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جناب آقای دکتر مژدهی آذر
رئیس محترم انجمن داروسازان ایران
موضوع :تفاوت قیمت درج شده روی جعبه داروها

با سالم و احترام؛
با توجه به بروز برخی ابهامات برای نمایندگان انجمن داروسازان استانها و برخی داروخانه داران در مورد مصاحبه انجاا داد
پیرامون انطباق قیمت درجدد روی جعبه داروهای  OTCبا قیمت فروش ،موارد ذیل به اطالع میرسد:
 .0طبق مصوبات کمیسیون قانونی قیمت گذاری ،تغییر قیمت دارو دامل افزایش یا کاهش از زمان تصویب و ابالغ قابالاجارا
است .به همین دلیل تاکنون به تفاوت قیمت فاکتور و قیمت درجدد روی جعبههاا اهمیات جادی داد نمایداد .ولای متاسافانه
درکتهای مرتبط و داروخانهها افزایش قیمت را بالفاصله اعمال نمود ولی کاهش قیمتها را حتای پا از عرهاه دارو باا قیمات
پایینتر نیز رعایت ننمود و بیماران بعلت فروش با قیمت قبل ،مجبور به پرداخت مابه التفاوت هستند.
 .3در سال  02برای جلوگیری از مشکالت نادای از عاد تطبیاق قیمات شاا داد روی جعباه هاا باا قیمات فاروش در
داروخانهها ،طبق هابطه بستهبندی دمار  666/000404به درکتهای داروسازی ابالغ گردید ،که از درج قیمت مصرفکنند برروی
جعبه داروها خودداری نمایند و مصرف کنندگان میتوانند آخرین قیمت مصوب داروها را از طریق سامانه رهگیری ،ردیابی و کنترل
اصالت با اسکن بارکد یا ورود نا دارو استعال نمایند.
 .2طبق بخشنامه قیمتگذاری داروهای بدون نساخه  OTCکاه طای ناماه دامار  666/080106ماور  08/01/06اباالغ
گردید ،قیمتگذاری این داروها مشروط به درج آخرین قیمت مصرفکنند روی جعبه ،دناسهگذاری کامل و عد تخفیاف بایش از
د درصد ،به خود درکتهای داروسازی واگذار دد .همچنین درکتها میبایست ،قیمتهای جدیاد را همزماان باا اصاال قیمات روی
جعبه اعمال نمایند و این قیمت قابل تعمیم به موجودیهای قبلی نبود .محصول یکی از درکتهای داروسازی به علات عاد رعایات
هوابط فوق و عد تطابق قیمت مصرفکنند با قیمت درجدد روی واحد دارو ریکال داد .همچناین قیمات داروی دارکت دیگار
بعلت عد رعایت این هابطه کاهش یافت و تمامی این موارد به اطالع تمامی ذینفعان رساند دد .ولی متاسفانه کماکان این داروهاا
در داروخانهها با قیمت غیرقانونی به فروش میرسند و متاسفانه به علت تخفیف قابل مالحظه اعمال دد توسط درکت خااطی ،باه
درکت توزیعی عودت نشد اند.
با توجه به موارد فوق و اعال های گذدته الز است داروخانهها همن توجه جدیتار باه تاذکرات ایان ادار کال ،در هنگاا
تحویل دارو با وسواس و دقت بیشتری عمل نمود و از خرید داروهای بدون دناساه ،دارای دناساه مخادوش یاا غلاط و یاا قیمات
درجدد متفاوت از قیمت فاکتور جدا خودداری نمایند .بدیهی است نظامهای نظاارتی و مارد از ادار کال نظاارت و ارزیاابی دارو و
معاونتهای غذا و دارو سراسر کشور انتظار دارند که بر رعایت قیمت های مصوب و عد اجحاف به بیماران جدیت دادته بادند.
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