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استاد گرامی جناب آقای دکتر ظفرقندی 

رئیس کل محترم سازمان 

سالم علیکم

    احتراماً پیرو نامه شماره ۹۸/۱۰۰/۳۰/۸۸۸۶ مورخ ۱۳۹۸/۸/۴  صورتجلسه نشست هم اندیشی بررسی "سند جامع خدمات 
سالمت داروخانه های ایران " که در تاریخ ۱۳۹۸/۰۸/۱۲ در سازمان نظام پزشکی برگزار شد ، جهت استحضار و صدور 

اوامر مقتضی خدمتتان ایفاد می گردد.

رونوشت :

جناب آقای دکتر شانه ساز معاونت محترم غذا و داروی وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی جهت استحضار.

جناب آقای دکتر محمد باقر ضیاء ریاست محترم انجمن داروسازان ایران جهت استحضار.
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نشست هم اندیشی بررسی " سند جامع خدمات سالمت در داروخانه های ایران "

یکشنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۱۲ سازمان نظام پزشکی

بدنبال ابالغ سند فوق الذکر توسط وزیربهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و در اجرای نتایج جلسه مشترک رئیس کل سازمان نظام 
پزشکی و ریاست سازمان غذا و دارو،  و قائم مقام وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی در تاریخ ۱۳۹۸/۰۸/۰۲ ، این نشست با 
دعوت رئیس مجمع عمومی سازمان نظام پزشکی برگزارشد. پس از تالوت آیاتی از کالم اله مجید ، طی ۶ ساعت گفتگو و بررسی 
کارشناسانه از زوایای مختلف از جمله ، ضرورت و چرایی تدوین این سند ، نقش آن در ارتقاء نظام سالمت ، جایگاه حرفه داروسازی 
در پیکره ی نظام سالمت ، عدم تعارض و تداخل وظایف حرفه داروسازی با دیگر رشته ها، مطالعات تطبیقی با کشورهای دیگر ، روش 
شناسی تدوین سند ، توانمندسازی داروسازان و باالبردن مسئولیت آنان در پاسخگوئی به وظایف، بررسی دقیق کوریکولوم آموزشی ، 
تاکید بر تفاوت های تئوری در آموزش و کسب مهارت در پراتیک ، نقش سند در اقتصاد سالمت ، تبیین حدود مشارکت داروسازان 
، پیش بینی تامین منابع مالی اجرای سند، رویکرد کلی سند که توسعه ارائه خدمات داروسازان در مراقبت فراگیر از بیماران هدف اصلی 

آن عنوان شده است و بسیاری موارد دیگر در فضائی مثبت همراه با نقد سازنده مورد بحث و بررسی قرار گرفتند.

حاضرین با استقبال از لزوم تدوین سند، با توجه به عدم حضور سازمان نظام پزشکی در فرآیند تدوین آن ، و با عنایت به اینکه سازمان 
نظام پزشکی معتقد به همکاری سازنده با وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و سازمان غذا و داروی آن وزارت است ، همگان 
را دعوت و توصیه به تمکین از قانون مبنی بر " مشارکت و مشاورت نظام پزشکی در تهیه و تدوین لوایح ، طرح ها و تصویب آئین نامه 

های مرتبط با امور پزشکی " ، موارد زیر را مقرر کردند :

کلیات سند بصورت مقید، مورد تائید قرار گرفت و مقرر شد اصالحات ضروری به لحاظ عبارتی ، مفهومی و مبنائی ، در  -۱
جلسات آتی در هنگام تدوین دیگر اضالع سند مانند ضوابط اجرایی ، دستور العمل ، استاندارد سازی ها ، آموزش ، نظارت و 

... انجام گردد.
نمایندگان سازمان غذا و دارو ضمن مشارکت فعال در مباحث با رویکردی مثبت و با حسن نیت، اعالم کردند در تمامی  -۲
جلسات مرتبط با  سند، نظیر موارد مندرج در بند ۱ با حضور نمایندگان نظام پزشکی و انجمن داروسازان شرکت نمایند و 

مصوبات آن جلسات عیناً در اسناد مربوطه درج گردد.
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با توجه به گفتگوهای مفصل در جلسه ، و نیز نگرانی های اعضای محترم جامعه پزشکی ، الزم است اسناد طوری تنظیم شوند  -۳
که ضمن تبیین نقش داروساز در ارتقای نظام سالمت ، هیچگونه مداخله و تعارضی با دیگر رشته های علوم پزشکی نداشته 

باشند.
مقرر شد نشست بعدی در روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۸/۸/۲۲ در محل سازمان نظام پزشکی تشکیل شود. -۴

حاضرین در جلسه :

آقای دکتر محمد باقر ضیاء رئیس انجمن داروسازان ایران

آقای دکتر سالم زاده رئیس انجمن متخصصین داروسازی بالینی ایران 

آقای دکتر علی فاطمی نائب رئیس انجمن داروسازان ایران 

آقای دکتر محمد خلیلی دبیر انجمن داروسازان ایران 

سرکار خانم دکتر مهرناز خیراندیش مدیر کل دفتر نظارت و پایش مصرف فرآورده های سالمت سازمان غذا و دارو

سرکار خانم دکتر نوشین محمد حسینی رئیس گروه تعرفه و استاندارد خدمات فرآورده های سالمت 

آقای دکتر محسن مصلحی دبیر شورای عالی سازمان نظام پزشکی 

آقای دکتر یداله سهرابی عضو شورای عالی سازمان نظام پزشکی 

آقای دکتر منصور آرزومندعضو شورای عالی سازمان نظام پزشکی

آقای دکتر محمود فاضل عضو شورای عالی سازمان نظام پزشکی

سرکار خانم دکتر الله تدین عضو هیات رئیسه مجمع عمومی سازمان نظام پزشکی 

آقای دکتر حسین بابائی عضو هیات رئیسه مجمع عمومی سازمان نظام پزشکی

آقای دکتر علی ساالریان عضو هیات رئیسه مجمع عمومی سازمان نظام پزشکی

آقای دکتر عباس آقازاده رئیس مجمع عمومی سازمان نظام پزشکی


