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رئیس محترم سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران
موضوع :اصالح برنامه زمانبندی شناسه گذاری ())TTAC

با سالم و احترام
بازگشت به نامه  11/066مورخ ( 11/0/9وارده  )9901و عطف به توافقات صورت گرفته با اعضاای متتاره ایاات مادآره آن
سندآکا ،جدول زمانبندی اصالح شده درج شناسه اای ردآابی راگیری و کنترل اصالت در تولید بشرح ذآل اصالح میشود:
 کلیه دارواای مخدر و روانگردان ،دارواای بیماران خاص (پیوند ،تاالسمی ،اماوفیلی ،مولتیلال اساکلروزآ ) و اقااله بااقیمت ار بسته باالتر از آک میلیون رآال حداکثر  90آبانماه
 دارواای ضد سرطان و کلیه اقاله با قیمت ار بسته باالتر از پانصد ازار رآال تا پاآان آذر ماه ساآر اقاله داروآی تا پاآان سال جاریدرآافت پرونده و صدور پروانهاای داروآی جدآد کماکان منوط به شناسه گذاری است .با عناآت به تاخیر بسیاری از شرکتهای
داروسازی در اجرای اآن پروژه طبق زمان بندی اعاله شده قبلی ،اآن سازمان آمادگی خود را برای امکاری باا آن ساندآکا در اآدااد
گروه مشترک فنی و آموزشی برای اجرای پروژه در  0ماه باقی مانده سال اعاله مینماآد.
در ضمن از تالشهای شرکتهای داروسازی تولیددارو ،سیناژن ،اکسیر ،نانوالوند ،زاراوی ،فاران شیمی و داروپخش که تاکنون با
با پیش شماره خود شناسه برخی فراورده اای تولیدی خود را ارسال نموده اند و از شرکتهای دانا ،لقمان ،عبیدی ،اماین ،اساوه کاه
تالشهاآی را در راستای اآن پروژه انداه دادهاند ،تشکر میشود.
امید است با امراای و کمک آن سندآکا به اجراآی شدن اآن پروژه که گامی بزرگ در مدآرآت زندیاره تاامین دارو و اآدااد
دسترسی امن و سالم به دارو برای بیماران است ،به سرانداه برسد.

رونوشت :
رآاست متتره سندآکای تولیدکنندگان فرآوردهاای مکمل
مدآر عامل متتره اتتادآه واردکنندگان دارو
دبیر متتره اتتادآه واردکنندگان مکمل
جناب آقای دکتر عبدالهی اصل کارتابل سوابق
جناب آقای دکتر عبدالهی اصل مدآر کل متتره نظارت و ارزآابی دارو و مواد مخدر
جناب آقای دکتر جمشیدی مدآر کل متتره نظارت و ارزآابی فراورده اای طبیعی ،سنتی و مکمل
سرکار خانم دکتر جابری دوست مدآر کل متتره اداره آمار و فناوری اطالعات
مدآر عامل متتره اتتادآه واردکنندگان مکمل اای غذاآی ورژآمی ووآتامینی
دبیر متتره سندآکای تولید کنندگان مکمل اای رژآمی غذاآی اآران
واردکنندگان دارو
اتتادآه
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