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ریاست محترم دانشگاههای علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سراسر کشور

موضوع: لزوم نظارت دقیق بر اجرای  ابالغ شرح وظایف مسئول فنی در داروخانه

با سالم؛

     احتراماً ، پیرو نامه های شماره ۶۵۵/۵۷۴۱۲ به تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۱۷ و ۶۵۵/۱۱۶۸۹۶ به تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۲  به استحضار   می 

رساند با توجه به اهمیت نقش مسئول فنی داروخانه در کنترل علمی نسخ به لحاظ عوارض، تداخالت، مواد منع مصرف، مسمومیت 

های دارویی و خطرات تهدید کننده حیات ناشی از مصرف نادرست برخی داروها، همچنین اهمیت نظارت مسئول فنی در رابطه با 

تحویل داروهای بدون نسخه در داروخانه، و لزوم نظارت کامل مسئول فنی داروخانه در زمان تحویل این دسته از داروها و همچنین 

الزامات قانونی، موارد ذیل به عنوان شرح وظایف مسئول فنی در داروخانه جهت اجرا و نظارت کامل و دقیق در بازرسی ها ابالغ می 

گردد.

حضور فعال در داروخانه در ساعات تعیین شده طبق پروانه مسئول فنی به نحوی که هویت وی هم به لحاظ  (۱

پوشش ظاهری و هم به لحاظ محل استقرار برای مراجعه کننده قابل شناسایی بوده و در دسترس باشد. 

کنترل نسخ و ارائه داروهای تجویز شده به بیماران طبق ضوابط و امضاء و ممهور نمودن نسخ (۲

ارائه خدمت در داروخانه در همه جنبهها با التزام به رفتار حرفهای و رعایت اخالق داروسازی  (۳

بررسی اخالقی، قانونی و علمی نسخ ارائه شده با بکارگیری بانک های اطالعاتی به روز و برخط  (۴

حصول اطمینان از اصالت کاالی عرضه شده به بیمار و پیشگیری از عرضه اقالم قاچاق، تقلبی و غیر مجاز و  (۵

نظارت بر تامین فرآورده های سالمت از زنجیره قانونی تامین آنها

ارائه اطالعات دارویی و افزایش آگاهی بیمار در خصوص داروها  (۶

بررسی و شناسایی و جداسازی اقالم غیرقابل فروش در داروخانه و نظارت بر انبارش و امحاء مناسب آنها (۷

ساخت، ترکیب و آماده سازی داروها  با رعایت اصول علمی داروسازی و مطابق با ضوابط و استاندارد های ابالغی  (۸

افزایش آگاهی و دانش تیم سالمت در خصوص داروهای نوین، اشکال جدید دارویی و تجهیزات استفاده از دارو  (۹

و ملزومات پزشکی و نحوه مصرف منطقی آنها با ارائه اطالعات و آموزش های الزم 

ارائه و آموزش مصرف علمی و منطقی فرآورده های طبیعی، سنتی و مکمل های تغذیه ای و ورزشی  و کمک به  (۱۰

ارتقای سطح سالمت جامعه 
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ارائه آموزش های الزم در خصوص عوامل خطر و بیماری زا در اصالح سبک زندگی و کمک به  پیشگیری از  (۱۱

بیماری ها

مشارکت در برنامه های غربالگری و آموزش روش های پیشگیری  و اجتناب از بیماری (۱۲

۱۳) مشارکت در برنامه های غربالگری و ارجاع بیمار به پزشک به منظور ایجاد امکان  تشخیص زود هنگام بیماری

ارائه آموزش های الزم به منظور پیشگیری  از آسیب های مرتبط و عود بیماری  (۱۴

پایش بیماری های غیر واگیر طبق استانداردهای ابالغی به منظور کمک به  بهبود سالمت بیمار  (۱۵

انجام واکسیناسیون مطابق با ضوابط و استانداردهای ابالغی  و ایفای نقش موثر در پیشگیری و ارتقای سطح  (۱۶

سالمت جامعه 

انجام تست های تشخیصی سریع در داروخانه با هزینه اثربخشی باالتر  (۱۷

ایفای نقش موثر به عنوان عضوی از تیم سالمت پزشک خانواده در ارائه ایمن خدمات سالمت سطح یک و در  (۱۸

نظام ارجاع 

تنظیم برنامه ارتقاء شیوه زندگی به منظور ارتقای کیفیت زندگی بیمار با شناسایی نیازهای دارویی هر بیمار با  (۱۹

توجه به خصوصیات فردی وی 

ارائه خدمات دارویی، مشاوره ای و آموزش های الزم در بستر سامانه پرونده الکترونیک سالمت و سایر سامانه  (۲۰

های مرتبط وزارت بهداشت همگام با توسعه فن آوری های حوزه سالمت

سازگاری و تبعیت بیشتر بیمار در فرآیند درمان  با مشارکت داروساز در تعامل موثر با پزشک و بیمار از طریق  (۲۱

فرآیندهای تصمیم گیری مشارکت گرا و بررسی میزان همکاری بیمار در اجرای برنامه دارودرمانی و شناسایی موانع آن 

درمان ناخوشی های جزئی با استفاده از داروهای بدون نیاز به نسخه ( (OTCو هدایت جامعه از درمان  (۲۲

خودسرانه به سمت خود مراقبتی با مدیریت صحیح و به موقع این ناخوشی ها 

پیشگیری از خطاهای دارو پزشکی و کاهش هزینه های درمانی با تنظیم برنامه دارو درمانی و بررسی رژیم  (۲۳

دارویی بیمار 

کمک به ارتقای ایمنی بیمار و ایمنی دارویی با تبعیت از پروتکل ها و گایدالین های دارویی و بالینی، ارسال  (۲۴

سریع و به موقع گزارش عوارض ناخواسته دارویی و سایر فرآورده های سالمت و آموزش کافی مرتبط به بیماران 
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کمک به مصرف منطقی دارو و حفظ محیط زیست با بررسی و ساماندهی داروهای موجود در منازل و امحاء  (۲۵

مناسب و صحیح آنها در صورت نیاز مطابق با استانداردهای ابالغی

انجام تلفیق دارویی، ارتقای مصرف منطقی دارو و کنترل تداخالت دارویی (۲۶

همکاری با سازمان و دانشگاه و مشارکت موثر در مطالعات فارماکواپیدمیولوژی و در برنامه های آموزش حرفه  (۲۷

ای و اجتماعی که به منظور ارتقاء سالمت بیمار توسط این نهاد ها برنامه ریزی می شود.

ارائه کمک های اولیه در صورت نیاز و درخواست بیمار  (۲۸

انجام بسته بندی مجدد و درج اطالعات دارو، بیمار و پزشک معالج در بسته بندی جدید به نحوی که نوع دارو،  (۲۹

شرایط نگهداری، عوارض جانبی، هشدارها و نحوه مصرف دارو برای بیمار کامال مشخص باشد.

همچنین رعایت موارد ذیل در هنگام ارائه دارو و خدمات مرتبط در داروخانه ها الزامی بوده و می بایست در هنگام 

بازرسی ها مد نظر قرار گرفته و در صورت عدم رعایت با داروخانه برخورد قانونی صورت پذیرد 

عرضه کلیه نسخ دارویی بیمه و غیر بیمه: کلیه نسخ بیمه ای و آزاد در زمان تحویل دارو به بیمار، باید توسط مسئول  .۱

فنی داروخانه مهر و امضا گردد.

عرضه کلیه داروهای بدون نیاز به نسخه: مشخصات بیمار شامل نام و نام خانوادگی و شماره ملی باید ثبت گردد و با  .۲

مهر و امضا مسئول فنی داروخانه و نظارت ایشان، دارو تحویل داده شود.

عرضه نسخ الکترونیک: در خصوص این دسته از نسخ، داروخانه ها باید هر چه سریعتر برای دریافت امضا الکترونیک از  .۳

سازمان نظام پزشکی اقدام کنند. تمام نسخ الکترونیک باید به امضا الکترونیک مسئول فنی داروخانه برسد. مسئولین فنی 

داروخانه ها موظفند تا زمان دریافت امضا الکترونیک، در صورت ثبت نسخه الکترونیک، اگر در قالب برگه دفترچه می 

باشد، در زمان تحویل دارو حتما آن را مهر و امضا کنند. در صورتیکه نسخه الکترونیک در سرنسخه پزشک می باشد، در 

زمان تحویل دارو نسخه پزشک و یا پرینت نسخه ثبت شده در سیستم  را مهر و امضا کنند.
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جداسازی مسئول فنی داروخانه از سایر پرسنل: مسئول فنی داروخانه باید قابل تشخیص از سایر پرسنل داروخانه  .۴

باشد. مسئولین فنی باید ملبس به روپوش سفید با اتیکت مشخص باشند و محل حضور ایشان در داروخانه با نصب تابلو 

مشخص شده باشد. 

تغییر رنگ لباس پرسنل داروخانه: با توجه به اینکه در نظر است از ابتدا سال ۱۴۰۰، جهت تشخیص راحت تر مسئول  .۵

فنی داروخانه از سایر پرسنل توسط مراجعین، رنگ لباس پرسنل تغییر نماید لذا مقتضی است ترتیبی اتخاذ گردد تا با 

هماهنگی انجمن داروسازان ایران و شعب آن در این خصوص اطالع رسانی و اقدام الزم انجام پذیرد.
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