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۶۶۳/۱۴۵۷۱
۱۴۰۱/۰۲/۲۶

ندارد

معاون محترم غذا و دارو دانشگاه/دانشکده های علوم پزشکی، خدمات بهداشتی و درمانی سراسر کشور                              مهم

موضوع: ممنوعیت فروش شیرخشک رژیمی و غذای ویژه توسط داورخانه های اینترنتی

با سالم و احترام؛

پیرو نامه شماره ۶۵۵/۹۰۹۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۱۱ در خصوص الزام ثبت اطالعات توزیع و عرضه شیرخشک های رژیمی و 

غذای ویژه در سامانه زنجیره تامین، با توجه به الزام ثبت اطالعات مصرف کننده توسط داروخانه ها، مقتضی است به کلیه داروخانه 

های تحت پوشش اعالم نمایید "هرگونه تبلیغ و فروش شیرخشک رژیمی و غذای ویژه/ بیمارستانی بصورت اینترنتی 

ممنوع می باشد".

همچنین مجددا تاکید می شود شایسته است آن معاونت محترم به منظور کنترل وضعیت فرآورده های شیرخشک رژیمی و 

غذای ویژه تحت پوشش خود با نظارت بر فرآیند توزیع و عرضه فرآورده در سامانه TTAC توسط شرکت های توزیع کننده و 

داروخانه ها و احصاء مغایرت های آماری فیمابین ارسال فرآورده توسط شرکت های پخش و دریافت توسط داروخانه درجلوگیری از 

نشت فرآورده و کنترل توزیع و همچنین مسئولیت های قانونی ناشی از عدم ثبت اطالعات توسط داروخانه ها، اهتمام نموده و این 

موضوع موکدا به داروخانه های تحت نظارت آن معاونت ابالغ شود و ضمن ارسال بخشنامه بصورت فیزیک از طریق پست، از وصول 

این نامه توسط داروخانه ها اطمینان حاصل شود.

مفاد این بخشنامه از تاریخ صدور الزم االجرا می باشد.
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