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دارد

جناب آقای دکتر رضوی

دبیر شورای عالی بیمه سالمت کشور و مدیرکل محترم دفتر برنامه ریزی و سیاستگذاری بیمه های سالمت

جناب آقای دکتر محمد مهدی ناصحی

مدیرعامل محترم سازمان بیمه سالمت 

جناب آقای دکتر امیرعباس منوچهری

معاون محترم درمان سازمان تامین اجتماعی

مدیرعامل محترم سازمان بیمه خدمات درمانی نیروهای مسلح

معاون محترم غذا و دارو دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سراسر کشور

موضوع: زمانبندی داروهای ورود به طرح استعالم شناسههای ردیابی و رهگیری

با سالم و احترام؛

با توجه به تکالیف سازمان غذا و دارو ذیل «ضوابط اختصاصی اقالم دارویی، تجهیزات و ملزومات پزشکی موضوع ماده 

دستورالعمل تبصره ۴ الحاقی ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز»، «قانون برنامه و بودجه ۱۴۰۱» و «بند پ ماده ۷ قانون 

احکام دائمی برنامههای توسعه کشور» به پیوست زمانبندی توسعه داروهای مشمول استعالم شناسه رهگیری و ردیابی (از 

اردیبهشت تا تیرماه) در داروخانهها جهت ابالغ به کلیه ذینفعان (از جمله داروخانهها) و اعمال در سامانهها و سرویسهای مرتبط 

ارسال میگردد.

رونوشت :
حجت االسالم و المسلمین جناب آقای  عرب انصاری؛ معاون محترم نظارت و بازرسی امور فرهنگی و اجتماعی سازمان بازرسی کل 

کشور
جناب آقای دکتر عبدا... هندیانی؛ معاون محترم پیشگیری ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کاال و ارز

جناب آقای دهقانی نیا؛ مدیرکل محترم فناوری اطالعات ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کاال و ارز
جناب آقای صفاری؛ معاون محترم اطالعات، امنیت اقتصادی و مبارزه با مفاسد کالن اقتصادی وزارت اطالعات

جناب آقای کیومرث داودی؛ معاون محترم فنی و حسابرسی امور عمومی و اجتماعی دیوان محاسبات کشور
جناب آقای دکتر حسینعلی شهریاری؛ رئیس محترم کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسالمی

جناب آقای دکتر سعید کریمی؛ معاون محترم درمان
جناب آقای دکتر کمال حیدری؛ معاون محترم بهداشت

جناب آقای امین بیگلرخانی؛ سرپرست محترم مرکز مدیریت آمار و فناوری اطالعات


