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سازمان غذا و دارو
مدیرعامل محترم کلیه شرکتهای تولیدکنندهمدیر عامل محترم کلیه شرکتهای داروسازی تولید کننده

موضوع :قیمت گذاری اقالم دارویی بدون نسخه

با سالم و احترام
طبق مصوبه کمیسیون قانونی قیمت گذاری مورخ  4311/40/41مقرر گردید از این پس فهرست اقالم داروییی
بدون نسخه طبق ف هرست اعالمی شورای بررسی و تدوین داروهای ایران طبق راهنمای ذیل توسط خود شیرکت هیای
داروسازی تعیین قیمت و نتیجه به اداره کل نظارت و ارزیابی دارو ومواد مخدر اعالم گردد  .این اداره کیل موفیب بیه
حسن انجام این مصوبه در سطح بازار بوده و هر  3ماه یکبار نتیجه قیمت ها را به کمیسیون اعالم خواهد کرد.
 )4قیمت تعیین شده توسط شرکت می بایست قبل از اجرا و اعالم به داروخانه ها و شرکت های پخش بیر بسیته
بندی این گونه داروها درج گردیده و در سامانه  ttacنیز ثبت شده باشند.
 )2فرآورده هایی مجاز به قیمت گذاری توسط شرکت ها هستند  ،که بسته بندی آنها به صیورت کامیل تیوییل
مصرف کننده گردد ( .فرآورده های  OTCکه خارج از بسته بندی در داروخانه به بیمیار عرضیه میی شیوند
مشمول این مصوبه نمی شوند-بسته بندی بزرگتر از نیاز ماهانه یک بیمار)
 )3تعیین حاشیه توزیع این داروها با توافق تولید کننده و توزیع کننده بوده و نمیتواند از  42درصد بیشتر باشد.
 )1تعیین حاشیه داروخانه بر عهده تولید کننده بوده و نمیتواند از  22در صد فراتر رود .اعطای هرگونه تخفییب
نقدی یا جنسی یا اعتباری با ارزش بیش از  2درصد قیمت دارو به داروخانه ممنیوع میی باشید و در صیورت
مشاهده بالفاصله این مصوبه برای شرکت متخلب متوقب می شود .

رونوشت :
جناب آقای دکتر فخرابادی مدیرعامل محترم شرکت پشتیبان جهت اطالع
جناب آقای دکتر اینانلو رئیس محترم اداره برنامه ریزی و آمار جهت اطالع و اقدام الزم
جناب آقای مهندس روزبهانی رئیس محترم اداره اسناد و مکاتبات اداری
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