
ها باید زیر نظر پزشک     مصرف این فرآورده   

 تواندد یا متخصص تغذیه باشد و بیمار نمی      

مستقیمًا در مورد تهیه و مدیدزام مصدرف           

 آنها مداخله کند.
 

این فرآورده ها در صورت کدامدب بدودم                

توانند به عنوام تنها منبع غذایی مدورد        می

استفاده قرار گیرند و در غیر ایدن صدورت           

برای تکمیب رژیم غذایی مورد اسدتدفداده          

 قرار می گیرند.
 

هدای  با توجه به این تعاریف، شیدرخکدک        

رژیمی و غذاهای ویژه، واجد ادعای درمانی       

ها در حیدهده     بوده و نظارت بر این فرآورده     

هدای  اختیارات و وظدایدف اداره فدرآورده         

 طبیعی، سنتی و مکمب می باشد.

ها و غذاهایی کده فداقدد          سایر شیرخکک 

ادعای درمانی هستند زیر نظر مددیدرید           

نظارت بر موادغذائی، آشامیدنی، آرایکی و      

 بهداشتی می باشند.  

 : انواع فرآورده ها از نظر سیستم توزیع

ها و غذاهای ویژه تقسیم بندی شیرخکک

 اس :زیر بر اساس نحوه توزیع به شرح 

 

این دسته، عالوه بددر        ای: یارانه  الف( 

دریاف  ارز دولتی جه  تامین، به منظور       

رفاه حال بیمارام، مکمول دریاف  یارانده       

نیز می باشند. اطالعات مربوط به تجویدز         

و عرضه این دسته فرآورده ها در سامانده         

 حامی ثب  می شوند.

ها تدوسد      (چهار نمونه از این فرآورده     1

های منتخب هر دانکگاه تدوزیدع     داروخانه

 شوند به نام هایمی
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ها ویژه کودکانی اسد  کده         این فرآورده  

دچار عدم تحمب به پروتئین شدیدر گداو             

در شهر تهرام، این اقدالم بده صدورت             

فروردین )و زیر      92متمرکز، در داروخانه    

 شوند.نظر دانکگاه تهرام( عرضه می

 

ها به صورت متمرکز در   ( سایر فرآورده  9

انبار سازمام غذا و دارو نگهداری شده و         

کدندندده    از طریق پس  به دس  مصدرف      

 رسد.می

 

)دریاف  کننده ارز     ای  ب( غیریارانه  

هدا تدوسد       دولتی(: این دسته فدرآورده      

های سراسر ککدور تدوزیدع و           داروخانه

اطالعات دریاف  کنندگام آنها، تدوسد        

کننده، در سدامدانده       های عرضه داروخانه

HIX شوندثب  می.  

 

هدای  ها توسد  شدرکد       تحویب فرآورده 

پخش، با تقاضای مستقیم داروخدانده از         

به انجام  HIXپخش و در قالب نرم افزار  

 می رسد.  

 :  تعریف شیرخشک رژیمی 

شیرخکک رژیمی، شیر مصنوعیِ مورد نیاز      

ای مداندندد      بیمارام دارای مککب زمیدنده     

هدای  های متابولیک، آلرژی، بیماری   بیماری

عروقی، گوارشی و غیره اسد  کده           -قلبی

برای بدرطدرف کدردم ندیداز آندام بده                     

هدا و اندرژی،       ها، درش  مغدذی   ریزمغذی

تح  نظر پزشک یا متخصص تغذیه تجویز       

تواند مستدقدیدمدًا در        شود و بیمار نمی   می

مورد تهیه و میزام مصرف آنهدا مدداخلده           

 . کند
 ویژه:تعریف غذای 

مورد نیاز برای مدیری  رژیم غذایدی    غذای 

ای یدا    های زمدیدنده     افراد مبتال به بیماری   

دارای شرای  پزشکی خاص، که بدا رژیدم          

شدام  غذایی معمولی، ندیدازهدای غدذایدی         

 برآورده نمی شود را غذای ویژه می نامند.

توانند ازطریق لوله گاواژ،    ها می این فرآورده 

استومی یا مستقیمًا از راه دهدام مصدرف           

 شوند.  



 معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی ایران

های پخش سبدد    به این ترتیب که شرک      

 HIXمحصوالت خود را در سدامدانده            

تواندندد تدعدداد       ها می گذاشته و داروخانه  

هدای پدخدش      مورد نیاز خود را به شرک      

 های پخش نیز فاکتوراعالم نمایند. شرک 

صادر شده را از طریق همین سامانده بده           

 رسانند.اطالع داروخانه می

 

با تدوجده بده ایدن مدوضدوع کده                       

های رژیمی و غدذاهدای ویدژه         شیرخکک

عمومًا با استفاده از ارز دولدتدی تدامدیدن                

هدا  می شوند؛ ضروری اس  که داروخدانده       

هنگام تحویب فرآورده، مکخصات دریاف      

درج    HIXرا در سامانه حدامدی          کننده

      نمایند.  

 

 HIXدسترسی به سامانه      تارنمای  نکانی 

 :عبارتس  از

 

 http://scm.fda.gov.ir/login  

های رژیمی و غذای ویژه توسط شیرخشک

 ها توزیع می شوند:این شرکت

                

شرک  پخش الی  دارو   شرک  پخدش         

شرک  پخش آدوراطب  شدرکد         البرز  

  شرکد  پدخدش        پخش بهستام پخش  

  شرک    شرک  پخش رازی    /  داروپخش

پخش سایه سدمدن  شدرکد  پدخدش              

شفاآراد   شرک  پخش فردوس  شرکد          

پخش مککات   شرک  پخش محیا دارو         

شرک  پخش نخبگام    شرک  پدخدش          

 هجرت .
 

فهرس  باال ممکن اس  بدا تدوجده بده             

 شرای ، دستخوش تغییراتی نیز بکود.

 مروری بر ضوابط حاکم بر 

 عرضه شیرخشک های رژیمی و غذای ویژه 

(1) 

عدم درج اطالعات توس  داروخانه منجدر      

به کسر سهمیه ارسال شده به دانکگاه در        

ماه های بعد خواهد شد و این مدوضدوع           

اهمی  نظارت دانکدگداه هدا بدر ورود             

اطالعات دریاف  کنندگام این اقدالم را         

  تبیین می سازد.

 

سهمیه های استانی مدربدوط بده ایدن             

ها بر اساس آمار تعداد و مدقددار          فرآورده

نیاز بیمارام به هر نوع فرآورده به استنداد         

آمار وارد شده در سامانه حامی، به صورت   

ماهیانه محاسبه و از سوی اداره کب برای        

 هر استام ارسال می گردد. 

 

جه  پیکگیری از هرگدونده اخدالل در           

تامین اقالم مدورد ندیداز بدیدمدارام در               

تعهیالت نوروزی، سهمیه ماه فدروردیدن       

هر سال، معمواًل به همراه سهمیه اسفندد        

 گردد.  ها ارسال میسال قبب به دانکگاه

تهیه شده در:  اداره نظارت و ارزیابی فرآورده های طبیعی، 
سنتی و مکمل  معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی 

 ایران
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