


 

 
 

 
  

 

 

79319/655 

21/08/1391 

 ندارد

   ان شهید وحید نظری ش خیاب زی  نب را انخیابان فخر  زم و سا ر  1314715311کد پستی:                                           غذا و دا

  66467268-9: تلفن                                                                                                                                                                                

   : ر   66469142نماب

  كی لكترونی ا مانصفحه  ز : غذا سا رو           http://fdo.behdasht.gov.ir                            و دا

  كی لكترونی ا : صفحه  ش پزشكی  ز ان و آمو ت ، درم ت بهداش ر      http://www.mohme.gov.ir                                                                                                                وزا

و  و دار  سازمان غذا 
 اتوماسیون اداری متمرکز

 سراسر کشور یدرمان یو خدمات بهداشت یمعاون محترم غذا و دارو  دانشگاه علوم پزشک

 الکل اتیلیک طبی دکنندهیتول یشرکتها هیمحترم کل رعاملیمد

 دارو  یپخش سراسر یشرکت ها هیعامل محترم کل ریمد

 

 یطب کیلیالکل ات عیتوز یدستورالعمل اصالحموضوع :

 

 سالم علیکم؛
 

و به منظور ساماندهی امر  5/6/86/د مورخ 4564الکل اتیلیک طبی به شماره  پیرو دستورالعمل ابالغی نحوه توزیع           
ک طبی در سطح کشور و مقابله با گسترش عوارض سوء اجتماعی عرضه و مصرف غیر مجاز آن بدینوسیله یتوزیع الکل اتیل

 ع الکل اتیلیک طبی بطر و فله به شرح ذیل ابالغ می گردد:دستورالعمل اصالحی و تکمیل شده نحوه توزی

 توزیع الکل اتیلیک طبی بسته بندی شده بصورت بطر: الف(

حاوی ماده تلخ  درجه ( 70لیتری پت ) 5 لیتری شیشه کهربایی و 5/2و 1توزیع الکل اتیلیک طبی الزاماً در بطری های 
 کننده  دناتونیوم بنزوات توسط شرکت های پخش سراسری دارویی مجاز خواهد بود.

(: شرکت پخش استانی در صورت اخذ مجوز از معاونت های غذا و دارو دانشگاه مربوطه مجاز به توزیع الکل 1تبصره )
 اتیلیک طبی در حوزه تحت پوشش آن دانشگاه می باشند.

در ت های غذا و دارو دانشگاهها موظفند هر چند وقت یک بار الکل اتیلیک طبی توزیع شده در بازار را ( : معاون2تبصره )
از نظر وجود یا عدم وجود ماده تلخ کننده و مطابقت با استانداردهای موجود مورد آزمایش قرار داده و در  PMSقالب طرح 

از سطح عرضه بعمل آورده و گزارش آنرا به معاونت دارویی  صورت مغایرت ، اقدامات قانونی از قبیل جمع آوری فرآورده
 سازمان غذا و دارو اعالم نمایند.

(: شرکت های پخش موظفند فقط نیاز مراکز بهداشتی درمانی از قبیل بیمارستانها، آزمایشگاهها و داروخانه های 3تبصره )
هها و ...( برحسب نیاز و به تعداد متعارف و با صالحدید سطح کشور و مراکز بهداشتی درمانی فاقد داروخانه ) مانند درمانگا

  معاونت ها مرتفع نمایند.
داروخانه ملزم به ارائه الکل اتیلیک ،پوست و...  ،(: در صورت تجویز پزشک در نسخه بیمار نظیر مصارف گوش4تبصره )

 د بود.مورد نیاز در بسته بندی و برچسپ گذاری جدید و مناسب زیر نظر مسئول فنی خواه
توجه: قابل ذکر است هرگونه توزیع الکل اتیلیک طبی به شرکت های آرایشی و بهداشتی و افراد حقیقی از طرف شرکت 

 های توزیع مجاز نمی باشد.
گزارش عملکرد » شرکت های پخش می بایست اطالعات و آمار مربوط به خرید و فروش الکل بطر را تحت عنوان  

 معاونت غذا و دارو دانشگاه مربوطه منعکس نمایند:طبق جدول زیر به « سه ماهه
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 تحویلی  بطر تعداد وشماره فاکتورتاریخ  نام مرکز متقاضی توزیع کنندهشرکت نام  ردیف

     

   

 

ارائه آمار فوق از سوی شرکت های  ،با توجه به لزوم نظارت دقیق و مستمر معاونت غذا و دارو بر عملکرد داروخانه ها 

 پخش الزامی است.

 درجه و مطلق بصورت بالک )فله(: 96توزیع الکل اتیلیک طبی  ب(

شرکت های الکل سازی موظفند درخواست شرکت های داروسازی مصرف کننده الکل اتیلیک طبی را مستقیماً و  -1 

و لیست  27/4/90مورخ  39614/665استناد بخشنامه شماره با امضاء مدیرعامل و مسئول فنی شرکت تامین نمایند.) به 

 پیوست آن( .

(: مسئولیت نظارت بر میزان درخواست و تقلیب محموله وارداتی به شرکت های داروسازی مصرف کننده الکل 1تبصره )
 باشد.اتیلیک و آزمایش های کیفی الزم برروی محموله خریداری شده به عهده مسئول فنی شرکت داروسازی می 

صدور حواله الکل اتیلیک طبی توسط معاونت های غذا و دارو  باتامین نیاز الکل اتیلیک شرکت های غیر داروسازی  -2
 به شرح ذیل انجام می پذیرد:و دانشگاهها 

 ارائه سفارش خرید به معاونت غذا و دارو دانشگاه مربوطه و ارسال رونوشت به واحد الکل سازی. -

 مربوطه از سوی معاونت غذا و دارو به واحد الکل سازی و رونوشت آن به شرکت متقاضی.صدور و ارسال حواله  -

و برگه خروج محموله ممهور به مهر مسئول فنی واحد الکل سازی و نگهداری سوابق ، برگ آنالیز صدور فاکتور فروش  -

 آن برای کنترل های ادواری بازرسین معاونت غذا و دارو  در محل کارخانه .

شرکت های الکل سازی در صورت وجود مشکل زیست محیطی در تولید الکل اتیلیک طبی می توانند الکل اتیلیک  -

و یا تولید الکل طبی مطلق با اخذ حواله از معاونت های غذا و دارو دانشگاه  تقطیر مجدد جهتطبی مورد نیاز خود را 

حداقل الزم است لیک دریافتی نباید فراورده نهایی بوده و این دستورالعمل تهیه نمایند.الکل اتی 2مربوطه مطابق بند 

 یک پروسه تخلیص یا جدا سازی را شامل گردد.
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ماه یک بار اطالعات مربوط به حواله های عمل شده خرید الکل از واحدهای  6هر مکلفند معاونت غذاودارو دانشگاهها  

گزارش عملکرد شرکت های ״و بررسی آن با تکمیل فرم الکل سازی حوزه نظارتی خود را جمع آوری و بعد از تطبیق 

 مطابق جدول زیر به اداره کل نظارت و ارزیابی دارو و مواد مخدر سازمان غذا و دارو ارسال نمایند: ״الکل سازی

 

 میزان درخواست حوالهو شماره تاریخ  شرکت متقاضی شرکت تولید کننده الکل اتیلیک ردیف

     

 

موظف به رعایت کلیه مفاد دستورالعمل فوق می باشند. بدیهی است در  1/9/91سازی از تاریخ شرکت های الکل 

صورت تخلف از مفاد این دستورالعمل ، ضمن پیگرد قانونی و قضایی متخلفین از طریق کمیسیون ماده یازده تعزیرات 

ارو و مواد بیولوژیک نسبت به تعلیق و ساخت و  ورود د 20حکومتی و دادگاه انقالب، با طرح موضوع در کمیسیون ماده 

 یا لغو پروانه ساخت واحد الکل سازی متخلف اقدام الزم به عمل خواهد آمد.

این ضوابط از درجه اعتبار  می رساند تمامی دستورالعملهای مغایر با این دستورالعمل جدید از تاریخ ابالغ طالع ضمنا به ا

 ساقط می باشد.
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