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  خيابان فخر رازي  نبش خيابان شهيد وحيد نظـري سـازمان   روبروی در اصلی دانشگاه هتران

 غذا و دارو     
  : 66467268-9تلفن     
 : صفحه الكترونيكي سازمان غذاو دارو  
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 سازمان �ذا و دارو  
 

 يمهندس هاشم يجناب آقا

 يمحترم روابط عموم سرپرست

  يپخش سراسر يشركتها -محصوالت سالمت محور  عيدرخصوص توز موضوع:

 نمابر
 م؛و احتراسالم با 

با توجه به لزوم نظـارت بـر    26/09/1393/د مورخ 19827/652بازگشت به نامه شماره 
در وب سايت) و با توجه به بخشنامه توزيع محصوالت به ثبت رسيده در اين اداره كل (مندرج 

(تصويرپيوست)، توزيع محصـوالت سـالمت محـور     28/11/1392مورخ  327473/665شماره 
باشـد. الزم بـه ذكـر اسـت اعمـال      سراسري امكان پـذير مـي    صرفاً توسط شركت هاي پخش

 .  قانوني صورت پذيرفته مندرج در گزارش، از نظر اين اداره كل مورد تأييد نمي باشدغير
 (پيرو بخشنامه ذكر گرديده و اعالم به دانشگاه ها جهت پيگيري موضوع در بازرسي)./

http://fdo.behdasht.gov.ir/
http://www.mohme.gov.ir/


 

 
 
 
  

 
 

327473/665 
28/11/1392 

 ندارد

   غذا و دارو سازمانخيابان فخر رازي  نبش خيابان شهيد وحيد نظري                                             :1314715311كد پستي 

  66467268-9: تلفن                                                                                                                                                                                
 66469142نمابر :   
  و دارو : غذا سازمانصفحه الكترونيكي                            http://fdo.behdasht.gov.ir         
  : صفحه الكترونيكي وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي                                                                                                                http://www.mohme.gov.ir     

 سازمان �ذا و دارو 

 طلوع شرق ايعامل محترم شركت آر ريمد

 اديعامل محترم شركت تابش گستر مه ريمد

 ايعامل محترم شركت آرا پرداز مه ريمد

 تجارت  انيعامل محترم شركت دار ريمد
 طب  سايعامل محترم شركت خسرو مد ريمد

 عامل محترم شركت فن آور گسترش سوآن ريمد

 عامل محترم شركت آذر مهر طب ريمد

  انهيدارو خاورم ريمحترم شركت اكس املع ريمد

 عامل محترم شركت داروگستر لوتوس ريمد

 دايعامل محترم شركت و ريمد

 عامل محترم شركت بهبد دارو ريمد

 چشم تهران نايعامل محترم شركت ب ريمد

 دارو سالمت ديعامل محترم شركت ام ريمد

 تافان يعامل محترم شركت تجارت ريمد

 اينگاه طب مهر آر تركعامل محترم ش ريمد

 عامل محترم شركت فجر شاهد ريمد

 عامل محترم شركت خانه نگاه چشم ريمد

 محترم شركت پوراطب رعامليمد
 ريطب تصو شركت

 ايعامل محترم شركت ابزار طب پو ريمد

 جم يكاال ريعامل محترم شركت تدب ريمد

 طب دگاهيعامل محترم شركت د ريمد

 دارو بهستان

 سالمت ديام

 دارو بهستان
 عامل محترم شركت پرفوران ريمد

 دارو ابيمحترم شركت درمان  يفن مسئول

 گستر  ابيشفا

 عامل محترم شركت نوشدارو طب ريمد

 عامل محترم شركت پارسان درمان پاد ريمد

http://fdo.behdasht.gov.ir/
http://www.mohme.gov.ir/
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 ندارد

   غذا و دارو سازمانخيابان فخر رازي  نبش خيابان شهيد وحيد نظري                                             :1314715311كد پستي 

  66467268-9: تلفن                                                                                                                                                                                
 66469142نمابر :   
  و دارو : غذا سازمانصفحه الكترونيكي                            http://fdo.behdasht.gov.ir         
  : صفحه الكترونيكي وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي                                                                                                                http://www.mohme.gov.ir     

 سازمان �ذا و دارو 

 شيعامل محترم شركت ستارگان آزاده ك ريمد

 بهداشت بهستان

 پارس  يميعامل محترم شركت فاتك ش ريمد
 

 محصوالت عيتوزموضوع :
 

 سالم عليكم؛
 آن شركت محترم ، مقتضي اسـت در اسـرع   به منظور ساماندهي نظارت بر توزيع اقالم ملزومات داروئي توسط احتراماً

طبق ضوابط توزيع توسط شركت هاي پخش سراسري به اين اداره كـل اقـدام   وقت نسبت به ارائه مدارك و مستندات 
 الزم صورت پذيرد.

http://fdo.behdasht.gov.ir/
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 دارد

    غذا و دارو سازمانخيابان فخر رازي  نبش خيابان شهيد وحيد نظري روبروی در اصلی دانشگاه هتران                                            :1314715311كد پستي 

  66467268-9: تلفن                                                                                                                                                                                
 66469142نمابر :   
  و دارو : غذا سازمانصفحه الكترونيكي                            v.irhttp://fdo.behdasht.go         
  : صفحه الكترونيكي وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي                                                                                                                http://www.mohme.gov.ir     

 ذا و داروسازمان � 

 يرصالحيدكتر پ يجناب آقا

 دارو و مواد مخدر يابيكل محترم نظارت و ارز ريمد

 هيارسال جوابموضوع: 

عليكم؛  سالم 

آزمايش "تحت عنوان:  25/9/1393به پيوست متن مطلب مندرج در خبرگزاري فارس مورخ احتراماً 
هاي خارجي به داخل هاي خارجي بر روي مردم ايران/ نفوذ عامل شركت غيرقانوني داروهاي كمپاني

 شود.ارسال مي "ها با روپوش سفيدداروخانه
خواهشمند است دستور فرماييد در صورت صالحديد، پاسخ الزم را براي انعكاس در رسانه مذكور به اين مركز اعالم 

 نمايند.
 

http://fdo.behdasht.gov.ir/
http://www.mohme.gov.ir/


 
 بهداشت و درمان -اجتماعی 

 ١٣٩٣٠٩٢٥٠٠٠٧٠١شماره : 

93/09/25 - 12:59 

 دبير علمی کنگره انجمن متخصصان پوست ايران هشدار داد
های خارجی بر روی مردم ايران/ نفوذ عامل شرکتهای خارجی به داخل داروخانه ها  آزمايش غير قانونی داروهای کمپانی

 با روپوش سفيد

های  چهاردهمين کنگره ساليانه انجمن متخصصان پوست ايران از آزمايش غيرقانونی داروهای کمپانیدبير علمی 

داروسازی خارجی بر روی مردم ايران خبر داد و گفت: برخی از اين شرکتها عامالن خود را با روپوش سفيد به داخل 

 .جعه آفرين بودواردات ژل های تقلبی چند سال پيش نيز فا .اند داروخانه ها نفوذ داده

به گزارش خبرنگار بهداشت و درمان فارس، پروانه ساکت دبير علمی چهاردهمين کنگره ساليانه انجمن متخصصين   
های خارجی بدون کنترل وارد  پوست ايران در نشست خبری اين کنگره اظهارکرد: محصوالت آزمايشی و تائيد نشده کمپانی

کنند و چنانچه نتايج و عوارض نامناسبی  تجويز اين داروها نتيجه آنها را بررسی میها و افراد با  کشور شده و برخی شرکت
 .شود داشت از بازار جمع می

شبه نيست و  وی زيبايی پوست را کاری نيازمند فکر و استراتژی دانست و تصريح کرد: زيبايی کاری اورژانسی و يک
 .ظاير اينها را بخورندشبه زيبا شويد و ن فريب تبليغاتی مانند يکمردم نبايد 

مدت است و  درمان زيبايی کاری طوالنی :ساکت درمان زيبايی را از نظر زمانی و مالی پرهزينه دانست و خاطرنشان کرد
هستند و هم تجربه يک متخصص پوست   به تبع همين طوالنی مدت بودن هزينه زيادی دارد چرا که هم داروها گران قيمت

 .کند قطعًا به آن شک کنيد مانی که کسی خدمتی را به قيمت پايين ارائه میقيمت است بنابراين ز گران

متخصصان پوست ساختار پوست بدن  :دبير علمی چهاردهمين کنگره ساليانه انجمن متخصصين پوست ايران تصريح کرد
ه داروها واکنش شديدی ترين سيستم دفاعی در بدن است و ب دانند که سيستم دفاعی پوست، قوی شناسند و می را به خوبی می

 .دهند دهد بنابراين اقدامات محافظه کارانه انجام می نشان می

چرا که بسياری از اين مواد غيراستاندارد بوده و به وی افزود: يکی از مشکالت ما درباره مواد تزريقی به پوست است 
ن بايد اين کنترل و نظارت را انجام دهند و بنابراين خود بيماراشوند و کنترلی بر آنها نيست  صورت قاچاق وارد کشور می

 .از پزشک بخواهند نام مواد مصرفی و تاريخ مصرف اين مواد را به آنها نشان دهد

دهند و به مراکز فروش سر  وجوهای زيادی انجام می ساکت تأکيد کرد: مردم در رابطه با خريد اقالم مصرفی خود پرس
 .بنابراين نبايد در رابطه با پوست خود بی اهميت باشندزنند تا بهترين خريد را انجام دهند  می

متخصصان پوست به علت شناخت ساختار  :دبير علمی چهاردهمين کنگره ساليانه انجمن متخصصين پوست ايران گفت
ه سال پيش از آن استفاد ٤کنند که افراد ديگر و غير متخصص  کارند و معموًال از موادی استفاده می پوست بسيار محافظه

 .اند کرده



ای خاص نباشند بلکه منتظر نتيجه بمانند و سپس  ساکت به افراد توصيه کرد: هيچگاه اولين استفاده کننده از روش يا ماده
 .اقدام به آن کار کنند که متأسفانه در ايران همگان دوست دارند نفر اول در استفاده از يک روش باشند

ن متخصصين پوست ايران خاطرنشان کرد: افراد برای درمان بايد به متخصصان دبير علمی چهاردهمين کنگره ساليانه انجم
پوست مراجعه کنند چرا که ممکن است عوارضی در پوست ايجاد شود و چنانچه اين عوارض به درستی درمان نشوند 

 .عارضه پشت عارضه ايجاد خواهد شد که متاسفانه برخی از آنها درمان پذير نيستند

های غير استاندارد به زير پوست عنوان کرد و گفت: متأسفانه برخی  مشکالت حوزه زيبايی را تزريق ژلوی يکی ديگر از 
 .کنند ها ساختار نامناسب داشته و پس از تزريق توسط بدن قابل جذب نيستند که در بدن ايجاد حساسيت می از ژل

ها نه تنها  و توسط بدن جذب شوند اما اين گونه ژلساکت خاطرنشان کرد: ژل ها بايد در نهايت دوام يکساله داشته باشند 
توان اثرات آنها را از بين برد چرا که هرگونه  امکان جذب ندارند بلکه حتی قابل خارج کردن نيز نيستند و با ليزر نمی

 .شود یکند و ايجاد مشکل م های غير استاندارد حساس می ها سيستم ايمنی بدن را نسبت به اين ژل دستکاری در اين ژل

های دائمی استفاده کنند  مردم نبايد از ژل :دبير علمی چهاردهمين کنگره ساليانه انجمن متخصصين پوست ايران تاکيد کرد
 .کنند های دائمی استفاده می هايی تزريق شود که به مرور زمان توسط بدن جذب شوند ولی متاسفانه مردم از ژل بلکه بايد ژل

ای آن در ايران تائيد شده است اما  در رابطه با بوتاکس نيز تنها دو نوع انگليسی و کره :وی در رابطه با بوتاکس گفت
 .توليدات ديگری نيز در بازار وجود دارد که مردم از آن آگاهی ندارند

ساکت گفت: چند سال پيش ژلی به اسم پاژ ساخت کشور اوکراين وارد کشور شد که به مقدار زياد با توجه به قيمت پايين 
ها تزريق شد بنابراين شما  ها و لب وسط غير متخصصان مورد استفاده قرار گرفت و به دليل ارزانی مقدار زيادی در گونهت

های درشت دارند اما متاسفانه ساختار اين ژل پليمر است  های درشت و لب گونهبينيد که  به همی را در جامعه می  افراد شبيه
 .شود که توسط بدن جذب نمی

های کوتاه  کنند و واکنش مانند، بدفرمی و بدشکلی ايجاد می هايی مانند آن در داخل پوست باقی می افزود: اين ژل و ژلوی 
کند و برای خارج کردن آن مجبور به برداشتن کل بافت هستيم که خود اين کار نيز در  مدت و بلند مدت در بدن ايجاد می

 .کند صورت ايجاد بدشکلی می

ردهمين کنگره ساليانه انجمن متخصصين پوست ايران بر اهميت پوست تاکيد کرد و گفت: پوست تظاهرات دبير علمی چها
دهند و به همين علت  ها عالئمی در پوست بروز می ها را در خود دارد و بيماريهای ساده تا سرطان بسياری از بيماری

اری از پزشکان عمومی يک دوره کوتاه مدت متخصصان پوست در تمام دنيا اهميت زيادی دارند ولی در ايران بسي
 .گنجانند گذرانند و عنوان متخصص پوست ومو را روی تابلو می می

شرکتها کارکنان خود را در برخی  :وی يکی ديگر از مشکالت حوزه پوست را کار تجاری برخی شرکتها دانست و گفت
پوشند و گاهی نسخه پزشک را نيز تغيير  سفيد میها روپوش  اند که در داروخانه های سطح کشور پخش کرده داروخانه

 .دهند در حاليکه هيچ مشاور و فردی حق ارائه هيچ درمانی ندارد می
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