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ندارد

کلیه معاونین محترم  غذا و داروی دانشگاههای علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سراسر کشور

موضوع:  "بخشنامه" درخصوص لزوم حضور مسئول فنی در تمام ساعات فعالیت داروخانه* 

با سالم و احترام؛

در راستای اجرای قوانین و مقررات ناظر بر امور دارویی و فعالیت داروخانهها، مقتضی است موارد ذیل توسط کلیه 
داروخانههای سطح کشور، مدنظر قرار گرفته و معاونین محترم غذا و دارو بر اجرای آنها نظارت نمایند. 

مستنداً به ماده ۲ قانون مقررات امور پزشکی و دارویی مصوب ۱۳۳۴ امور فنی کلیه داروخانهها باید بوسیله مسئول فنی  (۱
انجام پذیرد. الزم است در اجرای ماده ۴ قانون مذکور، هر داروخانهای که امور فنی آن به اتکای پروانه اشخاص 
ذیصالحیت توسط افراد فاقد صالحیت اداره می گردد تعطیل و سایر مفاد ماده ۴ درخصوص آنها اجرا گردد (در این 

خصوص الزم است سایر قوانین و مقررات مرتبط رعایت گردد)

مستنداً به ماده ۱۵ قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی، عرضه و فروش دارو باید با حضور مسئول فنی صورت  (۲
پذیرد. همچنین مطابق ماده ۱۶ همان قانون مسئول فنی باید در ساعات مقرر در داروخانه حضور داشته باشد در 

غیراینصورت پرونده قابلیت طرح در کمیسیون مصرح در ماده ۱۱ قانون فوق الذکر را خواهد داشت. 

مطابق ماده ۲۲ آئین نامه نحوۀ تأسیس و اداره امور داروخانهها، مسئول فنی ملزم به حضور فعال در ساعات تعیین شده  (۳
طبق پروانه بوده و باید ضمن کنترل نُسخ و ارائه داروهای تجویز شده به بیماران، نسبت به امضاء و مَمهور نمودن نُسخ 

اقدام نماید. درصورت عدم اجرای این موارد برخوردهای قانونی در همان آئین نامه پیش بینی شده است. 

نظر به تمام موارد مذکور و لزوم اجرای آنها در تمام ساعات فعالیت داروخانه، اشعار میدارد شیفت ساعات شب  (۴
داروخانههای شبانهروزی نیز از این قواعد مستثنی نبوده و اجرای موارد فوق در ساعات شب نیز الزامی می باشد. در این 
راستا معاونتهای محترم غذا و دارو می بایست ضمن رعایت کلیه قوانین و مقررات مرتبط، بازرسیهایی با هدف بررسی 

حضور و عملکرد مسئول فنی داروخانه در ساعات شب نیز اجرا نمایند. 

مسئولیت حسن اجرای ضوابط فوق برعهده معاونین محترم غذا و دارو خواهد بود. (۵
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