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جناب آقای دکتر بهرام دارایی

معاون محترم وزیر و رئیس سازمان غذا و دارو

موضوع: ارسال لیست نهایی دارو، ملزومات و تجهیزات پزشکی مشمول اصالت سنجی

با سالم و احترام؛

با عنایت به الزام قانونی اصالت سنجی دارو، ملزومات و تجهیزات پزشکی به استحضار میرساند بر 

اساس نامه شماره ۱۰۰/۶۳۷ مورخ ۱۴۰۰/۵/۱۳ مقام محترم وزارت وقت، فهرست اقالم دارویی، ملزومات و 

تجهیزات پزشکی مشمول اصالت سنجی به کلیه دانشگاه ها/ دانشکد های علوم پزشکی کشور ابالغ گردیده 

است، اما طی ابالغیه های بعدی آن سازمان محترم فهرست دارویی مذکور تغییر یافته ولی اعالم رسمی 

مبنی بر جایگزینی فهرست جدید به جای فهرست ابالغی طی نامه فوق صورت نپذیرفته است.

از آنجائیکه تغییرات به وجود آمده در فهرست مذکور، اصالت سنجی برخی اقالم دارویی را امکان ناپذیر 

نموده و چالش ها و مشکالت زیادی برای ارائه دهندگان خدمت و سازمان های بیمه گر به منظور بررسی و 

پردازش اسناد هزینه ای به وجود آورده است، خواهشمند است دستور فرمائید حداکثر تا تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۱ 

فهرست نهایی و مورد تائید آن سازمان مبنی بر اقالم دارویی که امکان اصالت سنجی آنها از بستر سامانه 

TTAC فراهم است را به تفکیک بخش های سرپایی و بستری (همانند نامه شماره ۶۵۵/۶۷۱۵۸ در خصوص 

فهرست تجهیزات پزشکی)  به این معاونت ارسال نمایند.  
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