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كيفيت دارو از زمان توليد تا پايان تاريخ مصرف آن مي بايستي همواره ثابت بماند لذا يكي از اصول اوليه توليـد  از آنجائيكه ♦

ايجاد و حفظ شرايط مطلوب نگهداري دارو در انبارهـاي توليدكننـده، حـين حمـل و نقـل و انبارهـاي       ) GMP ،GDP(و توزيع دارو 

ود دكتر داروساز بعنوان مسئول براي برآورده كردن اين اصل وج. مصرف كننده مي باشدشركتهاي توزيعي و در نهايت داروخانه و نزد 

بنابراين جهت آشنايي همكـاران محتـرم،   . كامالً ضروري و اجتناب ناپذير مي باشد“ اظر و مسئول كيفي دارو مي باشدنكسيكه ” يفن

:اهم نكات الزم در اين زمينه در دو بخش آورده مي شود 

سئول فني شركتهاي توزيع كننده دارو شرح وظايف م)1

استانداردها و ضوابط محل نگهداري دارو )2

قبل از آنكه به موارد مذكور پرداخته شود ذكر يك نكته ضروري است و آن اينكـه مسـئول فنـي هـر يـك از شـركتهاي تـوزيعي و        

: واردكننده دارو بايد داراي شرايط عمومي به شرح ذيل باشد 

.  شنامه دكتراي داروسازيدارابودن دان) الف 

). به خصوص در مورد شركتهاي وارداتي(آشنايي به زبان انگليسي ) ب 

مطابق آزموني كه توسط اداره كل نظـارت بـر امـور    (GSPو GMP ،GDPداشتن اطالعات و آگاهي مناسب در زمينه اصول ) پ 

). دارو به عمل مي آيد

…، بچ ركورد، برگ آناليز و CPP ،CCPآشنا بودن با مداركي از قبيل ) ت 

عدم عضويت در هيأت مديره و يا بعنوان مديريت شركت و يا سهامدار ) ث 

. مديران شركت حق دخالت در امور فني مربوط به مسئول فني را ندارند•

. مسئول فني در مقابل وزارت بهداشت و درمان مسئول بوده و بايد پاسخگو باشد•

مسئول . مادر مي بايد داراي يك مسئول فني در ستاد مركزي و داروساز مسئول فني براي هر انبار خود باشدهر شركت توزيع كننده 

فني مستقر در ستاد مركزي مسئول تدوين ضوابط و مقررات، مطابق با ضوابط جاري كشور و ابالغ به انبارهاي وابسته و طرف 

.مي باشدقرارداد
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: شرح وظايف مسئول فني ستادي شركت توزيع كننده دارو 

. مسئول فني به عنوان مدير تضمين كيفيت شركت واردكننده و ناظر به عملكرد كليه پرسنل فني مي باشد-1-1

سـاعت در روز باشـد، مسـئول فنـي موظـف اسـت       8-12چنانچه ساعات كار بيش از (حضور فعال در ساعات كار در محل -1-2

). قع مرخصي و مأموريت به دانشگاه محل، معرفي نمايدداروساز ديگري را به عنوان قائم مقام خود در ساعات عدم حضور و يا موا

. پيگيري كليه امور فني و علمي داروهاي وارداتي-1-3

. نظارت بر امور كيفي دارو، رسيدگي به وضع انبارها-1-4

ارتباط و هماهنگي مستمر با شركتهاي توليدكننده يا واردكننده و مراجع ذيربط در اداره كل امـور دارو بـه منظـور تضـمين     -1-5

. مت و كيفيت داروهايي كه به شركت توزيعي تحويل مي گردد و يا در شبكه توزيع قرار مي گيردسال

نظارت بر امور كيفي داروها، وضعيت فيزيكي و شيميايي داروهاي وارداتي، ثبت و كنترل تغييرات دمـا و رطوبـت انبارهـا از    -1-6

. مربوطه به شعبSOPsطريق تدوين ابالغ 

نظارت بر كليه انبارها و دپوهاي شركتهاي وابسته و طرف قرارداد مبني بر نحـوه نگهـداري دارو، رعايـت و حفـظ شـرايط      -1-7

. انبارداري

ارتباط مستمر و بازديدهاي ادواري و يا فوق العاده بر حسب مورد از انبارهاي استانها و رسيدگي به وضعيت چگونگي توزيع -1-8

. مربوط به كيفيت و كميت دارو از بازار مصرف و انعكاس آنها به اداره كل نظارت بر امور دارودارو در محل و اخذ گزارشات 

ــل شــكل دارو شــماره ســري ســاخت،     -1-9 ــه از قبي ــدرجات جعب ــدي، قيمــت، من ــم از بســته بن ــر اع ــه تغيي انعكــاس هرگون

. به اداره كل نظارت بر امور داروكه برخالف پروانه صادره و ضوابط مربوطه صورت گرفته باشد،…تاريخ انقضاء مصرف و 

. دريافت مجوزهاي توزيع براي كليه داروها-1-10

. نظارت بر رعايت شرايط نگهداري داروها در عمليات حمل و نقل از طريق ابالغ دستورالعملهاي فني به كاربران-1-11

. داره كل نظارت بر امور داروجهت افزايش اطالع رساني و آگاهيها با اطالع ا…تشكيل سمينارها و كالسهاي آموزشي و -1-12

.تالش در زمينه ارائه طريق مصرف صحيح دارو در جامعه تحت پوشش توزيع�����
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. همكاري با اداره كل نظارت بر امور دارو در جهت ثبت جامع و صحيح اطالعات مصرف دارو در كشور-1-14

اجراي دستورالعملهاي صادره از وزارت بهداشت و درمان در رابطه با توزيع دارو، جمع آوري اقالم و ارائه گزارشات آنها به -1-15

. اداره كل نظارت بر امور دارو

. توزيع همزمان داروهاي انساني با داروهاي دامي در يك كاميون و يا وسيله حمل و نقل مجاز نمي باشد-1-16

: استانداردها و ضوابط محل نگهداري دارو -2

از آنجا كه شرايط نگهداري دارو يكي از عوامل بسيار مهم در تثبيت كيفيت داروها مي باشد، لذا انبارهاي مركزي شـركتهاي توزيـع   

: كننده، بطور اخص مي بايست داراي شرايط عمومي زير باشند 

و اسـتانداردهاي  WHOمطابق با دسـتورالعملهاي  GSPانبار مركزي هر شركت بايد متناسب با حجم كاري و رعايت اصول -2-1

. اداره كل نظارت بر امور دارو و مواد مخدر باشد

. سردخانه دار، وانت و ليفتراك با توجه به حجم عمليات و ميزان داروي توزيعيداشتن تعداد كافي كاميون، كاميونت، كاميون-2-2

. دارا بودن سردخانه هاي الزم جهت اقالم يخچالي و فرآورده هاي بيولوژيك، مطابق ضوابط وزارت بهداشت و درمان-2-3

. دارا بودن يك نفر داروساز تمام وقت به عنوان مسئول فني انبار-2-4

. خدام و دارا بودن پرسنل حداقل با مدرك ديپلم و آشنا به شرايط نگهداري داروهااست-2-5

.دارا بودن محل بارگيري و تخليه بار مسقف-2-6

. سيستم كامل بايگاني اسناد و مدارك ورود و خروج دارو كامل باشد-2-7

. استفاده از ليفتراكها و پالتراكهاي غير دودزا در داخل انبار-2-8

ــه نحويكــه احتمــال اخــتالط   -2-9 ــه هــا وجــود داشــته باشــد ب محــل تفكيــك دارو جهــت حــوزه هــاي مصــرف و داروخان

. محموله هاي آماده شده وجود نداشته بشد

. و يا ضايعاتي، بايد مجزا و داراي حفاظ باشدRecallمحل نگهداري داروهاي -2-10

. دسرويسهاي بهداشتي و حمام متناسب با ضوابط و قوانين موجود باش-2-11

متر، 6متر و ارتفاع ديوار 8بهتر است بصورت سوله با ارتفاع وسط (استحكام مناسب ساختمان 
).متر باشد4متر و ارتفاع ديوار 6يا ارتفاع وسط 
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. سقف داراي عايق مناسب و كف بتوني باشد به نحويكه با تردد ليفتراك و يا پرسنل، گرد و غبار از آن برنخيزد-2-12

فاقد هرگونه روزنه و منفذ در سقف و زير در و ديوارهاي انبار باشد تا از نفوذ حشرات و حيوانات موذي و پرندگان به داخل -2-13

. انبار جلوگيري بعمل آيد

صنعتي بوده و دماسنج و رطوبت سنج به تعداد كافي بـراي حفـظ   يداراي سيستم گرمايش و سرمايش مناسب و جاروبرق-2-14

ايي داروها در قسمتهاي مختلف نصب شده باشد، كنترل روزانه آنها انجام، در فرم مخصوص كنـار آنهـا ثبـت    ويژگيهاي فيزيكوشيم

.گردد و بطور هفتگي به تأييد مسئول فني برسد

قفسه بندي انبار بطور مناسب قفسه بندي پالتي شده باشد، بطوريه قدرت مانور ليفتـراك در بـين آنهـا مناسـب بـوده و از      -2-15

درصورت عدم امكان قفسه بندي، چيدمان صحيح بسته ها با قابليت كنترل و نظافـت  . ا و پالتها جلوگيري بعمل آيدبرگشت بسته ه

. آنها بايد انجام گيرد

، محل نگهداري پوكه هاي كپسول بايد تحت شـرايط  )به منظور توزيع بين داروخانه ها(درصورت نگهداري پوكه كپسول -2-16

. باشد% 60درجه سلسيوس و رطوبت 25-15

سيستم ايمني انبار بايد داراي اعالم حريق خودكار و اطفاي حريق بوده و تابلوي عدم مصرف سـيگار و كبريـت در تمـام    -2-17

. قسمتهاي انبار نصب گردد

. فضاي نگهداري داروهاي انساني از فضاي نگهداري ساير كاالها و داروهاي دامي بايد جدا و مستقل باشد-2-18

: اختصارات *

 GMP : Good Manufacturing Practiceروشهاي بهينه توليد دارو -
 GSP : Good Storage Practiceروشهاي بهيه نگهداري دارو -
CPP : Certificate for Pharmaceutical Productsگواهي محصول دارويي -
 CCP : Certificate for Free Sale Productگواهي فروش دارو در مبدأ -
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