655/40010
1334/03/27
سازمان غذا و دارو

دارد

معاون محتزم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سزاسز کشور
هوضوع :نظارت بر ػرضه کاالهای سالهت در سال 4931

پیگیری هجدانه و بووقغ

سالم ػلیکن؛

بب احتزام ،ضوي لذرداًی اس ػولکزد آى هؼبًٍت هحتزم در سبل  1333در تحمك اّذاف ػبلی سالهت ٍ ًظبرت بز
حَسُ ّبی تحت پَضص ارائِ خذهبت بْیٌِ در حیغِ غذا ٍ دارٍ ٍ ارائِ اعالػبت هزبَط بِ هکطَفبت لبچبق سبل گذضتِ
همتضی است ّوشهبى بب اعالع رسبًی بِ دارٍخبًِ ّب ٍ بیوبرستبى ّب بزای ارائِ خذهبت بْیٌِ بِ هزاجؼیي ٍ بیوبراى ٍ
اّتوبم جذی در ًظبرت بز هزاکش ٍ هحذٍدُ تحت پَض ص آى داًطگبُ در همببلِ ٍ پیطگیزی اس ػزضِ غیزهجبس ،تملبی ٍ
لبچبق کبالّبی سالهت همزر فزهبئیذ :
الف) بزای جلَگیزی اس بزٍس اختالل ٍ رفغ ًیبس بوَلغ دارٍ ٍ هلشٍهبت هػزفی پشضکی بب کیفیت ٍ هجبس در دارٍخبًِ
ّب ٍ بیوبرستبًْب ،در حضَر هستوز ٍ فؼبل هسئَل فٌی دارٍخبًِ ّب اّتوبم ٍرسًذ ٍ در ببسرسی ّبی ادٍاری ٍ هَردی
هذًظز لزار گزفتِ ٍ هَارد تخلف بب رػبیت لبًَى ٍ همزرات هزبَعِ پیگیزی ٍ گشارش ًوبیٌذ.
ة) در راستبی همببلِ ٍ پیطگیزی اس تَسیغ ٍ ػزضِ کبالّبی لبچبق ٍ تملبی ،فبسذ ٍهضز بز سالهت هزدم اس جولِ
فزاٍردُ ّبی دارٍئی ٍ هکو ل ّب ،الالم آرایطی بْذاضتی ٍ هلشٍهبت هػزفی پشضکی ًسبت بِ ببسدیذ هیذاًی اس هزاکش
هجبس ػزضِ در دارٍخبًِ ّب ٍ بیوبرستبًْب در سهبى بٌذی هطخع الذام ًوَدُ ٍ تؼذاد ببسرسی ّب ٍ گشارش الذاهبت
غَرت گزفتِ ،بِ ّوزاُ تؼذاد ٍ ًَع الالم ٍ حجن کبالّبی هکطَفِ بِ تفکیک را بب درًظز گزفتي هَارد سیز ٍ عبك
فزم پیَست حذاکثز تب دّن هبُ ابتذای ّز فػل سبل بِ ادارُ کل ببسرسی ارسیببی ػولکزد ٍ رسیذگی بِ ضکبیبت
سبسهبى هٌؼکس فزهبئیذ:
-1حضَر هستوز ٍ فؼبل هسئَل فٌی دارٍخبًِ ّب در ارائِ خذهبت
-2ػزضِ دارٍ ٍ هکول ،الالم آرایطی بْذاضتی ،هلشٍهبت پشضکی ٍ سبیز کبالّبی سالهت هحَر هجبس
-3ػذم گزاًفزٍضی دارٍ ٍ سبیز کبالّبی سالهت
پ) ضوي رغذ ًوَدى ضکبیبت رسیذُ هزدهی  ،بزًبهِ جبهؼی در ثبت ٍ رسیذگی بِ رٍس ضکبیبت بِ خػَظ در
سهیٌِ ػذم ارائِ دارٍ ٍ هلشٍهبت پشضکی ،الالم آرایطی بْذاضتی ٍ هَاد خَردًی ٍ آضبهیذًی سالن ٍ گزاًفزٍضی آًْب فزاّن
گزدیذُ ٍ اعالػبت هزبَعِ را بوَلغ گشارش ًوبیٌذ.
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ت) هغتٌن است در ّوبٌّگی ٍ ّوکبری بب هؼبًٍتْبی درهبى ٍ بْذاضت داًطگبّْب ٍ هزاجغ ٍ ارگبًْبی هحلی ًمبط
غیزهجبس ػزضِ کبالّبی سالهت ٍ فزاٍردُ ّبی غیزهجبس ٍ لبچبق ردیببی ٍ ضوي کطف تخلف ردیببی لبًًَی ضذُ ٍ ًتیجِ
را هٌؼکس فزهبیٌذ.
ث) اس سَی دیگز در جْت کبّص ببر تمبضبی هػزف کٌٌذگبى اس کبالّبی غیزهجبس بب تَجِ بِ ّجَم تبلیغبت گوزاُ
کٌٌذُ فضبّبی هجبسی ٍ ایٌتزًتی تذابیز السم بزای افشایص آگبّی ٍ اعالع رسبًی ػوَهی هزدم سٌجیذُ ضذُ ٍ گشارش آى
را ارائِ ًوبیٌذ.
ج)ّوچٌیي بب رػبیت تبػزُ هبدُ  3لبًَى هببرسُ بب لبچبق کبال ٍ ارس در کویتِ استبًی ًظبرت ٍ بزًبهِ ریشی هببرسُ بب
لبچبق کِ تَسظ استبًذاری هحل تطکیل هی گزدد هطبرکت فؼبل داضتِ ٍ غَرتجلسبت هزبَط بِ هببرسُ بب لبچبق
کبالّبی سالهت در سغح استبى ٍ الذاهبت غَرت گزفتِ داًطگبُ در خػَظ هَضَع را در اسزع ٍلت اػالم ًوبیٌذ.
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