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معاونین محترم غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سراسر 
کشور

موضوع: ممنوعیت انجام سنجش تراکم استخوان در داروخانه - بخشنامه 

سالم علیکم؛
به پیوست نامه شماره ۴۰۰/۹۲۶۷د تاریخ ۹۷/۴/۲۶ معاون محترم درمان در خصوص 
ممنوعیت انجام آزمایش سنجش تراکم استخوان در داروخانه ارسال می گردد. لذا مقرر 
فرمائید ضمن ابالغ به داروخانه های تحت پوشش، موضوع در بازدیدهای ادواری مّدنظر قرار 

گرفته و با خاطیان احتمالی ، برخورد الزم در چارچوب آئین نامه و ضوابط، بعمل آید. 
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 جناب آقای دکتر اصغری 

 معاون محترم وزیر و رئیس سازمان غذا و دارو 

 ابالغ ممنوعیت انجام سنجش تراکم استخوان در داروخانهموضوع: 

یکم  سالم عل

معاون محترم درمان دانشگاه علوم  12/4/97مورخ 9/706/12512/پ/97با احترام ،ضمن ارسال نامه شماره ص/        

 Naturesپزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی فارس در خصوص اقدام شرکت آبا دارو طب نماینده شرکت 

only مبنی بر توزیع دستگاهی با مارکSun lightراکم استخوان با هدف تجویز در داروخانه ها جهت انجام سنجش ت

و فروش دارو و مکمل های مربوط به پوکی استخوان،به استحضار می رساند ارائه خدمت سنجش تراکم استخوان 

مراکز تصویربرداری و همچنین تعدادی از مطب پزشکان  ،پزشکی هسته ای  ،صرفا"در بخش ها،موسسات رادیولوژی 

انجام می پذیرد و  Single or Dual photonا استفاده از دستگاههایب متخصص قید شده در دستورالعمل مربوطه،

سنجش تراکم امکان سبک و پرتابل با X.Rayتاکنون استاندارد خدمت و تعرفه جهت دستگاههای با فناوری غیر 

از طرفی اقدام و  آن مورد تایید نمی باشد نجامو ا گردیدهاستخوان محیطی از جمله پاشنه،مچ دست و انگشت تعیین ن

 فوقمذکور دخالت صریح افراد فاقد صالحیت در امر درمان می باشد.لذا خواهشمند است دستور فرمایید ممنوعیت اقدام 

 کردبه نحو مقتضی به کلیه داروخانه های سراسر کشور ابالغ و همچنین اقدام قانونی و بازدارنده الزم در رابطه با عمل

 نمایند. عالمبه این معاونت او نتیجه را  نجاما مذکورشرکت 
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