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 ندارد

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

 ممنوعیت فروش آمپولهای بکوزیم و بپانتین وبیوتین در داروخانه ها و مراکز درمانیموضوع: 

 با سالم و احترام

و وجود انواع  ثبتبپانتین و بکوزیم به علت عدم  ،آمپولهای بیوتینبرای بدینوسیله به اطالع می رساند  

آن در گسترده  حاکی از این اداره کل صادر نشده است، لیکن گزارش ها ازمجوز ورودی  تولید داخل هیچ

پیگیری و با  ها در بازرسیباشد. لذا خواهشمند است موضوع  می ها قاچاق و متاسفانه برخی داروخانههای  شبکه

 .رددگورد خاطیان مطابق ضوابط توزیع و عرضه داروی قاچاق برخ

 

 رونوشت :

 جناب آقای دکتر اسالمی تبار مدیر کل محترم دفتر بازرسی، پاسخگویی به شکایات و امور حقوقی 

 جناب آقای مهندس هاشمی سرپرست محترم روابط عمومی :درج در سایت

 معاون محترم غذا و دارو دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی آبادان 

 اون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی تهران مع

 معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی فارس 

 معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی شهید بهشتی 

 لوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی شاهرود معاون محترم غذا و دارو دانشگاه ع

 معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ایران 

 معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی فسا 

 قزوین معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی 

 معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی چهارمحال و بختیاری 

 معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی قم 

 معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی کاشان 

 دارو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی کردستان  معاون محترم غذا و

 معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی کرمان 

 معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی کرمانشاه 


