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سراسر کشوریدرمانیو خدمات بهداشتیمعاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشک

سالم علیکم؛
) و SOP-DSO-TID-019بااحترام، به پیوست دستورالعمل امحاء ضایعات دارویـی ( 

) جهت بهره برداري ارسال می گرددPOL-DSO-TID-007(آن الزامات 
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تصویب کنندهتایید کنندهتهیه کنندهعنوان
سمت

نام

بازرسی فنیادارهکارشناس 

سمانه مالمحمديدکتر 

بازرسی فنیرئیس اداره 

دکتر معصومه کنعانی

مدیرکل نظارت و ارزیابی دارو و مواد مخدر 

دکتر مهدي پیرصالحی



جمهوري اسالمی ایران
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

ا و داروغذسازمان

ضایعات داروییدستورالعمل امحاء SOPعنوان

1392/09/20 تاریخ شروع اجراء SOP-DSO-TID-019 SOPشماره

1394/09/20 تاریخ اعتبار 00 شماره بازنگري

٢

صفحات مورد بازنگريشرح مختصر تغییراتيتاریخ بازنگرشماره بازنگري

.نکته : الزم است بازرسان از اعتبار آخرین نگارش اطمینان حاصل نمایند
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۴

هدف: -1

هدف از تهیه این دستورالعمل تعیین ضوابط و چگونگی فراهم آوردن شرایط و امکانات خاص جهـت امحـاء ضـایعات    

دارویی با حداقل آلودگی هاي زیست محیطی می باشد.

دامنه:  -٢

ستورالعمل جهت چگونگی نظارت و ارزیابی امحاء داروهاي غیرقابل استفاده، مکمل هاي دارویی، ملزومات این د

و مواد اولیه دارویی متعلق به کلیه کارخانجات تولید کننده داروسازي، شرکتهاي وارداتی و توزیع توسط کارشناس 
می باشد. اداره بازرسی فنی

اردي هم چون زباله هاي عفونی، مواد شیمیایی، عکاسـی، موادزائـد حـاوي    الزم به ذکر است این دستورالعمل مو
. را شامل نمی شوددرصد باالي فلزات سنگین مانند جیوه و کادمیم یا زباله هاي رادیواکتیو 

داروهـاي تحـت   ادارهامحاء داروهاي مخدر می بایست تحت نظارت 116937/665طبق نامه شماره : 1تبصره

کنترل انجام گیرد.

وغذاهاي باید تحت نظارت اداره کل داروهاي طبیعیو داروهاي گیاهیشیرخشک، امحاء مکمل ها : 2تبصره

انجام گیرد.ویژه 

مسئولیت: -٣

بـه عهـده   امحـاي اقـالم مشـمول ایـن دسـتورالعمل     اقالم ضایعاتی وتهیه صورتجلسـه مسئولیت نظارت و کنترل -
می باشد. اداره بازرسی فنیانکارشناس

فراهم آوردن شرایط مناسب جهت امحاء و هم چنین نظارت بر پروسه امحاء و تهیـه گـزارش بـه عهـده     لیت مسئو-

مسئول فنی شرکت ذیربط می باشد.

تعاریف-٤
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عات دارویی شامل کلیه داروهاي تاریخ منقضی، ضایعات حمل و نقل، اشکال فرموالسیون، مرجوعی شرکت ها، ضای-

کـه بایـد امحـاء    ریکـال ریجکتی آزمایشگاه کنترل، اشکال بسته بندي و ضایعات بسته بندي و هم چنین داروهاي
شوند، می باشد.

نحوه اجرا: -٥

گردد.دریافتامحا تقاضاي شرکت در خصوص انجام عملیاتنامه -

ــه اقــالم ضــایعات دارویــی مطــابق بخشــنامه شــماره   - ــوط ب ــاریخد-5-21564/22مــدارك و مســتندات مرب ت
بررسی گردد.24/12/1388

انجام گردد.و  هماهنگی با شرکت جهت زمان مراجعه به شرکت تعیینکارشناس-

در محل شرکت اداره بازرسی فنییست با ضایعات موجود توسط کارشناس تطبیق اقالم ضایعات دارویی موجود در ل-

انجام گردد.

کننده ضایعات (که داراي مجوز معتبر از اداره کل امـور  امحاء با شرکت مدارك و مستندات از جمله قرارداد شرکت-
کنترل شود.)دارو می باشد

کنترل وبررسی شود.شماره و نوع ماشین حمل ضایعات ونام راننده یا رانندگان -

در محل شرکت انجام اداره بازرسی فنیموجود توسط کارشناس ضایعاتحمل پلمپ ماشین و بارگیرينظارت بر -

گردد.

اداره بازرسـی  توسـط کارشـناس   امضاء آن تهیه و پس از(REP-DSO-TID-002)گزارش معدومی اقالم دارویی-

رسانده شود.رایی، مسئول فنی شرکت و مدیر حسابداري شرکتکارشناس وزارت امور اقتصادي و داءبه امضافنی

بررسـی  طی مهلت مقـرر شـده در صورتجلسـه    اداره بازرسی فنیتوسط مسئول فنی به ارسال شده گزارش امحاء-

گردد.

.بایگانی شوددر صورت عدم وجود مغایرت گزارش امحاء-

مستندات مرتبط:-٦
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)REP-DSO-TID-002گزارش معدومی اقالم دارویی(-

مستندات مرجع:-٧

Guidelines for safe Disposal of unwanted pharmaceuticals in and after

Emergencies Interagency Guidelines, World Health Organization 1999.

:پیوستمستندات -8
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