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 جناب آقای دکتر مژدهی آذر

 رئیس محترم انجمن داروسازان ایران

 تفاوت قیمت درج شده روی جعبه داروهاموضوع: 

 با سالم و احترام؛

داران در مورد مصاحبه انجاا  داد      با توجه به بروز برخی ابهامات برای نمایندگان انجمن داروسازان استانها و برخی داروخانه

 :رسد یبه اطالع م لیموارد ذبا قیمت فروش،  OTC یجعبه داروها یدد  رو جدر متیق انطباق پیرامون

اجارا   قابال  ابالغو  بیاز زمان تصودامل افزایش یا کاهش دارو  متیق رییتغ ،یگذار متیق یقانون ونیسیطبق مصوبات کم .0

متاسافانه   ی. ولا داد  ینما   داد  یجاد  تیا هاا اهم  جعبه یدد  رو درج متیفاکتور و ق متیتاکنون به تفاوت ق لیدل نیبه هم است.

 مات یپا  از عرهاه دارو باا ق    یرا حتا  ها متیکاهش ق ینمود  ول اعمالرا بالفاصله  متیق شیها افزا مرتبط و داروخانه یها درکت

 .ندهستمابه التفاوت  ، مجبور به پرداختقبل متیبا قبیماران بعلت فروش و  نمود ن تیرعانیز  تر نییپا

جلوگیری از مشکالت نادای از عاد  تطبیاق قیمات شاا  داد  روی جعباه هاا باا قیمات فاروش در             برای 02در سال  .3

 یکنند  بررو مصرف متیدرج قکه از  د،یابالغ گردبه درکتهای داروسازی  000404/666دمار   یبند بسته هابطهطبق ها،  داروخانه

و کنترل  یابیرد ،یریسامانه رهگطریق از را  هامصوب دارو متیق نیآخرتوانند  مصرف کنندگان میو  ندینما یها خودداردارو  جعبه

 .نمایندورود نا  دارو استعال   ایاصالت با اسکن بارکد 

اباالغ   06/01/08ماور    080106/666ناماه دامار     یکاه طا   OTCبدون نساخه   یداروها یگذار متیطبق بخشنامه ق .2

از  شیبا  فیا عد  تخف کامل و یگذار جعبه، دناسه یکنند  رو مصرف متیقآخرین داروها مشروط به درج  نیا یگذار متیق د،یگرد

اصاال  قیمات روی   همزماان باا   را  دیا جد هایمتیقبایست،  . همچنین درکتها میدد واگذاربه خود درکتهای داروسازی  ،د  درصد

 تیا به علات عاد  رعا   یسازدارو یها از درکت یکیمحصول  جعبه اعمال نمایند و این قیمت قابل تعمیم به موجودیهای قبلی نبود.

داد. همچناین قیمات داروی دارکت دیگار       کالیواحد دارو ر یدد  رو درج متیکنند  با ق مصرف متیهوابط فوق و عد  تطابق ق

 هاا دارو نیمتاسفانه کماکان ا یدد. ول  رساند  ذینفعان یبه اطالع تمام بعلت عد  رعایت این هابطه کاهش یافت و تمامی این موارد

، باه  توسط درکت خااطی  علت تخفیف قابل مالحظه اعمال دد به متاسفانه و  دنرس یبه فروش مبا قیمت غیرقانونی ها  نهدر داروخا

 .ندا عودت نشد  توزیعیدرکت 

در هنگاا   تار باه تاذکرات ایان ادار  کال،       همن توجه جدیها  الز  است داروخانه های گذدته و اعال  با توجه به موارد فوق 

 مات یق ایا و  ، دارای دناساه مخادوش یاا غلاط    بدون دناساه  یداروها دیو از خر عمل نمود  یشتریبو دقت وسواس  بادارو  لیتحو

دارو و  یابیا کال نظاارت و ارز   ادار نظامهای نظاارتی و مارد  از   است  یهی. بدندینما یخوددارجدا فاکتور  متیق ازدد  متفاوت  درج

 .دادته بادنداف به بیماران جدیت حبر رعایت قیمت های مصوب و عد  اجد که دارن انتظارغذا و دارو سراسر کشور  یها معاونت


