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V/v thay thế người quản lý chuyên môn

Kính gửi: Nhà thuốc Minh Hương
Ngày 22/10/2019, Sở Y tế tiếp nhận Đơn của ông Phạm Hồng Sơn – phụ
trách chuyên môn tại Nhà thuốc Minh Hương về việc xin cử dược sỹ thay thế
ông Phạm Hồng Sơn tiếp Đoàn thanh tra, lý do ông Phạm Hồng Sơn bệnh nặng.
Căn cứ Điểm b Khoản 4 Chương III. Các hoạt động của nhà thuốc quy
định tại Thông tư số 02/2018/TT-BYT ngày 22/01/2018 của Bộ Y tế quy định
về thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc.
Sở Y tế có ý kiến:
- Người phụ trách chuyên môn phải có mặt trong toàn bộ thời gian hoạt
động của cơ sở. Trường hợp người quản lý chuyên môn vắng mặt phải ủy quyền
bằng văn bản cho người có Chứng chỉ hành nghề dược phù hợp để chịu trách
nhiệm chuyên môn theo quy định.
- Nếu lý do bệnh nặng, thời gian vắng mặt trên 30 ngày thì người quản lý
chuyên môn sau khi ủy quyền phải có văn bản báo cáo Sở Y tế để được cho
phép bằng văn bản.
- Nếu thời gian vắng mặt trên 180 ngày thì cơ sở kinh doanh thuốc phải
làm thủ tục đề nghị cấp Chứng chỉ hành nghề dược cho người quản lý chuyên
môn khác thay thế và đề nghị cấp mới Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh
thuốc cho cơ sở bán lẻ thuốc. Cơ sở chỉ được phép hoạt động khi đã được cấp
giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh mới./.
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