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 اصالح الگوی تغذیه برای حفظ و ارتقاء سالمت

 

    
 

    ی استانهامحترم داروخانه موسسین و مسئولین فنی

 ممنوعیت دریافت تعرفه و خدمات دارویی در صورت عدم اتصال داروخانه به سامانه موضوع :

  پایش)کنترل( اصالت و رهگیری دارو)تی تک( 

 

 ؛با سالم و احترام

در خصوص  ا و دارومعاون محترم وزیر و رییس سازمان غذ 22/01/1400مورخ  1399/665به توجه به نامه شماره             

 :  1400قانون بودجه سال  17تبصره  ند لب 4قسمت  رساند بنا به تاکید مفاد، به آگاهی میییدریافت تعرفه خدمات دارو

 

ربط مکلف است تا پایان آذرماه، ساز و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از طریق سامانه ذی"     

زات تجهی وقالم دارویی و تجهیزات مصرفی پزشکی با اولویت داروها ی را فراهم نماید که اصالت کلیه اکار

( های بیمه گر از طریق نسخ الکترونیک با استفاده از سامانه پایش)کنترلو مبزومات تحت پوشش سازمان

ارت رفه خدمات دارویی ابالغی از سوی وزعاصالت و رهگیری دارو قابل پایش و نظارت باشد. دریافت ت

های دولتی، غیردولتی، خصوصی و های فعال در بخشن و آموزش پزشکی، توسط داروخانهبهداشت، درما

 ".ودصرفا در صورت اتصال به سامانه پایش)کنترل( اصالت و رهگیری دارو)تی تک( مجاز خواهد ب خیریه

 

رای کور بو فعال نمودن سامانه مذ TTACمقتضی است اقدامات الزم در خصوص بهره برداری و بکارگیری سامانه 

جاد زیرساخت اند با هماهنگی این معاونت اقدامات الزم در رابطه با ایهایی که تاکنون موفق به راه اندازی سامانه نشدهداروخانه

 آماده نمایند.های مناسب جهت اجرای احکام فوق الذکر 

 

 

 

 

 دكتر سیدمهدی موسوی                              

 سرپرست معاونت غذا و دارو دانشگاه                               
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 رونوشت به:

مدیر کل محترم نظارت و ارزیابی دارو و مواد مخدر سازمان غذا و دارو جهت استحضار    

حضار حضور محترم جناب آقای دکتر آقایی معاون محترم قضایی ، اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان جهت است   

جناب آقای دکتر ارسالن ساالری ریاست محترم دانشگاه جهت استحضار    

ریاست محترم نظام پزشکی شهرستان رشت جهت استحضار    

معاونت محترم درمان دانشگاه علوم پزشکی گیالن جهت استحضار    

کلیه شبکه های بهداشت و درمان شهرستانها جهت ابالغ به داروخانه ها    

ری مقدم کارشناس امور دارویی آقای دکتر بهزاد صف   

خانم دکتر مریم رمضانی صیاد کارشناس بررسی و تحلیل تجویز مصرف منطقی دارو     

خانم راحله ربی کارشناس کامپیوتر جهت بارگذاری در سایت معاونت غذا و دارو    

خانم دکتر صنم صداقت نیا کارشناس دارویی    

ارویی آقای دکتر سید سعید ایرانخواه کارشناس د   

خانم دکتر بهار علیزاده کارشناس دارویی    

خانم دکتر سهیال آقاجانیان کارشناس دارویی    


