالت دارویی و مساعدت
به فرآیند درمان در حوزه سالمت ،به ارایه آموزشهای

الزم به مصرف کننده محصوالت دارویی مبادرت ورزد.

بر همین مبنا به نحو دقیق به تبیین مواردی که باید

ضمانتهای اجرایی مناسبی را مد نظر قرار دهد؛ هر چند

است که نیازمند ایجاد قاعده و مقررات عام و منسجمی در
این زمینه هستیم و مسئولیت مدنی تولید کنندگان ناقض

حق بر آموزش نیز باید مورد توجه قرار گیرد.

در فقه امامیه نیز بر اساس قواعد عام حا کم بر فقه

میتوان حکم به لزوم ارایه آموزشهای الزم از سوی تولید

کننده به مصرف کننده محصوالت دارویی حکم نمود که در

مورد آموزش قرار گیرد پرداخته است لذا تولید کننده

این راستا قاعده تحذیر را باید به عنوان اصلی ترین موید این

آموزش درمان یا اوراق خاص ،به ارایه آموزش به بیماران

دارویی مکلف است تا به ارایه اموزشهای الزم پرداخته و

محصوالت دارویی باید با استفاده از بروشور ،دفترچه
در حوزه نحوه نگهداری داروها ،نحوه استفاده از دارو،
نحوه کاهش آسیبها و عوارض یا شرایط دقیق مصرف
داروها بپردازد و مصرف کننده را نسبت به این موارد

مطلع سازد؛ حتی برای افزایش میزان بازدهی ،به ارایه

آموزش های الزم در این زمینه به کودکان نیز اشاره شده
است .حتی برای نقض این حق ،مسئولیتهای متعددی

مدعا در نظر داشت که براساس آن تولید کننده محصوالت
عاله بر آن به اطالع بیمار نیز برسد درغیر این صورت باید

برای تولید کننده ،مسئولیت و ضمانت اجرا در نظر داشت.

همچنین وفق قاعده وجوب اعالم الجاهل فیما یعطی

باید اذعان داشت که باید به فرد جاهل (بیمار) اموزشها

و آ گاهیهای الزم را ارایه نمود که این ارایه آموزشهای

الزم از سوی تولید کنند را باید واجب دانست که نقض

برای تولید کننده محصوالت دارویی در دستورالعملهای

آن موجب نقض حکم تکلیفی بوده و نقض حکم تکلیفی

در حقوق ایران نیز بر اساس بند  1ماده  12قانون

نقض حق مصرف کننده شده و موجب ضمان ناقض حق

اتحادیه اروپا در نظر گرفته شده است.

حمایت از مصرف کننده ،انجمنهایی در نظر گرفته شده

اند که انجمنهای مزبور مبادرت به ارایه آموزشهای الزم
به بیماران می نمایند تا از سودجوییهای ناروای تولید
کنندگان محصوالت دارویی ممانعت نموده و با افزایش

آموزش و آ گاهی مصرف کنندگان محصوالت دارویی،

موجب نامشروع بودن رفتار مزبور شده که نهایتا منجر به
است .در نهایت باید قاعده وجوب دفع ضرر محتمل را در
نظر داشت که بر اساس آن برای دفع ضررهای احتمالی از
عدم ارایه آموزشهای الزم باید تولید کننده را مکلف نمود
تا به ارایه اموزشهای الزم به مصرف کننده محصوالت
دارویی و درمانی نماید.
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The right to consumer pharmaceutical and medical products on training in Iranian

Seyyed Mostafa Mohaghegh Damad1*,Amin Amir Hosseini 2

Abstract
Consumers of medicinal products and medical treatment should be supported by the legislator on the basis of
fairness and justice grounds. To this end, in line with EU documents as well as the Patients’ Rights Charter, as well
as multiple guidelines, patients should be trained as consumers of pharmaceutical products Medicine. According
to the EU guidelines, the manufacturer is required to include information on how to use, maintain, increase the
amount of exposure and training on how to preserve pharmaceutical products, even with regard to the place of
preservation of medications, taking into account brochures in pharmaceutical packaging. Provides training. In
Iranian law, in this regard, the obligation of pharmaceutical manufacturers to neglect the education of patients has
been neglected, but consumer associations are required to provide training to patients and consumers. Also, in the
Imamiyah jurisprudence, however, there are no references to the right to consumer education; however, according
to the general rules of the inalienable rule, it is necessary to provide training to the patients. Accordingly, the
necessary training should first be given to the patient and the patient should be informed in the second place. Also,
the rule of the requirement for the announcement of Al Jahal, Fima Yatami, also confirms this claim. Therefore,
it is suggested that in the specific law, the legislator, in order to protect consumer rights, to explain the right to
education in different age groups, especially patients, has the right to training the manufacturer of pharmaceutical
products and the manufacturer of pharmaceutical products is obliged to Provide training in this field.
Key words: the right to education, patients, pharmaceuticals and therapies, irregularity, the rule of necessity.
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