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استاد گرامی جناب آقای دکترظفرقندی 

رئیس کل محترم سازمان نظام پزشکی

سالم علیکم

     احتراماً ، بدینوسیله به پیوست یک نسخه از صورتجلسه نشست هم اندیشی بررسی سند جامع خدمات سالمت 
داروسازان ، منعقده در ۹۸/۰۸/۲۲  در محل سازمان نظام پزشکی ، جهت استحضار و صدور اوامر مقتضی خدمتتان 

ایفاد می گردد.
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صورتجلسه دومین نشست هم اندیشی بررسی سند جامع خدمات سالمت در داروخانه های ایران 

بدنبال نشست پیشین (۱۳۹۸/۸/۱۲) و پیرو دعوتنامه شماره ۱۳۹۸/۱۰۰/۳۰/۹۲۹۱ مورخ  ۱۳۹۸/۰۸/۱۸ ، جلسه روز چهارشنبه 
مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ پس از تالوت آیاتی از کالم اله مجید و با حضور ریاست سازمان غذا و دارو و معاونت وزارت بهداشت 
، درمان و آموزش پزشکی و کارشناسان برجسته این سازمان،  اعضای هیات رئیسه مجمع عمومی ، اعضای داروساز شورای 
عالی و دبیر شورای عالی سازمان نظام پزشکی ، معاونت فنی و نظارت سازمان نظام پزشکی ، ریاست و دبیر انجمن 
داروسازان ایران و ریاست انجمن داروسازان بالینی ایران و ریاست مرکز استاندارد سازی خدمات داروئی برگزارشد. در 
این جلسه پیش نویس " شناسنامه و استاندارد خدمات- استاندارد مدیریت ناخوشی های جزئی با استفاده از داروهای بدون 

نیاز به نسخه" ، که توسط سازمان غذا و دارو ارائه شد، مورد خوانش و اظهار نظر و بررسی قرار گرفت.

پیش از ورود به جزئیات در اصالح و تکمیل " شناسنامه و استاندارد خدمات داروئی" ، موضوع جامعیت نظام سالمت 
مورد بحث قرار گرفته و با اجماع نظر حاضرین نتیجه زیر مورد تاکید قرار گرفت که : سند جامع و دستور العمل های 
اجرائی و آئین نامه های مربوط به آن ، بعنوان جزئی از اسناد حلقه " نظام سالمت" معنی پیدا می کند و باید در هماهنگی 

با سایر اجزای این سیستم اجرائی شود.

ریاست سازمان غذا و دارو و معاونت وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی نیز طی توضیحاتی تصریح کردند که " 
سند جامع خدمات سالمت در داروخانه های ایران " به خودی خود قابلیت اجرائی ندارد بلکه باید طی فرآیندی که شامل 
آماده سازی زیر ساخت ها از یکسو و هماهنگی و تعامل سازنده با " معاونت درمان وزارت بهداشت ، درمان و سازمان نظام 

پزشکی " است ، برای مراحل اجرای آن آئین نامه ها و دستور العمل های جداگانه ای تدوین شود.

در بررسی پیش نویس شناسنامه و استاندارد درجلسه حاضر نیز عدم وجود استاندارد در این زمینه مورد توجه حاضرین قرار 
گرفت و بر ضرورت انجام ثبت مستندات مشارکت موثر داروساز در مدیریت دارو درمانی ، مدیریت ناخوشی های جزئی 
توسط داروساز به منظور هدایت و ارجاع صحیح و به موقع بیمار به سایر اجزای سیستم بهداشتی ، درمانی از سوی حاضرین 

در جلسه تاکید شد.
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همچنین مقرر شد بر ضرورت آموزش های به روز و کسب مهارت ها ، اقدامات قبلی، حین و بعد از انجام خدمت با اهدافی 
نظیر کاهش مصرف نادرست داروها، کاهش زمینه دخالت افراد و نهادهای غیرمرتبط با حرف پزشکی و ارجاع به موقع 

بیماران به پزشک یا مراکز اورژانس توضیحات کافی ارائه شود.

پس از مباحث جدی و مفصل در باب مسائلی مانند فلوچارت ارائه خدمت ، فرد دارای صالحیت ارائه خدمت ، فضا و 
مکان فیزیکی الزم ، تجهیزات سرمایه ای ، تدوین گایدالین های ویژه داروسازان در زمینه اندیکاسیون های دقیق ، علل 
علمی کنتراندیکاسیون های دقیق خدمت و حقوق اختصاصی بیمار، تعریف " مدیریت" و " درمان" ناخوشی های جزئی 
 CPT و مشاوره داروساز با توجه و اتکا بر کوریکولوم آموزشی ، انتشار کتاب interaction لزوم ، OTC و داروهای
بعنوان زیرساخت ارتباط نسبی مباحث سالمت ، نقش و جایگاه داروساز بعنوان یکی ازاعضای نظام سالمت و عضوی 
ازچرخه سیستم سالمت در کنار پزشک و دیگر اعضاء ، حاضرین بر این مساله پایه ای تاکید داشتند که سیکل مدیریت 

درمان باید بطور کامل و در رابطه با تمام حرف پزشکی و نقش بنیادی پزشکان دیده شود.

در ادامه جلسه نسبت به چند مسئله مهم ، به منظور ابهام زدائی رای گیری و موارد زیر با رای قاطع حاضرین به تصویب 
رسید:

یکی از اهداف مهم این سند، ایفای نقش موثر داروساز بعنوان عضوی از تیم سالمت و پزشک خانواده و سطح  -۱
یک نظام ارجاع است . در نظام خدمات و مراقبت های اولیه سالمت(PHC)  ، نقش پزشک خانواده و داروساز 

در تعامل با یکدیگر و مطابق شرح وظایف تعریف شده خواهد بود.
منظور از "ناخوشی های جزئی  شرایطی است که شایع یا خود محدود شونده یا غیر کمپلیکه باشد و توسط افراد  -۲
با دانش تخصصی محدود، مدیریت و حمایت شود. همچنان که در تیتر شناسنامه و استاندارد خدمات ذکر شده 
، عبارت صحیح و مورد قبول و تاکید عبارتست از :" مدیریت " دارو درمانی ناخوشیهای جزئی با استفاده از 
داروهای بدون نیاز به نسخه و مطابق " استانداردهای ابالغی"  و در ادامه نظارت بر وضعیت بیمار و بررسی 

ضرورت  " ارجاع" وی به پزشک بالینی یا مراکز اورژانس درصورت لزوم است.
در خصوص خدمات مرتبط با واکسیناسیون در داروخانه های کشور ، مصوب شد که واکسیناسیون و ایمنی سازی  -۳
مطابق برنامه ملی و با عاملیت شبکه ها و مراکز بهداشتی درمانی که از برنامه های موفق نظام سالمت کشور می 
باشد، بهیچوجه نباید تضعیف شود و هدف از ارائه خدمات واکسیناسیون در سند جامع داروسازی، دخالت در 
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این برنامه ملی و سراسری نظام سالمت نیست. موارد مشخصی مانند واکسن آنفلونزا و سایر واکسن هایی که با 
خروج از داروخانه امکان زوال آنها وجود دارد و مشمول برنامه ایمن سازی ملی نیستند ، مورد نظر و قابل طرح 

در سند جامع است . 

۴- مشخص شد :  منظور از عبارت " بررسی اخالقی ، علمی و قانونی نسخ " ، عبارتست از : بررسی نسخ توسط داروساز 
با رعایت اصول اخالقی ، علمی و قانونی و مطابق آئین نامه انتظامی سازمان نظام پزشکی 

۵- حاضرین تاکید داشتند که موارد فوق الذکر و استانداردسازی اجرای " سند جامع خدمات سالمت در داروخانه های 
ایران " بر مبنای استانداردها و گایدالین هائی است که ویژه داروسازان تدوین می گردد. مقرر شد همکاران محترم سازمان 
غذا و داروی وزارت بهداشت، درمان با لحاظ کردن مصوبات جلسه حاضر، اقدام اصالح پیش نویس " شناسنامه و استاندارد 
خدمات داروئی"  موضوع جلسه حاضر، پیش نویس تشریحی سایر موضوعات الزم از جمله " تست های آزمایشگاهی " 

را در نشست بعدی ارائه نمایند.

جلسه پس از ۳ ساعت ، در ساعت۱۳ با ذکر صلوات بر محمد (ص) و آل محمد(ص) پایان یافت.

حاضرین در جلسه :

ریاست سازمان غذا و داروی وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی دکتر شانه ساز -
معاونت فنی و نظارت سازمان نظام پزشکی دکتر جهانگیری  -
دبیر شورای عالی سازمان نظام پزشکی دکتر محسن مصلحی -

ریاست مرکز استانداردسازی خدمات سازمان غذا و دارو – خانم دکتر خیراندیش -
ریاست انجمن داروسازان ایران دکتر ضیاء -

معاونت انجمن داروسازان بالینی ایران دکتر فرهاد نجم الدین -
رئیس گروه تعرفه و استاندارد خدمات فرآورده های سالمت خانم دکتر نوشین محمدحسینی -

نائب رئیس انجمن داروسازان ایران دکتر فاطمی -
دبیر انجمن داروسازان ایران دکتر محمد خلیلی -

عضو شورای عالی سازمان نظام پزشکی دکتر یداله سهرابی -
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عضو شورای عالی سازمان نظام پزشکی دکتر محمود فاضل -
عضو هیات رئیسه مجمع عمومی سازمان دکتر حسین بابائی -

عضو هیات رئیسه مجمع عمومی سازمان دکتر علی ساالریان -
رئیس مجمع عمومی سازمان دکتر عباس آقازاده -


