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ندارد

جناب آقای دکتر قمبری محمدی 

مدیرکل محترم دفتر بازرسی و رسیدگی به شکایات سازمان غذا و دارو 

موضوع: پیگیری موارد تخلف فروش اینترنتی دارو و مکمل 

با سالم و احترام؛

عطف به نامه شماره ۹۸۵۸۶ مورخ ۱۳۹۹/۹/۲ جناب آقای واعظی رئیس محترم دفتر و نهاد ریاست جمهوری در خصوص 
ارائه اینترنتی دارو و خدمات دارویی و با توجه به اهمیت و نقش مکمل ها و داروها و خدمات داروئی مرتبط با درمان بیماران و 
سالمت جامعه و با توجه به تجارب به دست آمده در دیگر کشورها، ارائه اینترنتی دارو  ومکمل باید تنها از طریق داروخانه های 
مجوز دار تحت نظارت دانشگاههای علوم پزشکی انجام شود. درخصوص ارائه خدمات جانبی به داروخانه های آن الین نیز، از آنجا 
که ارائه این خدمات نیز میتواند مخاطراتی نظیر ارسال تصویری نسخه تقلبی و یا مخدوش به داروخانه؛ عدم رعایت شرایط و یا زمان 
حمل دارو از داروخانه تا رسیدن به بیمار؛ تعویض داروهای دریافت شده از داروخانه، ارائه داروهای تقلبی و قاچاق و نظایر آنها را در 
پی داشته باشد. فعالیت اینگونه متقاضیان نیز منوط به رعایت الزامات شفاف و نظام مندی است که دستورالعمل آن درحال تدوین 
است، و تا تدوین و ابالغ دستورالعلهای الزم نیز هرگونه اقدام خارج از نظارت مسئول فنی داروخانه در این زمینه نیز غیرقانونی 

خواهد بود

عطف به نامه شماره ۴۴۳/ الف۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۹/۱ انجمن محترم داروسازان ایران مبنی بر اینکه متاسفانه برخی از فعاالن عرصه 
تجارت الکترونیک بدون هرگونه مجوزی از این سازمان به ارائه خدمات در این زمینه اقدام نموده اند و با توجه به این مهم که این 
فعالیت های مذکور مورد تایید این سازمان نمی باشد خواهشمند است ترتیبی اتخاذ فرمایید تا با هماهنگی انجمن مذکور این موارد 
شناسایی و مراتب جهت پیگیری و جلوگیری از فعالیت بدون مجوز این مراکز نیز به مراجع قانونی اعالم و از ادامه فعالیت آنان 

جلوگیری شود. 

رونوشت :
جناب آقای دکتر ضیاء رئیس محترم انجمن داروسازان ایران : جهت صدور دستور همکاری و مساعدت الزم

جناب آقای اسماعیل زاده سرپرست محترم امور حقوقی و مجلس
سرکار خانم دکتر محمدحسینی سرپرست محترم دفتر نظارت و پایش مصرف فرآورده های سالمت 

جناب آقای دکتر محمدی مدیرکل محترم امور دارو و مواد تحت کنترل
کلیه معاونین محترم غذا و داروی دانشگاههای علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سراسر کشور

جناب آقای موجبی متصدی محترم امور دفتری
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