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 واکسین ها و محصوالت معافیتیمقررۀ 
 

 فصل اول

 احکام عمومی
 

 مبداء و هدف :   

 :  مادۀ اول   
قانون صحت عامه به منظور تنظیم بهتر  33و همچنان مادۀ  25مادۀ  1این مقرره به تاسی از احکام فقرۀ    

انتقال، نگهداری، عرضه، توزیع و تطبیق واکسین ها و محصوالت معافیتی در  تولید، تورید،امور مربوط به 

  .( تدوین گردیده استضۀ خدمات طب وقایوی و ضد وبائی )اپیدیمیولوژیعرسیستم 

 اصطالحات :   

 

 : مادۀ دوم   

 اصطالحات آتی در این مقرره مفاهیم ذیل را افاده مینمایند :   

برابر میباشد که باعث ایجاد معافیت در  امل مرضی ضعیف شده و یا کشته شدهعبارت از ع  : واکسین  -1  

، واکسین ها انواع مختلف دارند که عمده ترین آنها قرار نزد انسان میگرددـل مرض ناشی از همان عام

  ذیل اند:

              A : رت اند. مانند حرا کشته شده توسط مواد کیمیاوی و یعوامل مرض واکسین های تولید شده از

 واکسین های زکام، کولرا، زردی سیاه وغیره.

              B : ادایج ضی ضعیف شده اند که درحقیقت باعث تنبیه وواکسین های تولید شده ازعوامل مر 

 ساالن میگردند مانند تب زرد، سرخکان، سرخکانچه وخوردنزد  عکس العمل معافیتی مقاوم خصوصا  

 کله چرک.

              C  :غیرفعال ( )زهریتولید شده ازمواد توکسیک ) مواد مشابه به زهر ( توکسویدهای  عبارت از

 دیفتری. مانند تیتانوس و عوامل مرضی میباشند

              D : اند که ازیک بخش از عوامل مرضی مولد ( ها فرعی ) سب یونت های  عبارت از واحد

از یک قسمت از  که V. P. H(Human Papilloma Virus )مانند واکسین  معافیت تهیه میگردند.

      پروتین ویروس تهیه گردیده است.

که نگهداری واکسین  وسایل ی است مرکب از افراد وعبارت از سیستم : ( nChai Cold ) زنجیر سرد  -2  

 .ندکتضمین میموثر را، از زمان تولید آن در فابریکه الی تطبیق آن به افراد واجد شرایط 

د کتله های نایجاد معافیت توسط واکسین ها در برابر امراض ساری که میتوان به معافیت کتلوی :  -3   

اطالق  ، مخصوصا  امراضیکه توسط واکسین ها وقایه میگردند،دنبزرگی از جامعۀ بشری را تهدید نمای

     .میگردد

 در برابر همان ر اثر مواجهه با واکسین هات که دسیستم تعبیه شده در عضویت اس سیستم معافیتی :  -4   

 د.نمایمی تولید معافیت مشخص مربوط به واکسین، عامل مرضی 

مقابله نموده آن را از بین برده به با آن  واکسین را بحیث اجنبی تشخیص و سیستم معافیتی:  معافیت   -5  

آن عمل نموده آنرا تی به مقابل سیستم معافیمیگردد، داخل وجود  ظه میسپارد. زمانیکه عامل مرضیحاف

قبل از تکثر ید و یا با شناسائی و تخریب حجرات منتن شده ینکه داخل حجره گردد خنثی می نماقبل از ا

 گویند.میمانع تولید مرض می گردد که نتیجه عملکرد همین سیستم را معافیت  ،آن به تعداد زیاد

 



 عرضۀ خدمات :   

 مادۀ سوم :    
توسط  ،مطابق نیازمندی جامعه، با تفکیک و تحلیل واقعی موارد و حاالت وقایویمعافیتی و عرضۀ خدمات    

 صورت میگیرد .با درنظرداشت پالیسی معافیتی وزارت صحت عامه پرسونل صحی واجد شرایط 

   

 مراقبت و نظارت :    

 مادۀ چهارم :   
امور سیستم عرضۀ خدمات طب وقایوی و و صحت تدویر  مراقبت و نظارت از تطبیق احکام این مقرره   

از وظایف و صالحیت های وزارت صحت عامه و واحد های مربوط  مربوط به واکسین ها و محصوالت معافیتی

 به آن به همکاری سایر ادارات ذیربط میباشد .

 

 کارمندان فنی واجد شرایط :       

 مادۀ پنجم :       

   به فعالیت بپردازند : یتوانند، در سمت های ارائه شدهکارمندان فنی واجد شرایط ذیل م      

واکسین ها و همچنان نظارت از امور متذکره، و تدارک  جهت اجرای امور مربوط به تولید، تورید  -1

 فارمسست .

تکنیشن کارمند فنی یا جهت اجرای امور مربوط به انتقال، نگهداری و عرضۀ واکسین ها، فارمسست،  -2

 فنی زنجیر سرد . زنجیر سرد و انجنیر

 و راپوردهی از واقعه ساحه و وسعت مرض، به منظور نظارت از سرویالنس، تثبیت و تشخیص مرض  -3

 و همچنان تخمین ضرورت به واکسین های مربوط، متخصصین و معالجین امراض ساری .

 . ق معیاری واکسین ها، واکسیناتورتطبی بخاطر اشتراک در سرویالنس ها و  -4

 ، طبیبان انتانی و سایر رشته های طب .جانبی ار مرض و اختالطاتتداوی اعراض و انذجهت معالجه و   -5

 به منظور عرضۀ سایر کمک های اولیۀ الزم، نرس ها .  -6

در صورت بروز عارضۀ جانبی از واکسین ها، واکسیناتور ها و سایر مسئولین سرویالنس مکلف به اقدام  -7

 الزم و راپوردهی میباشند .

 

 ی منحصر به وزارت صحت عامه :مکلفیت ها   

 مادۀ ششم :   
)  هشت مرض کشندهتدارک و تطبیق واکسین ها و عرضۀ سایر خدمات وقایوی و ضد وبائی در خصوص    

که ( B هیموفیلوس انفلونزای تیپ و  B، هیپاتایت سیاه سرفه ، دیفتری،فلج اطفال، سرخکان، تیتانوس، توبرکلوز

و در صورت عالوه نمودن واکسینهای نهم وباالتر از آن در سیستم معافیتی  یباشندشامل پالیسی معافیت کتلوی م

بشکل رایگان از طریق برنامۀ معافیت کتلوی و مکلفیت وزارت صحت عامه بوده انحصارا   ،رسمی کشور

 .صورت میگیرد

 سهم سکتور خصوصی :   

 مادۀ هفتم :   
سایر امراض غیر از امراض  به ارتباط مات وقایویتدارک و تطبیق واکسین ها و عرضۀ خد قسمتدر    

مندرج مادۀ ششم، بر عالوۀ وزارت صحت عامه، سایر ادارات دولتی، کمکی و خصوصی نیز سهم گرفته میتوانند 

. 

 



 شرایط معیاری :   

 مادۀ هشتم :   
 ین ها و سایر مراحلبا توجه به اهمیت موضوع، تمام مراحل تدارک، تهیه، انتقال، نگهداری و تطبیق واکس   

انجام  رد های سازمان صحی جهاناستندو  عرضۀ خدمات وقایوی صرف با در نظرداشت معیارات وضع شده

 یافته میتواند .

 

 : اسناد تقنینیمراعات این مقرره و سایر    

 مادۀ نهم :   
ی مکلفیت دارند اعم از سکتور های دولتی و خصوص واکسین هامشمولین سیستم عرضۀ خدمات وقایوی و    

و همچنان پالیسی معافیتی  ذیربطتا فعالیت های خویش را با درنظرداشت این مقرره و سایر قوانین و مقررات نافذۀ 

 انجام دهند .وزارت صحت عامه 

 

 تولید واکسین ها :   

 مادۀ دهم :   
د شرایط که مجوز فعالیت در داخل کشور توسط شرکت های تولید ادویه و لوازم طبی واجتولید واکسین ها    

را از مراجع ذیصالح ملی و بین المللی کسب نموده بهینۀ تولید (  روش)  GMPدر عرصۀ تولید ادویه و تصدیق 

باشند، تحت نظر ادارۀ امور فارمسی با رعایت احکام این مقرره، مقررۀ تولید و تورید ادویه و لوازم طبی و قانون 

 ادویه صورت گرفته میتواند .

  

 تورید واکسین ها :   

 مادۀ یازدهم :   

خارجی که با تکمیل شرایط در ادارۀ امور فارمسی معتبر تورید واکسین ها از کمپنی های مولد ادویۀ    

راجستر گردیده باشند، بعد از طی مراحل اصولی زیر نظر ادارۀ مذکور، توسط شرکت های دارای مجوز رسمی 

رعایت احکام این مقرره، مقررۀ رداشت استاندرد های قبول شدۀ بین المللی و درنظتورید ادویه و لوازم طبی با 

 نون ادویه انجام یافته میتواند .تولید و تورید ادویه و لوازم طبی و قا

 

 انتقال واکسین ها :

 مادۀ دوازدهم :   
با رعایت سیستم زنجیر سرد ) از فابریکۀ مولد الی محل تطبیق ( باید در همه حاالت انتقال واکسین ها الزاما     

 صورت گیرد .تحت نظر مسئولین فنی ذیربط و مناسب 

 حفظ و نگهداری واکسین ها :   

 

 مادۀ سیزدهم :   

 
حفظ و نگهداری واکسین ها متناسب با خواص فزیکوکیمیاوی ومقاومت آنها در برابر عوامل تغییر دهندۀ    

یارات وضع شده، با استفاده از وسایل مصئون و مطمئن تحت معسیستم زنجیر سرد و سایر کیفیت و با رعایت 

 . گرفته میتواندنظر مسئولین فنی مربوط صورت 

 

 



 مراکز تطبیق واکسین ها :   

 مادۀ چهاردهم :   
و در ( ملیمعافیت کتلوی  دفتر) EPI Nationalتطبیق واکسین ها در بخش دولتی توسط عرضه و مراکز    

ت خصوصی واجد شرایط معیاری و راجستر شده در ادارات امور فارمسی و طب بخش خصوصی توسط تاسیسا

  ند .نوقایوی، حسب ضرورت ایجاد شده میتوا

 

 راجستر مراکز تطبیق واکسین ها :   

 مادۀ پانزدهم :   
بعد از طی و تکمیل مراحل قانونی در ادارات امور فارمسی و طب تطبیق واکسین ها عرضه و مراکز    

 راجستر میگردند .مطابق پالیسی معافیتی وزارت صحت عامه وقایوی 

 

 کنترول فزیکی واکسین ها :   

 مادۀ شانزدهم :   
کنترول فزیکی از واکسین ها در مراحل مختلف انتقال و نگهداری با توجه به اهمیت خاص آنها، حتمی بوده    

 فنی تاسیسات مربوط صورت میگیرد . اشخاصو بصورت معیاری توسط 

 

 تجزیه و کنترول کیفی واکسین ها :   

 مادۀ هفدهم :   
اتواری و کنترول کیفی واکسین ها اعم از تولید شده و تورید شده در مراحل مختلف انتقال و تجزیۀ البر   

 فی وزارت صحت عامه انجام مییابد .تذخیر، حسب لزوم دید، توسط البراتوار های کنترول کی
   

 راپور و احصائیۀ مصرف :

 مادۀ هژدهم :   
راپور و احصائیۀ آمار واکسین های مصرف شده و باقیماندۀ استاک با توضیحات الزم در جداول معیینه، در    

سه نقل توسط موسسۀ عرضه و تطبیق کنندۀ واکسین ها ترتیب میگردد که یک نقل آن در خود موسسه حفظ و دو 

 میگردند . نقل آن به ادارات امور فارمسی و طب وقایوی ارسال

 

 تخمین ضرورت ساالنه به واکسین ها :   

 مادۀ نزدهم :   
تخمین ضرورت ساالنه به واکسین های مختلف بعد از جمع آوری و ارزیابی راپور های مصرف از مراجع    

توسط در مطابقت با نفوس مورد هدف کشور، مختلف عرضه و تطبیق کننده در سطح کشور و معلومات الزم، 

 طب وقایوی صورت گرفته و به ادارات ذیربط رسما  ابالغ میگردد . ربط ذیادارۀ 

 

 لوایح و طرزالعمل های خاص :   

 مادۀ بیستم :   
لوایح و طرزالعمل های خاص در مورد مراحل تولید، تورید، انتقال، نگهداری، توزیع و تطبیق واکسین های    

 تدوین شده میتوانند . با این مقرره در مطابقت، توسط مراجع اجرائی و نظارت کنندۀ ذیربط، مختلف

 



 فصل دوم

 اشتراک سکتور خصوصی 
 

 تاسیس مرکز خصوصی عرضه و تطبیق واکسین ها :   

 مادۀ بیست و یکم :   
مرکز عرضه وتطبیق واکسین ها در خصوص سکتور خصوصی با مراعات و تکمیل مواد مندرج  .1

 سکتورسهمگیری همچنان با در نظر داشت الیحۀ  واین مقرره و سایر قوانین و مقررات ذیربط 

به منظور عرضۀ خدمات  ،بهبود وپیشرفت خدمات واکسیناسیون درافغانستانصحی در خصوصی

 تاسیس شده میتواند. وقایوی و تطبیق واکسین های مختلف

فعالیت آن و تطبیق واکسین ها از طرف مقام وزارت صحت عامه و جواز  مرکز عرضهامتیاز  .2

 دارۀ طب وقایوی بعد از تکمیل مراحل قانونی صادر میگردد.توسط ا

طب وقایوی جهت تدارک و ذیربط بعد از تاسیس توسط ادارۀ مرکز عرضه و تطبیق واکسین ها  .3

تامین واکسین ها و سایر لوازم مورد ضرورت و نظارت از جریان فعالیت، رسما  به ادارۀ امور 

 معرفی میگردد. ایر ادارات ذیربطفارمسی، ادارۀ بررسی از قوانین صحی و س

 در مرکز عرضه و تطبیق واکسین ها عرضۀ سایر خدمات صحی مجاز نمیباشد. .4

اسناد تدارک و خریداری ماشینری و تجهیزات تخنیکی یکجا با توضیحات الزم و مکمل به  .5

 ادارات ذیربط ارائه میگردد.

ارائه گردیده و برای وی تمام  خدمات تطبیق واکسینها توسط واکسیناتوران مسلکی و با تجربه .6

سهمگیری سکتور امتیازات مطابق به پالیسی وزارت صحت عامه و بادر نظر داشت الیحۀ 

توسط سکتور خصوصی  بهبود وپیشرفت خدمات واکسیناسیون درافغانستانصحی در خصوصی

 پرداخت میگردد

 

 ، اعمار و افتتاح :تثبیت محل

 مادۀ بیست و دوم :   
بیق واکسین ها در موقعیت مناسب، حسب ضرورت و لزوم دید توسط هیئات موظف مرکز عرضه و تط -1

 از سوی ادارۀ طب وقایوی و خدمات صحی اساسی کروکی میگردد.

مرکز عرضه و تطبیق واکسین ها حسب دساتیر ادارۀ مربوط و با رعایت اصول و معیارات وضع شده،  -2

 اعمار و تجهیز میگردد.

زیر نظر ها بعد از حصول اطمینان رسمی از آماده شدن به فعالیت رسما  مرکز عرضه و تطبیق واکسین  -3

  افتتاح میگردد.هیئات فنی 

 انتقال مرکز خصوصی عرضه و تطبیق واکسین ها :   

 مادۀ بیست و سوم :   
خصوصی عرضه و تطبیق واکسین ها از یک محل به محل دیگر صرف در حاالت ذیل انتقال مرکز  -1

 نموده میتواند :

 در صورت تطبیق پالن شهری، -          

 مترقبه،ط حوادث طبیعی و غیردر صورت تخریب مرکز توس -          

 در صورت اخراج اجباری توسط مالک جایداد. -          

این  22موقعیت جدید جهت انتقال مرکز عرضه و تطبیق واکسین ها نیز باید واجد شرایط مندرج مادۀ  -2

یوی و خدمات صحی اساسی کروکی، اعمار و افتتاح را تحت نظر ادارۀ طب وقامراحل مقرره بوده و 

 ید .تکمیل نما



 شرایط اخذ جواز فعالیت :

 مادۀ بیست و چهارم :
 جواز فعالیت مرکز عرضه و تطبیق واکسین ها به شخص واجد شرایط ذیل اعطاء میگردد :  -1

 سند تابعیت افغانستان را داشته باشد. -

 تکمیل نموده باشد.سن هژده سالگی را  -

 از حقوق مدنی محروم نگردیده باشد. -

امتیاز مرکز عرضه و تطبیق واکسین ها از جانب مقام وزارت صحت عامه برایش اعطاء شده  -

 باشد.

افغانی میباشد، به حساب  50000که مبلغ حق االمتیاز مرکز عرضه و تطبیق واکسین ها را  -

 .واردات دولت، تحویل بانک مربوط نموده باشد

مربوط  پرسونل فنی مورد ضرورت را با اسناد تحصیلی مطابق مادۀ پنجم این مقرره به ادارۀ -

 .معرفی نموده باشد

فارمسی و همچنان واکسیناتوران  به اشخاص دارای تحصیالت عالی در رشته های طب وقایوی و -2

 در اعطای جواز حق اولیت داده میشود.

 فروش و تملیک :   

 : بیست و پنجممادۀ    
 این مقرره 24واجد شرایط مندرج مادۀ  ی کهفروش مرکز عرضه و تطبیق واکسین ها به شخص  -1

 .نباشد، مجاز نیست

این مقرره را مجددا   24مالک جدید مکلف است، جوازنامه را تجدید و حق االمتیاز مندرج مادۀ   -2

 بحساب واردات دولت تحویل بانک مربوط نمائید.

در حاالت ذیل به شخص صرف واکسین ها با رعایت قوانین ذیربط، تملیک مرکز عرضه و تطبیق   -3

 این مقرره صورت گرفته میتواند : 24واجد شرایط مندرج مادۀ 

 در صورت وفات صاحب امتیاز، -

 ، در صورت مصابیت صاحب امتیاز به مریضی صعب العالج -

 عصبی . -در صورت مصابیت صاحب امتیاز به امراض عقلی -

این ماده، امتیاز مرکز عرضه و تطبیق واکسین ها بدون پرداخت حق  3ۀ در حاالت مندرج فقر  -4

 به اسم وارث یا مالک جدید تعدیل میگردد. االمتیاز جدید

 تدارک و تهیۀ واکسین ها :      

 

 مادۀ بیست و ششم :   
 ، تهیه، تورید، عرضه و تطبیقتدارکمرکز عرضه و تطبیق واکسین ها صرف میتواند واکسین های را  -1

 شامل باشند. ید، که در لست ادویۀ مجاز کشورنما

مرکز عرضه و تطبیق واکسین ها مکلف است، واکسین ها و ادویۀ مورد ضرورت خویش را بعد از اخذ   -2

 تدارک، تورید و تهیه نمائید. ، مطابق معیارات سازمان صحی جهانموافقه و زیر نظر ادارۀ امور فارمسی

 

 سیستم زنجیر سرد :   

 بیست و هفتم : مادۀ   
مرکز عرضه و تطبیق واکسین ها باید توسط سیستم زنجیر سرد که با درنظرداشت معیارات وضع شده در    

قرار  مراحل انتقال، نگهداری و تطبیق، مورد تائید و تصدیق هیئات مختلط ادارات امور فارمسی و طب وقایوی

  .گرفته و مراحل قانونی آن تکمیل شده باشد، تجهیز گردد 



 فروش و تطبیق واکسین ها :   

 مادۀ بیست و هشتم :   
واکسین ها توسط مرکز عرضه و تطبیق واکسین ها، بعد از اخذ اجازۀ رسمی فروش از ادارۀ امور   -1

 میتوانند.و تحت شرایط وضع شده تطبیق شده یده سفارمسی به فروش ر

در ادارۀ امور ثبت شده مستند و خریداری برویت قیمت  20مفاد عایده از فروش واکسین ها از %  -2

 بیشتر بوده نمیتواند.فارمسی 

بصورت جداگانه مطابق الیحۀ وضع شده از سوی ادارۀ طب  ،اجرت از تطبیق و سایر خدمات مربوط  -3

 ذ شده میتواند.اخ وقایوی

  

 شرایط استخدام مسئولین فنی :   

 مادۀ بیست و نهم :   
 در صورتی استخدام شده میتوانند که واجد شرایط ذیل باشند : مقررهپنجم این مسئولین فنی مندرج مادۀ    

 سند تابعیت افغانستان را داشته باشند،  -1

 اصی ارائه شده بصورت مستند باشند،دارای تحصیالت در رشته های اختص  -2

 از حقوق مدنی محروم نگردیده باشند،   -3

 باشد، به تصدیق ادارۀ مربوط رسیده توکول منعقدهپرو  -4

 ادارات ذیربط رسانیده شود.سایربه استیذان روتوکول منعقده نقل پ  -5

 محو واکسین ها :   

واکسین های تاریخ گذشته و واکسین های که نتایج کنترول کیفی آن ها در مراحل انتقال،   مادۀ سی ام :   

نظر ادارۀ نگهداری و عرضه منفی ثابت شدند، بزودترین فرصت ممکن به ادارۀ امور فارمسی انتقال و تحت 

 مذکور محو و هدر میگردند.
 

 فصل سوم

 مکلفیت ها و مسئولیت ها
 

 مکلفیت ها و مسئولیت های مسئولین فنی :   

 مادۀ سی و یکم :   
مسئولین فنی مندرج مادۀ پنجم این مقرره مکلف اند، مسئولیت های مسلکی محولۀ خویشرا بر اساس قوانین  -1

 ذیربط اجرا و اعمال نمایند. ایح و دساتیر اداراتنافذه، اساسات و معیارات مسلکی و لو

سهم مسئولین فنی مندرج مادۀ پنجم این مقرره مکلف اند، در جهت هم آهنگ سازی برنامه های مسلکی  -2

فعال گرفته و با اشتراک مساعی و نظریات فنی و تخنیکی شان زمینه های ارتقای کیفیت عرضۀ خدمات 

 هم سازند.وقایوی و تطبیق واکسین ها را فرا

مسئولین فنی مندرج مادۀ پنجم این مقرره مکلف اند در قسمت اصالح و تنظیم سیستم عرضۀ خدمات  -3

وقایوی و تطبیق واکسین ها به مالکین موسسات مربوط مشوره های الزم مسلکی داده و از مطابقت 

 بعمل آرند. با اساسات و معیارات مسلکی مراقبت اجراات آنها

مکلف اند، بصورت ادواری معین، گزارش دقیق از آمار  مادۀ پنجم این مقررهمسئولین فنی مندرج  -4

 مصرف و استاک و همچنان اجراات خویشرا به ادارات طب وقایوی و امور فارمسی ارائه بدارند.

 

   



   مکلفیت ها و مسئولیت های مالک :   

 مادۀ سی و دوم :   
 ید :موارد آتی را تامین و اعمال نما مالک مرکز عرضه و تطبیق واکسین ها مکلف است   

 .هانعرضه و تطبیق واکسیشرایط حفظ الصحۀ مرکزتامین، رعایت و حفظ نظافت و -1

 .در مرکز عرضه و تطبیق واکسین ها ویه و مواد غیر مجاز و ممنوعهاد عدم ذخیرۀ -2

 تجهیزات و سایر لوازم مورد ضرورت.تدارک و اکمال  -3

 .ریرق دایمی و حفظ شرایط معیاتامین ب -4

پالیسی وزارت صحت عامه و الیحۀ مسئولین و پرسونل فنی حسب مناسب برای تادیۀ معاش و ماکول  -5

 بهبود وپیشرفت خدمات واکسیناسیون درافغانستانصحی در خصوصیسهمگیری سکتور 

 رعایت این مقرره و سایر قوانین و مقررات ذیربط. -6

 تهیۀ لوحه و کلیشۀ مخصوص. -7

بکس های ئون مالک مکلفیت دارد تا از بکس مصئون استفاده نموده وجهت مراعات نمودن زرقیات مص -8

 .هدر نماید به طریقه های مصئون و استاندردرا ( و سایر بقایای واکسین ها Safety Boxمصئون )

 نصب اسناد :   

 : مادۀ سی و سوم   

 ید :در محل قابل دید مراجعین نصب نمامالک مکلف است، موارد ذیل را    

 ،شهرت های پرسونل فنیاسماء و  -1

 قرارداد های تصدیق شدۀ مسئولین فنی توسط ادارات ذیربط، -2

 اوقات فعالیت مسئولین فنی، -3

 الیحۀ اجراات مرکز و مسئولین فنی. -4

 ارائۀ قیمت و سند اطمینان :      

 مادۀ سی و چهارم :   

آنها و ای فروش با قیمت ه مینماید تطبیق ویاعرضه  یرا کهمالک مکلف است، لست واکسین های -1

 ید.یق نماسایر آگاهی های الزم، در محل قابل دید تعل

مالک مکلف است، در برابر توزیع، تطبیق و عرضۀ خدمات سند رسید با توضیح مبلغ قابل  -2

 تحصیل، جهت معلومات و اطمینان برای مراجعین بدهند.

ف واکسین مالک مکلف است، کتاب های مخصوص را جهت راجستر مراجعین، تطبیق و مصر -3

 ها و همچنان سایر اجراات مرکز تهیه و تنظیم نماید.

 ایجاد سهولت های الزم :   

 مادۀ سی و پنجم :   
 ید.تاج مراجعین و منتظرین تامین نمامالک مکلف است، شرایط الزم را جهت ایجاد سهولت و تامین مایح   

 فصل چهارم

 احکام جزائی
 پرداخت های نقدی و جنسی :   

 سی و ششم : مادۀ   
اقدام به و ادارات ذیربط آن وزارت صحت عامه  در صورتیکه شخص یا موسسه ای بدون اجازه نامۀ -1

ید، واکسین خارج از لست ادویۀ مجاز کشور نماتولید، تورید، عرضه، توزیع و تطبیق واکسین های 

 نیز میباشد.های بدست آمده کامال  ضبط و برعالوه مکلف به پرداخت جریمۀ معادل قیمت آنها 



این ماده در مورد واکسین های مندرج لست ادویۀ مجاز  1در صورتیکه فعالیت های مندرج فقرۀ  -2

 کشور باشد، صرف واکسین های بدست آمده بصورت مکمل ضبط میگردند.

در صورتیکه مرکز عرضه و تطبیق واکسین های دارای مجوز رسمی به عرضه، فروش و تطبیق  -3

ادویۀ مجاز کشور اقدام نماید، واکسین های غیر مجاز بدست آمده کامال   واکسین های خارج از لست

 ضبط میگردند.

این مقرره، مالک مرکز عرضه و تطبیق  28خالف مادۀ در صورت گرانفروشی و اضافه ستانی  -4

 میباشد.اضافه ستانی شده در برابر هر یک افغانی جریمه افغانی  50واکسین ها مکلف به پرداخت 

آیند که اجازۀ تورید آنها از طریق  واکسین های بدسترکز عرضه و تطبیق واکسین ها، هرگاه از م -5

باشند، واکسین های مذکور کامال   یده و بصورت غیر رسمی وارد شدهادارۀ امور فارمسی کسب نگرد

 ضبط میگردند.

 تعلیق فعالیت :   

 

 مادۀ سی و هفتم :   
کسین ها دست به اشتهار غیر قانونی و غیر واقعی بدون مرکز عرضه و تطبیق وامسئولین در صورتیکه  -1

ده الی سی روز حسب احوال از مرکز مربوط ند، نمسی بزاجازۀ رسمی از ادارات طب وقایوی و امور فار

 مسدود وفعالیتش به تعلیق درآورده میشود.

که های  در صورتیکه از مرکز عرضه و تطبیق واکسین ها، واکسین های تاریخ گذشته و یا واکسین -2

واکسین های بدست آیند، مراحل اصولی کنترول را طبق رهنمود ادارات ذیربط سپری نکرده باشند، 

ده الی سی روز مسدود گردیده و فعالیتش به تعلیق درآورده متذکره ضبط و مرکز متذکره حسب احوال از 

 میشود.

ن های مندرج مادۀ ششم این مرکز عرضه و تطبیق واکسین ها به عرضه و تطبیق واکسیمسئولین هرگاه  -3

حسب مرکز مربوط د، واکسین های مذکور ضبط و نیاقدام نمابدون استیذان وزارت صحت عامه مقرره 

 احوال از یک الی سه ماه مسدود گردیده، فعالیتش به تعلیق درآورده میشود.

معیاری ثابت  هرگاه مرکز عرضه و تطبیق واکسین ها از لحاظ شرایط، تجهیزات و سیستم موضوعه، غیر -4

ید، در صورت تخلف امتیاز وی یل ننماید، نمیتواند فعالیت نماگردید، تا زمانیکه معیارات وضع شده را تکم

 یک سال دیگر نیز معلق میگردد.برای مدت 

 سلب امتیاز :    

 

 مادۀ سی و هشتم :   
وتطبیق واکسین ها،  هرگاه واکسین های دولتی و یا کمکی مندرج مادۀ ششم این مقرره در مرکز عرضه -1

 در جریان عرضه، تذخیر و تطبیق بدست آید، امتیاز مرکز سلب میگردد.

هرگاه در ذخایر و یا در جریان عرضه و تطبیق واکسین ها، واکسین های بدون کیفیت و یا کم کیفیت  -2

 بدست آیند، امتیاز مرکز سلب میگردد.

م این مقرره، سه بار در جریان فعالیت مرکز سی و هفت مادۀ  3و  2، 1فقره های  هرگاه موارد مندرج -3

 عرضه و تطبیق واکسین ها ثابت گردد، امتیاز آن سلب میگردد.

مادۀ سی و هفتم این مقرره باز هم نتوانست  4سین ها واجد شرایط فقرۀ کهرگاه مرکز عرضه و تطبیق وا -4

 به معیارات موضوعه آماده گردد، امتیاز وی سلب میگردد.

مرکز عرضه و خصوص مادۀ سی و ششم این مقرره در  5و  4، 3مندرج فقره های  در صورتیکه مورد -5

 واکسین ها، برای سه مرتبه تکرار و ثابت گردد، امتیاز وی سلب میگردد.تطبیق 

 

 



 

 

 

 

    

 فصل پنجم

 احکام متفرقه
  

 کنترول، تفتیش و نظارت :   

 

 مادۀ سی و نهم :   

 
از نظر از واکسین ها، نحوۀ عرضۀ خدمات و تطبیق آنها  ادارۀ طب وقایوی و خدمات صحی اساسی -1

 در مراحل مختلف کنترول بعمل می آورد.تخنیکی 

 قوانین و مقررات ذیربط توسطو سایر قوانین صحی از تطبیق این مقرره تطبیق ریاست بررسی از  -2

 مراکز عرضه و تطبیق واکسین ها تفتیش بعمل می آورد.

عرضه و  الیت مراکز عرضه و فروش واکسین ها در خصوص ور فارمسی از نحوۀ فعادارۀ ام -3

عیاد مصرف واکسین ها نظارت کیفیت و مو همچنان و محصوالت معافیتی فروش واکسین ها 

 ید.مینما

این ماده توسط طرزالعمل های خاص  3و  2، 1وظایف و مسئولیت های ادارات مندرج فقره های  -4

 ، توضیح و تفکیک میشوند.که به اشتراک ادارات موصوف تدوین میگردند

 

 انفاذ این مقرره :   

 

             مادۀ چهلم :    

 

 .می رسدنشر  به نافذ ودر جریده رسمی   توشیح تاریخاز بعد این مقرره   


