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 جناب آقاي دكتر شانه ساز

            معاون محترم وزير و رييس سازمان غذا و دارو

  

 پزشکیتجهيزات  اخذ اصالت دارو و موضوع:

 باسالم
موزش پزشکی مبنی شت، درمان و آوزیر محترم بهدا 03/5/0011مورخ  736/011ه نامه شماره با عنایت ب ؛مااحترا   

و از  TTAC و بستری از سامانه داروئی و تجهیزات پزشکی در بخش سرپائیرورت استعالم اصالت کلیه اقالم بر ض

خواهشمند است لذا باشد، مرتبط میتندات منوط به ارائه مسگر های بیمهاز سوی سازمان هاآنجا که پرداخت هزینه

  :حشربه  نیازدستور فرمائید اطالعات مورد 

اطالعات هویتی بیمار )کد ملی، نام و نام خانوادگی(، کد و نام خدمت، تاریخ ارائه خدمت، کد پیگیری ارائه شده از "
سامانه، تائید یا عدم تائید اصالت، کد و نام مرکز استعالم کننده، تاریخ انجام استعالم و قیمت ثبت شده برای هر 

اه عملکرد و مرکز ارائه دهنده خدمات، در قالب سرویس به این سازمان م ساسبر ااطالعات تجمیعی اه با همر "خدمت

  ارائه گردد.

 شود.دستور مساعد جنابعالی تشکر میاز پیشاپیش 

 
     

                                                                                        

  
  

  
 رونوشت:

 جناب آقاي دكتر جان بابايي معاون محترم درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي جهت استحضار -

 كاال و ارز جناب آقاي هندياني معاون محترم پيشگيري  جهت استحضار ستاد مركزي مبارزه با قاچاق -

 جناب آقاي دكتر رضوي دبير و رييس محترم دبيرخانه شورايعالي بيمه سالمت جهت استحضار -

 جناب آقاي صياد مشاور محترم مديرعامل و مديركل حراست جهت استحضار -

 ي اطالعات، آمار و محاسبات جهت استحضاررييس محترم مركز فناورجناب آقاي ربيع زاده  -

 جناب آقاي دكتر غفاري مديركل محترم درمان غيرمستقيم جهت پيگيري -

 

 دكتر امير عباس منوچهري 

 معاون درمان 
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 فوالدي مدير كل محترم درمان مستقيم جهت آگاهي.جناب آقاي دكتر  -

 آگاهي.جناب آقاي رجبي مديركل محترم ارزيابي و تعالي خدمات درماني جهت  -

 جهت آگاهي. ن تامين اجتماعي استانمديران محترم درما -

 شركت مشاور مديريت و خدمات ماشيني تامين جهت آگاهي. جناب آقاي پورحسيني مديرعامل محترم -


