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جناب آقای دکتر اصغری
معاون محترم وزیر و رئیس سازمان غذا و دارو 

موضوع:  تعرفه مدیریت خدمات دارویی 
با سالم و احترام؛

با توجه به نامه شماره ۳۹۷/۱۰۰/۱۰/۲۱۸۰۳ مورخ ۹۷/۷/۷ رئیس کل محترم سازمان نظام 
پزشکی در مورد تعرفه مدیریت خدمات داروئی در داروخانه ها و بیمارستان ها[پیوست۱] و پیرو 
نامه شماره ۶۶۱/۷۷۲۸/د مورخ ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ این دفتر در خصوص موضوع به استحضار می رساند: 
دادخواستی به خواسته ابطال مصوبه ۱۳۹۶/۰۶/۰۸ در خصوص کتاب نسبی ارزش گذاری خدمات 
بیمارستانی سال ۱۳۹۶  توسط آقای قاسم لطفیان همدانی با شماره کالسه پرونده ۹۶/۸۴۴ در 
جلسه مورخ ۹۷/۶/۲۰ هییت عمومی دیوان عدالت اداری مطرح گردیده که اکثریت اعضای محترم 
هیئت عمومی، رای بر ابطال برخی از کدهای مورد دعوی صادر نموده اند. مع الوصف طبق تصویب 
نامه هیئت محترم وزیران به شماره ۱۳۵۸/ت۵۵۳۰۳ه مورخ ۱۳۹۷/۰۲/۱۱ [پیوست۲] تعرفه 

خدمات تشخیصی و درمانی سال ۱۳۹۷ معتبر و اجرای آن در سال جاری قانونی می باشد.

http://www.fda.gov.ir/
http://www.fda.gov.ir/
http://www.fda.gov.ir/


۳۹۷/۱۰۰/۱۰/۲۱۸۰۳

۱۳۹۷/۰۷/۰۷

برادر گرامی جناب آقای دکتر هاشمی
وزیر محترم بهداشت درمان و آموزش پزشکی

با سالم و احترام، 
همانگونه که استحضار دارید تعرفه مدیریت خدمات دارویی داروسازان در داروخانهها و بیمارستانها مجدداً توسط 
دیوان عدالت اداری مورد ابطال قرار گرفت؛ این در شرایطی است که قانونگذار حق تعیین تعرفه ارائهدهندگان خدمات سالمت 
در کشور را بر عهده شورای عالی بیمه سالمت و تعریف وظایف و صالحیت شاغالن حرفههای پزشکی را نیز بر عهده سازمان 

نظام پزشکی و وزارت بهداشت گذاشته است.
با توجه به اینکه بر اساس اصل پنجاه و هفتم قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران، قوای سه گانه در کشور ما استقالل کامل 
دارند، لذا نظر وزارت بهداشت به نمایندگی از قوه مجریه، در رابطه شرح وظایف شاغالن حرفههای پزشکی بر اساس قانون 

پیشگفت نظر صائب است و باید مورد توجه دیوان عدالت اداری قرار گیرد.
متأسفانه شاهد بودیم که با وجود تدوین آییننامه وظایف و صالحیت داروسازان در این سازمان و تصویب توسط حضرتعالی، 
توجهی به نظر مرجع رسمی برای شرح وظایف و مسئولیتهای داروسازان در داروخانهها و تعرفه قانونی مدیریت خدمات 

دارویی نشد. بدیهی است که ادامه این رویه در آینده میتواند تبعات متعددی را برای کل جامعه پزشکی ایجاد نماید.
همکاران داروساز تقاضا دارند تا با استفاده از همه ظرفیتهای قانونی، برای دفاع و تثبیت حق قانونی تعرفه خدمات داروسازان 

اقدام فرمائید.
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جناب آقای دکتر اصغری
معاون محترم وزیر و رئیس سازمان غذا و دارو 

موضوع:  تعرفه مدیریت خدمات دارویی مطرح شده در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری 

سالم علیکم؛
احتراماً، با توجه به دفاعیات بعمل آمده درخصوص تعرفه مدیریت خدمات دارویی در جلسه مورخ ١٣٩٧/٠١/٢٨ هیأت 

محترم عمومی دیوان عدالت اداری مراتب ذیل را به استحضار می رساند:
 الف- طرح موضوع:

با عنایت به پیشینه پرونده ابطال حق فنی برای داروسازان در سالهای ١٣٨٨ و ١٣٩٣ در هیأت عمومی دیوان عدالت، مجدداً 
شکایت جدیدی مربوط به تقاضای ابطال کدهای ٩٠٢٠١٥ – ٩٠٢٠٢٠ – ٩٠٢٠٢١ و ٩٠٢٠٢٢ کتاب ارزش نسبی خدمات سالمت 
راجع به تعرفه مدیریت خدمات دارویی موضوع بند ١ مصوبه شماره ٥٣٧٩/ت/٥١٧٠٠هـ مورخ ١٣٩٤/٠١/٢٣ هیات محترم وزیران 
(براساس برنامه پنجم توسعه)، از سوی خانم طاهره عظیمی تحت پرونده کالسه ١٨٥/٩٥[پیوست١و٢] در دستور کار رسیدگی 
دیوان عدالت اداری قرار گرفت که نهایتاً در جلسه ١٣٩٧/٠١/٢٨ هیات عمومی دیوان مطرح و مورد بررسی و صدور رای قرار گرفت.

ب-دفاعیات ارائه شده: 
علیرغم اینکه هیأت محترم وزیران بعنوان مرجع تصویب کننده مصوبه مورد اشاره، طرف شکایت قرار گرفته بود ولی به دلیل ارتباط 
موضوعی با وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو، پس از ارجاع موضوع شکایت به سازمان غذا و دارو و نهایتاً واحد حقوقی این 
سازمان، مکاتبات مختلفی با حوزههای مربوطه (اداره کل امور دارو  و مواد تحت کنترل و دفتر نظارت و پایش مصرف فرآوردههای 
سالمت) انجام شد. از طرفی در چندین مرحله، با دانشگاههای سراسر کشور و انجمن داروسازان ایران همفکری و مذاکرات الزم 
صورت گرفت و نمایندگان انجمن نیز در جلسات تشکیل شده و بویژه جلسه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در معیت همکاران 
این سازمان حضور یافتند.[پیوست٣] بعالوه سابق بر این نیز طی نامهای به شماره ٦٥٥/٤٧٨٧٣ مورخ ١٣٩٣/٠٥/٠١ با امضای 
ریاست محترم وقت سازمان خطاب به معاون محترم قوانین مجلس، درخصوص تفسیر و تعیین مصادیق خدمات تشخیص و درمانی 
موضوع ماده ٨ قانون بیمه همگانی استعالم بعمل آمد که پاسخ شماره ٣٢٢٠٨ مورخ ١٣٩٣/٠٥/١٤ مرجع مذکور نیز همانگونه که 

مالحظه می فرمایید مؤید دیدگاه این سازمان می باشد.[ پیوست٤]
درجلسه هیأت عمومی نیز در دفاع از کدهای مورد شکایت، زحمات و فعالیت های مسئولین فنی داروساز در داروخانه ها و اهمیت 
حضور مسئوالن فنی و نقش مدیریت خدمات دارویی بر عرضه و مصرف صحیح دارو و نقش حیاتی مسئوالن فنی در تامین بهداشت 
و سالمت عمومی تشریح گردید و بعالوه مستندات مربوط به موارد هم راستا با این موضوع که اخذ مبالغی تحت عناوین مشابه را 

قانونی قلمداد نموده است، به هیأت محترم عمومی دیوان عدالت ارائه گردید.
پ- نتیجه:

متاسفانه علیرغم حضور و دفاع موثر نمایندگان معاونت حقوقی رئیس جمهور، سازمان متبوع و انجمن داروسازان و ارائه لوایح دفاعیه 
حاوی مستندات قانونی و استداللهای متعدد باتوجه به اینکه تعداد قابل توجهی از اعضای محترم هیأت عمومی نیز درخصوص 
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ضرورت ابقای کدهای مورد شکایت اقناع شده بودند[پیوست٥]، به دالیلی از جمله ملموس نبودن حضور مسئولین فنی در 
داروخانهها و عدم ارائه خدمات به صورت حضوری و مشهود برای بیمار، پرداخت حقوق و مزایا به مسئولین فنی از سوی موسس 
داروخانه به دلیل انجام وظایف فنی (از جمله مدیریت خدمات دارویی) و در نتیجه توجیه ناپذیربودن دریافت حقوق مضاعف برای 
انجام یک خدمت و به دلیل رسیدگی قبلی به موضوع «حق فنی» و صدور آراء مشابه آن در دیوان، اکثریت اعضاء محترم هیأت 
عمومی، رای بر ابطال برخی از کدهای مورد شکایت و ابقای برخی دیگر دادند که جزئیات آن در رای صادره از سوی هیأت عمومی 

منعکس و متعاقباً اعالم خواهد شد.
همانگونه که اشاره شد، موضوع مورد شکایت، ابطال ٤ کد خدمت از کدهای مذکور در کتاب دوم ارزش نسبی خدمات سالمت 
موضوع مصوبه مورخ ١٣٩٤/٠١/٢٣ هیأت وزیران بوده است (مستند به بند هـ ماده ٣٨ قانون برنامه پنجم توسعه) درحالیکه ویرایش 
سوم کتاب مذکور در جلسه ١٣٩٦/٠٦/٠٨هیأت وزیران (مستند به ماده ٩ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور (مصوب ١٠ 
بهمن ١٣٩٥) [پیوست٦] به تصویب رسیده و در حال حاضر با ٧ کد خدمت جایگزین کتاب دوم شده؛ بنابراین ابطال کدهای مذکور 
به دلیل جایگزین شدن اصل کتاب، سالبه بهانتفاء موضوع میباشد. البته ویرایش چهارم کتاب نیز در حال تهیه می باشد و با 
رویکرد تشریح «خدمات فنی و حرفهای چهره به چهره و تشکیل پرونده الکترونیک دارویی HIX» به زودی جایگزین کتاب سوم 
خواهد گردید. همچنین براساس منابع علمی معتبر دنیا [پیوست٧] حق حرفهای و فنی در داروخانه جهت ارائه دارو بر اساس 
دستور دارویی نسخ وجود دارد. درضمن مطابق بند ١٥ ماده ١ قانون تشکیالت و وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

مصوب ١٣٦٧تعیین تعرفه به عهده وزارت بهداشت می باشد. 
در پایان خاطر نشان می شود شکایت مشابه جدیدی با هدف ابطال مصوبه مورخ ١٣٩٦/٠٦/٠٨ هیأت محترم وزیران نیز اخیراً از 
سوی فردی بنام "قاسم لطفیان همدانی" در دیوان عدالت اداری به ثبت رسیده و با کالسه پرونده ٨٤٤/٩٦ تحت رسیدگی قرار 
گرفته که بیانگر شکایات نظام مند با هدف حذف تعرفه های مربوط به مدیریت خدمات دارویی می باشد. [پیوست٩] درخصوص 
موضوع اخیر نیز مکاتباتی به انجام رسیده و همانند مورد قبلی قطعاً هماهنگیهای الزم با دانشگاهها، انجمن داروسازان و سایر 

مراجع مربوطه بعمل آمده و گزارش مربوط به دفاع این سازمان و نتایج حاصله در مکاتبات آتی به استحضار خواهد رسید.
لذا پیشنهاد می شود به جهت دفاع از حقوق داروسازان هر گونه خدمات ارائه شده بر حسب مصوبات قانونی خدمات الکترونیکی 
دارویی از سوی سازمان غذا ودارو تعریف گردیده و در کتاب ارزش نسبی خدمات سالمت موضوع مصوبات فوق االشاره هیأت 

وزیران پیش بینی و تعرفه آن تعیین گردد.
همچنین بازنگری آیین نامه اجرایی حدود و وظایف و صالحیت حرفه ای داروسازان که به استناد قانون ماده واحده مربوطه مصوب 
١٣٧٦/٠٨/٠٧ مجلس شورای اسالمی تنظیم و تقدیم شده است (موضوع نامه شماره ٦٥٥/٤٦٢٣ مورخ ١٣٩٧/٠١/٢٧)[پیوست٨]، 

عنداللزوم پس از انجام اصالحات مورد نیاز و اعالم نظر نهایی این سازمان با توشیح مقام محترم وزارت ابالغ گردد.
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