تصویب نامه در خصوص تعیین خدمات حرفه ای در داروخانه ها در بخش دولتی و خصوصی نظام سالمت (مصوب
شهریور )1931
شماره/668211ت21668هـ

6۹16/1/1

وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی
هیئت وزیران در جلسه مورخ  6۹16/1/5بنا به پیشنهاد شماره  611/626۹مورخ  6۹11/61/6۹وزارت بهداشت ،درمان و
آموزش پزشکی و تأیید معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و شورای عالی بیمه سالمت و به استناد بند «هـ»
ماده ( )۹2قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسالمی ایران ـ مصوب 6۹21ـ تصویب نمود:
ارایه خدمات حرفه ای در داروخانه ها از قبیل تشخیص داروی تجویز شده توسط پزشک مربوط ،تشخیص اصلی بودن
داروی تجویزشده و معتبر بودن تاریخ مصرف آن ،ارایه توضیحات الزم به بیمار درخصوص نحوه مصرف و عوارض داروی مورد
نیاز و نیز ساخت داروهای ترکیبی تجویز شده توسط پزشک مربوط ،جزء خدمات تشخیصی حوزه سالمت محسوب و تعرفه ارایه
خدمات حرفه ا ی یاد شده در بخش دولتی و خصوصی نظام سالمت به شرح زیر تعیین می شود:
الف ـ بخش دولتی
6ـ پانزده درصد بهای هر نسخه و حداکثر تا سقف ( )5111ریال.
8ـ در مورد داروهای ترکیبی و ساختنی در داروخانه ،ده درصد قیمت مواد مصرفی و حداکثر تا سقف ( )1111ریال به عنوان
هزینه ساخت.
تبصره ـ داروهای ترکیبی و ساختنی مشمول دریافت تعرفه پانزده درصد بهای نسخه مربوط به خدمات حرفه ای دارویی
نمی باشد.
۹ـ درصورتی که داروخانه خصوصی در مرکز بهداشتی ـ درمانی مستقر نشود ولی مرکز مربوط برای همکاری با برنامه
پزشک خانواده ،خدمات دارویی (مشتمل بر خدمات سیاری و ده گردشی داروخانه و غیره) ارایه نماید ،تعرفه معادل ( )۹511ریال.
ب ـ بخش خصوصی
6ـ نسخ با مبلغ کمتر از ( )65111ریال ،معادل ( )2111ریال.
8ـ نسخ با مبلغ بیشتر از ( )65111ریال  ،معادل ( )61111ریال.
تبصره6ـ داروخانه های شبانه روزی جهت ایام تعطیل و ساعت ( )88تا ( )2صبح روز بعد مجاز به دریافت حداکثر بیست
درصد بیش از تعرفه فوق می باشند.
تبصره8ـ تعرفه ارایه خدمات حرفه ای داروساز جهت داروهای بدون نسخه ( )OCTکه فهرست آنها توسط وزارت بهداشت،
درمان و آموزش پزشکی اعالم می گردد ،پانزده درصد مبلغ کل دارو و حداکثر تا مبلغ ( )2111ریال می باشد.

۹ـ تعرفه ارایه خدمات حرفه ای داروساز جهت ساخت داروهای ترکیبی به شرح زیر می باشد:
الف ـ دستمزد ساخت داروهای نیمه جامد:
ـ دو قلمی ( )1111ریال
ـ سه قلمی ( )1511ریال
ـ بیشتر از سه قلم ( )1111ریال
ب ـ دستمزد ساخت داروهای مایع:
ـ دو قلمی ( )2111ریال
ـ سه قلمی ( )5111ریال
ـ بیشتر از سه قلم ( )1111ریال
پ ـ هزینه ساخت هر کپسول ( )11ریال
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