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دارد

معاونین محترم غذا و دارو دانشگاه/دانشکده های علوم پزشکی ،خدمات بهداشتی و درمانی سراسر کشور

موضوع: ضرورت اعمال ماده ۲۳ قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی

با سالم و احترام؛

     همانطور که اطالع دارید ماده ۲۳ قانون تعزیرات حکومتی اموربهداشتی و درمانی مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام مورخ 
۱۳۶۷.۱۲.۲۳ اشعار می دارد: 

داروخانه موظف است کلیه کاالهای خریداری شده را مستمراً تا اتمام موجودی عرضه نماید و در صورت خودداری از عرضه بهمجازاتهای زیر 
محکوم میشود: مرتبه اول - اخطار کتبی با درج در پرونده و الزام به عرضه کاالها با قیمت تعیین شده. مرتبه دوم - جریمه نقدی تا مبلغ پانصد 

هزار ریال. مرتبه سوم - قطع سهمیه تا مدت سه ماه. مرتبه چهارم - تعطیل موقت تا یک سال.

براساس گزارشات واصله و رصد میدانی، متاسفانه برخی داروخانه ها اقالم دارویی مورد استفاده مستقیم یا غیر مستقیم برای 
درمان یا کمک به درمان و رفع عالئم بیماری های تنفسی از جمله کووید ۱۹ (همچون اسپری های تنفسی، ویال رمدسیویر، انواع 
سرم، قرص مونته لوکاست، قرص فاموتیدین، قرص آزیترومایسین، شربت آلرگارد و .......) را برخالف مقررات فوق، تا اتمام 
موجودی عرضه نمی نمایند. لذا مقتضی است در کلیه بازدیدهای ادواری ضمن برقراری خرید نامحسوس (با درنظر گرفتن نسخه 
ای یا بدون نسخه بودن آن دارو) و بررسی سوابق فروش قبلی داروخانه، موضوع مورد بررسی جدی قرار گرفته و در صورت کشف 
هرگونه تخلف، موارد بدون استثنا و بدون اغماض در کمیسیون قانونی ماده ۱۱ قانون تعزیرات حکومتی آن دانشگاه/دانشکده 
مطرح و جهت رسیدگی به سازمان تعزیرات حکومتی ارجاع و تعداد خرید نامحسوس، تعداد تخلف مکشوفه و تعداد پرونده 

متشکله در راستای اجرای این بخشنامه، ظرف مدت یک ماه به این اداره کل گزارش گردد.

رونوشت :
جناب آقای دکتر شانه ساز معاون محترم وزیر و رئیس سازمان غذا و دارو:جهت استحضار

جناب آقای دکتر ملکوتی سرپرست محترم دفتر بازرسی، رسیدگی به شکایات و امورحقوقی سازمان غذا و دارو 
جناب آقای دکتر رستمی رئیس محترم اداره امور داروخانه ها و شرکتهای پخش
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