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دارد

معاون محترم غذا و داروی دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سراسر کشور

موضوع: ضابطه تاسیس داروخانه های واقع در سالمتکده ها

با سالم و احترام؛

عطف به نامه شماره د/۶۳۷۶۸/۶۶۵ مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۰۵ مدیرکل محترم امور دارو و مواد تحت کنترل در خصوص ابالغ 
ضابطه تاسیس فعالیت و اداره امور داروخانه ها و بازنگری صورت گرفته (به پیوست)، با توجه به ماده ۵۹ و تبصره های ۱ و ۲ 
مندرج (به شرح ذیل)، به اطالع می رساند الزم است نسبت به اطالع رسانی به ذینفعان و نظارت الزم مطابق ضوابط، جهت اخذ 
پروانه تاسیس داروخانه های واقع در سالمتکده ها و سپس معرفی مسئول فنی واجد شرایط، ظرف حداکثر شش ماه از تاریخ ابالغ 

نامه اقدام الزم بعمل آید..

بدیهی است در صورت عدم اقدام در موعد مقرر، مراتب جهت انجام مراحل قانونی در کمیسیون قانونی ماده ۲۰ مطرح خواهد 
شد.

ماده ۵۹) عرضه و فروش فرآورده های طبیعی و سنتی مُجاز در داروخانه بالمانع است. کلیه داروخانه ها می بایست نسبت به 
ایجاد غرفه ویژه برای این موضوع اقدام نمایند.

تبصره ۱- در صورت تاسیس داروخانه ای داخل یا در مُجاورت بالفصل سالمتکده ها، داروخانه می تواند صرفاً نسبت به عرضه 
فرآورده های طبیعی و سنتی مُجاز (و داروهای اورژانسی و حیاتی) اقدام نماید. این داروخانه ها نیز باید بر اساس آیین نامه و همین 

ضوابط، تاسیس شده و فعالیت نمایند و از حیث نحوه تاسیس و فعالیت هیچ تفاوت دیگری با سایر داروخانه ها ندارند.

تبصره ۲- کلیه داروخانه ها می توانند در صورتیکه مسئول فنی داروخانه، داروساز دارای مدرک تحصیلی تخصصی 
فارماکوگنوزی یا داروسازی سُنتی بوده یا داروساز عمومی دارای مدرک دوره های آموزشی مربوطه و معتبر باشد (به تشخیص 
دانشگاه) نسبت به ساخت و عرضه فراورده های طبیعی و سنتی دست ساز (جالینوسی) اقدام نمایند. در این حالت، در صورتیکه این 
قبیل داروخانه ها عالوه بر فرآورده های طبیعی و جالینوسی، نسبت به عرضه دارو و سایر فرآورده های سالمت نیز اقدام نمایند، 

معرفی داروساز یا دانشجوی داروسازی واجد شرایط به عنوان داروساز دوم برای داروخانه الزامی است.
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