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   مؤسسین و مسئول فنی محترم داروخانه های استان

  TTACموضوع : لزوم ثبت اطالعات یک سری از داروها در سامانه 

 سالم علیکم

رساند ثبت اطالعات  ، به اطالع میو این معاونت مدیر کل محترم امور دارو و مواد تحت کنترلدریافتی از های   امهاحتراما، پیرو ن            

)به شرح ذیل( الزامی است. در این راستا مقتضی است  TTACمربوط به داروی تحت الذکر دریافتی از شرکت های پخش مجاز در سامانه 

 صورت پذیرد. "قالم سالمت محورثبت نسخه الکترونیک ا -داروخانه"اقدامات زیر را از مسیر 

 ( ثبت کد ملی و تاریخ تولد1

 ( ثبت کد نظام پزشکی معالج2

 دارو UID( ثبت بارکد یا 3

، موجب قطع سهمیه های دارویی آتی داروخانه ها خواهد شد و مسئولیت نظارت بر صحت TTACالزم به ذکر است عدم ثبت در سامانه 

 .گردد داروخانه ها می باشد. مراتب جهت اطالع به حضورتان ارسال می انجام آن بر عهده مسئولین فنی محترم

 

 نام دارو تاریخ نامه شماره نامه ردیف

 انسولین های قلمی 07/09/1399 83366/665 1

 پیرفنیدون 29/10/1399 100959/665 2

 )اوکتروتاید( سندوستاتین 24/10/1399 100204/665 3

 کرئون 15/10/1399 128738/665 4

 اوکرلیزومب 23/10/1399 99282/665 5

 فوسبویر(وسووداک )داکالتاسویر/س 12/09/1399 113615/665 6

 ظرفیتی آنفوالنزا4واکسن  16/10/1399 22319 7

 سوماتروپین 15/10/1399 128739/665 8

 اسلتامیویر، لوپیناویر/ریتوناویر، ریباویرین 04/10/1399 93010/665 9

 اسلتامیویر 30/10/1399 101672/665 10

 فاویپیراویر 23/10/1399 99191/665 11

 

 

 

 فیروز سرودیدكتر 

 غذا و دارو دانشگاه معاون
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 رونوشت به:

مدیریت محترم شبکه بهداشت و درمان جهت اطالع و اقدام الزم    

خانم دکتر سارا دبیریان مدیر نظارت و ارزیابی مواد و فرآورده های دارویی معاونت غذا و داروی دانشگاه جهت اطالع    

آقای دکتر افشین جهش مسئول واحد نظارت و بازرسی جهت اطالع    

خانم سهیال فرزاد کارشناس نظارت و بازرسی جهت اطالع    

آقای دکتر سید سعید ایرانخواه کارشناس دارویی جهت اطالع    

خانم دکتر سهیال آقاجانیان کارشناس دارویی جهت اطالع    

خانم دکتر صنم صداقت نیا کارشناس دارویی جهت اطالع    

الع خانم دکتر بهار علیزاده کارشناس دارویی جهت اط   


