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ﻣﻌﺎوﻧﺖ درﻣﺎن

ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻣﺤﺘﺮم درﻣﺎن داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ و ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ درﻣﺎﻧﯽ ....
)ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر(

ﻣﻮﺿﻮع :ﻋﺪم ارﺟﺎع ﺑﯿﻤﺎران ﺑﻪ ﺧﺎرج ازﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺑﺮاي ﺗﻬﯿﻪ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﭘﺰﺷﮑﯽ

ﺳﻼم ﻋ ﯿ ﻢ
ﺑﺎ اﺣﺘﺮام  ،ﺑﻪ ﭘﯿﻮﺳﺖ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره 655/69294ﻣﻮرخ  94/5/19ﻣﻌﺎون ﻣﺤﺘﺮم وزﯾﺮو رﺋﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن ﻏﺬا و
دارو درﺧﺼﻮص ﺗﻬﯿﻪ ﺗﺠﻬﯿﺰات و ﻣﻠﺰوﻣﺎت ﭘﺰﺷﮑﯽ ارﺳﺎل ﻣﯽ ﮔﺮدد .ﺿﺮوري اﺳﺖ دﺳﺘﻮر ﻓﺮﻣﺎﯾﯿﺪ ﮐﻠﯿﻪ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﻬﺎي
ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ آن داﻧﺸﮕﺎه ﺟﻬﺖ ﺗﻬﯿﻪ اﻗﻼم ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﯿﻤﺎران از ﻃﺮﯾﻖ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ اداره ﮐﻞ ﻧﻈﺎرت و ارزﯾﺎﺑﯽ ﺗﺠﻬﯿﺰات و
ﻣﻠﺰوﻣﺎت ﭘﺰﺷﮑﯽ آن ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻪ آدرس  www.imed.irاﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و از ﺗﻬﯿﻪ ﺗﺠﻬﯿﺰات و ﻣﻠﺰوﻣﺎت ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺧﺎرج از
ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎي ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺗﻮزﯾﻊ ﺟﺪا ﺧﻮدداري ﮔﺮدد .ﺿﻤﻨﺎ از ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ارﺟﺎع ﺑﯿﻤﺎران ﺑﻪ ﺧﺎرج از ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺟﻬﺖ ﺗﻬﯿﻪ ﺗﺠﻬﯿﺰات
و ﻣﻠﺰوﻣﺎت ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي ﺑﻌﻤﻞ آﯾﺪ.

روﻧﻮﺷﺖ :

 -ﺟﻨﺎب آﻗﺎي دﮐﺘﺮدﯾﻨﺎروﻧﺪ ﻣﻌﺎون ﻣﺤﺘﺮم وزﯾﺮ و رﺋﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن ﻏﺬا و دارو ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﻓﻮق اﻟﺬﮐﺮ ﺟﻬﺖ اﺳﺘﺤﻀﺎر

راهنمای آشنایی با شبکه توزیع قانونی و نحوه دسترسی به لیست قیمت های مصوب اعالم شده اقالم مصرفی
 -1نحوه دسترسی به شرکتها و واحد های مجاز در حوزه تولید،واردات،توزیع و عرضه:

هر گونه تامین و خرید تجهیزات و ملزومات پزشکی صرفا می بایست از طریق شبکه توزیع قانونی (شرکت وارد کننده یا تولیدد
کننده و نمایندگان مجاز توزیع آنها معرفی شده در سامانه اداره کل تجهیزات و ملزومات پزشدکی ( )www.imed.irصدورت
پذیرد.
 )1-1دسترسی به شرکتهای وارد کننده و تولید کننده در شبکه قانونی از طریق پورتال فوق لینک "استعالم" و سدس

ورود

به لیندک "شرکت های تولید کننده تجهیزات پزشکی " و "شرکت هاای نماینادیی(وارد کننادیا )" امکدان پدذیر
میباشد.
 )2-1دسترسی به شرکتها و واحد های توزیع و عرضه مجاز از قسمت نام شعب در لینک هدای "شرکت های تولید کنناده
تجهیزات پزشکی "و"شرکت های نمایندیی(وارد کنندیا )"و همچندین ورود بده لیندک "اساتعالم" از صدحهه اصدلی
سایت( )www.imed.irو ورود به لینک "توزیع کنندیا مجاز تجهیزات پزشکی" مقددور میباشدد.الزم بده ککدر اسدت
جهت دسترسی هر سه مسیر مذکور میبایست مورد بررسی قرار گیرد.
 -2نحوه دسترسی به لیست قیمت های مصوب اعالم شده اداره کل نظارت و ارزیابی تجهیزات و ملزومات پزشکی :

در صحهه اول سایت  www.imed.irروی لینک استعالم کلیک نمایید.

سس

پ

باز شدن صحهه استعالم روی قسمت "قیمت مصوب وسائل پزشکی " کلیک نمایید.

با کلیک روی قسمت "قیمت مصوب وسائل پزشکی " جدول قیمت ها نمایش داده خواهد شد.

میتوان به وسیله جستجو روی هر کدام از قسمت ها به لیست اقالم دسترسی پیدا کرد.

655/69294
1394/05/19
سازمان غذا و دارو

دارد

جناب آقای دکتر آقاجانی
معاون محترم درمان
موضوع :عدم ارجاع بیماران به خارج از مرکس درمانی

با سالم؛
ی پس اس اجزای طزح تحَل ًظام سالهت در کشَر ٍ ارتقا ی کیفیت خذهات سالهت ٍ تسِ یل
احتزاهاّ ،واًگًَِ کِ هستحضز د
دستزسی هزدم بِ خذهات ٍ هزاقبت ّا ی هَرد ىیاس ،هَجبات رضا یتوٌذ ی هزدم فزاّن گزد یدُ است  ،کِ اس هْوتز یى عَاهل
ی اقالم هصزفی هَرد ىیاس در خذهات
یماران به خارج از مراکس درمانی جْت تِ ُ
یهاراى میتَاى بِ عدم ارجاع ب
رضایتوٌذ ی ب
درهاىی بستزی دٍلتی اشارُ ًوَد .با عٌایت بِ ایًکِ هاهَریت اصلی ٍسات بْذاشت ،درهاى ٍ آهَسش پششکی  ،ارتقای سطح سالهت
یهاراى بِ خارج اس هزاکش درهاى ی احتوال تِ یُ اقالم
ٍ پاسخگَیی بِ ىیاس ّای هزدم عشیسهاى می باشذ ٍ ًظز بِ ایًکِ ارجاع ب
ی کیفیت ٍ گزاى قیهت را افشایش خَاّذ داد ،خَاّشوٌذ است دستَر فزها یید تِیُ اقالم هَرد ى یاس اس طزیق کلیُ
قاچاق،ب
یهارستاى ّا اعن اس خصَصی ،ىیرٍّا ی هسلح ٍ تامیى اجتواعی درخصَص کاالّای قیهت گذاری شذُ کِ اس طز یق ساهاًِ ادارُ
ب
کل ًظارت ٍ ارسیابی تجِیسات ٍ هلشٍهات پششکی ایي ساسهاى (بِ آدرس www.imed.ir:هطابق بٌذ  2راٌّوا ی پیٍست ) اعالم
ی ُ صزفا اس فْزست قیهت ّای هصَب ایى ساسهاى کِ در دستزس عوَم می باشٌذ صَرت گزفتِ ٍ در صَرتی کِ کاالیی ٌَّس
گزد د
در فْزست قیهت ّای هصَب درج ًگزدیدُ صزفا اس طزیق شبکِ قاًَىی تَسیع (ًحَُ دستزسی هطابق بٌذ  1راٌّوای پیٍست م ی
یهارستاى جْت
باشذ) هَرد تاییذ ساسهاى غذاٍ دارٍ ٍ اس طزیق هزکش درهاىی صَرت پذیرد ٍ اس ارجاع بیهار اى بستزی بِ خارج اس ب
ی ی گزدد.
ی هَارد جلَگر
تاهیي اقالم هصزفی پششکی در کلُ



روبروی در اصلی دانشگاه تهران خیابان فخز راسی نبص خیابان ضهیذ وحیذ نظزی ساسمان غذا و دارو

 کذ پستی1314715311 :


 تلفن 66467268 -9 :
نمابز 66469122 :
 صفحه الكتزونیكی ساسمان غذا و دارو :

http://fdo.behdasht.gov.ir

 صفحه الكتزونیكی وسارت بهذاضت  ،درمان و آموسش پشضكی :

http://www.behdasht.gov.ir

