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رئیس محترم دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سراسر کشور

موضوع: ابالغ مبانی محاسبه هزینه های خدمات دارویی

با سالم،

 با احترام، با عنایت به تفویض اختیار بند ۱۵ ماده ۱ قانون تشکیالت و وظایف وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی در 
بخش خدمات دارویی از سوی مقام عالی وزارت به رئیس سازمان غذا و دارو و با عنایت به دادنامه شماره ۳۰۹۶ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ 
دیوان محترم عدالت اداری در خصوص دستورالعمل تعرفه خدمات دارویی که در آن بند ۱۵ ماده یک قانون تشکیالت و وظایف 
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مصوب سال ۱۳۶۷، ناظر بر تعیین مبانی محاسبه هزینه های خدمات تشخیصی، درمانی، 
دارویی و بهزیستی به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اعالم شده است؛ و به استناد آیین نامه اجرائی وظایف و صالحیت 
داروسازان شاغل در داروخانه  موضوع ماده واحده قانون چگونگی تعیین وظایف و صالحیت شاغالن حرف پزشکی و وابسته به آن 
مصوب ۱۳۷۶/۸/۷ که پس از تایید در شورای عالی نظام پزشکی، به تایید وزیر محترم وقت رسیده و توسط ریاست وقت سازمان غذا 
و دارو در تاریخ ۱۳۹۷/۶/۱۷ به  کلیه معاونین غذا  و دارو سراسر کشور ابالغ شده است،  مبانی محاسبه هزینه های خدمات دارویی 

با  توجه به توانمندیهای داروسازان در سطوح مختلف تخصصی به شرح جدول زیر تعیین می گردد. 

جدول مبانی محاسبه هزینه های خدمات تشخیصی، درمانی، دارویی

صاحب صالحیت ارائه 

خدمت

مبانی ارائه خدمت عنوان خدمت

متخصص داروسازی بالینی به درخواست پزشک معالج و حضور رو در روی متخصص داروسازی بالینی بر 

بالین بیمار، ارزیابی درمان دارویی بیمار بر اساس شرایط بالینی و ارائه 

مشاوره و انجام مداخالت و ثبت آن در پرونده بیمار

خدمات مدیریت و مشاوره درمان دارویی 

بیمار بستری 

متخصص داروسازی بالینی محاسبه، ترکیب بندی و آماده سازی محلولهای تزریقی تغذیهای تحت هود 

المینرفلو یا اتاق تمیز بر اساس وضعیت متابولیکی بیمار، به ازای هر دوره 

درمان پنج روزه به روش های گوناگون (پمپ و بدون پمپ)

تدوین، نظارت و فرموالسیون حمایت های 

(PPN) تغذیه ای تزریقی محیطی

متخصص داروسازی بالینی محاسبه، ترکیب بندی، آماده سازی محلول های تزریقی تغذیه ای تحت هود 

المینرفلو یا اتاق تمیز بر اساس وضعیت متابولیکی بیمار، برای هر دوره 

درمان 

تدوین، نظارت و فرموالسیون حمایت های 

(TPN)  تغذیه ای وریدی
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متخصص داروسازی بالینی

داروساز با گذراندن دوره 

آموزشی داروساز بیمارستانی

نظارت بر انطباق نسخ با Order پزشک در پرونده، به ازای هر روز بستری 

با رعایت استانداردهای وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

مدیریت خدمات دارویی وکنترل نسخ  

داروهای تجویزی برای بیماران بستری

متخصص داروسازی بالینی

داروساز با گذراندن دوره 

مصوب داروساز بیمارستانی یا 

دوره مصوب تلفیق دارویی

اخذ شرح حال دارویی و مرور  سابقه دارویی بیمار در هنگام بستری یا 

ترخیص از بیمارستان و ثبت آن در پرونده بیمار بر اساس استانداردهای 

ابالغی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

تلفیق دارویی برای بیماران بستری 

متخصص داروسازی بالینی

داروساز با گذراندن دوره 

مصوب انکولوژی فارماسی

محاسبه، ترکیب بندی، آماده سازی محلول های تزریقی سایتوتوکسیک 

تحت هود المینرفلو یا اتاق تمیز با رعایت استانداردهای ابالغی وزارت 

بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

آماده سازی محلول های تزریقی شیمی 

درمانی (حجیم و غیرحجیم) (

Cytotoxic drugs 
compounding) در بخش سرپایی یا 

بستری

*داروساز واجد شرایط  ارزیابی وضعیت بیماران کاندید دریافت واکسن و ارائه خدمات تزریق واکسن 

با رعایت استانداردهای ابالغی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

تزریق واکسن های قابل فروش و ارائه در 

داروخانه

*داروساز واجد شرایط  شرح حال گیری، ارزیابی وضعیت بیمار سرپایی بر اساس عالئم و نشانهها، 

توصیه دارویی BTC یا ارجاع به پزشک و مستندسازی اقدامات با رعایت  

استانداردهای ابالغی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

مدیریت دارویی ناخوشی های جزئی 

(Minor ailments) با استفاده از 

داروهای بدون نیاز به نسخه، به تشخیص 

(BTC) داروساز

*داروساز واجد شرایط 

کنترل اندیکاسیون، و کونتراندیکاسیون مصرف دارو توسط بیمار و ارائه 

دستور مصرف صحیح دارو با رعایت  استانداردهای ابالغی وزارت بهداشت، 

درمان و آموزش پزشکی به ازای هر قلم دارو تا حداکثر سه قلم دارو در هر 

مراجعه 

مدیریت خدمات دارویی برای داروهای 

بدون نیاز به  نسخه ، به درخواست بیمار 

(OTC)

*داروساز واجد شرایط  ارزیابی و شفاف سازی دستورات مصرف، ویا تداخالت ویا عوارض دارویی مهم 

(بر حسب احتمال بروز بالقوه آنها در بیمار) و ارائه توصیه در خصوص اقالم 

دارویی تجویز شده، به ازای هر قلم دارو در نسخه تا حداکثر سه قلم دارو در 

خدمات دارویی نسخ سرپایی 
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نسخه

*داروساز واجد شرایط  شامل هریک از خدمات زیر :

- تشکیل پرونده دارویی

 - پذیرش، ثبت و نسخه پیچی نسخ در بستر الکترونیک به ازای هر قلم دارو 

در نسخه

- مستندسازی هریک از خدمات ارائه شده در داروخانه

مستند سازی خدمات دارویی

*داروساز واجد شرایط  ارائه خدمت فرموالسیون با رعایت اصول فارماسیوتیکس جالینوسی و با 

رعایت استانداردهای وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و برابر تبصره 

۵ ماده ۲۴ آئین نامه تاسیس داروخانه ها

مدیریت خدمات دارویی برای داروهای 

ترکیبی، به ازای هر قلم دارو

*داروساز واجد شرایط  اخذ شرح حال دارویی و بالینی از بیمار، بررسی عادات غذایی و شیوه زندگی، 

ارزیابی تداخالت و عوارض کلیه داروهای مصرفی بیمار و پاسخ به سئواالت 

داروئی بیمار یا خانوده او هر ده دقیقه

خدمات مشاوره دارویی به بیمار  یا 

خانواده او به صورت حضوری در صورت 

تقاضای بیمار یا خانواده وی

*داروساز واجد شرایط  ارائه خدمات دارویی حضوری در منزل بیمار، اخذ شرح حال دارویی و بالینی 

از بیمار، ارزیابی تست های آزمایشگاهی (در صورت لزوم)، ارزیابی تداخالت و 

عوارض کلیه داروهای مصرفی بیمار اعم از داروهای نسخه ای و بدون نسخه، 

گیاهی یا طبیعی و طراحی برنامه دارویی برای بیمار همراه با ارائه توصیه 

های دارویی و غیر دارویی الزم به زبان ساده

خدمات مشاوره دارویی و برنامه 

دارودرمانی در منزل با درخواست بیمار یا 

خانواده وی

*داروساز واجد شرایط  اخذ شرح حال دارویی و بالینی از بیمار، ارزیابی تداخالت و عوارض کلیه 

داروهای مصرفی بیمار و پاسخ به سئواالت داروئی پزشک معالج و بیمار هر 

ده دقیقه 

خدمات مشاوره دارویی به بیمار یا خانواده 

وی به صورت برخط (On line) یا تلفنی 

در صورت تقاضای بیمار یا خانواده وی

*داروساز واجد شرایط شرح حال گیری، کنترل عالئم بیمار پیگیری برنامه دارویی، ارائه توصیه 

دارویی ، یا ارجاع به پزشک در موارد ضروری و مستندسازی اقدامات با 

رعایت  استانداردهای ابالغی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشک

مدیریت دارویی بیماریهای مزمن (دیابت– 

فشارخون و ......)  و وضعیت های پرخطر ( 

بارداری نارسایی های کبد و کلیه و......
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*الزم به توضیح است که منظور از داروساز واجد شرایط داروسازی است که صالحیت حرفه ای او در معاونت غذا و دارو دانشگاه/ 
دانشکده های علوم پزشکی سراسر کشور تایید شده باشد.  

رونوشت :
جناب آقای دکتر  محمدرضا ظفرقندی رئیس محترم سازمان نظام پزشکی جمهوری اسالمی ایران

جناب آقای دکتر سید حسین داودی مشاور محترم وزیر و مدیر کل حوزه وزارتی
جناب آقای مهندس موهبتی معاون محترم حقوقی،مجلس و امور استان ها

جناب آقای دکتر قاسم جان بابایی معاون محترم درمان
جناب آقای دکتر علیرضا رئیسی  معاون محترم بهداشت

جناب آقای دکتر محمدحسین  حیدری  مدیر کل محترم دفتر بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات و دبیر کمیته نظارت و 
بررسی خریدهای ضروری ستاد مقابله با کرونا

جناب آقای دکتر نامدار عبداللهیان رئیس محترم مرکز حراست وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی 
جناب آقای دکتر رضوی دبیر و رئیس محترم دبیرخانه شورای عالی بیمه سالمت

جناب آقای دکتر ضیاء رئیس محترم انجمن داروسازان ایران 
جناب آقای دکتر جمشید سالم زاده رئیس محترم انجمن متخصصین داروسازی بالینی ایران 

جناب آقای دکتر خوئی دبیر محترم انجمن علمی داروسازان ایران 
جناب آقای دکتر محمدی مدیرکل محترم امور دارو و مواد تحت کنترل

سرکار خانم دکتر خیراندیش مدیرکل محترم دفتر نظارت و پایش مصرف فرآورده های سالمت 
جناب آقای دکتر قمبری محمدی  سرپرست محترم دفتر بازرسی و رسیدگی به شکایات سازمان غذا و دارو

جناب آقای دکتر شجاع فرد مدیرکل محترم حراست سازمان غذا و دارو 
کلیه معاونین محترم  غذا و داروی دانشگاههای علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سراسر کشور
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