
 

 
 

 

 

 سنتی و مکمل مربوط می شود؟ امور مربوط به شیرخشک به اداره طبیعیآیا  (1

های فرآورده( در محدوده عملکردی اداره نظارت و ارزیابی ...و  AR ،LF ،HAهای شیرخشکو غذاهای ویژه )مانند  رژیمیهای تنها، شیرخشک

 های مورد نیاز کودکان که جایگزین شیرمادر هستند، در حوزه اختیارات اداره دارو است.است؛ سایر شیرخشک و مکمل طبیعی، سنتی

 

 سنتی و مکمل است؟ در حیطه نظارتی اداره طبیعی« شیر ماجان»یا « انواع سرالک»آیا غذای کمکی کودک مانند  (2
 است. غذادر حوزه اختیارات اداره  خیر. امور مربوط به غذای کودک

 

 سنتی و مکمل کدامند؟ فهرست شیرخشک های رژیمی و غذاهای ویژه مرتبط با اداره طبیعی (3
   .مراجعه نمایید( ژهیو یو غذاها یمیرژ یهارخشکیبخشنامه اداره ش) به سایت سازمان غذا و داروتوانید برای مشاهده فهرست کامل این اقالم می

 

 قطعی نیاز کودک به شیرخشک های رژیمی یا غذاهای ویژه باید به کجا مراجعه شود؟ جهت تشخیص (4
زیرپوشش دانشگاه علوم پزشکی ایران  بیمارستان حضرت علی اصغردر شهر تهران سه مرکز بیمارستانی جهت این امر اختصاص یافته است که 

از  ،برای بیمار نسخه الکترونیک صادر خواهد شد. سرپرست بیمار، «سامانه حامی»پس از ویزیت پزشک و ورود اطالعات بیمار و نسخه به  است.
 گردد.طریق پیامکی که برای وی ارسال می شود؛ از شماره نسخه الکترونیک مطلع می

 

 جام شود؟برای دریافت فرآورده تجویز شده توسط پزشک باید چه اقدامی ان (5
 شود:تحویل فرآورده تجویز شده از یکی از این سه حالت انجام می

، ELECARE ،NEOCATEهای شوند به نامهای منتخب هر دانشگاه توزیع میها توسط داروخانهفرآوردهنمونه از این  4در حال حاضر الف( 
COMIDAGEN  وALFAMINO و زیر نظر دانشگاه تهران(  فروردین 29داروخانه . در شهر تهران، این اقالم به صورت متمرکز، در(

 شوند.عرضه می
 رسد.به صورت متمرکز در انبار سازمان غذا و دارو نگهداری شده و از طریق پست به دست مصرف کننده می ایی یارانههاسایر فرآوردهب( 
ثبت  TTACها در سامانه کننده آنان توسط داروخانهدریافتهای سراسر کشور توزیع و اطالعات ای توسط داروخانههغیریارانهای شیرخشکپ( 
 شوند.می
 

 آیا برای هر مرحله دریافت فرآورده تجویز شده، باید به پزشک مراجعه کرد؟ (6
ویزیت باشد به این معنی که دریافت فرآورده پس از آن تاریخ، منوط به نسخه الکترونیک صادر شده از سوی پزشک دارای یک تاریخ اعتبار می

مجدد بیمار و صدور نسخه جدید است. سهمیه های تخصیص یافته به بیمار به صورت ماهیانه تنظیم شده است؛ به این ترتیب که دریافت مرحله 
ام روز از تاریخ دریافت مرحله قبل بوده و تحویل زودتر از آن، ممکن نیست. در صورتی که تاریخ اعتبار نسخه، به اتم 30بعدی منوط به گذشتن 

لزم صدور رسیده باشد؛ تحویل فرآورده به بیمار )حتی اگر بیمار سهمیه مربوط به آن را دریافت هم نکرده باشد( امکان پذیر نبوده و انجام آن، مست
 باشد.نسخه الکترونیک جدید، توسط پزشک می

 

 در صورتی که تعداد ماهیانه تجویز شده، پاسخگوی نیاز نوزاد نباشد، چه باید کرد؟ (7
اگر والدین نوزاد احساس می کنند که خیص تعداد مورد نیاز ماهیانه هر کودک به فرآورده های مورد نظر در صالحیت پزشک درمانگر می باشد و تش

 نیاز به افزایش تعداد سهمیه ماهیانه وجود دارد، انجام این امر تنها با صالحدید پزشک و به شرط صدور نسخه جدید امکان پذیر است.
 



 

 
 

 

 پستی فرآورده تجویز شده توسط پزشک به چه ترتیب انجام می شود؟ارسال  (8
 فرآورده بندیبسته از شوند؛ باید گفت که پسهایی که به وسیله پست به نشانی اعالم شده توسط سرپرست بیمار ارسال میدر خصوص فرآورده

 شماره به پستی، رقمی مرسوله 20 رهگیری کد تجویزی، هایدهفرآور بارکد ثبت و )انبار مرکزی اداره کل/معاونت/شرکت پخش( توزیع عامل توسط
 .شد خواهد ارسال سرپرست همراه
محموله آخرین وضعیت ؛ می توان سرپرست بیمار پیامک شده است رایکه ب ،رقمی مرسوله 20در صورت تاخیر در دریافت، با کد رهگیری      

ی که در این سامانه وضعیت محموله، در صورت .کرد مشاهده  https://newtracking.post.irنشانی  را در سامانه شرکت پست بهارسال شده 
رقمی به مامور شرکت پست، از وضعیت  20و ارائه کد رهگیری  ای،شرکت پست منطقه توان ضمن تماس بامی شود؛اعالم می« شده ارسال»

 در صورت عدم موجود بودن فرآورده تجویز شده، مراتب از طریق پیامک به اطالع سرپرست بیمار خواهد رسید. .مطلع شد مرسولهدریافت 
 

، کد ملی نوزاد و کد ملی دریافت کننده ایهغیریارانهای ها برای دریافت شیرخشکچرا در هر بار مراجعه به داروخانه (9

 شود؟محصول پرسیده می
ای به )والدین نوزاد( را در سامانه دریافت کننده محصولشخص ای کد ملی نوزاد و کد ملی های غیریارانههنگام تحویل شیرخشکداروخانه ها باید 

 وارد نمایند. در صورتی که این کار توسط داروخانه به انجام نرسد، سهمیه ماهیانه داروخانه قطع خواهد شد. TTACنام 
 

 در صورتی که از نحوه توزیع پستی فرآورده ها شکایت داشته باشیم باید به کجا مراجعه کنیم؟  (10
به نشانی  اداره کل فرآورده های طبیعی، سنتی و مکملدر صورت وجود هر گونه پرسش یا شکایت از نحوه توزیع یا کیفیت محصوالت پستی باید به 

 زیر مراجعه نمود:
 های طبیعی، سنتی و مکملاداره کل فرآوردهیابان فخررازی ـ سازمان غذا و دارو ـ طبقه نخست ـ تهران ـ خیابان انقالب ـ خ

 

 اگر شکایتی از فراورده هایی که توسط داروخانه ها توزیع می شوند داشته باشیم باید به کجا مراجعه کنیم؟  (11
به معاونت های غذا و دارو مراجعه نمود. در سطح شهر تهران، بر حسب نشانی محل  می توانبرای رسیدگی به شکایات مرتبط با این فرآورده ها 

مراجعه شود. نشانی  ایرانو یا  شهید بهشتی، تهراندریافت فرآورده مورد شکایت، باید به یکی از معاونت های غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی 
 معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی ایران عبارت است از:

 021-88779118تهران ـ میدان آرژانتین ـ خیابان الوند شماره تلفن تماس :   
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